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RAZŠIRJEN DNEVNI RED ZBOROV 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
25. decembra 1981 

Dnevni red seje Zbora zdru- 
ženega dela, seje Zbora občin 
in seje Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine SR Sloveni- 
je, ki so sklicane za petek, 25. 
decembra 1981, je razširjen z 
obravnavo: 

- predloga zakona o zade- 
vah posebnega družbenega 
pomena in o postopku obvez- 
nega sporazumevanja na po- 
dročju računalništva (ESA 
832); 

- osnutka zakona o zagoto- 
vitvi deviz za plačevanje uvoza 
nafte, naftnih derivatov in pre- 
moga za koksanje s konverti- 
bilnega območja v letu 1982 
(ESA 878); 

- osnutka zakona o kritju 
obresti in drugih stroškov iz 
naslova zadolžitve Narodne 
banke Jugoslavije v tujini za 
zagotovitev likvidnosti Jugo- 
slavije v plačilu s tujine (ESA 
877). 

Dnevni red seje Zbora zdru- 
ženega dela in seje Zbora ob- 
čin pa je razširjen še z na- 
slednjimi točkami: 
- predlogom za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah 
zakona o intervencijah v kme- 

tijstvu in porabi hrane, z 
osnutkom zakona (ESA 876); 

- predlogom zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o posebnem republiškem 
davku od prometa proizvodov 
in plačil za storitve ter o nači- 
nu, po katerem občani in za- 
sebne pravne osebe obraču- 
navajo in plačujejo davek od 
prometa proizvodov in storitev 
(ESA 871); 

- predlogom zakona o do- 
ločitvi stopnje za združevanje 
sredstev rezerv v republiški 
sklad skupnih rezerv za leto 
1981 (ESA 868); 

- predlogom zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o graditvi objektov (ESA 
697); 

- predlogom zakona o do- 
ločitvi obveznosti plačevanja 
prispevka iz dohodka temelj- 
nih organizacij združenega 
dela za pokrivanje dela stro- 
škov enostavne reprodukcije v 
Železniškem gospodarstvu 
Ljubljana (ESA 873); 

- predloga za izdajo zakona 
o spremembi zakona o pokoj- 
ninskem in invalidskem zava- 
rovanju, z osnutkom zakona 
(ESA 875). 

SKLIC SKUPNE SEJE ZBOROV 
SKUPŠČINE IZOBRAŽEVALNE 
SKUPNOSTI SLOVENIJE 
24. decembra 1981 

Skupščina Izobraževalne 
skupnosti Slovenije bo na 
skupni seji zborov, ki je skli- 

cana za četrtek, 24. decembra 
1981, enakopravno s pristoj- 
nimi zbori Skupščine SR Slo- 

venije obravnavala: 
- osnutek zakona o uresni- 

čevanju posebnih pravic pri- 
padnikov italijanske in mad- 
žarske narodnosti na področju 
vzgoje in izobraževanja; 

- poročilo o izvajanju zako- 
na o usmerjenem izobraževa- 
nju v šolskem letu 1981/1982. 

Skupščina Izobraževalne 
skupnosti bo na skupni seji 
med drugim obravnavala tudi 
poročilo koordinacijskega od- 
bora Izobraževalne skupnosti 
Slovenije za poklicno usmerja- 
nje in usmerjanje vpisa o 
usmerjanju vpisa in o vpisu 
novincev v usmerjeno izobra- 
ževanje za šolsko leto 
1981/1982; predlog obsega 
vpisa v programe prvega letni- 

ka srednjega, višjega in viso- 
kega izobraževanja ter v smeri 
drugega letnika srednjega izo- 
braževanja za šolsko leto 
1982/1983 z izhodišči za spre- 
membe in dopolnitve mreže 
šol; predlog sprememb in do- 
polnitev plana Izobraževalne 
skupnosti Slovenije za leto 
1981; predlog samoupravnega 
sporazuma o medsebojnih 
pravicah in obveznostih pri 
skupnem izvajanju vzgojnoi- 
zobraževalnih programov; 
predlog sklepov o soglasju in 
o spremembi sklepov o so- 
glasju k investicijskemu pro- 
gramu in sofinanciranju inve- 
sticij (študentski in dijaški do- 
movi). 

SKLIC SEJE SKUPŠČINE KULTURNE 
SKUPNOSTI SLOVENIJE 
29. decembra 1981 

Skupščina Kulturne skup- 
nosti Slovenije je na seji 4. 
decembra 1981 enakopravno 
s pristojnimi zbori Skupščine 
SR Slovenije obravnavala in 
sprejela predlog zakona o 
Prešernovi nagradi. 

Zbori skupščine SR Sloveni- 

je so predlog zakona o Prešer- 
novi nagradi - z amandmajem 
Izvršnega sveta - sprjeli na se- 
jah 16. decembra 1981; skup- 
ščina Kulturne skupnosti bo 
amandma k predlogu tega za- 
kona obravnavala na seji skup- 
ščine 29. t.m. 

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
16. decembra 1981 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor skupščine SR Slovenije 
so na skupnem zasedanju po- 
slušali ekspoze k predlogu 
sprememb in dopolnitev po- 
slovnika Skupščine SR Slove- 
nije, ki ga je podal Ludvik Go- 

lob, podpredsednik Skupšči- 
ne SR Slovenije in predsednik 
komisije za pripravo spre- 
memb in dopolnitev poslovni- 
ka Skupščine SR Slovenije. 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor so na ločenih sejah spre- 
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jeli: 
- predlog sprememb in do- 

polnitev poslovnika Skupščine 
SR Slovenije; 

- predlog zakona o cestah 
(Družbenopolitični zbor je 
sprejel stališča in predloge; 

- predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o vodah (Družbenopolitični 
zbor je sprejel stališča in pred- 
loge); 

- osnutek zakona o uresni- 
čevanju posebnih pravic pri- 
padnikov italijanske in mad- 
žarske narodnosti na področju 
vzgoje in izobraževanja; 

- sklep ob obravnavi poro- 
čila o izvajanju zakona o 
usmerjenem izobraževanju v 
šolskem letu 1981-1982; 

- sklep ob obravnavi infor- 
macije o sprejemanju planskih 
dokumentov samoupravnih in- 
teresnih skupnosti na ravni re- 
publike; 

- sklep ob obravnavi poro- 
čila o uresničevanju resolucije 
Skupščine SR Slovenije o eko- 
nomskih stikih SR Slovenije z 
državami v razvoju; 

- osnutek programa dela 
Zbora združenega dela, Zbora 
občin in Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine SR Slovenije 
za leto 1982; 

- sklep ob obravnavi osnut- 
ka poslovnika Zbora republik 
in pokrajin Skupščine SFR Ju- 
goslavije; 

- sklep ob obravnavi osnut- 
ka delovnega programa Zbora 

republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ za leto 1982. 
Zbor združenega dela in Zbor 
občin sta sprejela še: 

- predlog zakona o določa- 
nju in usmerjanju dela prodaj- 
ne cene bencina in plinskega 
olja; 

- predlog zakona o Prešer- 
novi nagradi; 

- predlog odloka o srednje- 
ročnem programu geodetskih 
del na območju SR Slovenije 
za obdobje 1981-1985 in nje- 
govem uresničevanju; 

- sklep ob obravnavi osnut- 
ka zakona o tarifi zveznih 
upravnih taks; 

- sklep ob obravnavi osnut- 
ka zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o temeljih 
sistema cen in družbeni kon- 
troli cen; 

- sklep ob obravnavi osnut- 
ka zakona o spremembi in do- 
polnitvi zakona o zagotovitvi 
sredstev za financiranje inve- 
sticijskih del v dolini reke Beli 
Drim. 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor so sprejeli tudi: 

- predlog odloka o razreši- 
tvi in izvolitvi člana Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije 
ter o razrešitvi in imenovanju 
republiškega sekretarja za fi- 
nance; dolžnosti člana Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slo- 
venije in dolžnosti republiške- 
ga sekretarja za finance je bil 
razrešen Anton Siapernik, Ru- 

di Šepič pa je bil izvoljen za 
člana Izvršnega sveta Skupšči- 
ne SR Slovenije in imenovan 
za republiškega sekretarja za 
finance; 

- predlog odloka o razreši- 
tvi in imenovanju namestnika 
predsednice Republiškega ko- 
miteja za varstvo okolja in ure- 
janje prostora; dolžnosti na- 
mestnika predsednice Repu- 
bliškega komiteja za varstvo 
okolja in urejanje prostora je 

bil razrešen Maver Jerkič, za 
namestnika predsednice tega 
komiteja pa je bil imenovan 
Tomaž Vuga; 

- predlog odloka o razreši- 
tvi in imenovanju javnega to- 
žilca Višjega javnega tožilstva 
v Mariboru; dolžnosti javnega 
tožilca Višjega javnega tožil- 
stva v Mariboru se z 31. de- 
cembrom 1981 razreši Viktor 
Lešnjak, za javnega tožilca te- 
ga tožilstva v Mariboru pa se 
imenuje mgr. Dušan Požar. 

NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI 

Zbor združenega dela: 
Franjo Lunder, Julij Golobič, Imre Varju, Anton Siapernik, 

Alojz Mohar, Franc Vičar, dr. Iztok Winkler, Leopold Kejžar, 
Marika Gonc, Živko Pregl, Slavko Zalokar, Francka Herga, 
Janko Maraus, Ivanka Repič, Boris Gostiša, Alojz Roškar, 
Stane Urh, Giorgio Miani, Zlata Vidovič, Drago Mirošič, Feliks 
Šprogar, Draga Žagar, Milan Naprudnik, Marjan Koiun, Ivan 
Kastrevc, Zorka Mikuš, Franc Fašalek. 

Zbor občin: 
Milan Gaspari, Marija Zupančič-Vičar, Jože Humer, Peter 

Tribušon, Andrej Grahor, Tomaž Vuga, Ivo Salobir, Majda 
Petrovič, Peter Winkler, Lojze Ceglar, Franc Pal, Jože Miklavc, 
Niko Lukež, Albin Kladnik, Marjan Ašič, Anton Bolko, Danilo 
Sbrizaj, Janez Avsenjuk, Cvetka Selšek, Mihael Spindler, 
Stanko Majcen, Jernej Rajer. 

Družbenopolitični zbor: 
Ludvik Golob, Andrej Grahor, Tina Tomlje, Štefan Štrok, 

Maver Jekič, Majda Poljanšek, Aleksander Varga, Geza Bačič, 
Ciril Zlobec, Ivan Godec, Dušan Najdič, Ivanka Vrhovčak, Jože 
Marolt, Jernej Jan, Milivoj Samar, Majda Naglost, Vito Habjan, 
Miro Gošnik. 

IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

SKLEP 
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila o medrepubliškem dogovarjanju 

in ukrepih za investiranje v gospodarsko manj razvite republike in SAP Kosovo 

Na podlagi 335. člena in 344. člena 
ustave Socialistične republike Sloveni- 
je, 3. alinee 4. točke prvega razdelka 70. 
člena in 244. člena poslovnika Skupšči- 
ne SR Slovenije je Skupščina Sociali- 
stične republike Slovenije ob obravnavi 
poročila o medrepubliškem dogovarja- 
nju in ukrepih za investiranje v gospo- 
darsko manj razvite republike in SAP 
Kosovo na sejah Zbora združenega de- 
la, Zbora občin in Družbenopolitičnega 
zbora dne 25. novembra 1981 sprejela 

sklep 

i. 
Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da 

poročilo o medrepubliškem dogovarja- 
nju in ukrepih za investiranje v gospodar- 
sko manj razvite republike in SAP Koso- 
vo odgovarja na vprašanja, postavljena s 
sklepi Skupščine SR Slovenije, 28. 7. 
1981. Iz poročila je razvidno, da so bili 

doseženi pozitivni premiki v povezovanju 
gospodarstva SR Slovenije z gospodar- 
skimi subjekti manj razvitih republik in 
SAP Kosovo, da pa je graditev novih 
odnosov šele začeti proces in da se pravi 
uspehi šele kažejo. Osnovna odgovor- 
nost za hitrejši razvoj manj razvitih repu- 
blik in SAP Kosovo je na družbenopoli- 
tičnih skupnostih in organizacijah zdru- 
ženega dela manj razvitih republik in av- 
tonomne pokrajine, družbenopolitične 
skupnosti in organizacije združenega de- 
la SR Slovenije pa so soodgovorne za 
njihov hitrejši razvoj. Poročilo kaže, da je 
v organizacijah združenega dela SR Slo- 
venije dosežen napredek in je spoznana 
nujnost tesnejšega povezovanja zaradi 
oblikovanja komplementarne gospodar- 
ske strukture in pospeševanja vlaganj 
zlasti na področju energetike, proizvod- 
nje hrane, pridobivanja surovin in proi- 
zvodnje, ki omogoča višjo stopnjo te- 
hnično-tehnološkega sodelovanja. 

Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da 

hitrejše napredovanje v medrepubliškem 
dogovarjanju SR Slovenije o vlaganjih v 
manj razvite republike in SAP Kosovo 
zavira predvsem medsebojna neusklaje- 
nost usmeritev osnovnih ciljev, oprede- 
ljenih v planskih dokumentih družbeno- 
političnih skupnosti in organizacij zdru- 
ženega dela. 

Skupščina SR Slovenije nadalje ugo- 
tavlja, da prve začetke povezovanja go- 
spodarstva na osnovi združevanja dela in 
sredstev na dohodkovnih podlagah in na 
podlagi skupnih interesov ovirajo nega- 
tivni pojavi, ki se tudi sicer v tem letu 
kažejo v procesu družbene reprodukcije, 
kot so trganje reprodukcijskih verig in 
zapiranje organizacij združenoga dela v 
republiške okvire in v ožje sisteme, še 
posebno, ko gre za devizna sredstva ali 
za oskrbo s surovinami in reprodukcij- 
skim materialom, da ni vertikalnih pove- 
zav med organizacijami združenega dela, 
marveč prevladujejo horizontalne pove- 
zave, ki so prikrita oblika monopolne de- 
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litve dela, največkrat podprte z interesi in 
zaščitnimi ukrepi organov družbenopoli- 
tičnih skupnosti, da pa so tekoči proble- 
mi usklajevanja predvsem razvojno-fi- 
nančne in operativno-izvedbene narave. 

II. 
Skupščina SR Slovenije se zavzema: 

- za uskladitev osnovnih razvojnih ci- 
ljev, opredeljenih v planskih dokumentih 
družbenopolitičnih skupnosti in organi- 
zacij združenega dela SR Slovenije z 
manj razvitimi republikami in SAP Koso- 
vo, ki bodo omogočili združevanje dela 
in sredstev na skupnih razvojnih nalo- 
gah; 

- za trdnejše povezovanje in hitrejše 
usposabljanje gospodarstva SR Sloveni- 
je z manj razvitimi republikami za njihovo 
večjo skupno udeležbo v mednarodni de- 
litvi dela, za poglabljanje samoupravnih 
družbenoekonomskih odnosov na vseh 
ravneh planiranja in odločanja, za dosle- 
dno vztrajanje na komplementarnem in 
enakomernem razvoju cele Jugoslavije in 
za hitrejše doseganje sporazumnih sa- 
moupravnih rešitev pri skupnih vlaga- 
njih; 

- da je v nadaljevanju dogovarjanja 
nujno potrebno uskladiti stališča glede 
opredeljevanja deleža različnih virov 
sredstev pri posameznih naložbah v manj 
razvite republike in SAP Kosovo. Večanje 
deleža sredstev še iz drugih virov poleg 
sredstev, združenih po zakonu o stalnih 
sredstvih manj razvitih republik in avto- 
nomnih pokrajin v obdobju 1981-1985, 
predstavlja omejitev za slovenske organi- 
zacije združenega dela in zmanjšuje ob- 
seg vlaganj. Možnosti ostalnih načinov 
združevanja za zagotavljanje dopolnilnih 
sredstev so bistveno skrčene, ker so v SR 
Sloveniji zožena razpoložljiva investicij- 
ska sredstva organizacij združenega dela 
in ker so tudi dopolnilna bančna sredstva 
bistveno manjša, zato je realizacija širo- 
ke fronte investicijskih projektov in zače- 
tih investicij v manj razvitih republikah in 
avtonomni pokrajini vprašljiva; 

- da naj se pri usklajevanju projektov 
in medrepubliškem dogovarjanju Gospo- 
darska zbornica zavzema za poenotenje 
razvojnih kriterijev, ki bi jih uporabljali 
pri ocenjevanju proizvodnih in investicij- 
skih programov, saj bi uskladitev stališč 
glede kriterijev investicijskih vlaganj bi- 

stveno pripomogla pri pospešitvi dogo- 
varjanja in zmanjšala druge vplive mimo 
ekonomskih kriterijev; 

- za elastično rešitev vprašanja dina- 
mike koriščenja tistega dela obvezno 
združenih sredstev, ki se lahko uporab- 
ljajo na osnovi samoupravnega združe- 
vanja; togo izvajanje, to je vezanje obvez- 
nosti na konec koledarskega leta, zavi- 
ralno vpliva na obseg samoupravnega 
združevanja, ker sam postopek terja dalj- 
ši čas. Zato se zbor zavzema za tako 
rešitev glede razmerja med samoupravno 
združenimi sredstvi in obveznim posoji- 
lom v sklad federacije za kreditiranje hi- 
trejšega razvoja gospodarsko manj razvi- 
tih republik in SAP Kosovo, da se dogo- 
vorjeno razmerje doseže v celoti v petlet- 
nem oziroma dogovorjenem obdobju in 
ne v obdobju enega leta, 

III. 
Izvršni svet naj v skladu s svojimi pri- 

stojnostmi in nalogami sproti poroča, ka- 
ko SR Slovenija v celoti izpolnjuje svoje 
obveznosti do manj razvitih republik in 
SAP Kosovo. 

DOPOLNILO K INFORMACIJI 
Savskih elektrarn Ljubljana o graditvi in planu dograditve Nuklearne elektrarne 

Krško (ESA-750) 

Predloženo informacijo o graditvi in planu dograditve Nu- 
klearne elektrarne Krško, dopolnjujemo z naslednjim; 

- NE Krško ima v svojem okviru organizirano posebno 
službo informiranja, ki v zadnjem času sodeluje tudi z Repu- 
bliškim komitejem za energetiko, industrijo in gradbeništvo. 
Obveščanju javnosti o NE Krško se v zadnjem času posveča 
posebena pozornost, kar dokazujejo objavljene novice v ti- 
sku, radiu in televiziji. Slovenska javnost je bila tudi že večkrat 
seznanjena z zagotavljanjem varnosti v NE Krško in varnostjo 
jedrskih naprav. V tem seznanjanju so morda še določene 
pomanjkljivosti, ki izvirajo iz dejstva, da je težko prezentirati 
vse tehnične sisteme za zagotavljanje varnosti na način, ki bi 
bil povsem razumljiv tudi nestrokovnjakom. 

- V že predloženi informaciji ni bil dan poseben poudarek 
zagotavljanju varnosti, ker je bil namen poročila prikazati 
problematiko graditve NE Krško in pridobljene izkušnje na 
tem področju. Zagotavljanje varnosti jedrske elektrarne Krško 
je namreč podano v obliki varnostnega poročila, ki je izdelano 
skladno z mednarodnimi normativi in ga pregledujejo za to 
pooblaščene strokovne inštitucije. 

Eden od razlogov za kasno vključevanje jedrskih inštitutov 
v preverjanje varnosti je bil po eni strani kasna možnost za 
njihovo pooblastitev za taka dela, ki je bila mogoča šele po 
sprejetju ustreznih predpisov, po drugi strani pa dejstvo, da je 
razvoj začel šele v zadnjem času spet intenzivneje uporabljati 
izsledke raziskovalnega in teoretičnega dela jedrskega pro- 
grama v Sloveniji in SFRJ, ki je bil zasnovan na eksperimen- 
talnih reaktorjih. Zaradi prestrukturiranja raziskovalnega dela 
je NE Krško angažirala ves čas njene izgradnje toliko nalog na 
Inštitutu Jožef Štefan, kot je bilo v danem času možno. Že 
skromna analiza sodelovanja strokovnih inštitutov z NE Krško 
kaže z leti njihovo vse večjo udeležbo, tudi Inštituta Jožef 
Štefan, v energetsko praktični del izgradnje elektrarne. 

- Vprašanje preverjanja varnostnega poročila in varnosti je 
morda res bilo prekasno inicirano, za kar pa obstajajo objek- 
tivni razlogi. Kljub temu je bilo preverjanje v redu opravljeno, 
saj se je objekt NE Krško gradil v skladu z našimi, ameriškimi 
in mednarodnimi varnostnimi normami. Med gradnjo so se 
sproti vkomponirale tudi vse na novo ugotovljene tehnološke 
novosti na področju varnosti. Vključevanje strokovnih inštitu- 
cij pa je bilo legalizirano šele s sprejetjem zakona o izvajanju 

varstva pred ionizirajočimi sevanji in o ukrepih za varnost 
jedrskih objektov in naprav. 

Da je bilo preverjanje varnostni uspešno opravljeno, je 
razvidno tudi iz poročila skupine delegatov za gospodarsko 
področje zbora združenega dela občine Ljubljana Vič-Ru- 
dnik, ki ugotavlja: »Tako je bil IJS šele leta 1979 angažiran za 
dela s področja problematike jedrske varnosti. Opravil je 
preverjanje končnega varnostnega poročila in skupaj z Inšti- 
tutom Rudjer Boškovič izdelal oceno varnosti JEK. Ocena je 
bila pozitivna, s pogojem, da se ugotovljene pomanjkljivosti 
odpravijo.« 

- Za prilagajanje projekta NE Krško, ki se gradi na osnovi 
tripartitnega sporazuma med MAAE, ZDA in SFRJ, pri čemer 
je MAAE prevzela nadzor nad projektom in varnostjo, spre- 
membam ameriških predpisov v času gradnje je investitor 
napravil z VVestinghouseom 15 sprememb v pogodbi. Od teh 
se 14 sprememb nanaša na prilagajanje projekta ostrejšim 
predpisom. V zvezi z nezgodo v NE Otok treh milj lahko 
ugotovimo, da se je ob nezgodi izkazalo, da je objekt za 
okolico varen, čeprav je bil grajen po prvotnih predpisih. Ob 
nezgodi je nastala le velika gospodarska škoda. Zato se ugo- 
tovitve po nezgodi na Otoku treh milj upoštevajo tudi v NE 
Krško, da bi poleg zagotavljanja varnosti zagotovile tudi večjo 
zanesljivost obratovanja. Prav tako je NE Krško prevzela tudi 
obveznost, da bo izpolnila vse zahteve v zvezi s tako organiza- 
cijo, ki bo v največji meri izločila vpliv človeškega faktorja na 
zanesljivost obratovanja, in ki jim je oziroma jih bo naložil 
pristojni upravi organ v zvezi z ugotovitvami po nezgodi na 
Otoku treh milj. Investitotr je že sprejel sklepe za večje število 
zaposlenih za formiranje tehničnih svetovalcev v izmeni, 
grupe ISEC in zaposlenih na zagotavljanju kvalitete ter izvaja 
postopek za pridobitev dodatne tehnične opreme. 

- Varstvo okolja je bilo, kot je navedeno v infomraciji, 
zagotovljeno že s pogoji v lokacijskem in gradbenem dovolje- 
nju. V ta postopek je bilo vključeno veliko strokovnjakov iz 
upravnih organov, inštituta Jožef Štefan in medresorskih ko- 
misij. Po pridobitvi pozitivne ocene končnega varnostnega 
poročila pa je varnost okolja še dokončno preverila grupa 
SEPO pri inštitutu Jožef Štefan, ki je izdelala študijo o vplivih 
NE Krško na okolje in v njej obdelala tudi vpliv tople vode na 
podtalnico. Strokovno se mnenja razhajajo samo še na vpra- 
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šanju rešitve mešanja tople vode s Savsko vodo, kar bo 
urejeno na osnovi izkušenj v obratovanju. Trenutno je kot 
najugodnejša rešitev na osnovi študij in modelnih raziskav 
sprejeto izpuščanje tople vode na levem bregu Save. 

V zadnjem času se tudi zelo uspešno zaključuje reševanje 
problematike izgradnje čistilne naprave v tovarni papirja in 
celuloze Djuro Salaj in bo s tem tudi urejena problematika 
čistosti Savske vode. 

- Z sistematičnim delom je narejen tudi precejšen napredek 
na zakonodajhem področju. Do konca leta 1980 so bili spre- 
jeti vsi potrebni republiški predpisi, v zaključni fazi pa je tudi 
sprejetje zveznega zakona o nuklearni energiji. Upoštevati je 
treba namreč dejstvo, da se je jugoslovanska zakonodaja za 
področje jedrske energetike sprejemala vzporedno z gradnjo 
NE Krško. 

- Pred nadaljnjo graditvijo jedrskih elektrarn v Jugoslaviji 

bo sledila še podrobna analiza izkušenj pri gradnji NE Krško 
in se bodo izsledki te analize upoštevali pri gradnji NE Pre- 
vlaka in ostalih NE. 

- NE Krško potrebuje za izplačila podizvajalcem, za odkup 
deviz za uvozno opremo, za gradbena dela, za osebne do- 
hodke in drugo din 315.000.000,- (delež SR Slovenije) do 
konca leta 1981. Ta sredstva primanjkujejo že nekaj mesecev 
zaradi pomanjkanja energetskih sredstev v SR Sloveniji. 

Sredstva za dokončanje objekta NE Krško, potrebna i/ letu 
1982 na osnovi podatkov Aneksa VI se danes predvidevajo 
cca 800 milijonov din (delež SR Slovenije). V tej oceni niso 
upoštevana potrebna sredstva za tečajne razlike, povečane 
obresti, vrnitev obratnih sredstev, ki so bila začasno porab- 
ljena za pokritje izdanih garancij v zvezi opravljenih del, 
vezanih za izpolnitev pogojev za začetek poizkusnega obrato- 
vanja. 

POROČILO 
Odbora za družbenoekonomski razvoj Zbora združenega dela Skupščine SR 

Slovenije k dopolnilu k informaciji o graditvi in planu dograditve Nuklearne 
elektrarne Krško 

Odbor Zbora združenega dela za druž- 
benoekonomski razvoj je na svoji seji 
dne 18. novembra 1981 obravnaval do- 
polnilo k informaciji o graditvi in planu 
dograditve Nuklearne elektrarne Krško. 
Uvodoma je bile ugotovljeno, da je gradi- 
vo pripravljeno na podlagi sklepa Zbora 
združenega dela z dne 1. 7. 1981 ob 
obravnavi informacije o graditvi in planu 
dograditve Nuklearne elektrarne Krško. 

Na tej seji je zbor sprejel na znanje 
informacije o graditvi in planu dograditve 
Nuklearne elektrarne Krško, skupaj z 

ugotovitvami in mnenji izvršnega sveta k 
tej informaciji. Pri tem je zbor ugotovil, 
da je informacija pomanjkljiva glede ne- 
katerih podatkov in ugotovitev. Zato je 
naložil izvršnemu svetu, naj glede na 
predloge, pripombe in stališča delegatov 
dopolni informacijo in o tem poroča Zbo- 
ru združenega dela na eni od prihodnjih 
sej. 

Odbor je po proučitvi dopolnila k infor- 
maciji ugotovil, da je predlagatelj odgo- 
voril na odprta vprašanja, ki so bila po- 
stavljena na seji Zbora združenega dela 

ob obravnavi informacije. 
Na seji odbora je sodelovala tudi dele- 

gatka skupine delegatov 39. okoliša - 
gospodarsko področje Ljubljana-Vič-Ru- 
dnik. Ta skupina je namreč ob obravnavi 
informacije opozorila na nekatera odprta 
vprašanja, na katera je dan odgovor v 
dopolnilu. 

Odbor je ob zaključku obravnave do- 
polnila k informaciji ocenil, da ni potreb- 
na ponovna obravnava na seji Zbora 
združenega dela, pač pa predlaga, da naj 
se dopolnilo k informaciji skupja s poro- 
čilom odbora objavi v Poročevalcu. 

SKLEPI 
Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR 
Slovenije ob obravnavi poročila o uresničevanju resolucije Skupščine SR 
Slovenije o ekonomskih stikih SR Slovenije z državami v razvoju 

Zbor združenega dela 

Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je na svoji 70. seji dne 16. 
decembra 1981 obravnaval poročilo o 
uresničevanju resolucije Skupščine SR 
Slovenije o ekonomskih stikih SR Slove- 
nije z državami v razvoju in na podlagi 
244. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije sprejel naslednji 

sklep 
1. Zbor združenega dela Skupščine SR 

Zbor občin 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je 
na 66. seji dne 16. decembra 1981 
obravnaval poročilo o uresničevanju re- 
solucije Skupščine SR Slovenije o eko- 
nomskih stikih SR Slovenije z državami 
v razvoju in sprejel naslednji 

Slovenije sprejema poročilo Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije o uresni- 
čevanju resolucije Skupščine SR Slove- 
nije o ekonomskih stikih SR Slovenije z 
državami v razvoju ter podpira naloge in 
aktivnosti, ki iz njega izhajajo. 

2. Zbor podpira naloge, ki imajo za cilj 
oblikovanje konkretne strategije eko- 
nomskih odnosov SR Slovenije z država- 
mi v razvoju, da bi dosegii hitrejše premi- 
ke pri združevanju dela in sredstev orga- 
nizacij združenega dela v SR Sloveniji v 
okviru prizadevanj celotnega združenega 
dela v SFR Jugoslaviji pri nadaljnjem ra- 

sklep: 
1. Zbor občin sprejema poročilo Izvrš- 

nega sveta Skupščine SR Slovenije o 
uresničevanju resolucije Skupščine SR 
Slovenije o ekonomskih stikih SR Slove- 
nije z državami v razvoju ter podpira na- 
loge in aktivnosti, ki iz njega izhajajo, pri 
čemer je potrebno pri oblikovanju nalog 
in aktivnosti upoštevati mnenja, stališča 
in predloge iz razprave delegatov na seji 
zbora. 

zvoju vsetranskega sodelovanja z drža- 
vami v razvoju ter še posebej pri njiho- 
vem skupnem nastopu ob ponudbah in 
realizaciji kompleksnih investicijskih 
projektov v teh državah. 

3. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj Skupščini SR Slovenije čimprej pred- 
loži program razvoja ekonomskih odno- 
sov SR Slovenije z državami v razvoju v 
razdobju 1982/83 s predlogom ustreznih 
ukrepov tekoče ekonomske politike, pri 
čemer naj upošteva predloge, pripombe 
in stališča delovnih teles skupščine in 
zborov in razpravo delegatov na seji 
zbora. 

2. Zbor še posebej poudarja naloge, ki 
imajo v skladu s politiko ekonomske sta- 
bilizacije za cilj oblikovanje konkretne 
strategije ekonomskih odnosov SR Slo- 
venije z državami v razvoju, da bi dosegli 
hitrejše premike pri združevanju dela in 
sredstev organizacij združenega dela v 
SR Sloveniji v okviru prizadevanj celot- 
nega združenega dela v Jugoslaviji pri 
nadaljnjem razvoju vsestranskega sode- 
lovanja z državami v razvoju ter še pose- 

4 
poročevalec 



bej pri njihovem skupnem nastopu ob 
ponudbah in realizaciji kompleksnih in- 
vesticijskih projektov v teh državah. 

3. Izvršni svet naj Skupščini SR Slove- 
nije čimprej predloži program razvoja 
ekonomskih odnosov SR Slovenije z dr- 

žavami v razvoju v razdobju 1982/83 s 
predlogom ustreznih ukrepov tekoče 
ekonomske politike 

Družbenopolitični zbor 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na seji dne 16. decembra 
1981 obravnaval poročilo o uresničeva- 
nju resolucije Skupščine SR Slovenije o 
ekonomski stikih SR Slovenije z država- 
mi v razvoju in na podlagi 244. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije 
sprejel naslednji 

sklep 

1. Družbenopolitični zbor sprejema po- 
ročilo Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije o uresničevanju resolucije Skup- 
ščine SR Slovenije o ekonomskih stikih 
SR Slovenije z državami v razvoju ter 
podpira naloge in aktivnosti, ki iz njega 
izhajajo. 

2. Zbor podpira naloge, ki imajo za cilj 
oblikovanje konkretne strategije eko- 
nomskih odnosov SR Slovenije z država- 
mi v razvoju, da bi dosegli hitrejše premi 
ke pri združevanju dela in sredstev orga- 
nizacij združenega dela v SR Sloveniji v 

okviru prizadevanj celotnega združenega 
dela v SFR Jugoslaviji pri nadaljnjem ra- 
zvoju vsestranskega sodelovanja z drža- 
vami v razvoju ter še posebej pri njiho- 
vem skupnem nastopu ob ponudbah in 
realizaciji kompleksnih investicijskih 
projektov v teh državah. 

3. Izvršni svet naj Skupščini SR Slove- 
nije čimprej predloži program razvoja 
ekonomskih odnosov SR Slovenije z dr- 
žavami v razvoju v razdobju 1982/83 s 
predlogom ustreznih ukrepov tekoče 
ekonomske politike. 

SKLEPI 
Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR 
Slovenije ob obravnavi poročila o izvajanju zakona o usmerjenem izobraževanju v 
šolskem letu 1981/82 

Zbor združenega dela 

Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je na svoji 70. seji dne 16. 
decembra 1981 obravnaval poročilo o 
izvajanju zakona o usmerjenem izobra- 
ževanju v šolskem letu 1981/82 in na 
podlagi 244. člena poslovnika Skupšči- 
ne SR Slovenije sprejel naslednji 

sklep 
1. Zbor združenega dela Skupščine SR 

Slovenije podpira poročilo o izvajanju 

zakona o usmerjenem izobraževanju v 
šolskem letu 1981/82, ki celovito in v 
skladu s sklepi zborov Skupščine SR Slo- 
venije. sprejetimi dne 24. 6. 1981, daje 
podlage za nadaljnje aktivnosti v procesu 
izvajanja usmerjenega izobraževanja. 

2. Izobraževalna skupnost Slovenije 
naj na podlagi analitične ocene poroča 
Skupščini SR Slovenije o oblikovanju po- 
sebnih izobraževalnih skupnosti in o 
u velja vijanju družbenoekonomskih 
odnosov v njih. 

3. Gospodarska zbornica Slovenije naj 
pripravi poročilo o izvajanju njenih aktiv- 

nosti v zvezi s pripravami na proizvodno 
delo in delovno prakso, izobraževanjem 
ob delu in iz dela, zlasti glede programov 
usposabljanja in programov strokovnega 
izpopolnjevanja, ter o delovanju kadrov- 
skih služb v organizacijah združenega 
dela na področju usmerjenega izobraže- 
vanja. 

4. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj v tretjem tromesečju 1982 predloži 
poročilo o uresničevanju usmerjenega 
izobraževanja, pri čemer naj bo poudar- 
jeno zlasti oblikovanje visokošolskih pro- 
gramskih zasnov in programov. 

Zbor občin 

Zbor občin skupščine SR Slovenije je 
na 66. seji dne 16. decembra 1981 
obravnaval poročilo o izvajanju zakona 
o usmerjenem izobraževanju v šolskem 
letu 1981-1982 in sprejel naslednji 

sklep: 
1. Poročilo o izvajanju zakona o 

usmerjenem izobraževanju v šolskem le- 
tu 1981-82, pripravljeno v skladu s sklepi 
zborov Skupščine SR Slovenije, sprejeti- 

mi dne 24. 6. 1981, daje dobro poldago za 
nadaljnje aktivnosti v procesu izvajanja 
usmerjenega izobraževanja na ravni re- 
publike in v občinah, pri čemer bi bilo 
potrebno upoštevati tudi usmeritve iz 
razprave delegatov na seji zbora. 

2. Izobraževalna skupnost Slovenije 
naj na podlagi analitične ocene poroča 
Skupščini SR Slovenije o oblikovanju po- 
sebnih izobraževalnih skupnosti in o 
u velja vijanju družbenoekonomskih 
odnosov v njih. 

3. Gospodarska zpornica Slovenije naj 
pripravi posebno poročilo o izvajanju 
svojih aktivnosti v zvezi s pripravami na 

proizvodno delo in delovno prakso, izo- 
braževanjem ob delu in iz dela, zlasti 
glede programov usposabljanja in pro- 
gramov strokovnega izpopolnjevanja ter 
o delovanju kadrovskih služb v organiza- 
cijah združenega dela na tem področju. 

4. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj v tretjem trimesečju 1982 predloži 
poročilo o uresničevanju zakonđ o 
usmerjenem izobraževanju, pri čemer naj 
zlasti poudari oblikovanje visokošolskih 
programskih zasnov in programov ter pri 
tem izhaja tudi iz stališč, oblikovanih v 
razpravi delegatov na seji zbora. 

Družbenopolitični zbor 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na seji dne 16. decembra 
1981 obravnaval poročilo o izvajanju za- 
kona o usmerjenem izobraževanju v 
šolskem letu 1981/1982 in na podlagi 
244. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije sprejel naslednji 

Sklep 
1. Družbenopolitični zbor sprejema 

poročilo o izvajanju zakona o usmerje- 

nem izobraževanju v šolskem letu 
1981/1982, ki celovito in v skladu s sklepi 
zborov Skupščine SR Slovenije, sprejeti- 
mi dne 24. junija 1981 daje podlage za 
nadaljnje aktivnosti v procesu izvajanja 
usmerjenega izobraževanja skupaj s 
sklepnimi ugotovitvami in predlogi. 

2. Izobraževalna skupnost Slovenije 
naj na podlagi analitične ocene poroča 
zborom Skupščine SR Slovenije o obli- 
kovanju posebnih izobraževalnih skup- 
nosti in o uveljavljanju družbenoeko- 
nomskih odnosov v njih. 

3. Gospodarska zbornica Slovenije naj 

pripravi posebno poročilo o izvajanju 
njenih aktivnosti v zvezi s pripravami na 
proizvodno delo in delovno prakso, z izo- 
braževanjem ob delu in iz dela zlasti gle- 
de programov usposabljanja in progra- 
mov strokovnega izpopolnjevanja ter o 
delovanju kadrovskih služb v organizaci- 
jah združenega dela na tem področju. 

4. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj v tretjem trimesečju 1982. leta predlo- 
ži poročilo o uresničevanju zakona o 
usmerjenem izobraževanju, pri čemer naj 
bo poudarjeno zlasti oblikovanje visoko- 
šolskih programskih zasnov in progra- 
mov. 
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Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR 
Slovenije ob obravnavi informacije o sprejemanju planskih dokumentov 
samoupravnih interesnih skupnosti na ravni republike  

Zbor združenega dela 

Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je na svoji 70. seji dne 16. 
decembra 1981 obravnaval informacijo 
o sprejemanju planskih dokumentov sa- 
moupravnih interesnih skupnosti na 
ravni republike in na podlagi 244. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije 
sprejel naslednji 

sklep 
1. Zbor združenega dela Skupščine 

SR Slovenije se je seznanil z informacijo 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
o sprejemanju planskih dokumentov sa- 
moupravnih interesnih skupnosti na rav- 
ni republike. 

2. Skupščine samoupravnih interesnih 
skupnosti na področju družbenih dejav- 
nosti in materialne proizvodnje posebne- 
ga družbenega pomena naj ocenijo po- 
tek sprejemanja planskih aktov in se do- 
govorijo o aktivnostih na področju plani- 
ranja. pa tudi o ukrepih zoper tiste upo- 

Zbor občin 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je 
na 66. seji dne 16. decembra 1981 
obravnaval informacijo o sprejemanju 
planskih dokumentov samoupravnih in- 
teresnih skupnosti na ravni republike in 
sprejel naslednji 

sklep: 
Zbor občin se je seznanil z informacijo 

Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
o sprejemanju planskih dokumentov sa- 
moupravnih interesnih skupnosti na rav- 
ni republike ter glede na njene ugotovi- 

Družbenopolitični zbor 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na seji dne 16. decembra 
1981 obravnaval informacijo o spremlja- 
nju planskih dokumentov samoupravnih 
interesnih skupnosti na ravni republike 
in na podlagi 244. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije sprejel ta-le 

sklep 
1. Družbenopolitični zbor se je sezna- 

rabnike. ki brez opravičenih razlogov ni- 
so sprejeli samoupravnih sporazumov o 
temeljih planov. Če se uporabniki in izva- 
jalci ne bodo po samoupravni poti dogo- 
vorili o programih dejavnosti in progra- 
mih razvoja ter o načinu združevanja 
sredstev za njihovo realizacijo, naj skla- 
dno s svojo odgovornostjo dajo pobudo 
za intervencijsko ukrepanje Skupščine 
SR Slovenije. 

3. Glede na to. da je sprejemanje plan- 
skih dokumentov samoupravnih intere- 
snih skupnosti še v teku. zbor priporoča 
zborom združenega dela občinskih 
skupščin, da obravnavajo informacijo o 
sprejemanju planskih dokumentov sa- 
moupravnih interesnih skupnosti na rav- 
ni republike. Ob tem naj ocenijo, kako so 
v občinah potekale aktivnosti glede 
obravnavanja in opredeljevanja o samo- 
upravnih sporazumih o temeljih planov 
samoupravnih interesnih skupnosti ma- 
terialne proizvodnje in o aneksih k njim; 
posebej naj ugotovijo, kako so se o teh 
samoupravnih sporazumih in aneksih 
opredeljevale posamezne temeljne orga- 
nizacije združenega dela; ocenijo naj tu- 

tve sklenil, da naj: 
1. Skupščine samoupravnih interesnih 

skupnosti s področja družbenih dejavno- 
sti in materialne proizvodnje posabnega 
družbenega pomena ocenijo potek spre- 
jemanja planskih aktov in se dogovorijo 
o aktivnostih na področju planiranja, pa 
tudi o ukrepih zoper tiste uporabnike, ki 
brez opravičenih razlogov niso sprejeli 
samoupravnih sporazumov o temeljih 
planov. 

2. Če se uporabniki in izvajalci po sa- 
moupravni poti ne bodo dogovorili o pro- 
gramih dejavnosti in programih razvoja 
ter o načinu združevanja sredstev in nji- 

nil z informacijo Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije o sprejemanju plan- 
skih dokumentov samoupravnih intere- 
snih skupnosti na ravni republike. 

2. Skupščine samoupravnih interesnih 
skupnosti na področjih družbenih dejav- 
nosti in na področjih materialne proi- 
zvodnje posebnega družbenega pomena 
naj ocenijo potek sprejemanja planskih 
aktov in se dogovorijo o aktivnostih na 
področju planiranja pa tudi o ukrepih 
zoper tiste uporabnike, ki brez upraviče- 
nih razlogov niso sprejeli samoupravnih 
sporazumov o temeljih planov. Če se 

di, kako so bili v samoupravno sporazu- 
mevanje vključeni izvajalci in uporabniki 
v samoupravnih interesnih skupnostih. 

4. Glede na stanje podpisovanja sa- 
moupravnih sporazumov in aneksov na 
področju samoupravnih interesnih skup- 
nosti materialne proizvodnje, ugotovlje- 
no v informaciji Izvršnega sveta, zbor na- 
laga samoupravnim interesnim skupno- 
stim družbenih dejavnosti in materialne 
proizvodnje posebnega družbenega po- 
mena na ravni republike, da do konca 
januarja 1982 poročajo Zboru združene- 
ga dela Skupščine SR Slovenije o rezul- 
tatih svojih aktivnosti in ukrepov, o njiho- 
vem prispevku v postopku sporazumeva- 
nja in o tem, zakaj ni bila uresničena v 
zadostni meri odgovornost delegatov 
izvajalcev in uporabnikov v njihovih sa- 
moupravnih interesnih skupnostih v po- 
stopku sporazumevanja. 

5. Zbor združenega dela priporoča 
skupščinam samoupravnih interesnih 
skupnosti materialne proizvodnje, da v 
mesecu januarju 1982 sprejmejo sklepe o 
zmanjšanju obveznosti za izvoznike na 
konvertibilno področje. 

hovo realizacijo, naj skupščine samou- 
pravnih interesnih skupnosti v skladu s 
svojo odgovornostjo dajo pobudo za in- 
tervencijsko ukrepanje Skupščine SR 
Slovenije. 

3. Občinske skupščine naj skladno s 
svojo odgovornostjo na področju druž- 
benih dejavnosti in materialne proizvod- 
nje posebnega družbenega pomena, 
ocenijo, kako se uresničujejo planske 
naloge na posameznih področjih družbe- 
nih dejavnosti in materialne proizvodnje 
posebnega družbenega pomena ter v 
skladu s pristojnostmi občinske skupšči- 
ne ustrezno ukrepanjo. 

uporabniki in izvajalci ne bodo dogovori- 
li o programih dejavnosti in programih 
razvoja ter o načinu združevanja sredstev 
za r.jihovo realizacijo, naj skupščine v 
skladu s svojo odgovornostjo, dajo po- 
budo za intervencijsko ukrepanje Skup- 
ščine SR Slovenije 

3. V skladu z usmeritvami za ustvarja- 
nje takšnih gospodarskih razmer, ki bo- 
do spodbujale izvoz, sprejetimi v Skup- 
ščini SR Slovenije, naj samoupravne in- 
teresne skupnosti začnejo zmanjševati 
obveznosti tistim uporabnikom, ki izva- 
žajo na konvertibilna področja. 
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SKLEP 
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka programa 
dela Zbora združenega dela za leto 1982 

Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je na svoji 70. seji dne 16. 
decembra 1981 obravnaval osnutek 
programa dela Zbora združenega dela 
za leto 1982 in na podlagi 244. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije 
sprejel naslednji 

sklep 
1. Osnutek programa dela Zbora zdru- 

ženega dela za leto 1982 se sprejme. 
2. Predlog program Zbora združenega 

dela za leto 1982 pripravi skupina dele- 
gatov. 

Pri pripravi predloga programa naj 
skupina delegatov prouči in v skladu z 
načelnimi izhodišči za pripravo progra- 
ma upošteva pripombe, predloge in mne- 
nja delovnih teles skupščine in zborov, 
delegacij temeljnih samoupravnih orga- 
nizacij in skupnosti, Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije, družbenopoli- 
tičnih organizacij in drugih zainteresira- 
nih družbenih subjektov ter predloge in 
stališča, dana v razpravi na seji zbora. 

3. V skupini delegatov za pripravo 
predloga programa Zbora združenega 
dela Skupščine SR Slovenije za leto 1982 
so: 

- Emil Tomažič, predsednik Zbora zdru- 
ženega dela, 

- Viljem Pahor, predsednik Odbora za 
družbenopolitični sistem, 

- Francka Herga, predsednica Odbora 
za finance, 

- Ivan Zelenšek, predsednik Odbora za 
družbenoekonomske odnose, 

- Franc Vičar, predsednik Odbora za 
družbenoekonomski razvoj, 

- Branko Kozamernik, predsednik Od- 
bora^ za stanovanjsko-komunalna 
vprašanja in varstvo okolja in 

- Franc Krabonja, predsednik Odbora 
za agrarno politiko. 

SKLEP 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona 
o uresničevanju posebnih pravic pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti 
na področju vzgoje in izobraževanja 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na seji dne 16. decembra 
1981 obravnaval osnutek zakona o ure- 
sničevanju posebnih pravic pripadnikov 
italijanske in madžarske narodnosti na 
področju vzgoje in izobraževanja in na 
podlagi drugega odstavka 266. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije 
sprejel naslednji 

Sklep 

1. Osnutek zakona o uresničevanju 
posebnih pravic pripadnikov italijanske 
in madžarske narodnosti na področju 
vzgoje in izobraževanja se sprejme. 

2. Predlog zakona naj pripravi Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije. 

3. Pri pripravi predloga zakona naj 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
prouči mnenja, predloge in pripombe, ki 

so navedene v poročilih delovnih teles 
zbora in skupščine in v razpravi na seji 
zbora. 

4. Družbenopolitični zbor predlaga 
Republiški konferenci SZDL Slovenije, 
da obravnava zlasti tista vprašanja ure- 
sničevanja posebnih pravic pripadnikov 
italijanske in madžarske narodnosti na 
področju vzgoje in izobraževanja, glede 
katerih v dosedanjih razpravah ni bilo 
doseženo soglasje. 

STALIŠČA IN PREDLOGI 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga zakona 
o cestah 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na seji dne 16. decembra 
1981 obravnaval predlog zakona o ce- 
stah in na podlagi 88. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije sprejel ta-le 

STALIŠČA IN PREDLOGE 
1. Družbenopolitični zbor ugotavlja, da 

je predlagatelj pri pripravi predloga za- 
kona upošteval predloge in stališča 
Družbenopolitičnega zbora, sprejeta ob 
obravnavi osnutka zakona in da predla- 

gani amandmaji ne spreminjajo njihovih 
intencij. 

2. Družbenopolitični zbor meni, da ni 
sprejemljiv amandma k 19. in 35. členu, 
ki ga predlaga skupina delegatov za de- 
legiranje delegatov v Zbor občin Skup- 
ščine SR Slovenije občine Lenart, ker širi 
uporabo sredstev vzajemnosti tudi na vse 
lokalne ceste. Družbenopolitični zbor se 
strinja z mnenjem skupine delegatov za 
proučitev družbenoekonomskih odnosov 
v samoupravnih interesnih skupnostih 
materialne proizvodnje in zakonskih ak- 

tov s tega področja in z mnenji zakono- 
dajno-pravne komisije Skupščine SR 
Slovenije razvidno iz dodatnega poročita 
z dne 15. 12. 1981 št. 34-49/81. 

Družbenopolitični zbor poudarja, da že 
predlagano besedilo omogoča v 6. alinei 
19. člena predloga zakona o cestah, da je 
načelo vzajemnosti možno realizirati pre- 
ko usklajevanja v Republiški skupnosti 
za ceste tudi glede lokalnih cest. 

3. Družbenopolitični zbor predlaga pri- 
stojnima zboroma, da sprejmeta predlog 
zakona o cestah upoštevaje stališča in 
predloge zbora. 

poročevalec 7 



VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR - 16.12.1981 

- Ali so bile odločitve administrativno 
sprejete zunaj združenega dela? 

Delegat Družbenopolitične- 
ga zbora dr. Tone Krašovec je 
postavil naslednje delegat- 
sko vprašanje: 

Prosim, da mi predstavnik 
IS Skupščine SRS ali njego- 
vega pooblaščenega organa 
odgovori na naslednje dele- 
gatsko vprašanje: 

Izvršni svet sodeluje v 
koordinacijskem odboru Sa- 
moupravne interesne skup- 
nosti za ekonomske odnose s 
tujino, ki je dne 28. 11. 81 do- 
ločil (v okviru težke devizne 
situacije) uvozne možnosti za 
uvoz v decembru za posa- 
mezne enote SISEOT in večje 
OZD po kriteriju dosedanjega 
njihovega letos realiziranega 
uvoza in še to nedosledno. 
Zakaj predstavniki Izvršnega 
sveta pristajajo na očitno kr- 
šitev kriterijev za uvoz, dogo- 
vorjenih do konca leta na 
skupščini SISEOT v mesecu 
avgustu ter kateri organ 
Izvršnega sveta je pooblastil 
s svojim sklepom predstavni- 
ke IS, da sprejmejo v omenje- 
nem odboru razdelitev uvoza 
za december na osnovi krite- 
rija skupno realiziranega uvo- 
za v letošnjem letu, od katere- 
ga pripada OZD določeni od- 
stotek. 

OBRAZLOŽITEV: Ob težki 
zunanjetrgovinski situaciji je 
Skupščina SISEOT zaostrila 
kriterije za uvoz do konca le- 
tošnjega leta z namenom 
spodbujanja izvozno usmer- 
jene proizvodnje in omejeva- 
nja uvoza v primerih odstopa^ 
nja od izvoznih načrtov, da se 
povsod ohrani planirani saldo 
izvoz—uvoz. Med bežnim raz- 
govorom na SISEOT dne 3. 
12. 81 pa mi je predstavnica 
Republiškega komiteja za 
mednarodno sodelovanje tov. 
Selškova mirno pojasnila, da 
so decembrski uvoz opredelili 
na osnovi vsega dosedanjega 
letošnjega uvoza po enotah in 
večjih OZD - v določenem od- 
stotku. Razdelitev tega uvoza 
za december pa upošteva tu- 
di že realizirani uvoz od 23. 
11.-30. 11. 81, tako, da so 
mnoge OZD začele poslova- 
nje v decembru brez vsakih 
uvoznih možnosti. Zato zasto- 
ji v proizvodnji, obenem, ko 
primeri drugih OZD kažejo, da 
tudi novi kriterij za december 

ni bil dosledno upoštevan. Za 
argumentacijo navajam, da je 
na primeru IMV Novo mesto 
dobila za december 180 mili- 
jonov din uvoza, Sava-Kranj 
90 milj din, Gorenje 130 milj 
din itd. Izrazito izvozno 
usmerjene dejavnosti z viso- 
kim presežkom izvoza nad 
uvozom pa na primer: Lesno- 
predelovalna industrija in 
gozdarstvo Slovenije (skupno 
skoraj 44.000 delavcev) pa le 
98 milj din, turizem - nič, ves 
transport le 30 milj. din itd. Ne 
dvomim, da prvonavedene 
OZD opisani obseg uvoza po- 
trebujejo, vendarle pa bi mo- 
rali imeti za vse enako mero, 
ki jo zagotavljajo kriteriji 
skupščine SISEOT. Kriterij le- 
tos že izvršenega uvoza je 
ekonomsko nesprejemljiv. 
Daje namreč višjo osnovo 
OZD, ki je uvažala z devizami, 
pridobljenimi s terminskim 
nakupom, čeprav jih ob roku 
ni vrnila in tega ni malo. 

Predvsem pa - če že uvaja- 
mo za zadnjitnesec v letu no- 
ve kriterije, potem vsaj posta- 
vimo na 1. mesto neto - deviz- 
ni učinek, da bomo republiško 
pozicijo v Jugoslovanski pla- 
čilni bilanci v čim večji meri 
realizirali. Ker nekaj bolje 
poznam situacijo, naj povem, 
da bi lesno predelovalna in- 
dustrija samo v decembru za- 
gotovila 250-300 milijonov din 
čistega deviznega efekta, v 
celem letu 1981 pa nad 3 mili- 
jarde din. Z dodeljenim uvo- 
zom za december, ki je bil v 
glavnem že porabljen v zad- 
njih dneh novembra, pa ne bo 
ne izvoza, ne neto-deviznega 
efekta in ne dela za delavce 
celo v izrazito izvozno usmer- 
jenih TOZD. 

Žal ne morem bolj argu- 
mentirati svojega vprašanja, 
ker v OZD zvemo samo vsak 
zase, koliko uvoza nam je do- 
deljenega za posamezni me- 
sec in nimamo celovitega 
pregleda nad realizacijo skle- 
pov avgustovske seje SI- 
SEOT. Le zato se lahko tudi 
pojavlja pristransko reševa- 
nje primerov posameznih 
OZD. Ob tem je tudi nemogo- 
če planirati vsaj za mesec dni 
vnaprej, zato ne izpolnjujemo 
izvoznih pogodb in ob vseh 
družbenih proklamacijah ni- 
majo dovolj dela delavci v 

izrazito izvozni proizvodnji. 
Zato tudi menim, da bi bilo v 
pristojnih skupščinskih tele- 
sih umestna razprava o odgo- 
vornosti na tem področju. 

V OZD moramo v samou- 
pravnih procesih delavcem 
odgovarjati za odločitve, ki so 
bile administrativno sprejete 
zunaj združenega dela. 

Na vprašanje je odgovoril 
Jernej Jan član Izvršnega sve- 
ta skupščine SR Slovenije in 
predsednik Republiškega ko- 
miteja za mednarodno sodelo- 
vanje: 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je tekoče obveščal 
Skupščino SR Slovenije o izvr- 
ševanju projekcije plačilnobi- 
lančnega položaja SR Sloveni- 
je in ukrepih, ki so bili v zvezi s 
tem sprejeti. Še posebej je 
Skupščina SR Slovenije obve- 
stil o problemih v zvezi z ukre- 
pi Zveznega izvršnega sveta z 
dne 9. 9. 1981 in sicer tako v 
odgovorih na del vprašanj, ki 
smo jih posredovali Skupščini 
SR Slovenije dne 29. oktobra 
ter 3. in 24. novembra 1981, 
kot tudi ob obravnavi poročila 
o uresničevanju nalog na po- 
dročju ekonomskih odnosov s 
tujino z dne 28. 10. 1981 ter v 
uvodni besedi Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije k 
osnutku Resolucije o politiki 
izvajanja družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 
1981-1985 v letu 1982, na 
skupnem zasedanju Zborov 
Skupščine SR Slovenije dne 
25. 11. 1981. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je Skupščino SR Slo- 
venije obvestil tudi o zapori 
carinjenja uvoza blaga, ki je 
bila v novembru mesecu uve- 
ljavljena za uporabnike iz SR 
Slovenije ter o razlogih za nje- 
no uveljavitev. 

Na večkratne intervencije 
Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije je Zvezni izvršni svet 
zaporo umaknil 26. 11. 1981 in 
SR Sloveniji za obdobje od 23. 
11. 1981 do konca leta določil 
možnost uvoza blaga s kon- 
vertibilnega področja v višini 
148,5 mio $.'Ta možnost je bila 
oblikovana na podlagi upošte- 
vanja neblagovnih prilivov in 
odlivov, sicer pa so bile celo- 
letne možnosti uvoza blaga iz- 
črpane že v drugi polovici me- 
seca novembra. Taka realizira- 
na možnost uvoza pa se bo 
lahko tudi povečala, če bo de- 
cembra realiziran tudi večji 
izvoz od predvidenega. 

Ko je bila nova možnost uvo- 
za znana, je sekretariat Koor- 

dinacijskega odbora na svoji 
seji dne 27. 11. 1981 ob prisot- 
nosti predsednika Koordina- 
cijskega odbora opredelil kri- 
terije za njeno delitev na posa- 
mezne organizacije združene- 
ga dela. Dogovorjeno je bilo, 
da se od celotne možnosti naj- 
prej odštejejo obveznosti, ki 
izhajajo iz uvoza nafte ter pre- 
moga za koksiranje v vrednosti 
66,5 mio $, 82 mio $ pa se 
nameni za uvoz najnujnejšega 
reprodukcijskega materiala. 
Na predlog Samoupravne inte- 
rese skupnosti SR Slovenije za- 
ekonomske odnose s tujino je 
bilo tudi dogovorjeno; da se 
orientnacijsko uvozne možno- 
sti razporedijo na organizacije 
združenega dela odvisno .od 
realizacije njihovega izvoza, in 
sicer organizacijam, ki izvozno 
dinamiko dosegajo 60% pov- 
prečnega desetmesečnega 
uvoza v 1981. letu, organizacf- 
jam, ki dinamike izvoza ne ure- 
sničujejo pa 40% njihovega 
poprečnega desetmesečnega 
uvoza s konvertibilnega po- 
dročja. Dogovorjeno je tudi bi- 
lo, da sekretariat v čimvečji 
možni meri upošteva dogovo- 
re glede možnosti uvoza za 
proizvodnjo za izvoz, ki so bili 
z organizacijami združenega 
dela sprejeti v mesecu novem- 
bru ter z razporeditvijo kvot 
omogoči čim bolj normalno 
odvijanje procesa proizvodnje 
namenjene izvozu. 

Na podlagi teh kriterijev je 
sekretariat Koordinacijskega 
odbora v s.oboto 28. 11. 1981 
opredelil možnosti uvoza za 
posamezne organizacije zdru- 
ženega dela ali enote skupno- 
sti. 

To razdelitev je obravnaval 
tudi Koordinacijski odbor, ki 
se je pretežno z njo strinjal, 
izvršil pa je še nekatere preraz- 
po reditve. 

Vse odločitve sta sekretariat 
in Koordinacijski odbor spre- 
jela v polni sestavi, s soglas- 
jem vseh svojih članov. Zapi- 
snik je bil takoj poslan vsem 
predsednikom enot skupnosti, 
da bi organizacije združenega 
dela čimhitreje seznanili z do- 
datno razdelitvijo oz. organizi- 
rali razporeditev možnosti v ti- 
stih primerih, ko so bile le-te 
dodeljene na enoto kot celoto 
ali pa v enoti možnosti uvoza 
ustrezneje razporediti. 

Ker razporejene možnosti ne 
zadostujejo popolnoma za. 
odvijanje procesa proizvodnje 
v decembru in so dodatne 
možnosti odvisne le od pove- 
čanega izvoza, je bilo dogo- 
vorjeno, da se predlogi za do- 

8 
poročevalec 



datno razporejanje uvoza pri- 
pravijo, ko bodo znani podatki 
o izvozu v novembru in prvih 
dneh decembra. 

Razgovor na Samoupravni 
interesni skupnosti SR Slove- 
nije za ekonomske odnose s 
tujino, o katerem je govora v 
obrazložitvi k delegatskem 
vprašanju, se je nanašal izk- 
ljučno na možnosti uvoza, 
opredeljene za SOZD Uniles. 
Ta SOZD ki je imel po podatkih 
SISEOT letni plah izvoza blaga 
2.198,5 mio din, uvoza blaga 
pa 947 mio din in ki bi torej 
morali ustvariti pozitivni saldo 
blaga v višini 1.251,5 mio din, 
je v enajstih mesecih realiziral 
za 1.714,4 mio din izvoza blaga 
ali 78 odstotkov od celoletne- 
ga izvoznega plana in 753,5 
mio din uvoza blaga ali 80 od- 
stotkov od celoletnega uvoz- 
nega plana. SOZD Uniles je 
ustvaril pozitivni saldo v višini 
960,9 mio din,kar je za 384,9 
mio din oz. 14,1 mio 0 manj od 
planiranega. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je bil že 14.11.1981 
obveščen da izvozni načrt 
SOZD Uniles za letošnje leto 
ne bo izvršen in da bo izvoz na 
konvertibilno področje za 
okrog 8 odstotkov manjši od 
tistega, ki je bil 18.9. kot 
zmanjšan plan izvoza dogo- 
vorjen s predsednikom SJ 
SEOT in Republiškega komite- 
ja za mednarodno sodelova- 
nje. 

Ob tej priložnosti želi Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije 
ponovno poudariti: 

1. Situacija, v kateri se je 
znašlo združeno delo SR Slo- 
veniji ob koncu avgusta letos 
in ki so od takrat dalje vse bolj 
zaostruje, je predvsem posle- 
dica bistvenih odstopanj v 
izvrševanje samoupravno 
sprejetih planov izvoza blaga 
organizacij združenega dela in 
odstopanj v izvrševanju v okvi- 
ru SISEOT sklenjenih samou- 
pravnih sporazumov. 

2. V merilu vse Jugoslavije in 
v SR Sloveniji je bilo v letoš- 
njem letu sprejetih vrsta ukre- 
pov tekoče ekonomske politi- 
ke za pospeševanje izvoza in 
izpolnitev izvoznih planov. S 
tem v zvezi so bile v Skupščini 
SR Slovenije v juliju, oktobru 
in novembru dogovorjene šte- 
vilne naloge in aktivnosti orga- 
nizacij združenega dela ter 
drugih organov in organizacij 
za uresničevanje letošnjih 
izvoznih in uvoznih načrtov. 
Pri tem je Skupščina SR Slove- 
nije obvezala vse organizacije 
združenega dela, ki izvoznih 
planov ne izvršujejo, da še bolj 
kot doslej zaostrijo odgovor- 
nost svojih samoupravnih in 
poslovodnih organov. 

3. Kljub vsem aktivnostim v 
republiki plan izvoza blaga, ki 
so ga organizacije združenega 
dela vsaka zase samoupravno 
sprejele in nato uskladile v ok- 
viru SISEOT, po podatkih Na- 
rodne banke Slovenije, o reali- 
zaciji izvoza blaga v prvih enaj- 
stih mesecih letošnjega leta, 
ne bo izpolnjen, saj bi morali v 
mesecu decembru izvoziti za 
4,5 kratno poprečno mesečno 
vrednost izvoza blaga, realizi- 
rano v enajstih mesecih letos. 

4. V začetku meseca sep- 
tembra so bile za vsako orga- 
nizacijo združenega dela v SI- 
SEOT ponovno ugotovljene 
realne možnosti in obveznosti 
izvoza in na tej podlagi mož- 
nosti nujno potrebnega uvoza. 
Tudi dogovori se ne izvršujejo, 
saj je bilo namesto predvide- 
nih 200 mio $' izvoza in na tej 
podlagi 110 mio $ uvoza po- 
prečno mesečno, v treh mese- 
cih realizirano poprečno me- 
sečno le za 163 mio S izvoza, 
uvoza pa za 117,3 mio $ 

5. Med panogami in dejav- 
nostmi, ki v izvozu zaostajajo 
je tudi lesno predelovalna in- 
dustrija. S skupno akcijo Go- 
spodarske zbornice Slovenije, 
SISEOT in Izvršnega sveta je 
bilo v letošnjem letu lesno- 

predelovalni industriji zago- 
tovljeno dodatnih 200.000 m3 

gozdnih sortimentov, kot do- 
datne surovinske osnove za 
povečanje izvoza nad planom. 
Na osnovi tega je lesna indu- 
strija prevzela dodatne izvozne 
obveznosti v višini 11 mio $. 
kar pomeni skupno planirani 
izvoz v višini 234,6 mio $ 

Organizacije združenega 
dela v okviru V. enote SISEOT 
so od tega realizirale v enajstih 
mesecih izvoz v višini 192,5 
mio $, kar je za 42,1 mio S 
manj od celoletne obveznosti. 
Lesna industrija očitno svoje- 
ga letnega plana izvoza ne bo 
realizirala. V tem okviru zao- 
staja SOZD Uniles do konca 
novembra za svojim celolet- 
nim planom izvoza blaga za 
17.7 mio $ (brez obveze za do- 
datni izvoz). 

6, Z namenom,.da bi krepili 
odgovornost samoupravnih 
organizmov je bila z izvrševa- 
njem odloka Zveznega izvrš- 
nega sveta v septembru 1981 
pooblaščena SISEOT, za us- 
klajevanje aktivnosti pri ure- 
sničevanju izvoza in uvoza bla- 
ga in poseben koordinacijski 
odbor. Ta odbor je sestavljen 
od predstavnikov SISEOT, Na- 
rodne banke Slovenije, Go- 
spodarske zbornice Slovenije, 
Republiškega komiteja za me- 
dnarodno sodelovanje. Cari- 
narnice Ljubljane, Združenja 
poslovnih bank in Odbora za 
plan SISEOT. V okviru tega 
Koordinacijskega odbora in 
njegovega sekretariata so 
predstavniki Republiškega ko- 
miteja za mednarodno sodelo- 
vanje sodelovali v skladu s 
svojimi pristojnostmi in poo- 
blastili, ki jih ima Republiški 
komite za mednarodno sode- 
lovanje, kot republiški upravni 
organ po zakonu o sistemu dr- 
žavne uprave, odločitve pa so 
vedno bile sprejete skupno, s 
soglasjem vseh članov Koordf- 
nacijskega odbora oz. njego- 
vega sekretariata. 

V zvezi s problematiko eko- 
nomskih odnosov s tujino v le- 
tošnjem letu Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije v skladu s 
sklepi Skupščine SR Slovenije 
iz oktobra ponovno predlaga: 
- da se v okviru SISEOT 

opravi posebna razprava o 
vzrokih za neizvrševanje izvoz- 
nih planov ter ugotovijo in jav- 
no objavijo organizacije zdru- 
ženega dela, ki izvoznih pla- 
nov za letošnje leto niso izvr- 
šile, 

- da delavci v tistih OZD, ki 
ne izpolnjujejo lastnih usklaje- 
nih planov ekonomskih odno- 
sov s tujino za leto 1981 zao- 
strijo in ugotovijo odgovornost 
samoupravnih in poslovodnih 
organov za neizpolnitev pla- 
nov ter sprejmejo potrebne 
ukrepe, 

- da delegatski organi v po- 
slovnih bankah zaostrijo in 
ugotovijo odgovornost za ne- 
zadosti konsekventno izpelja- 
vo nalog na področju ekonom- 
skih odnosov s tujino za letoš- 
nje leto in sprejmejo ustrezne 
ukrepe, 

- da se dogradijo in dopolni- 
jo metode usklajevanja planov 
v SISEOT, da se v ta postopek 
za leto 1982 vključijo predv- 
sem enote in delovna telesa 
SISEOT in da se v splošne sa- 
moupravne sporazume SI- 
SEOT vgradijo določila, ki bo- 
do nedvosmiselno preprečila, 
da bi se neizpolnjevanje ob- 
veznosti posameznih organi- 
zacij združenega dela samo- 
dejno in neodgovorno prena- 
šajo na vse članice SISEOT. 
Takšna je tudi opredelitev v 
predlogu resolucije o politiki 
uresničevanja družbenega 
plana v letu 1982. 

V tem okviru Izvršni svet 
prevzema tudi celoten del od- 
govornosti, ki v sistemu eko- 
nomskih odnosov s tujino in 
nalog organov in organizacij 
odpadejo na njega. 
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Iz Skupščine 

RAZVOJNA P 0 LITIKA 

Planski cilji in naloge so podrejeni 

politiki ekonomske stabilizacije 

• Prednostni cilji in naloge v letu 1982 so: povečanje izvoza, zagotavljanje rasti 
proizvodnje in dohodka, zmanjševanje inflacije, deficita plačilne in devizne 
bilance in rasti cen, krepitev materialnih temeljev združenega dela in 
obrambne sposobnosti 

• Hkrati z resolucijo je treba sprejeti spremljajoče ukrepe za njeno izvajanje, tako 
da bo združeno delo že v začetku leta seznanjeno tudi s pogoji gospodarjenja 

• Vsa ekonomska politika in največji del razpoložljivih razvojnih sredstev morata 
biti podrejena povečanju izvoza 

• Osebne dohodke je treba uskladiti z rastjo produktivnosti dela, pri čemer je 
treba ohraniti njihovo povprečno realno raven 

• Stanovanjska graditev sodi med prednostne namene na investicijskem 
področju 

Vse skupščine republik in po- 
krajin so dale soglasje k 
Osnutku resolucije o politiki 
uresničevanja Družbenega 
plana Jugoslavije za obdobje 
1981 do 1985 v letu 1982 (AS 
465). Dokument je po njiho- 
vem mnenju realna osnova za 
usklajevanje stališč o temelj- 
nih ciljih in nalogah družbe- 
noekonomskega razvoja v pri- 
hodnjem letu. 

Osrednja značilnost predlo- 
gov, mnenj, priporočil in pri- 
pomb republiških in pokrajin- 
skih skupščin k osnutku reso- 
lucije je, da je treba sprejeti 
vse ukrepe za doslednejše ure- 
sničevanje politike ekonomske 
stabilizacije. 

Strnjeno povzemamo stali- 
šča skupščin republik in po- 
krajin, in sicer tako načelne 
kot konkretne pripombe k po- 
sameznim delom resolucije. 

NIZKA STOPNJA 
GOSPODARSKE RASTI 

Med načelnimi pripombami 
naj omenimo soglasno stališče 
skupščin republik in pokrajin, 
da so prioritetni razvojni cilji v 

prihodnjem letu: povečanje 
izvoza, zmanjšanje deficita 
plačilne in devizne bilance, 
zaustavitev inflacijskih gibanj, 
zmanjševanje rasti cen, zao- 
stajanje osebne in splošne po- 
rabe za rastjo družbenega 
proizvoda in zaviranje upada- 
nja življenjskega standarda. 
Pri tem se skupščine zavzema- 
jo za pravočasno sprejetje 
spremljajočih dokumentov in 
drugih ukrepov ekonomske 
politike, da bo združeno delo 
že na začetku prihodnjega leta 
seznanjeno s pogoji gospo- 
darjenja. 

Republiške in pokrajinski 
dkupščini tudi zahtevajo preu- 
čitev realnosti in usklajenosti 
rasti družbenega proizvoda 
oziroma industrijske proizvod- 
nje, celotnega izvoza blaga in 
storitev. 

Ob mnenju, da je nizka načr- 
tovana 2,5 odstotna rast druž- 
benega proizvoda, skupščine 
opozarjajo, kako je treba ob 
ocenjevanju dinamike rasti 
upoštevati pomembne rezerve 
kot so začetek obratovanja 
številnih novih zmogljivosti 
konec leta 1981 in v letu 1982, 

rezerve obstoječih zmogljivo- 
sti, delovnega časa in razpo- 
ložljivih kadrov, relativno niz- 
ko produktivnost dela in mož- 
nosti plasmaja blaga na doma- 
čem in tujem tržišču. 

Razmeroma nizka stopnja 
gospodarske rasti bi povzroči- 
la še nižjo stopnjo izkoriščanja 
zmogljivosti, vplivala na po- 
slabšanje ekonomičnosti po- 
slovanja, manjšo rast zaposlo- 
vanja, ogrozila pa bi tudi nara- 
ščanje produktivnosti dela. 
Med drugim bi to vplivalo tudi 
na možnosti uresničevanja po- 
litike hitrejšega razvoja gospo- 
darsko manj razvitih republik 
in SAP Kosovo, premalo mož- 
nosti pa bi bilo tudi za kvalita- 
tivne spremembe na področju 
umirjanja rasti cen, medtem ko 
bi se zaostrilo vprašanje ohra- 
njanja življenjskega standarda. 

ENAKOMERNO 
PRESKRBOVANJE 
PREBIVALSTVA 

Skupščina SR Bosne in 
Hercegovine meni, da je spre- 
jemljivo usklajevanje blagovno 
denarnih odnosov s predvide- 
no rastjo cen. Pri tem pa osnu- 
tek resolucije dovolj ne razčle- 
njuje mehanizmov in ukre'pov 
za uresničevanje politike na 
področjih osebne, splošne, in- 
vesticijske in druge porabe ter 
kreditnomonetarne politike. 
Prav tako niso razčlenjeni 
ukrepi, ki naj bi zagotovili nor- 
malnejše preskrbovanje vseh 
tistih zmogljivosti, ki proizva- 
jajo za izvoz, kakor tudi enako- 
merno preskrbovanje prebival- 
stva z blagom, ki je posebej 
pomembno za porabo delov- 
nih ljudi in občanov. 

tecOCOCCOOCOOOOOCOOCCOCOCCCOaCiC«iCCO««OOOC^ 

S PRIPOMBE IN PREDLOGI SKUPŠČIN REPUBLIK IN b 
Q POKRAJIN K OSNUTKU RESOLUCIJE O POLITIKI X 
Q URESNIČEVANJA DRUŽBENEGA PLANA JUGOSLAVIJE 0 
S V LETU 1982-K AS 465 S 
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Skupščina SR BiH je nadalje 
menila, da mora resolucija na- 
tančno določiti naloge in pri- 
stop, predvsem pri zagotavlja- 
nju deviznih sredstev za uvoz 
nafte in premoga za koksiranje 
ter enakomernejše preskrbo- 
vanje. Z dogovori in samou- 
pravnimi sporazumi pa je treba 
podrobneje razčleniti medse- 
bojne obveznosti in naloge, saj 
bi predpise sprejemali šele, če 
ti dogovori ne bi bili sklenjeni, 
kakor poudarja tudi osnutek 
resolucije. 

Skupščina SR Črne gore so- 
di, da so realni pogoji za večjo 
stopnjo rasti industrijske proi- 
zvodnje od načrtovane 3,5 od- 
stotne. S tem bi povečali tudi 
izvozne možnosti. Posebej je 
treba preučiti predpostavke za 
načrtovanje dinamične 8,5 od- 
stotne stopnje rasti izvoza, ki 
naj bi se na konvertibilno ob- 
močje povečal celo za 12 od- 
stotkov. Ob tem je treba pri- 
praviti materialne bilance bla- 
ga, namenjenega izvozu in do- 
mačemu tržišču. Pripraviti je 
treba tudi paket vseh ukrepov 
v celovitem sistemu spodbuja- 
nja izvoza ter šeie potem dolo- 
čiti tudi stopnjo njegove rasti. 

CARINSKA IN DAVČNA 
POLITIKA 

Sobranje SR Makedonije se 
zavzema, da bi hkrati z izvaja- 
njem aktivne politike enotnega 
realnega tečaja dinarja, v reso- 
luciji določili tudi ustrezno po- 
litiko carinskih olajšav in opro- 
stitev pri uvozu posameznih 
surovin in reprodukcijskih ma- 
terialov. To naj bi predvsem 
veljalo za tiste surovine in re- 
porodukcijske materiale, ki jih 
nimamo v Jugoslaviji ali pa jih 
pridobivamo oziroma proizva- 
jamo v premajhnih količinah. 
Na ta način bi namreč v dolo- 
čeni meri zmanjšali tudi vpliv 
uvoza na proizvodne stroške, s 
tem pa tudi na cene proizvajal- 
cev. 

Sobranje SR Makedonije na- 
dalje meni, da bi morala reso- 
lucija več pozornosti nameniti 
tudi davčni politiki. Ustrezna 
politika mora omejiti izvirne 
prihodke, ki presegajo predvi- 
dena sredstva za financiranje 
splošnih družbenih potreb. Z 
davčno politiko bi pri tem mo- 
rali zagotoviti sprotno usklaje- 
vanje stopenj obremenitev po- 
sameznih cen proizvodov. 

Ko je podprlo politiko poča- 
snejšega izločanja dela do- 
hodka za zadovoljevanje skup- 
nih potreb od nominalne rasti 
dohodka, je Sobranje menilo, 
da mora resolucija določiti le 
politiko, konkretno rast sred- 
stev za te namene pa naj dolo- 
čijo resolucije republik, pokra- 

jin in občin. Če pa bo rast taka 
kot jo resolucija načrtuje v 
osnutku, je treba iz omejitev 
izvzeti sredstva za razširitev 
dejavnosti na zdravstvenem in 
izobraževalnem področju. 

RAZČLENITEV 
POLITIKE 
ZADOLŽEVANJA V 
TUJINI 

Skupščina SR Slovenije 
opozarja, da v osnutku resolu- 
cije povečevanju izvoza kot ze- 
lo pomembni opredelitvi niso 
podrejene vse druge naloge in 
instrumenti ekonomske politi- 
ke na vseh področjih. Zaradi 
tega je treba selektiven uvoz 
podrediti izvozu na konverti- 
bilno območje. Možnosti pre- 
skrbovanja iz izvoza pa morajo 
biti neposredno povezane z 
ustvarjalnim deviznim prili- 
vom, posebej s konvertibilne- 
ga območja, ne pa delitvi 
uvoznih pravic. 

Temeljna usmeritev plačilne 
bilance mora vsekakor zahte- 
vati, da se med vse udeležence 
v mednarodni menjavi čimbolj 
enakomerno porazdelijo 
izvozne obveznosti in naloge 
za uresničevanje plačilne in 
devizne bilance v okviru dogo- 
vorjenega deficita. Pri tem pa 
morajo vse republike in obe 
pokrajini prevzeti ustrezno od- 
govornost. 

Skupščina SR Slovenije na- 
dalje meni, da nista sprejemlji- 
vi koncentracija deviz v Naro- 
dni banki Jugoslavije in razšir- 
janje združevanja deviz za 
skupne naloge. Zaradi tega bi 
morali oblikovati načine zago- 
tavljanja deviznih sredstev za 
uvoz energetskih surovin prek 
združevanja in zaostriti odgo- 
vornost republik in pokrajin za 
realizacijo sprejetih obvezno- 
sti. Razčleniti je treba tudi po- 
litiko zadolževanja v tujini in 
določiti, da se bodo lahko za- 
dolževale le tiste organizacije 
združenega dela, ki bodo po- 
večale konvertibilni izvoz in 
bodo hkrati tudi sposobne vra- 
čati kredite iz ustvarjenih ali 
združenih deviz. 

Obseg proračunskih izdat- 
kov vseh družbenopolitičnih 
skupnosti, s tem pa tudi fede- 
racije, je treba določiti vnaprej 
v fiksnih zneskih, in sicer brez 
akontacij in poračunavanja. 

V osnutku resolucije ome- 
njene spremembe sistemskih 
zakonov je treba konkretizirati 
in jasno opredeliti smernice 
oziroma vsebino teh spre- 
memb. V teh okvirih morajo bi- 
ti določene tudi naloge za po- 
globljeno samoupravno reše- 
vanje razvojnih vprašanj, saj 
bo le na ta način mogoče tudi 
zožiti možnosti administrativ- 
nega ukrepanja. 

ZMANJŠANJE 
DEFICITA PLAČILNE 
BILANCE 

Skupščina SR Srbije podpi- 
ra zahteve, da mora biti izvoz 
prihodnje leto večji, deficit 
plačilne bilance pa zmanjšan 
na 500 milijonov dolarjev. Ti 
zahtevi imata splošno družbe- 
no prednost. Zaradi tega pa bi 
morali v resoluciji določiti 
ukrepe za uresničevanje nalog 
na tem področju, posebej pri 
planiranju in organiziranju 
proizvodnje, namenjene izvo- 
zu, doslednejšemu uresniče- 
vanju aktivne politike realnega 
tečaja dinarja, obravnavanju 
izvoza na klirinško območje, 
načinu določanja plačilnobi- 
lančnih in deviznobilančnih 
pozicij republik in pokrajin. 

V omenjenem dokumentu bi 
morali določiti tudi kratkoroč- 
ne ukrepe, ki bi zagotovili, da 
rast cen prihodnje leto ne bo 
presegla 15 odstotkov. Nadalje 
bi morali predpisati merila, ki 
bodo izhodišče za spremembo 
cen. Pri tem je treba začeti z 
zmanjševanjem disparitete do- 
mačih cen. 

POUDARITI POMEN 
PROIZVODNJE HRANE 

Skupščina SAP Vojvodine 
opozarja, da ni realnih možno- 
sti za uspešno uresničevanje 4 
odstotne planirane rasti kme- 
tijske proizvodnje, če resoluci- 
ja ne bo predvidela tudi ustrez- 
nih ukrepov. Dokument bi mo- 
ral sploh bolj poudarjati po- 
men proizvodnje hrane pri 
uresničevanju politike eko- 
nomske stabilizacije in izbolj- 
šanju plačilne bilance. 

Skupščina SAP Vojvodine 
poudarja, dg ni mogoče spre- 
jeti upočasnjehega razvoja ži- 
vinoreje, temveč naj bi resolu- 
cija predvidela izdelavo kon- 
kretnega programa ukrepov za 
njen dinamičnejši razvoj. 

Namakanje je vsekakor eden 
ključnih dejavnikov povečeva- 
nja kmetijske proizvodnje. To 
bi moral poudariti tudi ome- 
njeni dokument in predvideti 
ukrepe za njegovo spodbuja- 
nje in širšo uporabo. 

Vprašanje cen v kmetijstvu 
pa bi morali po mnenju Skup- 
ščine te pokrajine urediti z 
družbenim dogovorom o ure- 
sničevanju politike razvoja 
agroindustrijskega kom- 
pleksa. 

Skupščina SAP Vojvodine 
tudi predlaga, da monetizacije 
ne bi omejili samo na prenos- 
ljive kratkoročne vrednostne 
papirje, kakor predlaga osnu- 
tek resolucije, temveč bi mora- 
li uvesti tudi monetizacijo dru- 
gih potrdil iz blagovnodenar- 

nih poslov organizacij združe- 
nega dela, saj je to v skladu z 
Družbenim planom Jugosla- 
vije. 

Sabor SR Hrvatske in Skup- 
ščina SAP Kosovo sta se tudi 
načeloma strinjala s temeljni- 
mi cilji in nalogami politike 
uresničevanja družbenega 
plana Jugoslavije v letu 1982. 
UKREPI ZA IZVAJANJE 
KLJUČNIH PLANSKIH 
NALOG 

Vse skupščine so imele več 
konkretnih pripomb k posa- 
meznim delom osnutka reso- 
lucije. Za njen prvi del je bilo 
med drugim poudarjeno, da 
mora vsebovati temeljne nalo- 
ge, s katerimi bo mogoče ure- 
sničiti izvajanje politike eko- 
nomske stabilizacije (SR Bo- 
sna in Hercegovina). 

Povečanju izvoza mora biti 
podrejena vsa ekonomska po- 
litika, delovanje vseh nosilcev 
gospodarske dejavnosti in naj- 
večji del razpoložljivih sred- 
stev za razvoj (SR Hrvatska). 

Del osnutka resolucije, ki 
našteva vse ukrepe, potrebne 
za izvajanje ključnih planskih 
nalog, mora najprej predvide- 
vati krepitev materilanih teme- 
ljev združenega dela, učinko- 
vitejše gospodarjenje in pove- 
čanje dohodka, kakor tudi 
izboljšanje odnosov pri delitvi 
dohodka. Na-to mora resoluci- 
ja zahtevati skladnejše blagov- 
no denarne odnose in prilaga- 
nje vseh oblik porabe razpo- 
ložljivem družbenem proizvo- 
du, dohodku in materialnim 
možnostim. Odločno mora ter- 
jati tudi zaviranje inflacijske 
stopnje in sprejetje vseh tistih 
ukrepov, ki bodo preprečili 
upadanje življenjskega stan- 
darda delovnih ljudi in obča- 
nov, s tem pa tudi obrzdali 
zmanjševanje realnih osebnih 
dohodkov (SR Slovenija). 

Skupščina SR Slovenije tudi 
predlaga, naj resolucija določi, 
kako bo učinkovito uresniče- 
vanje ekonomske stabilizacije 
uresničeno tudi z doslednim 
izvajanjem sistemskih zako- 
nov. 

S hitrejšim odpravljanjem 
slabosti pri izvajanju Zakona o 
združenem delu in drugih si- 
stemskih zakonov, kakor tudi s 
spremembami in dopolnitvami 
nekaterih sistemskih zakonov, 
z učinkovitejšim delovanjem 
gospodarskega sistema in sa- 
moupravno konsolidacijo or- 
ganizacij združenega dela, je 
treba zagotoviti pogoje za hi- 
trejši razvoj vseh odnosov so- 
cialističnega samoupravljanja 
in materialnega reproduktira- 
nja teh odnosov (SR Srbija). 

Skupščina SAP Kosovo se 
zavzema za opredelitev spreje- 
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manja dogovorjenih in dopol- 
nilnih ukrepov za uresničeva- 
nje politike hitrejšega razvoja 
gospodarsko manj razvitih re- 
publik in najhitrejšega razvoja 
SAP Kosovo. 

Investicije morajo biti uskla- 
jene z realno razpoložljivimi 
sredstvi, razpoložljiva sredstva 
pa je treba usmeriti na tiste 
investicijske projekte, ki bodo 
omogočili neposredno pove- 
čanje proizvodnje in storitev 
za izvoz oziroma usposobili 
določene dejavnosti za konku- 
rečen izvoz. Treba je tudi do- 
končati že začete investicije, 
posebej tiste, ki bodo prispe- 
vale k nadomeščanju uvoza 
(SR Hrvatska). 

DOLGOROČNO 
REŠEVANJE 
PLAČILNOBILANČNIH 
PROBLEMOV DRŽAVE 

Pri spodbujanju proizvodnje 
za izvoz je treba upoštevati 
stabilizacijske opredelitve in 
smeri za predvsem dolgoroč- 
no reševanje plačilnobilančnih 
problemov države. Prav tako je 
treba preučiti sklep o načinu 
usklajevanja vrednosti zalog 
ter ustrezne določbe Zakona o 
ugotavljanju in razporejanju 
celotnega prihodka in dohod- 
ka, da bi tako onemogočili pri- 
kazovanju nerealno velikih do- 
hodkov in družbenega proi- 
zvoda na temelju revalorizira- 
nih zalog (SR Hrvatska). 

V poglavju resolucije, ki 
omenja področje ekonomskih 
odnosov s tujino, je treba kon- 
kretno opredeliti vprašanje 
izvoza v države s klirinškim na- 
činom plačevanja po meddr- 
žavnih aranžmajih, da bi tudi 
tak izvoz obravnavali kot izvoz 
na konvertibilna območja (SR 
Črna gora). 

Predvideti je nadalje treba, 
da bodo celotni izvozni in po- 
sebni programi namenjeni 
realnejšemu planiranju izvoza 
v republiških in pokrajinskih 
samoupravnih interesnih 
skupnostih za ekonomske 
odnose s tujino (SR Slovenija). 

Treba je tudi izenačiti tečaj 
in druge pogoje pridobivanja 
in razporejanja konvertibilnih 
in klirinških deviz (SR Srbija). 
Skupščina SR Slovenija pa 
predlaga, da bi bolj spodbujali 
izvoz v razvite zahodne države 
in države v razvoju. 

Resolucija naj tudi vključuje 
stališče, da bi razčlenili sistem 
ukrepov za spodbujanje pove- 
čanja izvoza in določili enotna 
merila ter politiko spodbujanja 
izvoza (SR Črna gora). 

Glede razvijanja posebnih 
oblik zunanjetrgovinskih po- 
slov, je treba določiti, da bo 
spodbujevan trajnejši izvoz na 

posamezna tržišča, spodbujal 
naj bi tudi izvoz na nova trži- 
šča in posebne oblike zuna- 
njetrgovinske menjave kot so 
maloobmejni promet, sejemski 
kompenzacijski posli, posre- 
dovanje, oplemenitenje blaga 
in podobno. Mimo tega naj bi 
zagotovili, da poleg plačilnobi- 
lančnih in deviznobilančnih 
pozicij ne bi bilo drugih ovir za 
razvijanje teh poslov (SR Hr- 
vatska). 

Resolucija naj bi vsebovala 
tudi stališče, da bi organizaci- 
jam združenega dela, ki jim ak- 
ti federacije za leto 1982 pre- 
povedujejo ali omejujejo izvoz 
blaga in storitev, zagotovili 
možnosti uresničevanja pravic 
do devizne kompenzacije in 
omogočili nakup deviz na de- 
viznem tržišču za uresničeva- 
nje teh pravic (SAP Vojvodina). 

Skupščina SR Srbije pa 
predlaga, naj bi spodbujali 
izvoz knjig, časopisov in dru- 
gih publikacij. 

Z ukrepi kreditnomonetarne 
politike in samoupravnimi 
sporazumi bank je treba zago- 
toviti kreditiranje družbeno or- 
ganizirane priprave ter zalog 
kmetijskih in prehrambenih 
proizvodov, namenjenih izvo- 
zu. Sicer pa agroindustrijski 
kompleks ni dobil primernega 
mesta v izvozni politiki, zaradi 
tega bi morali določiti, da bo- 
mo izvoz proizvodov s tega po- 
dročja spodbujali z ukrepi kre- 
ditnomonetarne politike (SAP 
Vojvodina). 

Na področju reeskontne po- 
litike je treba upoštevati celot- 
no vrednost izvoza, vključno 
tudi povračila carin in dajatev. 
Najmanj 50 odstotkov sredstev 
za selektivne namene pa naj bi 
usmerili k razvijanju izvoza na 
konvertibilno območje (SR 
Slovenija). 

Treba je preučiti tudi celot- 
no carinsko politiko in vse ca- 
rinske dajatve, da bi ukinili ca- 
rine za uvoz surovin in primar- 
nih proizvodov, stopnjo carin- 
ske zaščite za vse druge proi- 
zvode pa določili v skladu s 
predelavo izdelkov. V delu re- 
solucije, ki pravi, kako je treba 
spremeniti sistem vračanja ca- 
rin in dajatev, da bi na ta način 
odpravili linearne stopnje in 
neupravičeno pridobljene pra- 
vice, je treba tudi predvideti, 
da bo zagotovljeno razbreme- 
njevanje proizvodnih stroškov 
v višjih fazah, predelave in si- 
cer v primerjavi z učinki zašči- 
te domače proizvodnje v pred- 
hodnih proizvodnih fazah (SR 
Hrvatska). 

ZAGOTAVLJANJE 
DEVIZ ZA UVOZ NAFTE 

Potrebna devizna sredstva 
za uvoz nafte, naftnih deriva- 

tov in premoga za koksiranje 
. je treba zagotoviti v okviru pla- 

čilnobilančnih in deviznobi- 
lančnih pozicij republik in po- 
krajin. Te morajo zagotoviti 
devize za uvoz nafte, in sicer 
za tisti del, ki je večji od lastne 
proizvodnje, pa do ravni svojih 
potreb na področju porabe 
naftnih derivatov (SAP Vojvo- 
dina). 

Novo stališče v resoluciji pa 
bi moralo republikam in po- 
krajinama omogočiti (dokler 
se ne zagotovi delovanje de- 
viznega tržišča) devize v višini 
priznanega deficita iz zneska 
kompenzacije iz sredstev Na- 
rodne banke Jugoslavije (SAP 
Vojvodina). 

Kot prioriteien mora resolu- 
cija predvideti uvoz surovin in 
reprodukcijskih materialov, 
namenjenih rasti izvoza, 
predvsem na konvertibilno ob- 
močje in za proizvodnjo izdel- 
kov, ki šo najpotrebnejši za 
preskrbo prebivalstva (SR Slo- 
venija). 

Resolucija mora predvideti 
tudi uvoz električne energije, 
saj je deficit v energetski bilan- 
ci. Ta možnost je namreč pre- 
dvidena tudi v energetski bi- 
lanci Jugoslavije za leto 1982 
(SR Črna gora). 

V plačijnobilančnih pozici- 
jah republik in avtonomnih po- 
krajin je treba predvsem zago- 
toviti pogoje za uvoz surovin in 
reprodukcijskih materialov, ki 
so bistveni za normalno proi- 
zvodnjo I in preskrbovanje 
enotnega jugoslovanskega tr- 
žišča (SR Hrvatska). 

Pri uvozu naj bi imela pre- 
dnost tudi oprema, ki je ne 
proizvajamo v Jugoslaviji, pri- 
speva pa k;modernizaciji in re- 
konstrukciji zmogljivosti, ki 
proizvajajo' predvsem za izvoz. 
Zaključili naj bi tudi investicij- 
ske programe, ki odpravljajo 
strukturna neskladja in dokon- 
čali graditev investicijskih ob- 
jektov, ki bodo že leta 1982 
lahko zagotovili nadomešča- 
nje uvoza (ŠR Hrvatska). 

NORMALIZACIJA 
DELA DEVIZNEGA 
TRŽIŠČA 

V resolucijskem stališču, ki 
omenja zagotavljanje pogojev 
za normaliziranje dela deviz- 
nega tržišča, je treba konkret- 
no določiti pogoje, kakor tudi 
ukrepe za njegovo normalno 
delovanje (SR Crna gora). 

Resolucija naj bi tudi dovo- 
ljevala, da bi prenešene in 
neizkoriščene pravicS iz Dogo- 
vora o zadolževanju v tujini v 
obdobju od 1976 do 1980 pre- 
nesli v leto 19i32 (SAP Kosovo). 

Do konca prvega trimesečja 
leta 1982 pa naj bi preučili ne- 

katere določbe Zakona o de- 
viznem poslovanju in kreditnih 
odnosih s tujino in po potrebi 
spremenili posamezne določ- 
be. V skladu s tem naj bi v 
okviru Interesne skupnosti Ju- 
goslavije za ekonomske odno- 
se s tujino do konca junija pri- 
hodnje leto določili tudi pro- 
gram postopne uporabe tega 
sistema v obdobju do leta 1985 
(SR Hrvatska). 

Stališče resolucije, ki pravi, 
da bo ZIS, skladno z izvršnimi 
sveti republik in pokrajin, 
sprejel energetsko bilanco za 
leto 1982, ni sprejemljivo, saj 
tudi ni mogoče realizirati opre- 
delitve, da bo, če ne bodo 
sprejeti nekateri od omenjenih 
samoupravnih sporazumov 
oziroma družbenih dogovorov 
do konca februarja 1982, 
ustrezno poiskal v okviru spre- 
jetja posebnega predpisa (SR 
Srbija). 

Dogovore je treba pravoča- 
sno sprejeti, da ne bi bilo treba 
izdati predpisa (SR Bosna in 
Hercegovina). 

PRESKRBLJENOST S 
SUROVINAMI IN 
REPRODUKCIJSKIMI 
MATERIALI 

Skupščina SR Slovenije 
predlaga, da bi na dohodkov- 
nih temeljih sprejeli samou- 
pravni sporazum o enotnem 
preskrbovanju jugoslovanske- 
ga tržišča s komericalnim pre- 
mogom, nadalje dogovor o 
graditvi novih termoelektrarn, 
toplarn in energetskih objek- 
tov na mazut, kakor tudi o za- 
gotavljanju deviznih sredstev 
za uvoz nafte in na enakih na- 
čelih zasnovan dogovor za 
uvoz pšenice. 

Sabor SR Hrvaške se zavze- 
ma za izvajanje načela, da sta 
domača nafta in plin namenje- 
na zadovoljevanju energetskih 
in reprodukcijskih potreb re- 
publike oziroma pokrajine, 
kjer se proizvajata. 

V resoluciji je treba dodati 
novo stališče, naj bi, dokler ne 
bo sprejet samoupravni spora- 
zum, organizacije naftnega 
gospodarstva - predelovalci 
nafte in trgovske organizacije 
naftnega gospodarstva, ki 
sprejemejo obveznosti za uvoz 
in predelavo surove nafte ali 
uvoz derivatov, iz celotnih raz- 
položljivih uvoznih in proizvo- 
dnih količin nafte in naftnih 
derivatov zagotovile enako- 
merno preskrbovanje vseh ob- 
močij pod enakimi pogoji, da 
bi ustrezalo določeni porabi 
republik in pokrajin v energet- 
ski bilanci (SR Črna gora). 

Resolucija mora tudi jasno 
poudariti, da moramo z doma- 
čo proizvodnjo prednostno 
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preskrbovati industrijo surovin 
in reprodukcijskih materialov 
za proizvodnjo za domače trži- 
šče in za izvoz (SR Bosna in 
Hercegovina). 

V resoluciji naj ne bi predvi- 
deli zmanjševanja porabe ma- 
zuta, saj je vprašljivo, v kolikš- 
ni meri se poraba mazuta še 
lahko zmanjša brez občutnih 
gospodarskih posledic. Treba 
pa je spodbujati razvoj in proi- 
zvodnjo vozil ter mehanizacije, 
ki porabi relativno manj ener- 
gije (SR Slovenija). 

Skupščina SAP Vojvodine 
predlaga, naj bi predvideli, da 
bi za stabilnejše povečevanje 
kmetijske proizvodnje spod- 
bujali hitrejšo gradnjo nama- 
kalnih sistemov in uporabo na- 
makalnih sistemov na večjih 
površinah. Zavzema se tudi, 
naj bi v resoluciji dodali nova 
stališča, da bodo proizvajalci 
osnovnih kmetijskih in pre- 
hrambenih proizvodov v okvi- 
ru Splošnega združenja za 
kmetijstvo in prehrambeno in- 
dustrijo v okviru Gospodarske 
zbornice Jugoslavije, ob sode- 
lovanju drugih zainteresiranih 
subjektov, do konca leta 1982 
določili proizvajalno prodajne 
cene osnovnih kmetijskih pri- 
delkov za leto 1983. 

REVIZIJA POLITIKE 
CEN 

Glede na specifične proble- 
me proizvodnje električne 
energije in premoga ne bi 
smeli, po mnenju Skupščine 
SR Slovenije, cene teh proi- 
zvodov vračati v pristojnost or- 
ganov federacije. Tega ne bi 
smeli narediti niti za cene pot- 
niškega železniškega prometa 
in osnovnih PTT storitev (pi- 
sma, dopisnice, kakor tudi me- 
dnarodni promet so že v pri- 
stojnosti federacije) - SR Slo- 
venija. 

Družbena kontrola cer naj 
ne bi veljala tudi za proizvode 
in storitve, za katere so mož- 
nosti svobodnega oblikovanja 
cen v organizacijah združene- 
ga dela (SR Hrvatska). Prav ta- 
ko naj to ne bi veljalo za tiste 
proizvode in storitve, ki niso 
ključnega pomena za družbe,- 
no reprodukcijo in življenjske 
stroške (SR Slovenija). 

Skupščina SR Bosne in Her- 
cegovine sodi, da je treba v 
okvire uresničevanja določene 
politike cen vključiti tudi ra- 
zvojno komponento, kar še 
posebej velja za proizvodnjo 
električne energije in pre- 
moga. 

Ob upoštevanju specifičnih 
pogojev gospodarjenja v posa- 
meznih dejavnostih je treba, 
po mnenju Sabora SR Hrvat- 
ske, predvideti tudi eventuelne 
spremembe cen v primerih, ko 

se pokaže, da so izgube nasta- 
le prav zaradi neustrezne poli- 
tike cen. 

Prav tako ta Sabor predlaga, 
da bi del resolucije o politiki 
cen dopolnili s štirimi novimi 
stališči: da bodo sprejeti vsi 
predpisi, ki bodo omogočili 
izvajanje Zakona o temeljih si- 
stema cen in družbeni kontroli 
cen, nadalje družbeni dogovo- 
ri o cenah in samoupravni spo- 
razumi zaradi varstva enotne- 
ga jugoslovanskega tržišča in 
drugih posebnih družbenih in- 
teresov, kakor tudi dogovor o 
razvoju agroindustrijskega 
kompleksa v tem srednjeroč- 
nem obdobju in o cenah na 
področju energetike, s čimer 
bi na dolgoročnejših temeljih 
opredelili politiko na omenje- 
nih področjih. 

KREDITNO- 
MONETARNA 
POLITIKA 

Skupščina SAP Kosovo 
predlaga, da bi v resolucijo za- 
pisali novo stališče, in sicer, da 
bo s posebnim dogovorom o 
politiki najhitrejšega razvoja 
SAP Kosovo določen tudi pa- 
ket ustreznih ukrepov kredit- 
nomonetarne politike za spod- 
bujanje razvoja Pokrajine. Pri 
tem pa naj bi, če bi predvideli 
angažiranje primarne emisije, 
to določili s posebnim zveznim 
zakonom. 

Glede kreditnomonetarne 
politike Skupščina SAP Vojvo- 
dine opozarja, da bi morali pri 
natančnejšemu določanju nje- 
ne vloge v okviru politike eko- 
nomske stabilizacije, čimbolj 
realno oceniti likvidnost go- 
spodarskih organizacij zdru- 
ženega dela in bančnega siste- 
ma, učinkovitost kreditnomo- 
netarne politike na področju 
stabilizacijskih ciljev, in sicer 
zaradi specifičnih značilnosti 
gospodarskega mehanizma in 
izboljšanja, ki ga je na tem po- 
dročju mogoče realizirati v le- 
tu 1982. 

Vsi ukrepi za gibanje denar- 
nih tokov morajo omogočiti 
predvideno rast družbenega 
proizvoda in prispevati k ure- 
sničevanju drugih ciljev stabi- 
lizacijske politike, predvsem k 
zmanjševanju deficita plačilne 
bilance, kakor tudi k večji sta- 
bilnosti tržišča in cen. Skladno 
s tem morata ZIS in Narodna 
banka Jugoslavije s svojim 
ukrepi zagotavljati izvajanje te 
usmeritve (SR Slovenija). 

Obveznost usklajevanja pla- 
smaja bank v letu 1982 naj ne 
bi veljala za te plasmaje iz 
sredstev Sklada federacije za 
kreditiranje hitrejšega razvoja 
gospodarsko manj razvitih re- 
publik in SAP Kosovo, za pla- 

smaje, ki jih dajejo banke iz 
svojega kreditnega potenciala 
za obnovo in graditev na ob- 
močjih, ki jih je prizadel potres 
in za plasmaje ter dopolnilna 
in posebna sredstva, namenje- 
na hitrejšemu razvoju SAP Ko- 
sovo (SAP Kosovo). 

Resolucijo naj bi dopolnili 
tudi s stališčem, da se bodo 
selektivni krediti za izvoz blaga 
in storitev iz primarne emisije 
po njihovem stanju konec leta 
1981, odstopili prizadetim or- 
ganizacijam združenega dela 
do konca januarja leta 1982, in 
sicer v trajno uporabo (SR Hr- 
vatska). 

Če bo leta 1982 prišlo do 
omejevanja rasti plasmaja 
bank, bi bilo iz teh omejitev 
treba izvzeti plasmaje, ki jih 
banke dajejo za obnovo in gra- 
ditev na območjih, ki jih je pri- 
zadel potres, ter za kredite za 
izvoz (SR Črna gora). 

Skupščina SR Slovenije 
predlaga, naj bi z resolucijo 
dovolili, da bi sredstva iz pri- 
marne emisije lahko uporab- 
ljali tudi kupci kmetijskih pri- 
delkov v primerih, ko dajo 
avans za kmetijsko proizvod- 
njo na podlagi sklenjenih sa- 
moupravnih sporazumov. 

Po predlogu Skupščine SR 
Srbije pa naj bi z resolucijo 
predvideli, da se ne bodo po- 
večevale obrestne stopnje za 
kredite iz primarne emisije in 
za izvoz oziroma za proizvod- 
njo in pripravo blaga in stori- 
tev za izvoz, kakor tudi ne za 
kredite in druge selektivne na- 
mene, predivdene v posebnih 
sklepih. 

Razporejanje čistega 
dohodka 

Pri razporejanju čistega do- 
hodka je treba omogočiti po- 
večevanje celotnih sredstev za 
osebne dohodke sorazmerno 
povečevanju dohodka, pove- 
čevanje povprečnih osebnih 
dohodkov delavcev pa do rasti 
produktivnosti dela (SR Hrvat- 
ska). 

Skupščina SR Slovenije 
predlaga, da bi preoblikovali 
stališče o politiki razporejanja 
čistega dohodka, tako da bi re- 
solucija predvidela: 

»Politika razporejanja do- 
hodka in čistega dohodka naj 
v republikah in avtonomnih 
pokrajinah zagotovi, da bodo 
sredstva za razširitev material- 
nih temeljev dela naraščala hi- 
treje od rasti dohodka, tako da 
se njihov delež v strukturi raz- 
porejenega dohodka poveča 
za en odstotek, zato se bo z 
dogovori o uresničevanju 
družbene usmeritve razporeja- 
nja dohodka in drugih instru- 
mentih v samoupravnih intere- 
snih skupnostih družbenih de- 

javnosti, kakor tudi pri obliko- 
vanju proračunske porabe v 
okviru te resolucije, zagotovi- 
lo, da bodo sredstva za osebne 
dohodke in za zadovoljevanje 
skupnih ter splošnih potreb v 
globalu naraščala za najmanj 
10 odstotkov počasneje od ra- 
sti dohodka. 

V okviru tako dogovorjenih 
globalnih odnosov je treba v 
republikah in pokrajinah izha- 
jati iz načela, da naraščajo 
realni osebni dohodki poča- 
sneje od rasti produktivnosti, 
pri čemer se je treba zavzemati 
za ohranjanje njihove pov- 
prečne realne ravni.« 

Slovenska skupščina meni, 
da je treba ukrepe limitiranja 
skupne porabe uporabiti le v 
primerih, ko v republiki oziro- 
ma pokrajini ni zagotovljeni) 
globalno zaostajanje vseh treh 
oblik porabe v funkciji krepitve 
materialnih temeljev dela. 

Stališče osnutka resolucij'e, 
da je treba stopnje prometnih 
davkov praviloma zoževati pa, 
po mnenju Skupščine SR Slo- 
venije, ni realno. Obveznosti 
do proračuna federacije se 
morajo namreč, kakor je pre- 
dvideno, povečati za okoli 30 
odstotkov, česar pa ne bo mo- 
goče realizirati z veljavnimi 
davki in davčnimi stopnjami. 
Zaradi tega naj bi prej omenje- 
no stališče črtali iz resolucije. 

Prav tako ne bi smeli znova 
uporabiti stare prakse obdav- 
čevanja dohodkov in prihod- 
kov gospodinjstva, kakor 
predlaga osnutek resolucije, 
saj smo že pred nekaj leti uki- 
nili to prakso zaradi uresniče- 
vanja enakopravnega položaja 
delavcev v združenem delu, ter 
načela, da obdavčujemo pri- 
hodke posameznika (SAP Ko- 
sovo, SR Slovenija). 

ZMANJŠEVANJE 
INVESTICIJ iO«1 

Glede zmanjševanja sred- 
stev za investicije Skupščina 
SAP Kosovo opozarja, da bi 
morali upoštevati specifičnosti; 
te Pokrajine, ki je leta 1981 do- 
segla nižjo stopnjo rasti. Če bi 
zanjo veljalo zmanjšanje rasti 
za 6 odstotkov v primerjavi ^ 
letos, bi to povzročilo usodne 
posledice. 

Vlaganja v stanovanjsko 
graditev je treba prilagoditi ce- 
lotnim razpoložljivim investh 
cijskim sredstvom in selektivni 
politiki njihovega usmerjanja. 
Pri tem je treba upoštevati, da 
sodi stanovanjska graditev 
med prioritetne namene ftH 
področju investiranja. Z ukrepi 
republik, avtonomnih pokrajin, 
samoupravnih interesnih 
skupnosti, stanovanjskih za- 
drug in bank, je treba zagoto- 
viti učinkovito izkoriščanje 
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razpoložljivih sredstev za sta- 
novanjsko graditev in prepre- 
čiti njihovo nenamensko upo- 
rabo (SR Hrvatska). 

Resolucija mora tudi prepo- 
vedati uporabo družbenih 
sredstev za vlaganja v neproi- 
zvodne in negospodarske na- 
mene. Izjema pri tem so vlaga- 
nja v stanovanjsko graditev in 
nujna vlaganja na področju 
preventivnega zdravstvenega 
varstva ter nujna vlaganja na 
področju osnovnega izobraže- 

vanja in v komunalni infra- 
strukturi (SR Srbija). 

V spremenjenih pogojih fi^ 
nanciranja stanovanjske gra- 
ditve je treba po mnenju Skup- 
ščine SR Slovenije razčleniti 
sistem ukrepov v republikah in 
pokrajinah. 

RAZVOJ SPLOŠNE 
LJUDSKE OBRAMBE 

Skupščina SR Slovenije 
poudarja, da ni sprejemljiv 

predlagani sistem devizne par- 
ticipacije republik pri nakupu 
domače opreme in oborožitve 
JLA. 

Glede nadaljnjega razvoja 
splošne ljudske obrambe - 
Skupščina SAP Vojvodine 
predlaga, da bi to dosegli z 
nadaljnjim usposabljanjem ci- 
vilne zaščite, z ukrepi varstva 
pred požari, radiološko-ke- 
mično zaščito in usposablja- 
njem civilne zaščite, kakor tudi 
z nadaljnjim usposabljanjem 

služb za opazovanje, poroča- 
nje, obveščanje in alarmiranje 
ter služb zvez za potrebe vode- 
nja splošnega ljudskega od- 
pora. 

Skupščina SR Črne gore so- 
di, da bi morala resolucija pre- 
dvideti tudi ukrepe in dejav- 
nost v prihodnjem obdobju za 
kadrovsko usposabljanje, kre- 
pitev materialnega položaja in 
posodabljanje dela organov za 
notranje zadeve. 

Zagotoviti bolj organizirano preskrbo 

trga s proizvodi široke porabe in zdravili 

• V letu 1982 je treba zagotoviti hitrejše združevanje deta in sredstev na 
dohodkovni podlagi z ustvarjanjem enakopravnih pogojev gospodarjenja 

• Zaustaviti padanje realnih osebnih dohodkov delavcev in bolj stimulirati 
proizvodne delavce, ki delajo v težkih pogojih, kakor tudi tiste, ki delajo pri 
kreativnih nalogah 

• Stanovanjska graditev ne sodi med investicije, ki jih je treba omejiti 
• Enakomerneje razdeliti breme ekonomske stabilizacije na vse delovne ljudi in 

občane ter bolj obdavčiti dohodek iz dopolnilnega in honorarnega dela 

Predsedstvo Sveta Zveze 
sindikatov Jugoslavije je po- 
slalo Skupščini SFRJ svoja 
stališča in ocene o temeljnih 
postavkah Osnutka resolucije 
o politiki uresničevanja Druž- 
benega plana Jugoslavije za 
obdobje od leta 1981 do 1985 v 
letu 1982 - AS 465, da bi jih 
delegati upoštevali pri obrav- 
navi tega zelo pomembnega 
dokumenta. Objavljamo skraj- 
šan prikaz teh stališč in ocen. 

POLITIKA 
RAZPOREJANJA 
DOHODKA 

Ob tem ko je podprlo osnu- 
tek resolucije, je Predsedstvo 
Sveta ZSJ ocenilo, da mora biti 
ekonomska in socialna razvoj- 
na politika v letu 1982 med 
drugim zasnovana na oprede- 
litvah, da se s hitrejšim združe- 
vanjem dela in sredstev na do- 
hodkovni podlagi ustvarjajo 
enakopravnejši pogoji gospo- 
darjenja. 

Zaradi določanja dela do- 
hodka, ki je rezultat dela v po- 
sebnih pogojih in njegovega 
usmerjanja na razširitev mate- 
rialne podlage združenega de- 
la, kot tudi doslednejšega ure- 
sničevanja delitve po delu in 
rezultatih dela, je treba po 
oceni Predsedstva sprejeti 
družbena merila. 

Spremembe v pogojih prido- 
bivanja dohodka ne morejo 
potekati brez poprejšnje anali- 
ze po tehnološko povezanih 
celotah in ocene posledice, do 
katerih lahko pride, če se po- 
goji pridobivanja dohodka 
spremenijo s parcialnimi ukre- 
pi v katerem koli delu te celote. 
Treba je zbpljšati pogoje pri- 
dobivanja dohodka v organi- 
zacijah, ki intenzivno izvažajo 
in ustvarjajo proizvodnjo v tež- 
kih delovnih pogojih. 

Prav tako se Predsedstvo 
zavzema, da so ob resoluciji 
objavljeni tudi kvantificirani 
rezultati uporabe Zakona o re- 
valorizaciji osnovnih sredstev, 
kot tudi njihov vpliv na stopnjo 
rasti dohodka. 

Poleg teh načelnih stališč je 
Predsedstvo Sveta ZSJ spreje- 
lo tudi konkretna stališča o teh 
vprašanjih. Tako ocenjujejo, 
da je treba s politiko razpore- 
janja čistega dohodka zagoto- 
viti, da bodo sredstva za oseb- 
ne dohodke in skupno porabo 
naraščala v okviru rasti čistega 
dohodka, s tem da bodo sred- 
stva za razširitev materialne 
osnove dela naraščala hitreje 
od sredstev za osebne dohod- 
ke in skupno porabo in da bo v 
razporejanju čistega dohodka 
zagotovljeno, da bodo realni 
osebni dohodki naraščali ne- 

koliko počasneje od rasti pro- 
duktivnosti dela. 

Z delitvijo sredstev za oseb- 
ne dohodke je treba zagotoviti, 
da bodo bolj stimulirani delo 
in rezultati dela proizvodnih 
delavcev, ki delajo v težjih po- 
gojih in pri kreativnih nalogah 
ter zadevah organizacije dela 
in poslovanja, pri čemer je tre- 
ba upoštevati tiste zadeve, ki 
so najpomembnejše za pove- 
čanje produktivnosti dela in 
izvoza. 

POČASNEJŠA RAST 
SREDSTEV ZA 
SKUPNE POTREBE 

V resoluciji je treba določiti 
počasnejše naraščanje sred- 
stev za skupne potrebe v pri- 
merjavi z rastjo dohodka, pri 
čemer je treba nujno določiti 
razmerje stopnje rasti teh 
sredstev in stopnje rasti do- 
hodka ter s tem zagotoviti 
zmanjšanje deleža sredstev za 
zadovoljevanje skupnih potreb 
v razporejenem dohodku. 

Prav tako je bilo ocenjeno, 
da je treba preučiti ugotovlje- 

ne pravice uporabnikov do 
materialne preskrbljenosti, 
izhajajoč iz možnosti združe- 
nega dela, vendar je treba nuj- 
no zagotoviti sredstva za ne- 
moteno uresničevanje pridob- 
ljenih pravic na podlagi zdrav- 
stvenega varstva, osnovnega 
izobraževanja in uresničevanja 
minimuma materialne in so- 
cialne varnosti delavcev. 

Poleg opredelitve o zaustav- 
ljanju zmanjševanja realnih 
osebnih dohodkov, drugačne- 
ga zajemanja za splošne druž- 
bene in skupne potrebe, izvze- 
manja stanovanjske graditve iz 
investicijskih omejitev, izvaja- 
nja politike zaposlovanja, je 
treba po oceni Predsedstva 
Sveta ZSJ, nujno sprejeti tudi 
druge ukrepe socialne politike 
in to na strogo selektivni pod- 
lagi. Zaradi tega se zavzema, 
da se ne odloži predvideno po- 
večanje stanarin, ampak da se 
zagotovi večje subvencionira- 
nje stanarin za delavce z nižji- 
mi dohodki. 

Prav tako se zavzema, da se 
poiščejo možnosti za dajanje 
pomoči delavcem, ki živijo kot 
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podstanovalci, kot tudi za re- 
dno valorizacijo pokojnin z gi- 
banjem osebnih dohodkov s 
tem, da bi zagotovili hitrejšo 
rast nižjih pokojnin. Zavzema 
se tudi, da se zagotovi valori- 
zacija cenzusa za pridobivanje 
pravic do otroškega dodatka, 
kot tudi valorizacija višine v 
skladu z materialnimi mož- 
nostmi in da se zagotovi dife- 
rencirana udeležba pri ceni 
storitev ustanov za dnevno bi- 
vanje otrok in tako zajame več 
otrok delavcev z nižjimi do- 
hodki. 

Prav tako ni treba zmanjšati 
sredstev za družbeno prehra- 

no otrok v šolah, kot tudi ne za 
dijaške in študentske štipendi- 
je in kredite. Obenem je treba 
zaostriti odgovornost, da so ta 
sredstva namenjena predvsem 
otrokom delavcev s slabim 
materialnim stanjem, kot tudi 
dijakom in študentom, ki se 
izobražujejo za deficitarne po- 
klice. Organizacije in organi 
Zveze sindikatov na vseh rav- 
neh se bodo zavzemali za oce- 
no materialnega in socialnega 
položaja delavcev (socialna 
karta). 

Z ukrepi in instrumenti davč- 
ne politike je treba zagotoviti 

čim enakomernejše razporeja- 
nje bremena stabilizacije na 
vse delovne ljudi in občane. V 
ta namen mora biti obdavčeva- 
nje delovnih ljudi in občanov 
po progresivnih stopnjah, 
odvisno od višine dohodka na 
osebo v gospodinjstvu, tako 
da je treba bolj obdavčevati 
dohodek, ki ni rezultat lastne- 
ga dela, prav tako pa tudi do- 
polnilno in honorarno delo. 

Predsedstvo Sveta ZSJ je 
prav tako poudarilo, da je nuj- 
no treba zagotoviti polno od- 
govornost za bolj organizirano 
preskrbo trga z osnovnimi 

kmetijsko-živilskimi proizvodi, 
zdravili ter drugim blagom in 
proizvodi. Posebej se zavzema 
za določitev konkretne mate- 
rialne in politične odgovorno- 
sti za obnašanja, ki povzročajo 
namerno pomanjkanje teh 
proizvodov. 

Predsedstvo se prav tako 
zavzema, cfa se v resolucijo 
vnese stališče, po katerem bi 
morale družbenopolitične 
skupnosti takoj sprejeti pro- 
grame o zaposlovanju, s kate- 
rimi bodo določena merila, di- 
namika, nosilci in odgovornost 
za izvajanje politike zaposlo- 
vanja. 

Zaostriti odgovornost za izpolnitev 

planskih nalog 

• Predsedstvo borčevske organizacije ne opozarja samo na problem ekonomske 
krize, ampak tudi na krizo socialistične morale, kar je otežujoča okoliščina za 
doslednejše uresničevanje planskih nalog 

O Strateških razvojnih ciljev ne bo mogoče uresničiti, če se ne bodo za to zavzele 
vse subjektivne sile 

• Nujno je treba zmanjšati vse oblike porabe, izboljšati davčno politiko, zmanjšati 
odhod delegacij v tujino in zagotoviti preskrbljenost trga s proizvodi, ki jih 
primanjkuje 

Predsedstvo Zveznega od- 
bora ZZB NOV Jugoslavije je 
poslalo Skupščini SFRJ svoja 
stališča in ocene v zvezi z 
Osnutkom resolucije o uresni- 
čevanju Družbenega plana Ju- 
goslavije od leta 1981 do 1985 
v letu 1982 — (AS 465), ki jih 
objavljamo v nekoliko skrajša- 
ni obliki. 

Ob tem ko je podprlo resolu- 
cijo, je Predsedstvo menilo, da 
ta dokument, sam po sebi še 
tako dobro zasnovan, ne nudi 
garancije, da bodo vsi strate- 
ški cilji s področja gospodar- 
skih odnosov uresničeni Tega 
ne morejo garantirati niti no- 
silci resolucije, če se vse so- 
cialistične subjektivne sile ne 

organizirajo na ustrezen na- 
čin. 

PROTI URAVNILOVKI 
PRI NAGRAJEVANJU 

Predsedstvo je posebej opo- 
zorilo na problem ne samo 
ekonomske krize, ampak tudi 
krize socialistične morale, kar 
je otežujoča in negativna oko- 
liščina za doslednejše uresni- 
čevanje planskih nalog. Ker do 
zdaj ni bilo primerov klicanja 
na odgovornost je Predsed- 
stvo poudarilo, da je treba nuj- 
no ta pojav čim dosledneje 
preseči. 

Prav tako meni, da je nujno 

treba zmanjšati vse oblike po- 
rabe, izboljšati davčno politi- 
ko, zmanjšati odhod delegacij 
v tujino in zboljšati preskrblje- 
nost trga s proizvodi, ki jih pri- 
manjkuje. Ustrezno skrb je tre- 
ba posvetiti zviševanju vredno- 
sti dinarja, precej bolj upošte- 
vati zaposlovanje mladih in eli- 
miniranje upokojencev iz de- 
lovnih razmerij, boriti se proti 
uravnilovki pri nagrajevanju, 

dati prednost splošnim intere- 
som nad osebnimi in parcialni- 
mi, zmanjšati administracijo in 
bolj organizirane varčevati. 

Čeprav so precej izražene 
socialne razlike v družbi, po 
oceni Predsedstva, resolucija 
ne predvideva učinkovitejšega 
pristopa za premagovanje tega 
problema, pri čemer ima lahko 
pomembno vlogo ustreznejša 
davčna politika. 
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OSNUTEK ZAKONA 

o temeljnih pravicah iz pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja (AS 405/12)* 

Zvezni zbor Skupščine SFRJ je na svoji 38. seji 8. decembra 1981 obravnaval Osnutek zakona o temeljnih 
pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (AS 405) in ga je sprejel. 
Zvezni zbor je sprejel tudi sklep da se daje osnutek zakona v javno razpravo, ki bo trajala do 31. januarja 1982. 
Zvezni zbor je tudi zadolžil Komisijo za pripravo zakona o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, da spremlja potek javne razprave in da Zbor obvesti o pripombah, mnenjih in predlogih iz javne 
razprave in da v zvezi z njimi sprejme stališče. 

12'"5' iP9°812etek °Snutka zakona 0 temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Poročevalcu štev. 10 - 
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POVZETEK 
Po 3. točki prvega odstavka 281. člena ustave SFRJ je 

federacija pristojna, da po zveznih organih ureja temeljne 
pravice delovnih ljudi, da zagotovi njihovo socialno var- 
nost in solidarnost. 

V skladu s tem je v osnutku zakona določeno, da si 
delavec zagotavlja svojo materialno in socialno varnost z 
obveznim pokojninskim in invalidskim zavarovanjem po 
načelih vzajemnosti in solidarnosti ter minulega dela v 
samoupravnih interesnih skupnostih pokojninskega in in- 
validskega zavarovanja na podlagi prispevka iz osebnega 
dohodka in prispevka iz dohodka organizacije združenega 
dela. Glavno izhodišče zakona je, da pokojninsko in inva- 
lidsko zavarovanje kot sestavni del združenega dela teme- 
lji na družbenoekonomskih odnosih delavcev v združe- 
nem delu in da dohodek, ki ga ustvarjajo delavci v združe- 
nem delu, povezuje delavce v združenem delu in delavce, 
ki so uveljavili pravice iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja. 

Delavec, ki je izpolnil pogoje za pridobitev pravic iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ima na pod- 
lagi svojega minulega dela: pravico do odmere pokojnine 
v skladu s povprečjem njegovih valoriziranih osebnih do- 
hodkov, ki jih je dosegel v določenem časovnem obdobju; 
pravico, da se mu ponovno določi pokojnina glede na del 
osebnega dohodka na podlagi minulega dela; pravico do 
usklajevanja pokojnine z gibanjem nominalnih osebnih 
dohodkov vseh delavcev, zaposlenih na območju repu- 
blike oziroma avtonomne pokrajine; in druge pravice iz 
pokojninskecia in invalidskega zavarovanja, določene z 
zakonom in samoupravnim splošnim aktom skupnosti. 
Določeno je tudi, da lahko delavec, ki je uveljavil pravico 
do pokojnine, na podlagi svojega minulega dela uveljavlja 
še druge osebne materialne pravice (pravico do uporabe 
restavracije za družbeno prehrano, pravico do uporabe 
objektov za počitek in rekreacijo, pravico do stanovanja 
idr.) po osnovah in merilih, določenih s samoupravnim 
splošnim aktom v skladu s skupnimi osnovami in merili, 
določenimi z družbenim dogovorom in zakonom. 

Temeljne pravice iz pokojninskega in invalidskega zava- 
rovanja si zagotavljajo delavci v združenem delu in z njimi 
izenačeni delavci. Čeprav ta zakon določa temeljne pra- 
vice samo za delavce v združenem delu, vsebuje tudi 
načelne določbe o zagotavljanju pravic iz pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja za druge kategorije delovnih 
ljudi, ker imajo po ustavi SFRJ in zakonu o združenem 
delu načeloma enak družbenoekonomski položaj in v bi- 
stvu enake pravice in obveznosti kot delavci v združenem 
delu. 

Kot temeljne pravice iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja so določene: pravica do starostne pokojnine; 
pravica do razporeditve na druga ustrezna dela oziroma 
delovne naloge, do ustrezne zaposlitve, prekvalifikacije ali 
dokvalifikacije ter do ustreznega denarnega nadomestila; 
pravica do invalidske pokojnine; pravica do družinske 
pokojnine in pravica do denarnega nadomestila za telesno 
okvaro. 

Pri določanju kroga zavarovancev se je izhajalo iz tega, 
da je treba z zveznim zakonom zavarovati delavce v zdru- 
ženem delu in z njimi izenačene delavce - izvoljene in 
imenovane nosilce samoupravnih, javnih ali drugih druž- 
benih funkcij. Pri določanju kroga zavarovancev se je prav 
tako upošteval zakon o varstvu občanov Socialistične fe- 
derativne republike Jugoslavije na začasnem delu v tujini. 
Glede zavarovanja tujih državljanov zagotavlja osnutek, da 
se bo v skladu z mednarodno pogodbo s tujimi državljani 
enako ravnalo kot z domačimi. 

V sistemu pokojninskega in invalidskega zavarovanja se 
pravica do starostne pokojnine za primer starosti pridobi, 
ko so izpolnjeni pogoji glede starosti in zavarovalne dobe. 
Za razliko od prejšnje zakonodaje je novost v tem, da v tem 
primeru ni predviden dopolnilni pogoj gostota zavaro- 
valne dobe. Gostota zavarovalne dobe je odpravljena za- 
radi stališča, da je dal delavec s svojim delom družbeno 
verificiran prispevek združenem delu in zato ni po- 

membno, iz katerega dela njegove delovne dobe je ta 
prispevek. Zaradi specifičnih potreb v republikah oziroma 
avtonomnih pokrajinah v zvezi z možnostjo pridobitve 
pravice do starostne pokojnine pred dopolnjeno starostno 
mejo in glede na rešitev iz veljavnega sistema v zvezi st. i. 
starostno-predčasno pokojnino, je predvideno, da lahko 
zavarovanec uveljavlja pravico do starostne pokojnine 
tudi preden dopolni določeno starost ob ustreznem 
zmanjšanju pokojnine zaradi njenega daljšega uživanja. 
Predloženo je, da teče tako zmanjšana predčasna pokoj- 
nina samo toliko časa, dokler uživalec ne dopolni starosti, 
ki je potrebna za pridobitev pravice do starostne pokoj- 
nine. Za delavce, ki delajo v posebno težkih in za zdravje 
škodljivih pogojih, ali dela, na katerih po določeni starosti 
ne morejo uspešno opravljati svoje poklicne dejavnosti, je 
predvideno, da se jim zavarovalna doba šteje s poveča- 
njem. 

Delovni prispevek vsakega posamičnega delavca v zdru- 
ženem delu v pogojih povezovanja tekočega in minulega 
dela se vrednoti v okviru in z delitvijo dohodka in sredstev 
za osebne dohodke delavcev. Zato je predlagano, naj bo 
temeljni kazalec celotnega delovnega prispevka zavaro- 
vanca, na podlagi katerega se mu odmeri starostna pokoj- 
nina, individualni osebni dohodek, ki ga je delavec dose- 
gel s tekočim in minulim delom, in del osebnega dohodka 
iz minulega dela, v skladu s prispevkom delavca k poveča- 
nju dohodka njegove temeljne organizacije, k skupno do- 
seženemu dohodku in k celotnemu družbenemu dohodku 
pri gospodarjenju z družbenimi sredstvi, ki se uporabljajo 
v procesu dela in poslovanja in so vložena v razvoj mate- 
rialne osnove dela ali združena za vlaganje v'njen razvoj. 

Glede časovnega obdobja, iz katerega se vzamejo 
osebni dohodki za odmero pokojnine, je predlagano, naj 
bodo to osebni dohodki, ki jih je delavec dobil v katerih- 
koli zaporednih desetih letih zavarovanja, ki so zanj naju- 
godnejša. Ta najugodnejša leta pa ne bi zavarovanec 
določal po svoji izbiri, temveč bi mu bila določena po 
uradni dolžnosti. 

Glede leta, po katerem naj bi se valorizirali osebni do- 
hodki iz prejšnjih let, je predlagano, naj se osebni dohodki 
valorizirajo po ravni povprečja osebnih dohodkov vseh 
delavcev, zaposlenih na območju republike oziroma avto- 
nomne pokrajine v predzadnjem letu dela. 

Glede na to, da ima uživalec pravic iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja oziroma delavec, ki je uveljavil 
pravico do pokojnine, na podlagi minulega dela tudi pra- 
vico do dela osebnega dohodka iz minulega dela v skladu 
z njegovim prispevkom k povečanju dohodka, je predvi- 
dena pravica, da se mu pokojnina ponovno določi v skladu 
z rešitvami iz zakona o razširjeni reprodukciji in minulem 
delu. 

S tem, da je delavcu, ki je izpolnil pogoje za starostno 
pokojnino, zagotovljena pravica do najnižjega zneska sta- 
rostne pokojnine ob pogojih in na način, ki so predlagani v 
republiških in pokrajinskih zakonih, popolneje uresniču- 
jemo načelo vzajemnosti in solidarnosti v pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju ter nujno raven, materialne in 
socialne varnosti delavca. 

V določbah o pravicah na podlagi, invalidnosti ima po- 
seben pomen predlagana določba o pojmu invalidnosti, 
po kateri ocena delovne zmožnosti ne bi bila več povezana 
z določenim delovnim mestom, temveč z vsemi tistimi deli 
oziroma delovnimi nalogami, ki jih je zavarovanec oprav- 
ljal ali na katera je lahko razporejen v okviru svoje stro- 
kovne izobrazbe oziroma delovne zmožnosti, ki si jo je 
pridobil z delom v okviru svoje organizacije. Zaradi po- 
mena pojma invalidnosti je v predlogu tudi pojem zmanj- 
šane in izgubljene delovne zmožnosti in pojem preostale 
delovne zmožnosti. 

Glede na rešitve iz zakona o združenem delu o zagotav- 
ljanju pravic delovnim invalidom v organizacijah združe- 
nega dela, določa osnutek zakona, da ima zavarovanec s 
preostalo delovno zmožnostjo pravico do razporeditve na 
ustrezna dela oziroma delovne naloge oziroma pravico do 
ustrezne zaposlitve, prekvalifikacije ali dokvalifikacije, če 
je to potrebno ter pravico do ustreznega denarnega nado- 
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mestila v zvezi z uživanjem teh pravic. Te pravice uveljavlja 
v temeljni organizaciji združenega dela oziroma v delovni 
skupnosti, v kateri je delal, ko je nastala invalidnost. Če 
delavci v organizaciji združenega dela ne morejo delov- 
nemu invalidu zagotoviti teh pravic, je predloženo, naj jih 
delovni invalid uveljavlja v skupnosti pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja v primerih in pod pogoji, ki so 
določeni s samoupravnim sporazumom, družbenim dogo- 
vorom in zakonom. 

V skladu s stališčem, da je invalidska pokojnina skrajnji 
ukrep varstva zavarovancev, pri katerih je nastala invali- 
dnost, je predlagano, da zavarovanec, pri katerem nastane 
invalidnost in se ne more s prekvalifikacijo ali dokvalifika- 
cijo usposobiti za druga ustrezna dela oziroma delovne 
naloge in ga tudi ni mogoče razporediti na druga ustrezna 
dela oziroma delovne naloge brez prekvalifikacije ali dok- 
valifikacije, pridobi pravico do invalidske pokojnine pod 
pogoji, ki so določeni v zakonu. 

V določbah o družinski pokojnini je novost v tem, da se 
razširja krog družinskih članov, ki lahko uveljavijo pravico 
do družinske pokojnine. Glede posebnih pogojev, ki jih 
morajo izpolnjevati posamezni družinski člani, da bi uve- 
ljavili pravico do družinske pokojnine, je za razliko od 
veljavnega sistema predlagano, naj bodo v celoti določeni 
z zakoni republik oziroma avtonomnih pokrajin in s sa- 
moupravnimi splošnimi akti skupnosti. 

Pravice borcev NOV - delavcev iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja se še nadalje urejajo v okviru 
sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja delav- 
cev, iz česar izhaja, da bodo pravice drugih kategorij 
delovnih ljudi - borcev NOV urejene z republiškimi in 
pokrajinskimi predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalid- 
sko zavarovanje teh kategorij delovnih ljudi. Ocenjeno je, 
da dosežena raven varstva borcev NOV v okviru sistema 

pokojninskega in invalidskega zavarovanja delavcev zado- 
voljuje in da niso potrebne pomembnejše spremembe. 

Izhodišče za urejanje pokojninske dobe je bilo stališče, 
da obstajajo upravičeni razlogi za to, da zakon neposre- 
dno uredi samo, kako se v pokojninsko dobo všteva čas od 
1. januarja 1973, za dobo do tega časa pa naj bi veljali 
predpisi, ki so urejali gradivo pokojninske dobe do tega 
časa. 

Glede krajevne pristojnosti za uveljavljanje pravic za- 
stopa osnutek načelo, da se pravice uveljavljajo v skupno- 
sti, na katere območju je bil delavec nazadnje zavarovan. 
Predvidena je tudi možnost, da delavec na svojo zahtevo 
uveljavlja pravice pri skupnosti, na katere območju je 
dopolnil pretežni del zavarovalne dobe. 

Na nov način je rešeno tudi vprašanje varstva pravic 
delavcev in uživalcev pravic v postopku uveljavljanja pra- 
vic. Osnutek prav tako predvideva, da dan začetka izplače- 
vanja pokojnin in denarnih nadomestil in zastaranja posa- 
meznih dospelih, toda neizplačanih zneskov, določi za- 
kon. Da bi morebitne spore o pristojnosti med skupnostmi 
z območja dveh ali več republik oziroma avtonomnih po- 
krajin učinkoviteje rešili, je predvideno, naj o takšnih spo- 
rih odloča Zvezno sodišče. Po nekaterih mnenjih pa naj 
spore o pristojnosti med skupnostmi rešujejo skupnosti s 
samoupravnim sporazumom, s katerim bi določile razso- 
dišče ali drugačno obliko odločanja. Za primere, ko je 
delavec dopolnil pokojninsko dobo na območju dveh ali 
več skupnosti, je predvideno, da je vsaka teh skupnosti, na 
katere območju je posameznik dopolnil dobo oziroma na 
katere območju mu je ta doba določena, dolžna skupnosti, 
pri kateri je delavec uveljavil pravico do pokojnine, povr- 
niti del pokojnine, ki ustreza tej dobi. Navedena rešitev je 
sprejeta tudi v sedanjem sistemu. 

I. TEMELJNE DOLOČBE 

1. člen 
Ta zakon ureja temeljne pravice iz pokoj- 

ninskega in invalidskega zavarovanja delav- 
cev v združenem delu. 

Ta zakon ureja tudi posebne pogoje, pod 
katerimi borci narodnoosvobodilne vojne pri- 
dobivajo in uveljavljajo temeljne pravice iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

2. člen 

Pri uveljavljanju pravice dela z družbenimi 
sredstvi si delavci v združenem delu z obvez- 
nim pokojninskim in invalidskim zavarova- 
njem zagotavljajo na samoupravnih temeljih 
in po načelih vzajemnosti in solidarnosti ter 
minulega dela svojo materialno in socialno 
varnost za primer zmanjšane ali izgubljene 
delovne zmožnosti in starosti, za svoje dru- 
žinske člane pa pravico do družinske pokoj- 
nine. 

3. člen 
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje de- 

lavcev v združenem delu kot sestavni del 
združenega dela temelji na odnosih pri prido- 
bivanju, razporejanju in upravljanju dohodka 
v temeljnih organizacijah združenega dela in 
drugih samoupravnih organizacijah in skup- 
nostih. 

Dohodek, ki ga dosežejo delavci v združe- 
nem delu s svojim živim delom ter z upravlja- 
njem in gospodarjenjem z družbenimi sred- 
stvi kot s svojim in družbenim minulim delom, 
ki vsebuje tudi minulo delo delavcev, ki so 
uveljavili pravice iz pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja, je osnova družbenoeko- 
nomskih odnosov med delavci v združenem 
delu in delavci, ki so uveljavili pravice iz po- 
kojninskega in invalidskega zavarovanja. 

4. člen 
Delavci v združenem delu zagotavljajo s 

pokojninskim in invalidskim zavarovanjem 
svojo materialno in socialno varnost na pod- 
lagi svojega družbenoekonomskega položaja 
v združenem delu in delovnega prispevka, ki 
so ga dali s svojim živim in minulim delom pri 
pridobivanju dohodka temeljne organizacije 
združenega dela, druge samoupravne organi- 
zacije in skupnosti in celotnega družbenega 
dohodka. 

5. člen 
Delovni prispevek, ki ga je dal delavec v 

združenem delu s svojim živim in minulim 
delom pri pridobivanju dohodka temeljne or- 
ganizacije združenega dela in celotnega 
družbenega dohodka, na podlagi katerega se 
pridobivajo in uveljavljajo pravice iz pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja, se izkazu- 
je z njegovim osebnim dohodkom, doseženim 
v skladu z osnovami in merili za delitev sred- 
stev za osebne dohodke in z delom osebnega 
dohodka na podlagi minulega dela. 

OPOMBE: 
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OPOMBE: 6. člen 
Delavec v združenem delu ima iz pokojnin- 

skega in invalidskega zavarovanja na podlagi 
svojega minulega dela: 

- pravico do odmere pokojnine po pov- 
prečju njegovih valoriziranih osebnih dohod- 
kov, doseženih v določenem obdobju; 

- pravico do ponovne odmere pokojnine 
na podlagi dela osebnega dohodka, ki ga je 
na podlagi minulega dela dosegel po uveljavi- 
tvi pravice do pokojnine; 

- pravico do usklajevanja pokojnine z gi- 
banjem nominalnih osebnih dohodkov vseh 
delavcev, zaposlenih na območju republike 
oziroma avtonomne pokrajine; 

- druge pravice iz pokojninskega in inva- 
lidskega zavarovanja, določene z zakonom in 
samoupravnim splošnim aktom samoupravne 
interesne skupnosti pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja. 

Delavec, ki je uveljavil pravice do pokojni- 
ne, lahko uveljavi tudi druge osebne material- 
ne pravice na podlagi minulega dela (pravico 
do stanovanja, pravico do uporabe objektov 
za počitek in rekreacijo, pravico do uporabe 
restavracije za družbeno prehrano in dr.) po 
osnovah in merilih, določenih s samouprav- 
nim splošnim aktom organizacije združenega 
dela, druge samoupravne organizacije in 
skupnosti oziroma samoupravne interesne 
skupnosti pokojninskega in invalidskega za- 
varovanja v skladu s skupnimi osnovami in 
merili, določenimi z družbenm dogovorom in 

v zakonom. 

7. člen 

Pravice iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja so neodtujljive, osebne material- 
ne pravice. 

Pravice iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, razen zapadlih, toda neizplača- 
nih zneskov pokojnin in drugih denarnih pre- 
jemkov v primerih, določenih z zakonom, ne 
zastarajo. 

Pravice iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja se ne morejo prenesti in ne pode- 
dovati, razen neizplačanih zapadlih denarnih 
prejemkov. 

8. člen 

Delavci v združenem delu in delavci, ki so 
uveljavili pravice iz pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja, ustanavljajo samoupravne 
interesne skupnosti pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: 
skupnosti), v katerih po načelih vzajemnosti 
in solidarnosti ter minulega dela uresničujejo 
svoje samoupravne pravice, obveznosti in od- 
govornosti v pokojninskem in invalidskem za- 
varovanju ter določajo skupne in posamezne 
obveznosti do teh skupnosti, politiko razvoja, 
pospeševanja in izvajanja pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja ter skupne in posa- 
mezne pravice, ki jih v njih uveljavljajo. 

Delavci v združenem delu in delavci, ki so 
uveljavili pravice iz pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja, uresničujejo svoje samou- 
pravne pravice, obveznosti in odgovornosti v 
skupnostih z odločanjem na zborih, z referen- 

dumom in drugimi oblikami osebnega izjav- 
ljanja, po delegacijah in delegatih, s samou- 
pravnim sporazumevanjem in družbenim do- 
govarjanjem ter nadzorstvom nad delom or- 
ganov in služb skupnosti. 

Da bi skupnosti uresničevale skupne cilje, 
naloge in interese, se lahko združujejo v širše 
interesne skupnosti in ustanavljajo zveze in 
druga združenja interesnih skupnosti ter 
vzpostavljajo druge oblike medsebojnega so- 
delovanja. 

Skupnosti medsebojno sodelujejo in s sa- 
moupravnim sporazumevanjem urejajo vpra- 
šanja, ki so pomembna za uveljavljanje pravic 
delavcev in druga vprašanja skupnega po- 
mena. 

9. člen 
Sredstva, ki so potrebna za uveljavljanje 

pravic iz pokojninskega in invalidskega zava- 
rovanja, zagotavljajo delavci v združenem de- 
lu in jih združujejo v okviru skupnosti v skladu 
z določenimi cilji, nalogami, skupnimi potre- 
bami in interesi na področju pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja. 

Sredstva iz prvega odstavka tega člena za- 
gotavljajo po samoupravnem sporazumu de- 
lavci v združenem delu s prispevkom iz oseb- 
nega dohodka in prispevkom iz dohodka te- 
meljnih organizacij združenega dela oziroma 
s prispevkom iz sredstev drugih samouprav- 
nih organizacij in skupnosti, v katerih delajo. 
Sredstva, ki jih zagotavljajo delavci s prispev- 
kom iz dohodka temeljnih organizacij združe- 
nega dela, se izločajo praviloma v skladu s 
porastom družbene produktivnosti deia na 
območju republike oziroma avtonomne po- 
krajine. 

V samoupravnem sporazumu iz drugega 
odstavka tega člena se v skladu z zakonom 
določijo način iri roki za vplačilo prispevkov 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 

Pri zagotavljanju sredstev za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje sodelujejo v skladu 
z zakonom oziroma z odlokom skupščine 
družbenopolitične skupnosti tudi družbeno- 
politične skupnosti. 

10. člen 

Delavci v združenem delu in delavci, ki so 
uveljavili pravice iz pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja, planirajo v okviru skupno- 
sti razvoj pokojninskega in invalidskega zava- 
rovanja. 

Cilji, naloge, skupne potrebe in interesi ter 
obseg sredstev, potrebnih za uresničevanje 
pravic, obveznosti in odgovornosti v pokoj- 
ninskem in invalidskem zavarovanju, se dolo- 
čajo v skladu z materialnimi možnostmi zdru- 
ženega dela in porastom družbene produktiv- 
nosti dela in družbenega dohodka, dosežene- 
ga z upravljanjem in gospodarjenjem z druž- 
benimi sredstvi na področju materialne proi- 
zvodnje. 

11. člen 
Delavci, katerih delo kot dopolnilno upo- 

rabljajo delovni ljudje, ki samostojno oprav- 
ljajo dejavnost z osebnim delom z delovnimi 
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sredstvi v lasti občanov oziroma delavci, kate- 
rih delo kot dopolnilno uporabljajo druge 
osebe, zagotavljajo svojo materialno in so- 
cialno varnost z obveznim pokojninskim in 
invalidskim zavarovanjem kot delavci v zdru- 
ženem delu. 

Zagotavljanje sredstev, potrebnih za uve- 
ljavljanje pravic iz pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja delavcev iz prvega odstav- 
ka tega člena, je obveznost delovnih ljudi, ki z 
osebnim delom samostojno kot poklic oprav- 
ljajo dejavnost z delovnimi sredstvi v lasti 
občanov oziroma drugih oseb, ki uporabljajo 
delo teh delavcev kot dopolnilno. 

12. člen 
Delovni ljudje, ki z osebnim delom samo- 

stojno kot poklic opravljajo umetniško ali dru- 
go kulturno, odvetniško ali drugo poklicno 
dejavnost, zagotavljajo svojo materialno in 
socialno varnost z obveznim pokojninskim in 
invalidskim zavarovanjem v skladu z zako- 
nom. 

Delovni ljudje, ki z osebnim delom samo- 
stojno opravljajo dejavnost z delovnimi sred- 
stvi v lasti občanov, zagotavljajo svojo mate- 
rialno in socialno varnost z obveznim pokoj- 
ninkim in invalidskim zavarovanjem v skladu z 
zakonom. 

13. člen 
Kmetje, ki združujejo svoje delo, zemljišče, 

delovna sredstva oziroma druga sredstva v 
svoji lasti, v kmetijske zadruge in druge oblike 
združevanja kmetov ali jih združujejo z delom 
delavcev in družbenimi sredstvi v organizaci- 
jah združenega dela v odnosih trajnejše med- 
sebojne povežanoti ali trajnejšega poslovne- 

ga sodelovanja, odvisen od stopnje združeno- 
sti dela in sredstev in svojega prispevka k 
ustvarjanju in povečanju dohodka, zagotav- 
ljajo svojo materialno in socialno varnost z 
obveznim pokojninskim in invalidskim zava- 
rovanjem v skladu z zakonom. 

Kmetje, ki delajo s sredstvi, na katerih ob- 
staja lastninska pravica, ki pa niso združili 
dela in sredstev po prvem odstavku tega čle- 
na, lahko v skladu z zakonom zagotavljajo 
svojo materialno in socialno varnost s pokoj- 
ninskim in invalidskim zavarovanjem. 

14. člen 
S pokojninskim in invalidskim zavarova- 

njem se pod pogoji in na način kot je to 
določeno z zakonom, obvezno zagotavlja ma- 
terialna in socialna varnost vsem občanom za 
primer zmanjšane ali izgubljene delovne 
zmožnosti in za primer smrti, povzročene z 
opravljanjem del in nalog v zvezi z reševalnimi 
akcijami ali obrambo pred elementarnimi ne- 
srečami, z opravljanjem samoupravnih, javnih 
in drugih družbenih funkcij ali državljanskih 
dolžnosti na poziv državnih in drugih poobla- 
ščenih organov, obvezne vojaške službe, del 
in nalog splošne ljudske obrambe in družbe- 
ne samozaščite, na mladinskih delovnih akci- 
jah ter z opravljanjem drugih del in nalog, ki 
so po zakonu splošnega družbenega po- 
mena. 

II. TEMELJNE PRAVICE OPOMBE: 

15. člen 
Temeljne pravice iz pokojninskega in inva- 

lidskega zavarovanja po tem zakonu so: 
1. pravica do starostne pokojnine; 
2. pravica do razporeditve na druga ustrez- 

na dela oziroma delovne naloge, pravica do 
ustrezne zaposlitve, pravica do prekvalifikaci- 
je ali dokvalifikacije ter pravica do ustreznega 
denarnega nadomestila; 

3. pravica do invalidske pokojnine; 
4. pravica do družinske pokojnine; 
5. pravica do denarnih nadomestil za tele- 

sno okvaro. 

16. člen 
Temeljne pravice iz pokojninskega in inva- 

lidskega zavarovanja po tem zakonu zagotav- 
ljajo z obveznim pokojninskim in invalidskim 
zavarovanjem; 

1. delavci v delovnem razmerju v temeljnih 
in drugih organizacijah združenega dela, de- 
lovnih skupnosti in drugih oblikah združeva- 
nja dela in sredstev, v organih družbenopoli- 
tičnih skupnosti in njihovih delovnih skupno- 
stih ter v delovnih skupnostih samoupravnih 
organizacij in skupnosti, družbenopolitičnih 
in družbenih organizacij, društev in drugih 
organizacij in skupnosti (v nadaljnjem besedi- 
lu: organizacije); 

2. izvoljeni ali imenovani nosilci samou- 
pravne, javne ali druge družbene funkcije, če 
dobivajo za to delo osebni dohodek oziroma 
uveljavljajo nadomestilo osebnega dohodka 
za opravljanje te funkcije; 

3. delavci v delovnem razmerju pri delovnih 
ljudeh, ki samostojno z osebnim delom 
opravljajo dejavnost z delovnimi sredstvi v 
lasti občanov oziroma delavci, katerih delo 
kot dopolnilno uporabljajo druge osebe. 

Delavci iz prvega odstavka tega člena zago- 
tavljajo temeljne pravice z obveznim pokoj- 
ninskim in invalidskim zavarovanjem tudi za 
čas, ko opravljajo dela oziroma delovne nalo- 
ge v tujini, če ni z mednarodno pogodbo 
določeno drugače. 

17. člen 
Temeljne pravice iz pokojninskega in inva- 

lidskega zavarovanja po tem zakonu zagotav- 
ljajo z obveznim pokojninskim in invalidskim 
zavarovanjem: 

1. državljani Socialistične federativne repu- 
blike Jugoslavije, ki so na ozemlju Socialistič- 
ne federativne republike Jugoslavije, zaposle- 
ni pri tujih in mednarodnih organizacijah in 
ustanovah, tujih konzularnih in diplomatskih 
predstavništvih ali v osebni službi pri tujih 
državljanih, če ni z mednarodno pogodbo 
drugače določeno; 

2. državljani Socialistične federativne repu- 
blike Jugoslavije, zaposleni v tujini, če niso za 
ta čas obvezno zavarovani pri tujem nosilcu 
zavarovanja; 

3. državljani Socialistične federativne repu- 
bliko Jugoslavije, zaposleni pri tujem deloda- 
jalcu v državi, v kateri ne morejo uveljavljati 
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OPOMBE: pravic iz pokojninskega in invalidskega zava- 
rovanja, ki so kot temeljne določene s tem 
zakonom, ali jih uveljavljajo delno, ali pa jih 
ne morejo uživati izven te države. 

18. člen 
Temeljne pravice iz pokoninskega in inva- 

lidskega zavarovanja po tem zakonu zagotav- 
ljajo z obveznim pokojninskim in invalidskim 
zavarovanjem tudi tuji državljani, ki so na 
ozemlju Socialistične federativne republike 
Jugoslavije v delovnem razmerju v organiza- 
cijah ali pri delovnih ljudeh, ki samostojno 
opravljajo dejavnost z osebnim delom z de- 
lovnimi sredstvi v lasti občanov, ali če njihovo 
delo kot dopolnilno uporabljajo druge osebe. 

Tuji državljani so obvezno zavarovani po 
tem zakonu, če so na ozemlju Socialistične 
federativne republike Jugoslavije v službi pri 
tujih fizičnih in pravnih osebah, če ni z me- 
dnarodno pogodbo drugače določeno. 

Tuji državljani, ki so na ozemlju Socialistič- 
ne federativne republike Jugoslavije v službi 
pri mednarodnih organizacijah in ustanovah, 
tujih diplomatskih in konzularnih predstav- 
ništvih, so obvezno zavarovani po tem zako- 
nu, če je takšno zavarovanje določeno z me- 
dnarodno pogodbo. 

III. PRIDOBITEV IN ODMERA 
PRAVIC 

1. Starostna pokojnina 

19. člen 
Delavci oziroma delavke v združenem delu 

in drugi delavci oziroma delavke iz 16., 17. in 
18. člena tega zakona (v nadaljnjem besedilu, 
zavarovanci) pridobijo pravico do starostne 
pokojnine, ko dopolnijo starost 60 let oziroma 
55 let in pokojninsko dobo 20 let. 

Zavarovanjci, ki nimajo doponjene pokoj- 
ninske dobe 20 let, pridobijo pravico do sta- 
rostne pokojnine, ko dopolnijo starost 65 let 
oziroma zavarovanke 60 let in najmanj 15 let 
zavarovalne dobe. 

Zavarovanci pridobijo pravico do starostne 
pokojnine, ko dopolnijo pokojninsko dobo 40 
let oziroma zavarovanke 35 let ne glede na 
svojo starost. 

20. člen 
Če je za območje posameznih skupnosti z 

zakonom uvedena predčasna pokojnina, lah- 
ko zavarovanec v skladu z zakonom pridobi 
pravico do starostne pokojnine tudi pred do- 
polnjeno starostjo, predpisano v prvem od- 
stavku 19. člena, ko dopolni najmanj 35 let 
pokojninske dobe in 55 let starosti oziroma 
zavarovanka 30 let pokojninske dobe in 50 let 
starosti ob ustreznem zmanjšanju pokojnine. 

Ko uživalec pokojnine dopolni starost, 
predpisano za pridobitev pravice do starostne 
pokojnine (pravi odstavek 19. člena), se mu 
ne zmanjša pokojnina iz prvega odstavka tega 
člena. 

21. člen 

Zavarovancem, ki so jim po tem zakonu 
zavarovalna doba šteje s povečanjem, se sta- 
rostna meja za pridobitev pravice do pokojni- 
ne, določena v prvem in drugem odstavku 19. 
člena tega zakona, zmanjša odvisno od stop- 
nje povečanja dobe. 

22. člen 
Starostna pokojnina se odmerja od meseč- 

nega povprečja osebnih dohodkov, ki jih je 
zavarovanec dobil v katerih koli zaporednih 
10 letih zavarovanja, ki so zanj najugosnejša 
(v nadaljnjem besedilu: povprečni osebni do- 
hodek). 

Za leto zavarovanja, iz katerega se vzame 
osebni dohodek za odmero pokojnine, se vza- 
me koledarsko leto, v katerem je dobil zavaro- 
vanec osebni dohodek oziroma nadomestilo 
osebnega dohodka najmanj za 6 mesecev za- 
varovalne dobe. 

23. člen 
Osebni dohodki iz prejšnjih let zavarovanja, 

po katerih se po 22. členu tega zakona odmeri 
pokojnina, se valorizirajo glede na povprečje 
osebnih dohodkov na območju republike ozi- 
roma avtonomne pokrajine v letu pred zad- 
njim letom dela. Za zadnje leto dela se vzame 
zadnje koledarsko leto, v katerem je zavaro- 
vanec delal in dobil osebni dohodek najmanj 
za 6 mesecev. 

24. člen 
Starostna pokojnina se obračunava od pov- 

prečnega osebnega dohodka v odstotkih, do- 
ločenih odvisno od zavarovalne dobe oziroma 
pokojninske dobe. 

Starostna pokojnina za 15 let zavarovalne 
dobe ne sme znašati za zavarovance manj kot 
35 % oziroma za zavarovanke 40 % povpreč- 
nega osebnega dohodka. 

25. člen 
Zavarovanec, ki je uveljavil pravico do po- 

kojnine, ima pravico, da se mu pokojnina po- 
novno odmeri po delu osebnega dohodka, ki 
ga je dosegel na podlagi minulega dela, odvi- 
sno od tega, koliko časa je bil udeležen pri 
gospodarjenju z družbenimi sredstvi, in odvi- 
sno od prispevka, ki ga je dal s svojim delom 
skupaj z drugimi delavci k rezultatom gospo- 
darjenja z družbenimi sredstvi, ki so bila vla- 
gana v razvoj materialne osnove dela v njego- 
vi organizaciji ali ki so združena za vlaganje v 
razvoj materialne osnove dela v drugih orga- 
nizacijah. 

Za ponovno odmero pokojnine se vzame 
del osebnega dohodka na podlagi minulega 
dela, ki je določen v skladu z zakonom o 
razširjeni reprodukciji in minulem delu. 

26. člen 
Zavarovanec, ki izpolni pogoje za starostno 

pokojnino, pridobi pravico do najnižjega zne- 
ska starostne pokojnine pod pogoji in na na- 
čin ter v višini, kot je določeno s samouprav- 
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nim splošnim aktom skupnosti v skladu z za- 
konom. 

27. člen 
Za določitev povprečenga osebnega do- 

hodka se lahko predpiše, da se osebni dohod- 
ki vzamejo do določene višine, ali pa se lahko 
prepiše najvišji znesek pokojnine v skladu z 
zakonom. 

28. člen 
Starostne pokojnine se na začetku leta ob- 

vezno usklajujejo s porastom nominalnih 
osebnih dohodkov vseh delavcev, zaposlenih 
na območju republike oziroma avtonomne 
pokrajine v prejšnjem letu, ki se določijo po 
uradnih statističnih podatkih v republiki ozi- 
roma avtonomni pokrajini. 

Starostne pokojnine se tudi med letom lah- 
ko usklajujejo z gibanjem nominalnih osebnih 
dohodkov vseh delavcev, zaposlenih na ob- 
močju republike oziroma avtonomne pokraji- 
ne, na način in v rokih, kot to določa samou- 
pravni splošni akt skupnosti v skladu z zako- 
nom. 

Pri usklajevanju pokojnin se upoštevajo 
merila in kriteriji, določeni z družbenim dogo- 
vorni in samoupravnim sporazumom, s kateri- 
mi se usmerja delitev dohodka in osebnih 
dohodkov. 

29. člen 
Na podlagi razlik, ki nastajajo v ravneh po- 

kojnin, uveljavljenih v posameznih obdobjih, 
je mogoče v primerih in na način, določen s 
samoupravnim splošnim aktom skupnosti, 
družbenim dogovorom in zakonom, opraviti 
usklajevanje med prej odmerjenimi in pozneje 
odmerjenimi pokojninami. 

30. člen 
Izjemoma lahko posamezne kategorije za- 

varovancev pod pogoji in na način, ki jih dolo- 
ča zakon, pridobivajo in uveljavljajo pravico 
do starostne pokojnine ob ugodnejših pogo- 
jih, kot so določeni s tem zakonom. 

Sredstva za povečane obveznosti pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja, ki nastaja- 
jo zaradi pridobivanja in uveljavljanja pravic 
do starostne pokojnine ob ugodnejših pogo- 
jih po prvem odstavku tega člena, zagotavlja 
skupnosti družbenopolitična skupnost, ki je 
določila te pogoje. 

2. Pravice na podlagi 
invalidnosti 

31. člen 
Invalidnost smiselno temu zakonu je poda- 

na, če nastane pri zavarovancu zaradi trajne 
spremembe v zdravstvenem stanju, ki je po- 
sledica poškodbe pri delu, poklicne bolezni, 
poškodbe izven dela ali bolezni, katerih ni 
mogoče odvrniti z zdravljenjem ali z ukrepi 
medicinske rehabilitacije, zmanjšanje ali iz- 
guba delovne zmožnosti za dela oziroma de- 
lovne naloge, na katera je bil razporejen in jih 

je opravljal pred nastankom invalidnosti, ter OPOMBE: 
za dela oziroma delovne naloge v organizaci- 
ji, ki ustrezajo njegovi strokovni izobrazbi ozi- 
roma z delom pridobljeni delovni sposobno- 
sti. ' 

Zmanjšanje delovne zmožnosti je podano, 
če zavarovanec ni zmožen več z normalnim 
delovnim naporom, ki ne ogroža njegovega 
zdravstvenega stanja, opravljati poln delovni 
čas del oziroma delovnih nalog, po katerih se 
po prvem odstavku tega člena ocenjuje invali- 
dnost. 

Preostala delovna zmožnost je podana, če 
lahko zavarovanec, pri katerem je ugotovljena 
zmanjšana delovna zmožnost, najmanj polo- 
vico polnega delovnega časa opravlja dela 
oziroma delovne naloge, na katera je bil raz- 
porejen in jih je opravljal pred nastankom 
invalidnosti, ter dela oziroma delovne naloge, 
ki ustrezajo njegovi strokovni izobrazbi oziro- 
ma z delom pridobljenimi sposobnostmi, ali 
da lahko po poprejšnji prekvalifikaciji ali dok- 
valifikaciji opravlja poln delovni čas druga 
dela oziroma delovne naloge. 

Izguba delovne zmožnosti je podana, če 
zavarovanec sploh ni več zmožen za delo. 

32. člen 
Za poškodbo pri delu po tem zakonu se 

šteje poškodba zavarovanca, ki je posledica 
neposrednega in kratkotrajnega mehanične- 
ga, fizikalnega ali kemičnega učinka, kot tudi 
poškodba, ki je posledica hitre spremembe 
položaja telesa, nenadne obremenitve telesa 
ali drugih sprememb fiziološkega stanja orga- 
nizma, če je takšna poškodba v vzročni zvezi z 
opravljanjem del oziroma delovnih nalog. 

Za poškodbo pri delu se šteje tudi poškod- 
ba, povzročena na način iz prvega odstavka 
tega člena, ki jo pretrpi zavarovanec na redni 
poti do delovnega kraja ali nazaj, na poti, da 
opravi delovne naloge in na poti, da nastopi 
delo, ter v drugih primerih, določenih z zako- 
nom. 

Za poškodbo pri delu se šteje tudi obolenje 
zavarovanca, ki je neposredna in izključna 
posledica kakšnega nesrečnega naključja ali 
višje sile med opravljanjem del oziroma de- 
lovnih nalog ali v zvezi z njimi. 

Za poškodbo pri delu se šteje tudi poškod- 
ba, ki jo pretrpi zavarovanec pri opravljanju 
del in nalog iz 14. člena tega zakona. 

33. člen 
Poklicne bolezni po tem zakonu so določe- 

ne bolezni, povzročene z daljšim neposre- 
dnim vplivom delovnega procesa in delovnih 
pogojev na delih oziroma delovnih nalogah, 
ki jih je zavarovanec opravljal. 

Poklicne bolezni in dela oziroma delovne 
naloge, na katerih se pojavljajo te bolezni, in 
pogoje, v katerih se štejejo za poklicne bolez- 
ni, določi skupnost na podlagi ocene in 
mnenj ustreznih strokovnih in znanstvenih or- 
ganizacij. 

Skupnosti lahko v samoupravnem sporazu- 
mu določijo enoten seznam poklicnih bo- 
lezni. 
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OPOMBE: 34. člen 
Delovni invalid po tem zakonu je zavarova- 

nec, ki na podlagi invalidnosti uveljavlja pra- 
vice iz pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja. 

a) Pravica do razporeditve na druga 
ustrezna dela oziroma delovne naloge, 
pravica do ustrezne zaposlitve, pravica 
do prekvalifikacije ali dokvalifikacije 
ter pravica do ustreznega denarnega 
nadomestila 

35. člen 

Zavarovanec, ki ima preostalo delovno 
zmožnost, ima pravico do dela z delovnim 
časom, ki ustreza tej zmožnosti, ter pravico 
biti razporejen na druga ustrezna dela oziro- 
ma delovne naloge oziroma pravico do 
ustrezne zaposlitve, prekvalifikacije ali dokva- 
lifikacije, če je potrebna, ter do ustreznega 
denarnega nadomestila v zvezi z uživanjem 
teh pravic. 

Pri ustvarjanju pogojev za zagotovitev pra- 
vic iz prvega odstavka tega člena sodelujejo 
skupnosti, samoupravne interesne skupnosti 
za zaposlovanje in drugi organi, organizacije 
in skupnosti v skladu s samoupravnim spora- 
zumom, družbenim dogovorom in zakonom. 

36. člen 
Pravico do dela z delovnim časom, ki ustre- 

za preostali delovni zmožnosti, pravico do 
prekvalifikacije ali dokvalifikacije, pravico do 
razporeditve na druga ustrozna dela oziroma 
delovne naloge in pravico do ustreznega de- 
narnega nadomestila uveljavlja zavarovanec v 
organizaciji, v kateri je delal v času nastanka 
invalidnosti, pod pogoji in na način, ki so 
določeni s samoupravnim splošnim aktom or- 
ganizacije v skladu z zakonom. 

Če delavci v organizaciji ne morejo zagoto- 
viti delovnemu invalidu pravic iz prvega od- 
stavka tega člena, uveljavlja delovni invalid te 
in druge pravice iz naslova preostale delovne 
zmožnosti v skupnosti v primerih in ob pogo- 
jih, določenih v skladu s samoupravnim spo- 
razumom,. družbenim dogovorom in zako- 
nom. 

Delovni invalidi, ki v času uveljavljanja pra- 
vic niso v delovnem razmerju, uveljavljajo 
pravice do ustrezne zaposlitve, prekvalifikaci- 
je ali dokvalifikacije ter ustreznega denarnega 
nadomestila v zvezi z uživanjem teh pravic v 
skupnostih pod pogoji in na način, ki so dolo- 
čeni s samoupravnim splošnim aktom skup- 
nosti v skladu z zakonom. 

b) Invalidska pokojnina 

37. člen 

Zavarovanec, pri katerem nastane izguba 
delovne zmožnosti in zavarovanec s preostalo 
delovno zmožnostjo, ki pa se zaradi zdrav- 
stvenih razlogov ali zaradi dopolnjenih dolo- 
čenih let starosti ne more usposobiti s prek- 
valifikacijo ali dokvalifikacijo za opravljanje 
drugih ustreznih del oziroma delovnih nalog, 

in ga ni mogoče razporediti na druga ustrez- 
na dela oziroma na druge delovne naloge 
brez prekvalifikacije ali dokvalifikacije, prido- 
bi pravico do invalidske pokojnine: 

1. če je invalidnost posledica poškodbe pri 
delu ali poklicne bolezni - ne glede na pokoj- 
ninsko dobo; 

2. če je invalidnost posledica poškodbe 
izven dela ali bolezni - pod pogojem, da je do 
nastanka invalidnosti dopolnil pokojninsko 
dobo, ki pokriva najmanj tretjino razdobja od 
dopolnjenih najmanj 20 let starosti do invali- 
dnosti (delovna doba), šteta delovna leta kot 
polna leta in če je invalidnost nastala med 
zavarovanjem oziroma v enem letu po prene- 
hanju zavarovanja, ali če mu dopolnjena po- 
kojninska doba krije najmanj tri četrtine raz- 
dobja od dopolnjenih najmanj 20 let starosti 
do nastanka invalidnosti. 

Zavarovancu, ki postane invalid pred do- 
polnjenimi 30 leti starosti, je zagotovljena pri- 
dobitev pravice do invalidske pokojnine ob 
ugodnejših pogojih, kot so predpisani v 2. 
točki prvega odstavka tega člena. 

Zavarovanec - vojaški invalid od I. do VI. 
skupine, ki ni zmožen opravljati del oziroma 
delovnih nalog, po katerih se po prvem od- 
stavku 31. člena tega zakona ocenjuje invali- 
dnost, več kot polovico polnega delovnega 
časa, pridobi pravico do invalidske pokojnine, 
če izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka tega 
člena, ne glede na to, ali se lahko s prekvalifi- 
kacijo ali dokvalifikacijo usposobi za drugo 
ustrezno delo ali brez prekvalifikacije ali dok- 
valifikacije razporedi na druga ustrezna dela 
oziroma delovne naloge. 

38. člen 

Invalidska pokojnina se odmeri od povpreč- 
nega osebnega dohodka, ki se ugotavlja na 
način, določen v 22., 23. in 25. členu tega 
zakona. 

Kadar gre za invalidsko pokojnino, ki se 
pridobi za manj kot 10 let zavarovalne dobe, 
se invalidska pokojnina odmeri na podlagi 
povprečnega osebnega dohodka, dosežene- 
ga v času, kolikor je vsega skupaj trajalo zava- 
rovanje. 

39. člen 
Invalidska pokojnina za primer invalidnosti, 

ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne 
bolezni, se odmeri od enakega povprečnega 
osebnega dohodka, kot se odmeri starostna 
pokojnina za pokojninsko dobo 40 let (za za- 
varovance) oziroma 35 let (za zavarovanke). 

Invalidska pokojnina za primer invalidnosti, 
ki je posledica bolezni ali poškodbe izven 
dela, se odmeri od povprečnega osebnega 
dohodka odvisno od pokojninske dobe in let 
starosti dopolnjenih do dneva nastanka inva- 
lidnosti, tako da dobi pri enaki starosti večjo 
pokojnino zavarovanec z daljšo pokojninsko 
dobo. 

Invalidska pokojnina iz drugega odstavka 
tega člena ne sme znašati manj kot 45% pov- 
prečnega osebnega dohodka za zavarovanca, 
ki je postal invalid pred dopolnjenim 60. letom 
starosti oziroma ne manj kot 55% povprečne- 
ga osebnega dohodka za zavarovanko, ki je 
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postala invalid pred dopolnjenim 55. letom 
starosti. Če je zavarovanec postal invalid po 
60. letu oziroma zavarovanka po 55. letu sta- 
rosti, ne sme znašati invalidska pokojnina za 
zavarovanca manj kot 35% oziroma za zava- 
rovanko ne manj kot 40% povprečnega oseb- 
nega dohodka. 

Invalidska pokojnina ne sme znašati manj 
kot starostna pokojnina za enako pokojnin- 
sko dobo. 

40. člen 
Določbe tega zakona o najnižjem in najviš- 

jem znesku starostne pokojnine in o usklaje- 
vanju te pokojnine se uporabljajo tudi za pri- 
dobitev in odmero invalidske pokojnine. 

3. Družinska pokojnina 

41. člen 
Družinsko pokojnino lahko uveljavijo dru- 

žinski člani: 
1)zakonec; 
2) otroci (zakonski ali nezakonski ali posvo- 

jenci; pastorki, ki jih je zavarovanec preživljal; 
vnuki in drugi otroci brez staršev, ki jih je 
zavarovanec preživljal); 

3) starši (oče in mati, očim in mačeha) in 
posvojitelj, ki jih je zavarovanec preživljal. 

Družinsko pokojnino lahko uveljavi tudi za- 
konec iz razvezanega zakona, če ima po so- 
dni odločbi pravico do preživnine. 

42. člen 
Družinski člani pridobijo pravico do družin- 

ske pokojnine, če je umrli zavarovanec: 
1) dopolnil najmanj 5 let zavarovalne dobi 

ali najmanj 10 let pokojninske dobe; ali 
2) izpolnil pogoje za starostno ali invalidsko 

pokojnino; ali 
3) užival starostno ali invalidsko pokojnino; 

ali 
4) užival pravico na podlagi preostale de- 

lovne zmožnosti. 

43. člen 
Družinski člani lahko uveljavijo pravico do 

družinske pokojnine, če so izpolnjeni pogoji 
iz 42. člena tega zakona in če izpolnjujejo tudi 
posebne pogoje, določene s samoupravnim 
splošnim aktom skupnosti v skladu z zako- 
nom. 

44. člen 
Družinska pokojnina se odmeri od starost- 

ne ali invalidske pokojnine, ki bi jo imel zava- 
rovanec ob smrti oziroma od pokojnine, ki jo 
je upokojenec imel ob smrti. 

Družinska pokojnina se odmeri v odstotku 
od zneska pokojnine iz prvega odstavka tega 
člena odvisno od števila družinskih članov, ki 
imajo do nje pravico. Odstotek za odmero 
družinske pokojnine ne sme znašati manj kot 
70% tega zneska za posameznega družinske- 
ga člana, če je ta član zakonec ali otrok brez 
obeh roditeljev. 

Družinska pokojnina ne sme znašati manj OPOMBE 
kot 40% povprečnega osebnega dohodka 
umrlega zavarovanca. 

45. člen 
Določbe tega zakona o najnižjem znesku in 

usklajevanju starostne pokojnine seuporab- 
Ijajo tudi za odmero družinske pokojnine. 

4. Denarna nadomestila za telesno 
okvaro 

46. člen 
Zavarovanec, pri katerem nastane telesna 

okvara med zavarovanjem, pridobi pravico do 
denarnega nadomestila za telesno okvaro ob 
enakih pogojih glede pokojninske dobe, ki 
veljajo za pridobitev pravice do invalidske po- 
kojnine. 

Telesna okvara je podana, če nastane pri 
zavarovancu izguba, bistvenejša poškodova- 
nost ali znatnejša onesposobljenost posa- 
meznih organov ali delov telesa, ki otežujejo 
normalno aktivnost organizma in zahtevajo 
večje napore pri zadovoljevanju življenjskih 
potreb, ne glede na to, ali ta okvara povzroča 
invalidnost ali ne. 

Vrsta telesnih okvar, na podlagi katerih se 
pridobi pravica do denarnega nadomestila, z 
odstotki teh okvar, določi skupnost po oce- 
nah in mnenjih strokovnih in znanstvenih or- 
ganizacij. 

Skupnosti lahko s samoupravnim sporazu- 
mom določajo enoten seznam telesnih okvar. 

Denarna nadomestila za telesno okvaro se 
odmerijo in usklajujejo po merilih in na način, 
določen s samoupravnim splošnim aktom 
skupnosti v skladu z zakonom. 

IV. PRIDOBITEV IN 
UVELJAVLJANJE PRAVIC 
BORCEV 
NARODNOOSVOBODILNE 
VOJNE 

47. člen 
Pravice borcev narodnoosvobodilne vojne 

se po tem zakonu zagotavljajo zavarovancem 
iz 16., 17. in 18. člena tega zakona, katerim se 
ves čas od vstopa v narodnoosvobodilni boj 
oziroma od začetka aktivnega in organizira- 
nega dela za narodnoosvobodilni boj do 15. 
maja 1945 nepretrgano dvojno šteje v poseb- 
no dobo (v nadaljnjem besedilu: borci NOV). 

48. člen 
Borci narodnoosvobodilne vojne pred 9. 

septembrom 1943 (v nadaljnjem besedilu: 
borci NOV pred 9. septembrom 1943) so po 
tem zakonu borci NOV, ki so stopili v naro- 
dnoosvobodilni boj oziroma so začeli aktivno 
in organizirano delati za narodnoosvobodilni 
boj pred 9. septembrom 1943. 

Borci NOV pred 9. septembrom 1943 so po 
tem zakonu tudi borci NOV, ki so postali dr- 
žavljani Socialistične federativne republike 
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OPOMBE: Jugoslavije po mirovni pogodbi z Italijo ali so 
bili kot državljani Socialistične federativne re- 
publike Jugoslavije stalno naseljeni na ozem- 
lju, ki je bilo s to pogodbo pripojeno Sociali- 
stični federativni republiki Jugoslaviji, oziro- 
ma ki so na podlagi pogodbo, skelnjene med 
Socialistično federativno republiko Jugosla- 
vijo in Republiko Italijo dne 10. novembra 
1975 v Osimu, izenačeni v pravicah in dolžno- 
stih z državljani Socialistične federativne re- 
publike Jugoslavije in so stopili v narodnoo- 
svobodilni boj oziroma začeli aktivno in orga- 
nizirano delati za narodnoosvobodilni boj do 
13. oktobra 1943. 

49. člen 

Borec NOV pred 9. septembrom 1943 prido- 
bi pravico do starostne pokojnine: 

1) ne glede na starost - ko dopolni pokoj- 
ninsko dobo 35 let (moški) oziroma 30 let 
(ženska); 

2) ko dopolni starost 55 let (moški) oziroma 
50 let (ženska) - če ima najmanj 20 let pokoj- 
ninske dobe, dopolnjene kadarkoli. 

Borcu NOV pred 9. septembrom 1943, ki 
ima najmanj 15 let pokojninske dobe, od tega 
najmanj 10 let zavarovalne dobe, lahko po- 
sebna komisija ne glede na starost izjemoma 
prizna pravico do starostne pokojnine, če 
spozna, da je to potrebno glede na njegovo 
splošno zdravstveno stanje in delovne zmož- 
nosti. Posebna komisija se ustanovi na način, 
ki ga določa zakon. 

V desetletno zavarovalno dobo iz drugega 
odstavka tega člena se enojno vštevajo tudi 
vsa obdobja, ki se borcem NOV po tem naslo- 
vu dvojno vštevajo v pokojninsko dobo. 

Borec NOV pred 9. septembrom 1943 prido- 
bi pravico do starostne pokojnine, ko izpolni v 
tem členu predpisane pogoje, ne glede na to, 
kdaj mu je prenehalo zavarovanje. 

Borec NOV pred 9. septembrom 1943 se 
lahko opredeli, da uveljavi pravico do starost- 
ne pokojnine ob pogojih iz 19. člena tega 
zakona, s tem da se mu obdobja posebne 
dobe, ki se štejejo dvojno, ne računajo v po- 
kojninsko dobo ali se računajo enojno. 

50. člen 

Borec NOV pred 9. septembrom 1943, ki 
zaradi invalidnosti ne more nad polovico pol- 
nega delovnega časa opravljati del oziroma 
delovnih nalog, po katerih se na podlagi prve- 
ga odstavka 31. člena tega zakona ocenjuje 
invalidnost, pridobi pravico do invalidske po- 
kojnine, če izpolnjuje pogoje glede pokojnin- 
ske dobe za pridobitev pravice do te pokojni- 
ne, ne glede na to, ali bi morda mogel oprav- 
ljati po prekvalifikaciji ali dokvalifikaciji ali 
brez njih druga ustrezna dela oziroma delov- 
ne naloge. 

51. člen 

Borcu NOV pred 9. septembrom 1943 se 
pokojnina odmeri od povprečnega osebnega 
dohodka, na enak način kot drugim zavaro- 
vancem. 

Če je za borca NOV pred 9. septembrom 
1943 ugodneje, se mu pokojnina odmeri od 

mesečnega povprečja osebnega dohodka, ki 
ga je dosegel v katerihkoli petih zaporednih 
letih zavarovanja, ki so zanj najugodnejša. Pri 
ugotavljanju mesečnega povprečja osebnega 
dohodka se uporabljajo določbe 22,, 23., 25. 
in 27. člena tega zakona. 

Borcu NOV pred 9. septembrom 1943, ki je 
poleg osebnega dohodka dobival tudi doda- 
tek za borce, se ta dodatek všteva v povprečni 
osebni dohodek za odmero pokojnine. 

Pri odmeri pokojnine za borce NOV pred 9. 
septembrom 1943 se vzame povprečni osebni 
dohodek najmanj v višini, ki ustreza povpreč- 
ju osebnih dohodkov delavcev, doseženih v 
Socialistični federativni republiki Jugoslaviji v 
zadnjem letu pred letom, v katerem se uve- 
ljavlja pokojnina, povečanemu za 6%. 

52. člen 

Borcu NOV pred 9. septembrom 1943 se 
odmeri starostna pokojnina, uveljavljena po 
49. členu tega zakona, v odstotku povprečne- 
ga osebnega dohodka glede na pokojninsko 
dobo in znaša za 15 let pokojninske dobe za 
borce 45%, za borke pa 47,5% povprečnega 
osebnega dohodka. 

Borcu NOV pred 9. septembrom 1943 se 
odmeri invalidska pokojnina v odstotku od 
povprečnega osebnega dohodka glede na 
pokojninsko dobo in znaša za pokojninsko 
dobo do 15 let za borca 45%, za borko pa 
55% povprečnega osebnega dohodka. 

Pokojnine, odmerjene po prvem in drugem 
odstavku tega člena, se povečujejo za vsako 
nadaljnje leto pokojninske dobe nad 15 let 
borcu za 2%, borki pa za 2,5% povprečnoga 
osebnega dohodka s tem, da sme tako od- 
merjena pokojnina znašati največ 85% pov- 
prečnega osebnega dohodka za pokojninsko 
dobo 35 let (borec) oziroma 30 let (borka). 

Borcu NOV pred 9. septembrom 1943, ki 
uveljavi pokojnino s pokojninsko dobo manj 
kot 35 let (borec) oziroma 30 let (borka), se 
znesek pokojnine, obračunane po dopolnjeni 
pokojninski dobi, poveča za 60%, s tem, da 
sme tako povečana pokojnina znašati največ 
85% povprečnega osebnega dohodka. 

53. člen 

Borec NOV, ki je stopil v narodnoosvobodil- 
ni boj oziroma začel aktivno in organizirano 
delati za narodnoosvobodilni boj 9. septem- 
bra 1943 ali pozneje, pridobi pravico do po- 
kojnine ob enakih pogojih kot drugi zavaro- 
vanci in se mu pokojnina odmeri na enak 
način kot njim. 

Borcu NOV iz prvega odstavka tega člena, 
ki uveljavi na podlagi dopolnjene pokojninske 
dobe nižjo pokojnino od 85% povprečnega 
osebnega dohodka, se znesek pokojnine, od- 
merjene po dopolnjeni pokojninski dobi, po- 
veča: 

1. borcu NOV od 9. septembra 1943 do 
konca omenjenega leta za 60%; 

2. borcu NOV od leta 1944 - za 30%; 
3. borcu NOV od leta 1945 - za 10%. 
Zavarovancu - državljanu Socialistične fe- 

derativne republike Jugoslavije, ki je bil po 6. 
aprilu 1941 ujet ali interniran in ki se je v 
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taboriščih vojnih ujetnikov ali političnih za- 
pornikov oziroma internirancev neprestano 
aktivno in organizirano udeleževal dela za 
narodnoosvobodilno gibanje in se po vrnitvi 
iz taborišča postavil na razpolago narodnoo- 
svobodilnemu gibanju in nadaljeval aktivno 
delo zanj, pa mu ta čas ni priznan dvojno, se 
pokojnina, uveljavljena na podlagi dopolnje- 
ne pokojninske dobe v manjšem odstotku od 
85% povprečnega osebnega dohodka, pove- 
ča za 30%. 

Pokojnina, povečana po drugem in tretjem 
odstavku tega člena, sme znašati največ 85% 
povprečnega osebnega dohodka. 

Borci NOV iz prvega odstavka tega člena, ki 
uveljavijo pravico do predčasne pokojnine 
(20. člen tega zakona), nimajo pravice do po- 
večanja pokojnine po drugem in tretjem od- 
stavku tega člena. 

Borec NOV iz prvega odstavka tega člena 
ima pravico zahtevati, da se mu obdobja po- 
sebne dobe, ki se štejejo dvojno, ne računajo 
v pokojninsko dobo ali da se mu računajo 
enojno. 

54. člen 
Družinskim članom borca NOV pred 9. sep- 
tembrom 1943, ki je ob smrti izpolnjeval po- 
goje za priznanje starostne pokojnine po dru- 
gem odstavku 49. člena tega zakona, te po- 
kojnine pa ni uveljavil, sme posebna komisija, 
ki je določena v omenjenem členu, priznati 
pravico do družinske pokojnine, če so izpol- 
njeni pogoji za pridobitev pravice do družin- 
ske pokojnine (42. in 43. člen). Ta družinska 
pokojnina se odmeri od starostne pokojnine, 
ki bi šla borcu, če bi jo za življenja uveljavil. 

55. člen 
Odločbo o izjemnem priznanju pravice do 

pokojnine po drugem odstavku 49. člena in 
54. členu izda posebna komisija po podatkih 
o pokojninski dobi, ki si jih je poprej priskrbe- 
la od pristojne skupnosti. Ta odločba je do- 
končna in na njeni podlagi odmeri skupnost 
pokojnino. 

56. člen 
Pokojnine borcev NOV se usklajujejo enako 

kot pokojnine drugih zavarovancev. 
Kot najnižji povprečni osebni dohodek, po 

katerem se obvezno usklajujejo pokojnine 
borcev NOV pred 9. septembrom 1943, se 
vzame,povprečje osebnih dohodkov, določe- 
no po četrtem odstavku 51. člena tega za- 
kona. 

57. člen 
Določbe 49., 50., 51., 52., 54., 55. in 56. 

člena tega zakona glede pridobivanja in od- 
mere pravic se uporabljajo tudi za zavarovan- 
ce - udeležence španske narodnoosvobodil- 
ne in revolucionarne vojne od leta 1936 do 
leta 1939, ki se jim ta čas dvojno šteje v 
posebno dobo (v nadaljnjem besedilu: špan- 
ski borci). 

Španskemu borcu se v posebno dobo šteje 
dvojno tudi čas, ki ga je do 15. maja 1945 

prebil v zaporu, taborišču ali internaciji, ven- OPOMBE 
dar ne pred 6. aprilom 1941, če je v zaporu, 
taborišču ali internaciji nadaljeval delo za na- 
rodnoosvobodilno gibanje in če se je po vrni- 
tvi iz zapora, taborišča ali internacije postavil 
na razpolago narodnoosvobodilnemu gibanju 
in nadaljeval aktivno delo za gibanje. 

58. člen 
Določbe od 49. do 56. člena tega zakona 

glede pridobivanja in odmere pravic se upo- 
rabljajo tudi za zavarovance-udeležence na- 
rodnoosvobodilnega gibanja Grčije - držav- 
ljane Socialistične federativne republike Ju- 
goslavije, ki se jim ves čas od vstopa v naro- 
dnoosvobodilno gibanje Grčije oziroma od 
začetka aktivnega in organiziranega dela za 
to gibanje, vendar ne pred 6. aprilom 1941, do 
15. maja 1945 šteje brez presledkov v poseb- 
no dobo dvojno, in sicer odvisno od dneva, ko 
so stopili v omenjeno gibanje oziroma ko so 
začeli zanj aktivno in organizirano delati. 

59. člen 
Federacija zagotavlja skupnostim sredstva 

za obveznosti, ki nastajajo po tem zakonu v 
zvezi z uveljavljanjem pravic borcev NOV, ki 
so te pravice pridobili pod ugodnejšimi pogo- 
ji, z odmero višine pokojnine borcem NOV in 
priznavanjem pravice do družinske pokojnine 
njihovim družinskim članom. 

Zvezni zakon določa primere, obseg in na- 
čin zagotavljanja teh sredstev. 

V. POKOJNINSKA DOBA 

60. člen 
Pokojninska doba po tem zakonu, na pod- 

lagi katere se pridobijo in uveljavijo pravice iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, 
obsega: 

1. čas, prebit v zavarovanju od 1. januarja 
1973, ki se všteva v zavarovalno dobo po 
določbah od 61. do 71. člena tega zakona; 

2. čas, dopolnjen do 31. decembra 1972, ki 
se po 91. členu tega zakona všteva v pokoj- 
ninsko dobo kot obdobje zavarovalne dobe in 
obdobje posebne dobe. 

1. Zavarovalna doba, ki se 
šteje z dejanskim trajanjem 

61. člen 
V zavarovalno dobo se všteva čas, ki ga je 

zavarovanec iz 16., 17. in 18. člena tega zako- 
na prebil po dopolnjenem 15. letu starosti v 
delovnem razmerju oziroma na delu, na pod- 
lagi katerega je bil obvezno zavarovan. 

62. člen 
V zavarovalno dobo se všteva ves čas, pre- 

bit v delovnem razmerju s polnim delovnim 
časom. 

Kot čas s polnim delovnim časom je mišljen 
tudi čas, ki ga prebijejo v delovnem razmerju 
s skrajšanim delovnim časom: 
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OPOMBE: 1) delovni invalidi, vojaški invalidi in drugi 
invalidi, če delajo s tolikšnim časom, kolikor 
ustreza njihovi delovni zmožnosti; 

2) vojaški zavarovanci - uživalci invalidske 
pokojnine, če delajo najmanj s polovico de- 
lovnega časa; 

3) delavke - zaradi dojenja ali nege otroka 
oziroma delavci zaradi nege otroka. 

Razen v primerih iz drugega odstavka tega 
člena se v zavarovalno dobo všteva tudi čas, 
prebit v delovnem razmerju z nepolnim delov- 
nim časom, ki ustreza skupnemu številu ur 
takšnega dela v vsakem posameznem letu, 
preračunanih na poln delovni čas. 

Določbe prvega, drugega in tretjega od- 
stavka tega člena se uporabljajo tudi, kadar je 
delovni čas dosežen z delom v dveh ali več 
delovnih razmerjih. 

63. člen 

V zavarovalno dobo se všteva tudi čas, ki ga 
je zavarovanec prebil: 

1) v bolniškem staležu po prenehanju de- 
lovnega razmerja ali drugega dela, na podlagi 
katerega je bil zavarovan, če je za ta čas 
prejemal nadomestilo osebnega dohodka; 

2) na poklicni rehabilitaciji oziroma na 
prekvalifikaciji ali dokvalifikaciji, na katero je 
bil poslan kot delovni invalid ali kot vojaški 
invalid, kot slep, kot oboleli za distrofijo in 
sorodnimi mišičnimi in nevromišičnimi bolez- 
nimi, oboleli za paraplegijo, cerebralno in 
otroško paralizo ali kot civilni vojni invalid, ne 
glede na to, ali je bil pred tem zavarovan. 

64. člen 

V zavarovalno dobo se všteva tudi čas, ki ga 
med delovnim razmerjem zavarovanec prebi- 
je na strokovnem izpopolnjevanju ali speciali- 
zaciji. 

65. člen 
V zavarovalno dobo se všteva v trajanju na 

način in v primerih, ki jih določa zakon, tudi 
čas, ki ga zavarovanec prebije na neplačanem 
dopustu, pod suspenzijo, v preiskovalnem za- 
poru ali na prestajanju zaporne kazni, če mu v 
tem času traja delovno razmerje ali drugo 
delo, na podlagi katerega je zavarovan. 

66. člen 
V zavarovalno dobo se všteva tudi čas, ko 

so bili zavarovanci iz 16., 17. in 18. člena tega 
zakona zavarovani v pokojninskem in invalid- 
skem zavarovanju: 

1) kot vojaški zavarovanci, 
2) kot delovni ljudje, ki z osebnim delom 

samostojno kot poklic opravljajo umetniško 
ali drugo kulturno, odvetniško ali drugo po- 
klicno dejavnost, 

3) kot delovni ljudje, ki samostojno oprav- 
ljajo dejavnost z osebnim delom, z delovnimi 
sredstvi v lasti občanov, 

4) kot kmetje iz 13. člena. 

67. člen 

V zavarovalno dobo se všteva tudi čas po 
prenehanju obveznega zavarovanja, za katero 

je bil plačan prispevek (podaljšano zavarova- 
nje), v primerih, ob pogojih in na način, kot to 
določa samoupravni splošni akt skupnosti. 

2. Zavarovalna doba, ki se šteje 
s povečanjem 

68. člen 
Zavarovancem, ki opravljajo posebno težka 

in za zdravje škodljiva dela oziroma delovne 
naloge in ki opravljajo dela oziroma delovne 
naloge, na katerih po določeni starosti ne 
morejo uspešno opravljati svoje poklicne de- 
javnosti, se šteje zavarovalna doba s poveča- 
njem. Stopnja povečanja zavarovalne dobe je 
odvisna od teže in škodljivosti dela oziroma 
od narave dela in sme znašati največ 50%. 

69. člen 

Dela oziroma delovne naloge, na katerih se 
šteje zavarovalna doba s povečanjem posto- 
pek za njihovo določanje, stopnjo povečanja 
zavarovalne dobe za ta dela oziroma delovne 
naloge ter obseg ustreznega znižanja starost- 
ne meje določi v skladu z zakonom skupnost 
v svojem samoupravnem splošnem aktu. 

Dela oziroma delovne naloge, na katerih se 
šteje zavarovalna doba s povečanjem, se do- 
ločijo na podlagi ocene in mnenj specializira- 
nih strokovnih in znanstvenih organizacij, na 
pobudo organizacij združenega dela in dru- 
gih samoupravnih organizacij in skupnosti. 

Dela oziroma delovne naloge, na katerih se 
šteje zavarovalna doba s povečanjem, so za- 
vezana reviziji, ki jo izvedejo skupnosti na 
način in po postopku, ki sta predpisana za 
določitev teh del oziroma delovnih nalog. 

70. člen 
Zavarovalna doba se šteje s povečanjem 

tudi zavarovancem, ki so prebili skupaj naj- 
manj pet let (alternativa) črtati pogoj pet let) v 
delovnem razmerju oziroma na delu, na pod- 
lagi katerega so bili obvezno zavarovani, in so 
delali poln delovni čas kot: zavarovanci s tele- 
sno okvaro najmanj 70% (drugi in tretji odsta- 
vek 46. člena), vojaški invalidi od I. do VI. 
skupine, slepi, oboleli za distrofijo in sorodni- 
mi mišičnimi in nevromišičnimi boleznimi in 
za paraplegijo, cerebralno in otroško paralizo 
in kot civilni vojni invalidi s telesno okvaro 
najmanj 70% (drugi in tretji odstavek 46. 
člena). 

Zavarovancem iz prvega odstavka tega čle- 
na se šteje vsakih 12 mesecev, dejansko pre- 
bitih v delovnem razmerju, na podlagi katere- 
ga so bili zavarovani, za 15 mesecev zavaro- 
valne dobe, starostna meja, ki je predpisana 
za pridobitev starostne pokojnine (prvi in dru- 
gi odstavek 19. člena), pa se jim zmanjša za 
eno leto za vsakih pet let, dejansko prebitih 
na takem delu. 

71. člen 

V zavarovalno dobo s povečanjem se šteje 
tudi čas, ko so bili zavarovanci zavarovani v 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju kot 
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OPOMBE: vojaški zavarovanci ali kot civilne osebe v 
službi v Jugoslovanski ljudski armadi, razen 
časa, ki ga je civilna oseba v službi v Jugoslo- 
vanski ljudski armadi prebila v četi, in sicer ob 
pogojih in v obsegu, kot je to določeno v 
predpisih, s katerimi sta urejena pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje vojaških zavarovan- 
cev. 

VI. UVELJAVLJANJE IN 
UŽIVANJE PRAVIC 

72. člen 

Pravice iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja se uveljavljajo s skupnosti, v ka- 
teri je bil zavarovanec nazadnje zavarovan. 

Skupnost, v kateri je bil zavarovanec nazad^ 
nje zavarovan, je pristojna tudi, kadar se pra- 
vice iz pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja uveljavljajo na podlagi mednarodnih 
pogodb. 

Ne glede na prvi in drugi odstavek tega 
člena lahko zavarovanec pravice iz pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja na lastno 
zahtevo uveljavi v skupnosti, v kateri je dopol- 
nil pretežni del zavarovalne dobe. Pod enaki- 
mi pogoji se lahko uveljavijo tudi pravice do 
družinske pokojnine. 

Alternativa: doda naj se novi četrti odsta- 
vek, ki se glasi: Zavarovanec, ki je bil zavaro- 
van na podlagi dela v državi, s katero je skle- 
njena mednarodna pogodba o socialnem za- 
varovanju, in ki uveljavlja pravice na podlagi 
te pogodbe, lahko zahteva, da se mu pravice 
iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
odmerijo samo po določbah tega zakona. 

73. člen 
Določbe 72. člena tega zakona se uporab- 

ljajo tudi v primerih, kadar je zavarovanje do- 
polnjeno pri dveh ali več skupnostih, izmed 
katerih so nekatere skupnosti zavarovanja za- 
varovancev-delavcev nekatere pa skupnosti 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
drugih kategorij zavarovancev. 

74. člen 

Pravice za primer invalidnosti in smrti, ki 
sta posledica poškodbe pri delu, se uveljavlja- 
jo v skupnosti, v kateri je bil zavarovanec 
zavarovan, ko je prišlo do te poškodbe. 

Pravice-za primer invalidnosti in smrti, ki 
sta kot posledica poklicne bolezni, se uveljav- 
ljajo v skupnosti, v kateri je bil zavarovanec 
zavarovan, ko je zbolel za poklicno boleznijo, 
če pa takrat ni bil zavarovan, uveljavlja pravi- 
ce v skupnosti, v kateri je bil nazadnje zavaro- 
van. 

75. člen 

Pokojninska doba in osebni dohodek ter 
druga dejstva, ki vplivajo na pridobitev in od- 
mero pravic, se upoštevajo pri uveljavljanju 
pravic iz pokojninskega in invalidskega zava- 
rovanja, ne glede na to, na katerem območju 
skupnosti zavarovanja zavarovancev-delav- 
cev oziroma skupnosti pokojninskega in inva- 
lidksega zavarovanja drugih kategorij zavaro- 

vancev so bili doseženi oziroma ugotovljeni 
po podatkih iz matične evidence o zavarovan- 
cih in uživalcih pravic iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja. 

76. člen 
Pri ugotravljanju, ali so izpolnjeni pogoji za 

pridobitev pravice do pokojnine in pri odmeri 
pokojnine, ugotovi pristojna skupnost, če je 
to za zavarovanca oziroma uživalca pravice 
ugodneje, pokojninsko dobo po predpisu, s 
katerim je ta doba določena v skupnosti, v 
kateri je dopolnjena oziroma ugotovljena. 

Določba prvega odstavka tega člena se 
uporablja smiselno tudi za zmanjšanje sta- 
rostne meje, če se šteje zavarovalna doba s 
povečanjem. 

77. člen 
Postopek za uveljavitev pravic se začne na 

zahtevo zavarovanca oziroma za uveljavitev 
pravice do družinske pokojnine na zahtevo 
družinskega člana, če ni v zakonu za posa- 
mezne pravice iz pokojninskega in invalidske- 
ga zavarovanja določeno drugače. 

Med postopkom za uveljavljanje pravic iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
morajo skupnosti zagotoviti učinkovito uve- 
ljavljanje pravic ter zavarovancem in užival- 
cem pravic strokovno pomagati. 

78. člen 
V postopku za uveljavljanje pravic iz pokoj- 

ninskega in invalidskega zavarovanja sta v 
skladu z zakonom in,samoupravnim splošnim 
aktom skupnosti zagotovljena varstvo pravic 
v okviru skupnosti in sodno varstvo pravic 
zavarovancev in uživalcev pravic. 

V postopku za uveljavljanje pravic iz pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja, ki jih 
zavarovanec uveljavlja v organizaciji po 
prvem odstavku 36. člena tega zakona, se 
zavarovancem zagotavlja varstvo pravic pod 
pogoji in na način, ki so določeni s samou- 
pravnim splošnim aktom organizacije v skla- 
du z zakonom. 

79. člen 
Skupnost, pri kateri je zavarovanec uveljavil 

pravico do pokojnine ali denarnega nadome- 
stila, mora zavarovancu izplačevati pripadajo- 
če zneske, ne glede na kraj stalnega prebivali- 
šča v Socialistični federativni republiki Jugo- 
slaviji. 

Skupnost, pri kateri je zavarovanec uveljavil 
pravico do pokojnine ali denarnega nadome- 
stila, zagotavlja izplačilo teh prejemkov v tuji- 
ni, kadar je to določeno v zakonu, mednaro- 
dni pogodbi ali če velja vzajemnost. 

80. člen 
Pravice iz pokojninskega in invalidskga za- 

varovanja, določene s tem zakonom, se prido- 
bijo in dospevajo z dnem, ko so izpolnjeni 
pogoji. 

Dan za začetek izplačevanja pokojnine in 
denarnih nadomestil ter zastaranje posamez- 
nih zapadlih, toda neizplačanih zneskov, do- 
loča zakon. 
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Uživanje pravic, pridobljenih po tem zako- 
nu, je lahko omejeno in te pravice lahko pre- 
nehajo le v primerih in ob pogojih, ki jih 
določa zakon. 

81. člen 
Kadar v postopku za uveljavljanje pravic 

pride med skupnostmi z območja dveh ali več 
republik oziroma avtonomnih pokrajin do 
spora, odloča o njem Zvezno sodišče. 

Zvezno sodišče odloča tudi o sporu o pri- 
stojnosti med skupnostjo in Skupnostjo so- 
cialnega zavarovanja vojaških zavarovancev 
oziroma med skupnostjo in skupnostjo dru- 
gih kategorij zavarovancev, katere sedež je na 
območju druge republike oziroma avtonomne 
pokrajine. 

82. člen 
Če je pokojninska doba dopolnjena oziro- 

ma ugotovljena na območju dveh ali več 
skupnosti, je vsaka teh skupnosti dolžna po- 
vrniti skupnosti, ki je priznala pravico do po- 
kojnine, del po skupni pokojninski dobi (al- 
ternativa: dodati besede: »dopolnjeni po 31. 
decembru 1972«) odmerjene pokojnine, ki 
ustreza sorazmerju med dobo, ki jo je zavaro- 
vanec dopolnil oziroma ki mu je bila ugotov- 
ljena na območju posamezne skupnosti, in 
skupno pokojninsko dobo. 

Pri ugotavljanju sorazmerja med dopolnje- 
no oziroma ugotovljeno dobo in skupno po- 
kojninsko dobo (prvi odstavek) se od skupne 
pokojninske dobe odšteje obdobja, ki so bila 
ugotovljena kot udeležba v revolucionarnem 
delu, v narodnoosvobodilni vojni, v antifaši- 
stičnem boju v drugih državah in zavezniških 
vojskah, ter obdobja, ko zavarovanec zaradi 
vojnih okoliščin ni delal. 

Povračilo dela pokojnine po prvem odstav- 
ku tega člena obsega poleg sorazmernega 
dela pokojnine še ustrezen del dodatnih daja- 
tev k pokojnini, ki gredo upokojencu na pod- 
lagi pokojninskega in invalidskega zavarova- 
nja, ter ustrezen del obveznih prispevkov, ki 
se plačujejo na pokojninske prejemke, če ni v 
samoupravnem sporazumu določeno dru- 
gače. 

Alternativa I: Določbe prvega, drugega in 
tretjega odstavka tega člena veljajo tudi za 
pokojnine, uveljavljene do dneva uveljavitve 
tega zakona, če ni v samoupravnem sporazu- 
mu določeno drugače. 

Alternativa II: Določbe prvega, drugega in 
tretjega odstavka tega člena ne veljajo za po- 
kojnine, uveljavljene do dneva uveljavitve te- 
ga zakona. 

83. člen 
Če se za območje posameznih skupnosti 

uvede predčasna pokojnina (20. člen), nasta- 
nejo obveznosti, skupnosti v zvezi s povrači- 
lom smiselno 82. členu tega zakona z dnem, 
ko so izpolnjeni pogoji za pridobitev pravice 
do pokojnine po tem zakonu, če ni v samou- 
pravnem sporazumu določeno drugače. 

84. člen 
Določbe 82. člena tega zakona se uporab- 

ljajo tudi, kadar je zavarovalna doba dopol- 

njena pri dveh ali več skupnostih, izmed kate- OPOMBE 
rih so nekatere skupnosti zavarovanja delav- 
cev, nekatere pa skupnosti zavarovanja dru- 
gih kategorij zavarovancev, če ni v zakonu za 
posamezne kategorije določeno drugače. 

85. člen 
Invalidske pokojnine, uveljavljene na podla- 

gi invalidnosti, ki je posledica poškodbe pri 
delu ali poklicne bolezni, ter družinske pokoj- 
nine, uveljavljene po zavarovančevi smrti, ki 
je posledica poškodbe pri delu ali poklicne 
bolezni, so v celoti obveznost skupnosti, pri 
kateri je bila pravica uveljavljena. 

VII. PREHODNE IN KONČNE 
DOLOČBE 

86. člen 
Uživalcem pravic iz pokojninskega in inva- 

lidskega zavarovanja, ki so do uveljavitve tega 
zakona te pravice uveljavili po zakonu o te- 
meljnih pravicah iz pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja (»Uradni list SFRJ«, št. 
35/72, 18/76, 58/76, 22/78 in 74/80), se te 
pravice zagotavljajo, če so v tem zakonu dolo- 
čene kot temeljne pravice tudi po navedenem 
dnevu, v obsegu in na način, kot to določajo 
predpisi, ki se bodo uporabljali po uveljavitvi 
tega zakona. 

Uživalcem pravic iz prvega odstavka tega 
člena je zagotovljeno izplačilo pokojnin (brez 
varstvenega dodatka) in denarnih nadomestil 
najmanj v znesku, ki jim je pripadal do uvelja- 
vitve tega zakona. 

87. člen 
Postopek za uveljavljanje temeljnih pravic 

Iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
oziroma za ugotavljanje pokojninske dobe, ki 
se je začel na zahtevo ali po uradni dolžnosti 
do dneva uveljavitve tega zakona, se konča 
ob pogojih in na način, kot je bilo določeno v 
predpisih, ki so veljali, ko se je začel. 

88. člen 
Osebe, ki so do dneva uveljavitve tega za- 

kona izpolnile pogoje za pridobitev pravice 
do pokojnine po zakonu o temeljnih pravicah 
iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
(»Uradni list SFRJ«, št. 35/72, 18/76, 58/76, 
22/78 in 74/80), toda do tega dneva niso vloži- 
le zahteve, lahko uveljavijo pravico po določ- 
bah tega zakona, če vložijo zahtevo v enem 
letu od dneva uveljavitve tega zakona. 

89. člen 
Osebam, ki so bile na podlagi opravljanja 

samostojne dejavnosti zavarovane po temelj- 
nem zakonu o pokojninskem zavarovanju 
(»Uradni list SFRJ«, št. 51/64, 56/65, 14/66, 
1/67, 18/67, 31/67, 54/67, 17/68, 32/68, 55/68, 
11/69, 56/69, 47/70, 60/70, 15/71, 16/71 in 
60/71) in po temeljnem zakonu o invalidskem 
zavarovanju (»Uradni list SFRJ«, št. 10/65, 
14/66, 1/67, 23/67 in 56/69) oziroma po po- 
godbah, sklenjenih na podlagi teh zakonov, 
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OPOMBE: se do 31. decembra 1972 dopolnjena pokoj- 
ninska doba ugotavlja na način in po postop- 
ku, kot se je ugotavljala po predpisih, ki so 
veljali do navedenega dneva, če ni z zakonom 
določeno drugače. 

90. člen 
Družine padlih borcev in družine drugih 

oseb, za katere je pravica do družinske pokoj- 
nine uvedena po 243. členu temeljnega zako- 
na o pokojninskem zavarovanju (»Uradni list 
SFRJ« št. 51/64, 56/65, 14/66, 1/67, 18/67, 
31/67, 54/67, 17/68, 32/68, 55/68, 11/69, 
56/69, 47/70, 60/70, 15/71, 16/71 in 60/71), 
lahko tudi po uveljavitvi tega zakona na svojo 
zahtevo uveljavijo pravico do družinske po- 
kojnine ob pogojih in na način, ki jih je določil 
omenjeni zakon. 

91. člen 

Osebe, ki po uveljavitvi tega zakona nimajo 
lastnosti zavarovanca iz 16., 17. in 18. člena 
tega zakona ali te lastnosti niso imele na 
podlagi 7. in 8. člena zakona o temeljnih pra- 
vicah iz pokojninskega in invalidskega zava- 
rovanja (»Uradni list SFRJ«, št. 35/72, 18/76, 
58/76, 22/78 in 74/80), toda na tej podlagi so 
jo imele po 1. januarju 1965, lahko uveljavijo 
pravice iz pokojninskega in invalidskega za- 
varovanja ob pogojih, ki jih določa ta zakon. 

Alternativa: dodati nov drugi odstavek, ki 
se glasi: Za osebe, ki so imele lastnosti zava- 
rovanca po 1. januarju 1965, se štejejo smisel- 
no prvemu odstavku tega člena tudi osebe, ki 
so bile po tem datumu zavarovane pri tujem 
zavarovalcu v državi, s katero je sklenjena 
pogodba o socialnem zavarovanju. 

Pravico do družinske pokojnine lahko uve- 
ljavijo ob pogojih, ki jih določa ta zakon, tudi 
družinski člani oseb iz prvega odstavka tega 
člena, kakor tudi družinski člani oseb, ki so 
bile po 1. januarju 1965 uživalci starostne ali 
invalidske pokojnine. 

Osebe, ki po uveljavitvi tega zakona nimajo 
lastnosti zavarovanca (16., 17, in 18. člen) in 
niso zajete z določbo prvega odstavka tega 
člena, vendar so imele lastnost zavarovanca 
po prejšnjih predpisih, ter njihovi družinski 
člani in družinski člani uživalcev pokojnin 
lahko uveljavijo pravice iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja po prejšnjih predpi- 
sih ob pogojih, ki jih določa zakon. 

92. člen 
Pokojninska doba, dopolnjena do 31. de- 

cembra 1972 (2. točka 60. člena), se računa 
tako, kot je bilo določeno v predpisih, ki so 
veljali do tega dneva, z zakonom pa se lahko 
vpelje način računanja pokojninske dobe, ki 
je ugodnejši od določenega v predpisih, ki so 
veljali do 31. decembra 1972. 

Določba prvega odstavka tega člena se 
uporablja tudi za roke za dokazovanje dobe 
na podlagi izjav prič. 

Osebam iz 2. točke 63. člena in 66. člena se 

šteje v zavarovalno dobo oziroma v zavaroval- 
no dobo s povečanjem tudi čas, ki so ga 
prebile na poklicni rehabilitaciji oziroma na 
delu pred 31. decembrom 1972. 

Pri določanju obveznosti federacije iz prve- 
ga odstavka 59. člena tega zakona se računa 
do 31. decembra 1972 dopolnjena pokojnin- 
ska doba izključno po predpisih, ki so veljali 
do tega dneva. 

93. člen 
Za ugotavljanje povprečnega osebnega do- 

hodka, od katerega se odmeri pokojnina (22., 
38. in 51. člen), se jemljejo osebni dohodki, 
doseženi od 1. januarja 1966. 

94. člen 
Zavarovancem-vojaškim invalidom I. do VI. 

skupine ter drugim invalidom, ki so'izenačeni 
z mirnodobnimi vojaškimi invalidi I. do VI. 
skupine, ki pridobijo pravico do invalidske 
pokojnine, se ta pokojnina zagotavlja v višini 
85% povprečnega osebnega dohodka, če so 
od 15. maja 1945 do dneva, ko so pridobili 
pravico do invalidske pokojnine, najmanj 20 
let (zavarovanci) oziroma 17 let in šest mese- 
cev (zavarovanke) opravljali delo, ki se računa 
v zavarovalno dobo. 

95. člen 
Borcem NOV, ki so zavarovani v skupnostih 

pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
drugih kategorij zavarovancev in jim je bilo 
uvedeno obvezno pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje po temeljnem zakonu o pokoj- 
ninskem zavarovanju (»Uradni list SFRJ«, št. 
51/64, 56/65, 14//66, 1/67, 18/67, 31/67, 
54/67, 17/68, 32/68, 55/68, 11/69, 56/69, 
47/70, 60/70, 15/71, 16/71 in 60/71) in po 
temeljnem zakon o invalidskem zavarovanju 
(»Uradni list SFRJ«, št. 10/65, 14/66, 1/67, 
23/67 in 56/69) oziroma po pogodbah, sklenj- 
nih na podlagi omenjenih zakonov, zagotav- 
ljajo te skupnosti pravice iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja v obsegu in ob po- 
gojih, ki se zagotavljajo po tem zakonu delav- 
cem-borcem. 

96. člen 
Od dneva, ko se začne uporabljati ta zakon, 

neha veljati zakon o temeljnih pravicah iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
(»Uradni list SFRJ«, št. 35/72, 18/76, 58/76, 
22/78 in 74/80). 

97. člen 
Ta zakon se začne uporabljati šest mesecev 

po njegovi uveljavitvi. 

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

»Uradnem listu SFRJ«. 

OBRAZLOŽITEV 

Zvezni zbor Skupščine SFRJ je na svoji seji 15. julija temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zava- 
1981 obravnaval in sprejel predlog za izdajo zakona o rovanja. Zbor je v skladu s 139. členom poslovnika Zvez- 
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nega zbora sklenil, da bo osnutek zakona obravnaval na 
posebni seji, in zadolžil komisijo, da na podlagi pripomb, 
mnenj in predlogov delovnih teles Zveznega zbora, ki so 
obravnavala predlog za izdajo tega zakona, mnenj s seje 
zbora ter pripomb in sugestij, ki so jih dobili drugi organi 
in organizacije, pripravi novo besedilo osnutka zakona in 
ga pošlje zboru v sprejetje. 

Ustavna podlaga za izdajo tega zakona je 3. točka pr- 
vega odstavka 281. člena ustave SFRJ, po kateri federacija 
po zveznih organih ureja temeljne pravice delovnih ljudi, 
da zagotovi njihovo socialno varnost in solidarnost ter 
6. točka prvega odstavka 281. člena ustave SFRJ, po kateri 
federacija ureja in zagotavlja temeljne pravice borcev, 
vojaških invalidov in družin padlih borcev. 

Glede na to ustavno podlago temelji zakon, katerega 
izdaja se predlaga, na naslednjih temeljnih načelih: 

- zakon ureja temeljne pravice delavcev v združenem 
delu in z njimi izenačenih drugih delovnih ljudi (delavci, 
katerih delo kot dopolnilno uporabljajo delovni ljudje, ki 
samostojno opravljajo dejavnost z osebnim delom z delov- 
nimi sredstvi v lasti občanov oziroma delavci, katerih delo 
kot dopolnilno uporabljajo druge osebe); 

- pokojninsko in invalidsko zavarovanje kot sestavni 
del združenega dela temelji na družbenoekonomskih 
odnosih delavcev v združenem delu pri pridobivanju, raz- 
porejanju in upravljanju dohodka v temeljnih organizaci- 
jah združenega dela; 

- dohodek, ki ga dosežejo delavci v temeljni organiza- 
ciji združenega dela, odnosi pri pridobivanju dohodka z 
živim in minulim delom ter odnosi pri razporejanju in 
upravljanju dohodka, povezujejo delavce v temeljnih orga- 
nizacijah združenega dela in delavce, ki so uveljavili pra- 
vice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja; 

- obveznost pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
za delavce in z njimi izenačene druge delovne ljudi, s 
katerim zagotavljajo sebi in svojim družinskim članom 
materialno in socialno varnost za primer starosti, izgube 
ali zmanjšanja delovne zmožnosti in smrti; 

- pokojnina kot ekonomska in socialna kategorija je 
neodtujljiva osebna in materialna pravica delavca, ki 
izhaja iz njegovega celotnega delovnega prispevka, ki ga 
je dal v združenem delu s svojim živim in minulim delom k 
povečanju dohodka svoje temeljne organizacije, skupno 
doseženega dohodka in celotnega družbenega dohodka; 

- delovni prispevek, ki ga je dal delavec v združenem 
delu s svojim živim in minulim delom pri pridobivanju 
dohodka temeljne organizacije združenega dela in celot- 
nega družbenega dohodka, na podlagi katerega se zago- 
tavljajo pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarova- 
nja, se izkazuje z njegovim osebnim dohodkom, doseže- 
nim v skladu z osnovami in merili za delitev sredstev za 
osebne dohodke in z delom osebnega dohodka iz naslova 
minulega dela po prispevku, ki ga je dal k povečanju 
dohodka svoje temeljne organizacije, skupno doseženega 
dohodka in celotnega družbenega dohodka pri gospodar- 
jenju z družbenimi sredstvi, ki" se uporabljajo v procesu 
deta in poslovanja in ki so vložena v razvoj materialne 
osnove dela ali združena za vlaganja v razvoj materialne 
osnove dela; 

- delavec, ki je uveljavil pravico do pokojnine, ima pra- 
vico do ponovne odmere pokojnine glede na del osebnega 
dohodka, ki ga je dosegel na podlagi minulega dela, 
odvisno od časa, v katerem je sodeloval pri gospodarjenju 
z družbenimi sredstvi, odvisno od prispevka, ki ga je dal s 
svojim delom skupaj z drugimi delavci k rezultatom go- 
spodarjenja z družbenimi sredstvi; 

- vzajemnost in solidarnost pri zagotavljanju mate- 
rialne in socialne varnosti delavcev, s tem da je družbe- 
noekonomska vsebina teh načel posebno izražena pri 
zagotavljanju sredstev za financiranje pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, odmeri pokojnine, odmeri pra- 
vic iz naslova invalidnosti, družinske pokojnine v primeru 
zavarovančeve smrti, odmeri najnižjega zneska pokojnine 
in dr,; 

- usklajevanje pokojnine z gibanjem nominalnih oseb- 
nih dohodkov vseh delavcev, zaposlenih na območju re- 
publike oziroma avtonomne pokrajine; 

- delavci v združenem delu zagotavljajo sredstva za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje s prispevkom iz 

osebnih dohodkov in prispevkov iz dohodka organizacije 
združenega dela oziroma prispevkom iz sredstev drugih 
organizacij in skupnosti, s tem da se sredstva, ki jih de- 
lavci zagotavljajo s prispevkom iz dohodka temeljnih or- 
ganizacij združenega dela izločajo praviloma v skladu s 
povečanjem družbene produktivnosti dela na območju 
republike oziroma avtonomne pokrajine; 

- sredstva za pridobivanje in uveljavljanje pravic iz po- 
kojninskega in invalidskega zavarovanja posameznih ka- 
tegorij zavarovancev pod ugodnejšimi pogoji zagotavljajo 
družbenopolitične skupnosti, ki so določile te pogoje: 

- delavci v združenem delu in uživalci pravic iz pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja so osnovni nosilci 
odločanja o pravicah in obveznostih iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja v samoupravnih interesnih skup- 
nostih pokojninskega in invalidskega zavarovanja; 

- varstvo pravic delavcev iz pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja se zagotavlja v okviru skupnosti pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja in s sodnim var- 
stvom teh pravic v skladu z zakonom in samoupravnim 
splošnim aktom skupnosti; 

- zagotavljanje pravic iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja na celotnem ozemlju Socialistične federa- 
tivne republike Jugoslavije ne glede na to, v kateri skupno- 
sti pokojninskega in invalidskega zavarovanja so uveljav- 
ljene; 

- delavci uveljavljajo pravico iz naslova invalidnosti in 
preostale delovne zmožnosti v temeljni organizaciji zdru- 
ženega dela, v kateri so delali v trenutku nastanka invali- 
dnosti, v samoupravnih interesnih skupnostih pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja pa v primerih, kadar teh 
pravic ne morejo uveljaviti v temeljnih organizacijah zdru- 
ženega dela; 

- borci narodnoosvobodilne vojne - delavci uveljavljajo 
pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja v 
okviru sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
delavcev na podlagi delovnega prispevka, ki so ga dali s 
svojim živim in minulim delom, s tem da borci narodnoo- 
svobodilne vojne pred 9. 9. 1943 uveljavljajo pravice iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja ob ugodnejših 
pogojih. 

Ta temeljna načela pokojninskega in invalidskega zava- 
rovanja so razčlenjena v naslednjih poglavjih: Temeljne 
določbe (1.-14. člen); Temeljne pravice (15.-18. člen); Pri- 
dobitev in odmera pravic (19.-46. člen); Pridobitev in uve- 
ljavljanje pravic borcev narodnoosvobodilne vojne 
(47.-59. člen); Pokojninska doba (60.-71. člen); Uveljavlja- 
nje in uživanje pravic (72.-85. člen). 

I. TEMELJNE DOLOČBE 

1. Po ustavi SFRJ (163. člen) zagotavlja delavec svojo 
materialno in socialno varnost tudi za primer zmanjšane 
aH izgubljene delovne zmožnosti in starosti z obveznim 
zavarovanjem po načelih vzajemnosti in solidarnosti in 
minulega deta v samoupravnih interesnih skupnostih po- 
kojninskega in invalidskega zavarovanja na podlagi pri- 
spevka iz osebnega dohodka in prispevka iz dohodka 
organizacije združenega dela. Po načelih vzajemnosti in 
solidarnosti delavci na samoupravnih temeljih urejajo 
medsebojna razmerja, svoje skupne in posamezne obvez- 
nosti in pravice iz pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja, usklajujejo svoje posamezne potrebe in interese s 
skupnimi potrebami in interesi delavcev in usklajujejo 
svoje interese s splošnimi družbenimi interesi in material- 
nimi možnostmi združenega deta. To ustavno načelo je 
izraženo v 2. členu osnutka. 

2 Družbenoekonomski položaj delavcev v združenem 
delu, določen z ustavo SFRJ in zakonom o združenem 
delu, zagotavlja vsakemu delavcu, da dela s sredstvi v 
družbeni lastnini, da neposredno in enakopravno odloča v 
vseh poslih družbene reprodukcije, da pridobiva dohodek 
in odloča o celotnem dohodku, pridobljenem s skupnim 
delom, in da pridobiva osebni dohodek po rezultatih dela 
in po prispevku, ki ga je dal s svojim živim in minulim 
delom. Iz tega izhaja, da je pravica dela z družbenimi 
sredstvi podlaga za zagotovitev materialne in socialne 
varnosti delavcev v združenem delu. 
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V skladu s tem je v3. členu osnutka določeno, da pokojnin- 
sko in invalidsko zavarovanje delavcev v združenem delu kot 
sestavni del združenega dela temelji na odnosih pri pridobiva- 
nju, razporejanju in upravljanju dohodka v temeljnih organi- 
zacijah združenega dela, in da je dohodek, ki ga ustvarjajo 
delavci v združenem delu, ko delajo z minulim delom tistih 
delavcev, ki so uveljavili pravice iz pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja ter s svojim živim in minulim delom, 
osnova družbenoekonomskih odnosov med delavci v združe- 
nem delu in delavci, ki so uveljavili pravice iz pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja. Tako odnosi pri pridobivanju 
dohodka z živim in minulim delom in odnosi pri razporejanju 
in upravljanju dohodka povezujejo delavce v temeljni organi- 
zaciji združenega dela in delavce, ki so uveljavili pravico do 
pokojnine. 

3. Glede na načelo, izraženo v 3. členu osnutka, je v 4. 
členu osnutka določeno, da uresničijo delavci svojo mate- 
rialno in socialno varnost s pokojninskim in invalidskim zava- 
rovanjem predvsem na podlagi položaja, ki so ga imeli v 
združenem delu, in delovnega prispevka, ki so ga dali s svojim 
živim in minulim delom pri pridobivanju dohodka temeljne 
organizacije združenega dela ali druge samoupravne organi- 
zacije in skupnosti. 

4. Glede na to, da je pokojnina kot ekonomska in socialna 
kategorija neodtujljiva osebna in materialna pravica delavca v 
združenem delu, je v 5. členu osnutka določeno, da izhaja 
pokojnina iz celotnega delovnega prispevka, s katerim je 
delavec med delom prispeval k razvoju in razširitvi materialne 
osnove svojega in družbenega dela. Celotni delovni prispevek 
delavcev v združenem delu, na podlagi katerega uveljavljajo 
pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, se ugo- 
tovi na podlagi osebnega dohodka delavca, izhajajoč iz tega, 
da je osebni dohodek delavca osnovni kazalec njegovega 
celotnega delovnega prispevka iz naslova živega in minulega 
dela. 

V skladu z rešitvami iz osnutka zakona o razširjeni repro- 
dukciji in minulem delu se delovni prispevek delavca ugotav- 
lja tudi na podlagi dela osebnega dohodka iz naslova minu- 
laga dela po prispevku, ki ga je dal delavec k povečanju 
dohodka svoje temeljne organizacije, skupno doseženega 
dohodka in celotnega družbenega dohodka pri gospodarje- 
nju z družbenimi sredstvi, ki se uporabljajo v procesu dela in 
poslovanja in ki so vložena v razvoj materialne osnove dela ali 
pa so združena za vlaganja v razvoj materialne osnove dela. 

5. Minulo delo delavcev, ki so uveljavili pravice iz pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja, je osnova njihovega polo- 
žaja v sistemu pokojninskega in invalidskega zavarovanja in 
njihove pravice, da sodelujejo pri delitvi družbenega do- 
hodka, ki ga dosežejo delavci v združenem delu. Gledo na 
pomen minulega dela v pokojninskem in invalidskem zavaro- 
vanju so v 6. členu osnutka navedene temeljne pravice, ki jih 
ima delavec iz naslova minulega dela v tem zavarovanju. Pri 
določanju teh pravic smo upoštevali tudi rešitve iz 59. člena 
zakona o združenem delu. 

6. Glede na pomen pravic iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja za delovne ljudi in občane je v 7. členu osnutka 
predvideno, da so to neodtuljive, osebne materialne pravice, 
da razen zapadlih, toda neizplačanih denarnih prejemkov, ne 
zastarajo in da jih ni mogoče prenesti in ne podedovati, razen 
neizplačanih denarnih prejemkov. 

7. Ker je samoupravljanje osnova sistema pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, je v 8. členu osnutka določena 
obveznost ustanavljanja samoupravnih interesnih skupnosti 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja po načelih vzaje- 
mnosti in solidarnosti ter minulega dela določajo svoje 
skupne in posamezne obveznosti do teh skupnosti, določajo 
politiko razvoja, pospeševanja in izvajanja pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja ter skupne in posamezne pravice, ki 
se v njih uveljavljajo. Te svoje pravice uveljavljajo delavci z 
različnimi oblikami samoupravnega odločanja. 

8. V skladu s 163 členom ustave SFRJ je v 9. členu osnutka 
predvideno, da sredstva za pokojninsko in invalidsko zavaro- 
vanje zagotavljajo delavci v združenem delu na samoupravnih 
temeljih iz svojih osebnih dohodkov in dohodkov temeljne 
organizacije združenega dela. Udeležba sredstev iz dohodka 
in osebnih dohodkov za zagotavljanje pravic iz pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja se določi v skladu z republiškimi 
oziroma pokrajinskimi zakoni. V tem členu je dana možnost, 

da še sredstva, ki jih delavci zagotavljajo s prispevkom iz 
dohodka temeljne organizacije združenega dela, izločajo pra- 
viloma v skladu s porastom družbene produktivnosti dela na 
območju republike oziroma avtonomne pokrajine. Sredstva 
za uveljavljanje pravic posameznih kategorij delavcev ob ugo- 
dnejših pogojih zagotavljajo družbenopolitične skupnosti, ki 
določijo te pravice. Sredstva, potrebna za uveljavljanje pravic, 
združujejo delavci v združenem delu v samoupravnih intere- 
snih skupnostih pokojninskega in invalidskega zavarovanja v 
skladu s cilji, nalogami in skupnimi potrebami in interesi na 
tem podoročju. 

9. Cilj in naloge, skupne potrebe in interesi ter združevanje 
potrebnih sredstev za uresničevanje pravic, obveznosti in 
odgovornosti v pokojninskem in invalidskem zavarovanju se 
določijo v planih razvoja v skladu z družbenoekonomskimi 
možnostmi združenega dela, porastom družbene produktiv- 
nosti dela in družbenega dohodka, doseženega z upravlja- 
njem in gospodarjenjem s sredstvi družbene reprodukcije na 
področju materialne proizvodnje, kar je določeno v 10. členu 
osnutka. 

10. Temeljne pravice iz pokojninskega in invalidskega zava- 
rovanja zagotavljajo delavci v združenem delu (glej 1. člen ter 
17., 18. in 19. člen osnutka). 

Na podlagi zakona o združenem delu so z delavci v združe- 
nem delu po 11. in 16. členu osnutka izenačeni delavci, 
katerih delo kot dopolnilno uporabljajo delovni ljudje, ki sa- 
mostojno opravljajo dejavnost z osebnim delom z delovnimi 
sredstvi v lasti občanov oziroma delavci, katerih delo kot 
dopolnilno uporabljajo druge osebe. 

Čeprav zakon določa temeljne pravice samo za delavce v 
združenem delu in z njimi izenačene delavce (11. člen 
osnutka), vsebuje osnutek zakona načelne določbe o zago- 
tavljanju pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
drugih kategorij delovnih ljudi, izhajajoč iz tega, da imajo po 
ustavi SFRJ in zakonu o združenem delu v načelu enak 
družbenoekonomski položaj in v bistvu enake pravice in ob- 
veznost kot tudi delavci v združenem delu. 

V skladu s tem je v temeljnih določbah osnutka predvideno: 
- da delovni ljudje, ki z osebnim delom samostojno kot 

poklic opravljajo umetniško ali drugo kulturno, odvetniško ali 
drugo poklicno dejavnost, in delovni ljudje, ki z osebnim 
delom samostojno opravljajo dejavnost z delovnimi sredstvi v 
lasti občanov, zagotavljajo svojo materialno in socialno var- 
nost z obeznim pokojninskim in invalidskim zavarovanjem v 
skladu z zakonom (12. člen osnutka); 

- da združeni kmetje zagotavljajo svojo materialno in so- 
cialno varnost z obveznim pokojninskim in invalidskim zava- 
rovanjem v skladu z zakonom (prvi odstavek 13. člena 
osnutka); 

- da lahko ostali kmetje zagotavljajo svojo materialno in 
socialno varnost s pokojninskim in invalidskim zavarovanjem 
v skladu z zakonom (drugi odstavek 13. člena osnutka). 

Obveznost pokojninskega in invalidskega zavarovanja za 
delavce iz 12. člena osnutka in združene kmete iz prvega 
odstavka 13. člena osnutka izhaja iz njihovega položaja, dolo- 
čenega v zakonu o združenem delu, s tem da je predvideno, 
da se njihove pravice in obveznosti iz pokojninskega in inva- 
lidskega zavarovanja tako kot do sedaj podrobneje uredijo z 
republiškimi in pokrajinskimi zakoni. Za individualne kmete je 
v skladu z zakonom o združenem delu v osnutku predvidena 
samo možnost izdaje republiških in pokrajinskih zakonov o 
njihovih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarova- 
nja. 

11. Glede na splošni pomen in družbeni interes opravljanja 
nalog in del, ki so v zvezi s reševalnimi akcijami ali akcijami za 
obrambo pred elementarnimi nesrečami; opravljanjem javnih 
funkcij ali državljanskih dolžnosti na poziv državnih ali drugih 
organov; delovnimi akcijami in drugo je s 14. členom osnutka 
predvideno, da se materialna in socialna varnost zagotavlja 
vsem občanom za primer zmanjšane ali izgubljene delovne 
zmožnosti ali smrti, ki bi v teh primerih nastopila zaradi 
opravljanja navedenih nalog in del. 

II. TEMELJNE PRAVICE 
V skladu s 3. točko prvega odstavka 281, člena ustave 

Socialistične federativne republiko Jugoslavije, po kateri fe- 
deracija ureja temeljne pravice delovnih ljudi za zagotavljanje 
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njihove socialne varnosti in solidarnosti, osnutek pri reševa- 
nju pomembnega in zahtevnega vprašanja, katere pravice na 
ravni federacije je treba uvrstiti med temeljne pravice iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, izhaja iz tega, 
da je treba kot temeljne določiti tiste pravice, ki so pomembne 
za socialno varnost in solidarnost delovnih ljudi oziroma za 
zagotavljanje enakega družbenoekonomskega položaja de- 
lavcev v združenem delu. V skladu s tem so kot temeljne 
pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja dolo- 
čene: pravica do starostne pokojnine; pravica do razporeditve 
na druga ustrezna dela oziroma delovne naloge; pravica do 
ustrezne zaposlitve delovnih invalidov, pravica do prekvalifi- 
kacije ali dokvalifikacije ter do ustreznih denarnih nadome- 
stil; pravica do invalidske pokojnine; pravica do družinske 
pokojnine; pravica do denarnega nadomestila za telesno ok- 
varo (15. člen osnutka). 

Določitev navedenih pravic kot temeljnih iz pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja izhaja tudi iz prizadevanja, da se 
zagotovi raven pravic, dosežena v dosedanjem razvoju pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja. 

Pri določanju kroga zavarovancev, na katere se nanaša 
obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, sta bila izho- 
dišče 163. člen ustave SFRJ in 166. člen zakona o združenem 
delu, v katerih je predvideno obvezno zavarovanje delavcev za 
primer starosti in invalidnosti oziroma stališče, da je treba z 
zveznim zakonom predpisati obvezno pokojninsko in invalid- 
sko zavarovanje samo za delavce v združenem delu ter za tiste 
kategorije delavcev, ki jih je treba glede na njihov družbenoe- 
konomski položaj v okviru sistema pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja v celoti obravnavati kot delavce v združe- 
nem delu. V skladu s tem je v 16. členu osnutka predvideno, 
da so poleg delavcev v delovnem razmerju v organizacijah 
združenega dela in delovnih skupnostih obvezno zavarovani 
tudi voljeni ali imenovani nosilci javne ali druge družbene 
funkcije ter delavci v delovnem razmerju pri »delodajalcih«. 

Pri določanju kroga zavarovancev smo si prizadevali, da v 
skladu z zakonom o združenem delu ter republiškimi in po- 
krajinskimi zakoni o delovnih razmerjih čim določneje in 
podrobneje navedemo vse oblike organiziranja dela in sred- 
stev, v okviru katerih lahko delavci v združenem delu sklenejo 
delovno razmerje. V okviru takšnega urejanja je novost to, da 
se predvideva obvezno zavarovanje vseh delavcev v delovnem 
razmerju ne glede na dolžino delovnega časa. Po veljavnem 
zakonu so zavarovani samo delavci, ki delajo najmanj polo- 
vico polnega delovnega časa. Izhajali smo iz tega, da ni 
družbenega opravičila, da se tudi delavcem, ki ne delajo poln 
delovni čas, ne zagotovi socialna varnost z obveznim pokoj- 
ninskem in invalidskem zavarovanjem. 

Pri določanju kroga zavarovancev smo upoštevali tudi do- 
ločbe zakona o varstvu državljanov Socialistične federativne 
republike Jugoslavije na začasnem delu v tujini. Po intencijah 
v navedenem zakonu so v osnutku predlagane naslednje 
rešitve: 

- izrecno je navedeno (drugi odstavek 16. člena), da so 
obvezno zavarovani tudi t. i. detaširani delavci in drugi de- 
lavci, zaposleni v naših organizacijah, ki izvajajo dela v tujini 
oziroma delavci, ki jih organizacija pošlje na začasno delo v 
tujino ter nosilci samoupravne, javne ali druge družbene 
funkcije, ki to funkcijo opravljajo v tujini, če ni z mednarodno 
pogodbo drugače določeno. Tudi delavci, zaposleni pri delo- 
dajalcih, če začasno opravljajo delo v tujini (na primer v 
okviru določene kooperacije z našo organizacijo združenega 
dela, ki izvaja dela v tujini) bi bili obvezno zavarovani po 
domačih predpisih, dokler opravljajo dela v tujini. S takšno 
določbo smo se želeli izogniti morebitnim pomislekom glede 
obveznega zavarovanja teh delavcev, dokler opravljajo dela v 
tujini, do česar bi lahko prišlo v praksi, čeprav je zavarovanje 
teh delavcev obvezno tudi glede na samo dejstvo, da so 
delavci naših organizacij in da vse pravice na podlagi dela 
uveljavljajo pri nas; 

- izrecno je navedeno, da so obvezno zavarovani tudi dr- 
žavljani SFRJ, ki delajo na ozemlju naše države pri tujih 
delodajalcih, če ni z mednarodno pogodbo drugače določeno 
(1. točka 17. člena osnutka); 

- obvezno zavarovanje v državi je 
predvideno tudi za naše državljane, zaposlene v tujini, ki niso 
obvezno zavarovani pri tujem nosilcu zavarovanja, kot tudi za 
tiste naše državljane, ki so obvezno zavarovani pri tujem 

nosilcu zavarovanja, vendar iz naslova tega zavarovanja ne 
morejo uveljaviti tistih pravic iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, ki so kot temeljne določene s tem zakonom, ali 
jih lahko delno uveljavljajo, ali pa jih ne morejo uživati izven te 
države (2. in 3. točka 17. člena osnutka) 

V zvezi z zavarovanjem tujih državljanov je v osnutku zago- 
tovljen enak postopek do tujih kot do naših državljanov. V 
osnutku je izraženo teritorialno načelo, po katerem so vse 
osebe, vštevši tudi tuje državljane, zaposlene pri naših organi- 
zacijah in "delodajalcih« (domačih pravnih in fizičnih ose- 
bah), obvezno zavarovane po naših predpisih (prvi odstavek 
18. člena osnutka) Za tuje državljane, zaposlene na ozemlju 
naše države pri tujih fizičnih in pravnih osebah, je prav tako 
predvideno obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
po domačih predpisih s pridržkom, da se lahko to vprašanje z 
mednarodnim sporazumom tudi drugače uredi (drugi odsta- 
vek 18. člena osnutka). 

Izjema je predvidena za tuje državljane, ki so na ozemlju 
Jugoslavije v službi pri mednarodnih organizacijah in ustano- 
vah, tujih diplomatskih in konzularnih predstavništvih. Za te 
ocene se obvezno zavarovanje uporablja le, če je to izrecno 
predvideno z mednarodno pogodbo (tretji odstavek 18. člena 
osnutka) Poudariti je treba, da se ta rešitev nekoliko razlikuje 
od rešitve v veljavnem zakonu, po kateri je bilo tudi za tuje 
državljane v osebni službi pri tujih državljanih, ki uživajo 
diplomatsko imuniteto, predvideno obvezno zavarovanje po 
domačih predpisih, le če je to izrecno predvideno z mednaro- 
dno pogodbo, za tuje državljane, zaposlene pri ostalih tujih 
fizičnih osebah pa sploh ni bilo predvideno obvezno zavaro- 
vanje. 

III. PRIDOBITEV IN ODMERA PRAVIC 

1. Starostna pokojnina 
(19. do 30. člen osnutka) 

a) Pogoji za pridobitev starostne pokojnine 
(19., 20. in 21. člen ter 30. člen osnutka) 

V 163. členu ustave SFRJ in 166. členu zakona o združenem 
delu je predvideno, da delavci z obveznim pokojninskim in 
invalidskim zavarovanjem zagotavljajo sebi pravice tudi za 
primer starosti. Glede na to je v sistemu pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja uvedena pravica do starostne po- 
kojnine, kot bistven pogoj za pridobitev te pravice pa je 
predvideno, da je zavarovanec dopolnil določena leta starosti, 
in sicer zavarovanec 60 let, zavarovanka pa 55 let (prvi odsta- 
vek 19. člena osnutka) 

Navedeni predlog, ki je sicer obdržal veljavne norme glede 
starosti za pridobitev pravice do starostne pokojnine, temelji 
na analizah o demografskih gibanjih in podaljšani življenjski 
dobi ter o zboljšanju življenjskega standarda in delovnih po- 
gojev, kot tudi na dejstvu, da niso nastopile bistvene spre- 
membe, ki bi narekovale nove rešitve oziroma premik sta- 
rostne meje. 

V skladu s stališčem, da je starostna pokojnina pravica, ki 
izhaja iz delavčevega prispevka, ki ga je dal s svojim živim in 
minulim delom združenemu delu oziroma družbi, je za prido- 
bitev pravice do starostne pokojnine določen tudi pogoj, da 
mora imeti zavarovanec, ki je star 60 let oziroma zavarovanka, 
ki je stara 55 let, vsaj 20 let pokojninske dobe (prvi odstavek 
19. člena osnutka). 

Ob upoštevanju splošnih pogojev na področju zaposlova- 
nja predvideva osnutek zakona možnost za pridobitev pravice 
do starostne pokojnine tudi s krajšo pokojninsko dobo kot 20 
let, in sicer za priletne zavarovance oziroma za zavarovance, 
ki so dopolnili 65 let starosti in zavarovanke, ki so dopolnile 
60 let starosti in 15 let zavarovalne dobe (drugi odstavek 19. 
člena osnutka). Novo je to, da se za ta primer kot dodatni 
pogoj ne predvideva gostota dobe, ki je v veljavnem zakonu 
znašala 40 mesecev v zadnjih petih letih ali 80 mesecev v 
zadnjih desetih letih. 

Odprava gostote delovne dobe je predlagana glede na tole 
stališče: če je delavec dal minimalni družbeno verificirani 
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prispevek združenemu delu oziroma družbi, potem ni važno, v 
katerem delu svoje delovne dobe je dal ta prispevek. 

Na podlagi proučevanj smo ocenili, da bi se zaradi odprave 
gostote delovne dobe kot pogoja za pridobitev pravice do 
pokojnine (tako starostne kot tudi invalidske in družinske) 
prvo leto odhodki povečali največ za 0,47% celotnih odhod- 
kov pokojninskega in invalidskega zavarovanja (računano po 
odhodkih v letu 1980), naslednja leta pa bi se ta materialni 
učinek postopoma zmanjševal. To povečanje bi bilo po repu- 
blikah in pokrajinah različno - od 0,15% (v Črni gori) do 
1,14% (v Bosni in Hercegovini). 

Glede na to, da je starostno pokojnino mogoče uveljaviti le, 
če je zavarovanec dopolnil določeno starost, je predvidena 
izjema za primer, če je zavarovanec dopolnil 40 let pokojnin- 
ske dobe oziroma če je zavarovanka dopolnila 35 let pokoj- 
ninske dobe (tretji odstavek 19. člena osnutka) Možnost, da 
se pravica do starostne pokojnine pridobi samo z določeno 
daljšo pokojninsko dobo ne glede na starost, izhaja iz stali- 
šča, da je s takšno dopolnjeno delovno dobo dal delavec 
popolni prispevek s svojim minulim delom. Pri tem je po- 
membno, da se tako dolga pokojninska doba objektivno 
lahko dopolni praviloma po dopolnjeni starostni meji, ki je 
predvidena za pridobitev pravice do starostne pokojnine ali 
neposredno preden se doseže ta meja. 
Glede na specifične potrebe v republikah oziroma pokrajinah 
se v zvezi z možnostjo za pridobitev pravice do starostne 
pokojnine pred dopolnitvijo redne starostne meje in glede na 
rešitve iz veljavnega sistema v zvezi s t. i. predčasno sta- 
rostno pokojnino predvideva z osnutkom zakona (20. člen), 
da se lahko z zakonom republike oziroma avtonomne pokra- 
jine predvidi pravica do starostne pokojnine tudi pred dopol- 
njeno določeno starostjo, vendar ob dopolnjeni daljši dobi (55 
let starosti in 35 let pokojninske dobe - zavarovanec, oziroma 
50 let starosti in 30 let pokojninske dobe - zavarovanka). 
Čeprav bi se po osnutku zakona pravica do predčasne sta- 
rostne pokojnine še nadalje uvajala z zakoni republik in po- 
krajin, je z osnutkom predvideno obvezno zmanjšanje takšne 
pokojnine, ker sicer to ne bi bila predčasna pokojnina, temveč 
samo četrta varianta pogojev za uveljavitev starostne pokoj- 
nine (poleg treh naštetih v 19. členu osnutka). Glede na to, da 
se predčasne pokojnine v republikah in pokrajinah, ki so 
uvedle ta institut, redko uveljavljajo in da ima ta uveljavitev za 
posledico trajno zmanjšanje te pokojnine (dokler traja uživa- 
nje pokojnine), je v drugem odstavku 20. člena osnutka 
predvideno, da se predčasna pokojnina zmanjša samo za čas. 
dokler se ne dopolni določena starost za pridobitev pravice 
do starostne pokojnine (60 let za zavarovance oziroma 55 let 
za zavarovanke), ko pa se dopolni ta starost, se predčasna 
pokojnina ne zmanjšuje oziroma izplačuje se v odstotku od 
osnove, ki pripada zavarovancu po dopolnjeni pokojninski 
dobi. 
Za delavce, ki opravljajo posebno težka in za zdravje škodljiva 
dela ali dela, ki jih po določeni starosti ne morejo uspešno 
opravljati, in se jim iz tega naslova zavarovalna doba šteje s 
povečanjem, je v osnutku (21. člen) predlagano zmanjšanje 
starostne meje za pridobitev pravice do starostne pokojnine, 
odvisno od stopnje povečanja dobe. Ta rešitev upošteva dej- 
stvo, da ti delavci objektivno ne morejo delati do predpisane 
starostne meje. 
Predvidena je tudi možnost, da se za posamezne kategorije 
zavarovancev določijo ugodnejši pogoji za pridobitev pravice 
do starostne pokojnine in za odmero te pokojnine (glede 
razdobja, iz katerega se vzamejo osebni dohodki pri odmeri 
pokojnine, odstotka, po katerem se odmeri pokojnina in dr.) 
(30. člen osnutka) tiste družbene skupnosti, ki uvajajo ugo- 
dnejše pogoje, pa so dolžne zagotoviti za to potrebna sred- 
stva. 

b) Odmera starostne pokojnine 
(22. do 27. člen osnutka) 

1) Glede na to, da se delovni prispevek vsakega posamez- 
nega delavca v združenem delu ob povezovanju živega in 
minulega dela vrednoti v okviru in po delitvi dohodka in 
sredstev za osebne dohodke delavcev in je za to osebni 
dohodek najprimernejše merilo za vrednotenje delavčevega 
celotnega delovnega prispevka in da se delavčev osebni do- 
hodek določa po rezultatih njegovega dela in na podlagi 

osebnega prispevka, ki ga je s svojim živim delom in upravlja- 
njem ter z gospodarjenjem z družbenimi sredstvi kot s svojim 
in družbenim minulim delom dal k ustvarjanju dohodka te- 
meljne organizacije združenega dela, se predlaga, naj bo 
osnovni kazalec celotnega zavarovančevega delovnega 
prispevka,, po katerem se odmeri starostna pokojnina, 
osebni dohodek, ki ga je posameznik dosegel z živim in 
minulim delom (22. člen osnutka) 

Pri tem je pomembno poudariti, da se osebni dohodek šteje 
za najustreznejšo obliko vrednotenja minulega dela oziroma 
za družbenoekonomsko kategorijo, ki se spreminja v skladu s 
splošnimi družbenoekonomskimi pogoji, za katere je značilno 
širše in popolnejše uveljavljanje načela minulega dela tudi pri 
pridobivanju in delitvi dohodka ter delitvi sredstev za osebne 
dohodke. 

2) Glede obdobja, iz katerega se jemljejo osebni dohodki 
za odmero pokojnine, se predlaga, naj bo to osebni dohodek, 
ki ga je delavec dosegel v katerih koli zaporednih 10 letih 
zavarovanja, ki so za delavce najugodnejša, kot je to v veljav- 
nem sistemu, da pa najugodnejših 10 let ne bi izbiral zavaro- 
vanec, marveč bi bila določena po uradni dolžnosti (prvi 
odstavek 22. člena osnutka). Kajti 10 let delavčeve delovne 
dobe je dovolj dolgo obdobje, da se lahko ugotovi njegov 
celotni delovni prispevek, ki ga je dal s svojim živim in minu- 
lim delom med svojo celotno delovno dobo. To določilo hkrati 
omogoča delavcu, da izbere tisto desetletno obdobje v svoji 
delovni dobi, v katerem je bil najproduktivnejši, kar je zlasti 
pomembno za delavce v neposredni proizvodnji oziroma tiste, 
ki zaradi narave dela in njegove zahtevnosti dosegajo pred 
upokojitvijo nižji osebni dohodek. V prehodnih določbah (93. 
člen osnutka) pa je predvideno, da se pri odmeri pokojnine 
upoštevajo samo osebni dohodki, doseženi od 1. januarja 
1966 (kar je predvideno tudi v veljavnem zakonu), ker se šele 
od tega dneva uradno evidentirajo doseženi osebni dohodki, 
ki so relevantni za odmero pokojnine. 

3) Glede leta, po katerem se valorizirajo osebni dohodki iz 
prejšnjih let, se predlaga, naj bo to podobno kot v veljavnem 
zakonu predzadnje leto dela (23. člen osnutka). Takšno reši- 
tev se predlaga na podlagi enotne opredelitve v dosedanjih 
razpravah, da zaradi znane situacije glede materialnih mož- 
nosti združenega dela in družbe v celoti v tem trenutku ne bi 
šli na kakršnekoli nove rešitve, ki bi zahtevale znatnejše 
povečanje odhodkov pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja, ne glede na to, koliko bi bile takšne rešitve sicer 
načelno sprejemljive. V dosedanjih diskusijah so namreč v 
načelu podprli predlog, da se valorizirajo osebni dohodki iz 
prejšnjih let glede na povprečje osebnih dohodkov na ob- 
močju republike oziroma avtonomne pokrajine v zadnjem, ne 
pa predzadnjem letu dela, kot je predvideno v veljavnem 
zakonu. 

Ta predlog izhaja iz tega, da mora biti valorizacija osebnih 
dohodkov popolna in da je to mogoče doseči samo, če so 
upoštevana ekonomska gibanja iz celotnega obdobja, iz ka*e- 
rega se jemljejo osebni dohodki, po katerih se odmeri pokoj- 
nina. Tako se v večji meri zagotavlja, da bo valorizirani osebni 
dohodek izražal delavčev delovni prispevek, ki ga je dal k 
ustvarjanju dohodka in celotnega družbenega dohodka 

Po izračunih pa bi sprejetje predloga, da se prejšnji osebni 
dohodki valorizirajo po zadnjem letu, kar bi bila pomembna 
novost v sistemu pokojninskega in invalidskega zavarovanja, 
povzročilo povečanje celotnih odhodkov pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja za 8,61 odstotka na leto (različno po 
republikah in avtonomnih pokrajinah - od 5,76 odstotka v 
Črni gori do 9,41 odstotka v Srbiji izven ozemlja avtonomnih 
pokrajin). Zneski pokojnin uveljavljenih v obdobju od leta 
1968 do leta 1980 (torej v obdobju, ko je bila pokojninska 
osnova določena z valorizacijo prej doseženih osebnih do- 
hodkov na predzadnje, ne pa na zadnje leto zavarovanja), bi 
se v povprečju povečali za okrog 15 odstotkov (odvisno od 
vrste pokojnine in obdobja, v katerem je uveljavljena). Čeprav 
so pokojnine, uveljavljene do leta 1967 odmerjene oziroma 
prevedene z valorizacijo prej doseženih osebnih dohodkov na 
zadnje leto in zanje ne bi bilo prevedbe, bi s sprejetjem takšne 
določbe nastale pomembne razlike med ookojninami, uve- 
ljavljenimi do 31. decembra 1967, in pokojninami, uveljavlje- 
nimi po 1. januarju 1968, če bi bile te druge pokojnine tako 
prevedene. Če bi bila sprejeta določba o valorizaciji pokojnin- 
ske osnove na zadnje leto zavarovanja, bi morale skupnosti 
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usklajevati pokojnine, uveljavljene zaključno z letom 1967, z 
ravnijo pokojnin, uveljavljenih teta 1968 in kasneje. Prevedba 
teh pokojnin bi zahtevala povečanje odhodkov pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja za nadaljnjih 5,25 odstotka glede 
na odhodke v letu 1980. Prehod na valorizacijo osebnih do- 
hodkov na zadnje (namesto predzadnje) leto zavarovanja bi 
zahteval celotno povečanje odhodkov za 13,86 odstotka, v 
povprečju za vso državo (od 11,41 odstotka v Črni gori do 
14,31 odstotka v Vojvodini). 

Zato bi bilo nerealno predlagati valorizacijo prej doseženih 
osebnih dohodkov po zadnjem letu, ne glede na to, koliko bi 
bila takšna rešitev načelno upravičena. O takšni rešitvi se 
lahko razmišlja šele, ko bodo materialne možnosti družbe 
ugodnejše. 

Pomembno je poudariti, da v osnutku zakona v primerjavi z 
veljavnim zakonom razlikujemo »zavarovalna leta« in »de- 
lovna leta". To smo storili zato, ker se v veljavnem zakonu 
prejšnji osebni dohodki vedno valorizirajo na zadnje leto 
zavarovanja, ki se računa v pokojninsko osnovo, ne glede na 
to, katero je to leto. Tako bi se, na primer, zavarovancu, ki bi 
zbral, da se mu v pokojninsko osnovo vštevajo osebni do- 
hodki, doseženi v obdobju od leta 1968 do leta 1977, pokoj- 
nino pa uveljavlja v letu 1981, osebni dohodki, doseženi od 
leta 1968 do leta 1975, valorizirali na vrednost iz leta 1976 (kot 
predzadnjega leta), osebni dohodki iz leta 1976 in 1977 pa bi 
bili vzeti v nominalnem znesku, in od takšne osnove bi se 
odmerila pokojnina, ki bi se preračunavala (valorizirala), kot 
da je uveljavljena v letu 1977 in bi spremljala vse valorizacije 
pokojnin do leta 1981. Osnutek zakona izhaja iz druge pred- 
postavke - da se prejšnji osebni dohodki, ne glede na to, 
katero leto zavarovanja je zadnje všteto v pokojninsko osnovo 
(desetletno povprečje), vedno valorizirajo na vrednost pred- 
zadnjega leta dela, t.j. leta, v katerem zavarovanec uveljavlja 
pravico do pokojnine. V tem primeru bi se vrednost prej 
doseženih osebnih dohodkov valorizirala na vrednost v letu 
1980, ne pa na vrednost v letu 1976. 

4) Predlog je (24. člen osnutka), da se višina starostne 
pokojnine obračunava od povprečnega osebnega dohodka v 
odstotkih, odvisno od pokojninske dobe. Če bo višina pokoj- 
nine odvisna od pokojninske dobe, se bo načelo minulega 
dela in načelo delitve po delu lahko popolneje uporabljajo v 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, saj je osnovno 
stališče, da je dal zavarovanec, ki ima daljšo delovno dobo 
tudi sorazmerno večji prispevek združenemu delu kot pa tisti, 
ki je na enakem delu dosegel krajšo delovno dobo. 

Predlog, po katerem starostna pokojnina za 15 let delovne 
dobe ne sme biti manjša od 35 odstotkov (za zavarovance) 
oziroma 40 odstotkov (za zavarovanke) povprečnega oseb- 
nega dohodka, je varstvena norma, ki je enotna enotna za vso 
državo. Največji možni odstotek za odmero pokojnine, ki se 
določi za vsako leto delovne dobe, bodo tudi v bodoče dolo- 
čale republike in pokrajini oziroma samoupravne interesne 
skupnosti v skladu z zakonom. 

5) Glede na to, da ima uživalec pravic iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja oziroma delavec, ki je uveljavil pra- 
vico do pokojnine, po minulem delu pravico do dela oseb- 
nega dohodka (5. člen osnutka zakona) glede na prispevek, ki 
ga je dal k povečanju dohodka svoje temeljne organizacije, 
skupno ustvarjenega dohodka in celotnega družbenega do- 
hodka pri gospodarjenju z družbenimi sredstvi, ki se uporab- 
ljajo v procesu dela in poslovanja in so vložena v razvoj 
materialne osnove dela ali združena za vlaganje v razvoj 
materialne osnove dela, je v 25. dlenu osnutka določena 
možnost za ponovno odmero pokojnine v skladu z določili, ki 
jih vsebuje osnutek zakona o razširjeni reprodukciji in v 
minulem delu. 

6) Z zagotovitvijo pravice do najnižjega zneska starostne 
pokojnine delavcu, ki izpolni pogoje za starostno pokojnino 
(26. člen osnutka), se popolneje uresničuje načelo vzajemno- 
sti in solidarnosti v pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
ter potrebna raven materialne in socialne varnosti delavcev. 
To pokojnino bi uveljavljali pod pogoji, na način in v višini, kot 
je to določeno s samoupravnimi splošnimi akti skupnosti v 
skladu z zakonom; to omogoča, da se v skladu s pogoji na 
posameznih območjih določijo osnove in merila za zagotovi- 
tev te pravice. 

7) 27. člen osnutka določa, da se lahko v skladu z zakonom 
predpiše tudi višina, do katere se lahko dejansko doseženi 

osebni dohodki upoštevajo pri odmeri pokojnine oziroma da 
se lahko v skladu z zazkonom predpiše najvišji znesek pokoj- 
nine. S predpisovanjem najvišjega zneska pokojnine bi zago- 
tovili ustrezna razmerja med pokojninami in osebnimi do- 
hodki. Nekateri pa menijo, da glede na načelo o delitvi po delu 
in dohodkovne odnose, določene z zakonom o združenem 
delu, najvišjega zneska pokojnine ni treba predpisovati. Toda 
glede na še vedno neizpopolnjen sistem delitve dohodka in 
osebnih dohodkov, na možnost določenih ekscesnih situacij 
pri delitvi, bi bilo za sedaj smotrno ohraniti možnost limitira- 
nja pokojninskih prejemkov. 

c) Usklajevanje starostne pokojnine 
(28. in 29. člen osnutka) 

Na podlagi stališča, po katerem morajo imeti delavci, ki so 
uveljavili pravico do pokojnine, enak družbenoekonomski po- 
ložaj kot so ga imeli v združenem delu, oziroma da morajo biti 
upokojenci na podlagi svojega družbenega minulega dela, s 
katerim so prispevali k celotnemu družbenemu dohodku, 
udeleženi pri delitvi dohodka, ki ga ustvarjajo delavci v zdru- 
ženem delu, osnutek predlaga, da se morajo pokojnine uskla- 
jevati z gibanjem nominalnih osebnih dohodkov vseh delav- 
cev na območju republike oziroma avtonomne pokrajine tako, 
kot je določeno s samoupravnim splošnim aktom skupnosti v 
skladu z zakonom. Pri tem izhaja osnutek iz prakse, sprejete v 
vseh republikah in pokrajinah - da se pokojnine obvezno 
usklajujejo na začetku leta in da se lahko usklajuje tudi med 
letom, ne določa pa rokov za to usklajevanje med (28. členom 
osnutka). 

Ocenjeno je, da realno v tem trenutku ni mogoče z zveznim 
zakonom določiti obveznega usklajevanja pokojnin med le- 
tom (čeprav je bilo v predlogu za izdajo zakona tudi to 
predlagano). Po proračunih bi namreč tekoče usklajevanje 
pokojnin (med celim letom) povečalo odhodke pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja za 13,04% (glede na celotne od- 
hodke iz leta 1980), in sicer od 9,79% v Črni gori do 16,10% v 
Sloveniji. Predlagana rešitev pa ne onemogoča republikam in 
pokrajinama, da glede na materialne možnosti uvedejo te- 
koče usklajevanje pokojnin med letom in končno tudi usklaje- 
vanje pokojnin v obdobjih, krajših kot eno leto (na primer 
vsakih 6 mesecev ipd.). 

Ker utegnejo kljub usklajevanju pokojnin z gibanjem nomi- 
nalnih osebnih dohodkov nastati razlike med pokojninami, 
določenimi v različnih obdobjih (t. i.»stare« in »nove« pokoj- 
nine), je z osnutkom predvidena možnost tudi tega usklajeva- 
nja, s tem da se ta vprašanja urejajo s samoupravnim sploš- 
nim aktom skupnosti oziroma z družbenim dogovorom in 
zakonom (29. člen osnutka). 

2. Pravice na podlagi invalidnosti 
(31. do 40. člen osnutka) 

a) Pojem invalidnosti, poškodbe pri delu in 
poklicne bolezni (31. do 34. člen osnutka) 

V določbah o pravicah na podlagi invalidnosti je zlasti 
pomembna predlagana določba o o pojmu invalidnosti (31. 
člen osnutka, po kateri ocena delovne zmožnosti ne bi bila 
več vezana samo za tista dela in delovne naloge, ki jih je 
zavarovanec opravljal v času nastanka invalidnosti, temveč za 
vsa dela oziroma delovne naloge, na katere je lahko razpore- 
jen v svoji organizaciji v okviru svoje strokovne izobrazbe 
oziroma z delom pridobljenih delovnih sposobnosti. Predlog 
takšne rešitve izhaja iz pomembnih novosti, predvidenih z 
zakonom o združenem delu, na področju medsebojnih ra- 
zmerij delavcev v združenem delu, zlasti glede razporejanja 
delavcev na dela in naloge in varstva delovnih invalidov. 
Osnutek namreč upošteva, da so z zakonom o združenem 
delu glede na potrebe po večji gibljivosti delavcev v temeljnih 
organizacijah združenega dlea, ki jo zahtevajo tehnični in 
tehnološki razvoj, zboljšanje organizacije dela in drugi dejav- 
niki, predvidene za razporejanje delavcev takšne rešitve, s 
katerimi se premostijo problemi, ki nastajajo zaradi zmanjša- 
nja delovne zmožnosti za dela oziroma delovne naloge, ki 
ustrezajo delavčevi strokovni izobrazbi oziroma z delom pri- 
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dobljeni delovni sposobnosti. Ker je navedeno izredno po- 
membno za uveljavljanje pravic na podlagi invalidnosti, je 
osnutek zakona uredil tudi pojem zmanjšane in izgubljene 
delovne zmožnosti ter preostale delovne zmožnosti (drugi, 
tretji in četrti odstavek 31. člena osnutka). 

Reči je treba, da je bilo v dosedanjih razpravah o teh 
predlogih izraženo tudi mnenje, da pojma invalidnosti ne bi 
bilo treba vezati za dela in delovne naloge v okviru strokovne 
izobrazbe v organizaciji, kjer je zaposlen temveč da je treba 
invalidnost priznati samo, kadar delavec ne more opravljati 
del v okviru svoje strokovne izobrazbe v katerikoli organiza- 
ciji. Nujno pa je treba omejiti oceno invalidnosti glede na 
možnosti za opravljanje del in delovnih nalog v svoji organiza- 
ciji, ker ne bi bilo mogoče zagotoviti nikakršnega varstva 
delavca, ki bi lahko delal v drugi, ne pa tudi v svoji organiza- 
ciji, če ne bi imel kot delovni invalid zajamčenih ustreznih 
pravic do prekvalifikacije, dokvalifikacije in zaposlitve. 

Sprememba definicije invalidnosti bi privedla do zmanjša- 
nja odhodkov pokojninskega in invalidskega zavarovanja za 
0,70% (od 0,37% v Hrvatski do 1,50% v Sloveniji). 

V zvezi s poškodbo pri delu (32. člen osnutka) in poklicnimi 
boleznimi (33. člen osnutka) so v osnutku ostale definicije, ki 
so bile sprejete tudi v veljavnem zakonu, s tem da se namesto 
do sedaj sprejetega pojma »nesreče pri delu« predlaga 
ustreznejši - "poškodba pri delu«. Novost je tudi v tem, da se 
v skladu s težnjo, da okrepimo samoupravno regulativo, pred- 
laga, naj se poklicne bolezni ne določajo z družbenim dogo- 
vorom, temveč naj jih določijo samoupravne interesne skup- 
nosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja na podlagi 
ocene in mnenja ustreznih strokovnih in znanstvenih organi- 
zacij. Osnutek predlaga tudi možnost, da se določi enoten 
seznam poklicnih bolezni s samoupravnim sporazumom, ki bi 
ga sklenile samoupravne interesne skupnosti pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja. 

b)Pravica do razporeditve na druga ustrezna 
dela oziroma delovne naloge, pravica do 
ustrezne zaposlitve, pravica do prekvalifikacije 
ali dokvalifikacije ter pravica do ustreznega 
denarnega nadomestila (35. in 36. člen 
osnutka) 

Na podlagi določil zakona o združenem delu (179. in 189. 
člen) o zagotavljanju pravic delovnih invalidov v organizacijah 
združenega dela je z osnutkom zakona določeno, da ima 
zavarovanec s preostalo delovno zmožnostjo pravico do dela 
z delovnim časom, ki ustreza tej zmožnosti, pravico biti razpo- 
rejen na ustrezna dela oziroma delovne naloge, oziroma pra- 
vico do ustrezne zaposlitve, prekvalifikacije ali dokvalifikacije, 
če je potrebna, kot tudi pravico do ustreznega denarnega 
nadomestila v zvezi z uživanjem teh pravic (prvi odstavek 35. 
člena osnutka). Te pravice uveljavlja delavec v temeljni orga- 
nizaciji združenega dela oziroma v delovni skupnosti, v kateri 
je delal v času nastanka invalidnosti, in sicer pod pogoji in 
način, kot so določeni s samoupravnim splošnim aktom orga- 
nizacije združenega dela (prvi odstavek 36. člena osnutka). 
Samo če delavci v organizaciji združenega dela ne morejo 
zagotoviti delovnim invalidom teh pravic, se predlaga, da 
delovni invalid uveljavlja te pravice v primerih in pod pogoji, 
kot to določijo samoupravni sporazum, družbeni dogovor in 
zakon, v skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarova- 
nja (drugI odstavek 36. člena osnutka). Osnutek prav tako 
predlaga, da delovni invalidi, ki niso v delovnem razmerju, 
uveljavljajo te pravice v skupnostih pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja (tretji odstavek 36. člena osnutka). 

Predlagani novi način uveljavljanja pravice do dela z delov- 
nim časom, ki ustreza preostali delovni zmožnosti delovnega 
invalida, pravice do razporeditve na druga dela in delovne 
naloge, pravice do prekvalifiakcije in dokvalifikacije in pravice 
do ustreznega denarnega nadomestila (zaradi dela s skrajša- 
nim delovnim časom, zaradi manjšega osebnega dohodka na 
drugih delih in dr.), kjer prideta v ospredje organizacija zdru- 
ženega dela in njena primarna vloga pri izvajanju teh oblik 
invalidskega varstva, bo zahteval povečane odhodke teh or- 
ganizacij. Osnovno izhodišče (v katerega razčlenitev se zvezni 
zakon ne more spuščati) pa je, da bodo v sistemu zagotavlja- 
nja sredstev prispevki skupnosti pokojninskega in invalid- 

skega zavarovanja za toliko zmanjšani, za kolikor bodo ob- 
veznosti organizacij iz tega naslova povečane. 

Ker temelji sistem invalidskega zavarovanja po svojem zna- 
čaju na široki solidarnosti, kar izhaja iz 159. člena ustave 
SFRJ, bi morali pri ustvarjanju pgojev za izvajanje navedenih 
oblik invalidskega varstva sodelovati tudi drugi subjekti (sa- 
moupravne interesne skupnosti pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja, samoupravne interesne, skupnosti za za- 
poslovanje in drugi organi in organizacije ter skupnosti) v 
skladu z zakonom, družbenim dogovorom in samoupravnim 
sporazumom, in v tem smislu je tudi predlagan drugi odsta- 
vek 35. člena osnutka. 

c) Invalidska pokojnina 
(37. do 40. člen osnutka) 
V skladu s stališčem, da je invalidska pokojnina skrajni 

ukrep varstva zavarovancev, pri katerih je nastala invalidnost, 
je v 37. členu osnutka predlagano, da zavarovanec, pri kate- 
rem nastane invalidnost, ne more pa se zaradi objektivno 
slabega zdravstvenega stanja oziroma zaradi dopolnjene sta- 
rosti s prekvalifikacijo ali dokvalifikacijo usposobiti za druga 
ustrezna dela oziroma delovne naloge, in se tudi ne more 
razporediti na druga ustrezna dela oziroma delovne naloge 
brez prekvalifikacije ali dokvalifikacije, pridobi pravico do 
invalidske pokojnine. Če je invalidnost posledica poškodbe 
pri delu ali poklicne bolezni, pridobi to pravico ne glede na 
pokojninsko dobo, če pa je invalidnost posledica bolezni ali 
poškodbe izven dela, pa pod pogojem, da je pred nastankom 
invalidnosti dopolnil dobo, ki pokriva najmanj 1/31, i. delovne 
dobe, t. j. obdobja od dopolnjenega 20. leta starosti do na- 
stanka invalidnosti. Zavarovancu, ki postane invalid pred do- 
polnjenimi 30. leti starosti, je glede pokojninske dobe zago- 
tovljena pravica do invalidske pokojnine ob ugodnejših pogo- 
jih. 

Predlagana rešitev o pogojih za pridotitev pravice do inva- 
lidske pokojnine na podlagi invalidnosti zaradi blezni ali po- 
škodbe izven dela predvideva tudi opustitev posebnega po- 
goja gostote dobe, enako kot pri starostni pokojnini, saj je ta 
pogoj v nasprotju z načelom minulega dela. 

Ker bi bila v danih okoliščinah takšna omilitev pogojev za 
pridobitev pravice do invalidske pokojnine nesprejemljiva, je 
v drugi točki prvega odstavka 37. člena predlagano, da se 
lahko ob predlaganih pogojih pokojnina pridobi le, če je 
invalidnost nastala med zavarovanjem oziroma najpozneje v 
enem letu po prenahanju zavarovanja. Če mu dopolnjena 
pokojninska doba krije najmanj 3/4 delovne dobe, ni pravica 
do invalidske pokojnine odvisna od drugih okoliščin. 

Glede na značaj invalidske pokojnine kot pravice, ki naj bi 
enako kot starostna pokojnina izhajala iz delovnega pri- 
spevka zavarovanca, je v osnutku določeno, da se invalidska 
pokojnina odmeri od povprečnega osebnega dohodka, ki se 
ugotavlja enako kot povprečni osebni dohodek za odmero 
starostne pokojnine. Če pa sa invalidska pokojnina pridobi z 
manj kot 10 leti zavarovalne dobe, se povprečni osebni doho- 
dek ugotovi na podlagi povprečja osebnih dohodkov, doseže- 
nih v času, kolikor je vsega skupaj trajalo zavarovanje (38. 
člen osnutka). 

Predlog za odmero invalidske pokojnine (39. člen)o- 
snutka) vsebuje zaščitno normo, da invalidska pokojnina ne 
sme znašati manj kot 45% (za zavarovance) oziroma 55% (za 
zavarovanke), če je invalidnost nastopila pred dopolnjenimi 
60 leti starosti oziroma 55 leti starosti. Osnutek vsebuje tudi 
določbo, po kateri bi predlagana določila o najnižjem in 
najvišjem znesku starostne pokojnine in o usklajevanju sta- 
rostne pokojnine veljala tudi za pridobitev in odmero invalid- 
ske pokojnine (40. člen osnutka). Za zavarovanca, pri katerem 
je nastopila invalidnost po 60. letu starosti oziroma za zavaro- 
vanko po 55. letu starosti, t. j. po dopolnjeni starostni meji, s 
katero se pridobi pravica do starostne pokojnine, ostaja za- 
ščitna norma, ki velja za odmero starostne pokojnine (tretji 
odstavek 39. člena osnutka). 

3. Družinska pokojnina 
(41. do 45. člen osnutka) 

V določbah o družinski pokojnini je novost v tem, da je v 
primerjavi z veljavnim zakonom krog družinskih članov, ki 
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lahko pridobijo pravico do družinske pokojnine, razširjen tudi 
na druge otroke brez staršev, ki jih je zavarovanec preživljal 
(bratje in sestre) (2. točka prvega odstavka 41. člena 
osnutka) in v tem, da je pri določanju splošnih pogojev za 
uveljavitev pravice do družinske pokojnine opuščen poseben 
pogoj gostote dobe, ki je bil predviden, če se družinska 
pokojnina uveljavi z minimalno dobo, in sicer glede na to, da 
ta pogoj ne ustreza načelu minulega dela in da je v sodobnih 
razmerah presežen. 

Glede t. i. posebnih pogojev, ki naj bi jih izpolnjevali posa- 
mezni družinski člani, da bi uveljavili pravico do družinske 
pokojnine, je za razliko od veljavnega sistema, ki je te pogoje 
v glavnem reševal z zveznim zakonom, predlagano, da se ti v 
celoti določijo z zakoni republik oziroma avtonomnih pokrajin 
in samoupravnimi splošnimi akti skupnosti. Osnutek namreč 
izhaja iz tega, da ti pogoji niso bistveni za zagotovitev so- 
cialne varnosti in solidarnosti delovnih ljudi. Osnutek izhaja 
tudi iz tega, da je celotna snov o zakonu in družini urejena z 
republiškimi in pokrajinskimi zakoni. Zato bi bilo smotrneje 
dati glede družinske pokojnine večji prostor republiški in 
pokrajinski regulativi, da bi lahko prišle do izraza specifično- 
sti, ki objektivno obstajajo glede demografskih gibanj, popu- 
lacijske politike in dr. 

Ker je družinska pokojnina pravica po umrlem zavarovancu 
aH uživalcu pokojnine, je z osnutkom predvideno, da se od- 
meri od starostne ali invalidske pokojnine, ki bi pripadala 
zavarovancu ob smrti oziroma, ki je pripadala uživalcu ob 
smrti, in da se družinska pokojnina odmeri v odstotku, odvi- 
sno od števila družinskih članov, ki imajo pravico do te pokoj- 
nine, s tem da ne more biti manjša od 70% osnove za posa- 
meznega družinskega člana, če je ta član zakonec ali otrok 
brez obeh staršev (44. člen osnutka). 

Ker je s konvencijo št. 102 Mednarodne organizacije dela o 
minimalni normi socialnega zavarovanja predvideno, da dru- 
žinska pokojnina ne sme biti manjša od 40% pokojninske 
osnove umrlega zavarovanca (kar ni popolnoma zajamčeno z 
veljavnim zakonom), predvideva osnutek takšno izrecno do- 
ločbo (44. člen osnutka). Po proračunih, bi takšna izrecna 
določba povečala celotne odhodke pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja za 0,23% (od 0,11 %.y Bosni in Hercegovini 
do 0,36% v Vojvodini). 

Osnutek predvideva, da se določbe o najnižjem znesku 
starostne pokojnine in usklajevanju te pokojnine uporabljajo 
tudi za pridobivanjo in odmero družinske pokojnine (45. člen 
osnutka). 

4. Denarna nadomestila 
za telesno okvaro 
(46. člen osnutka) 

Glede na to, da mora zavarovanec s telesno okvaro vložiti 
večje napore pri opravljanju rednih življenjskih potreb ter da 
je opravičeno, da se na tej podlagi zavarovancu zagotovi 
ustrezno nadomestilo, predvideva osnutek, da ima zavarova- 
nec s težjo telesno okvaro pravico do denarnega nadomestila 
za telesno okvaro ob enakih pogojih glede pokojninske dobe 
kot se pridobi pravica do invalidske pokojnine. Takšna pra- 
vica do denarnega nadomestila na podlagi telesne okvare je 
še naprej ena izmed temeljnih pravic, s katero se zagotavlja 
določeno nadomestilo zavarovancu, ki mu je bistveno poško- 
dovana telesna integriteta, ne glede na to, ali je invalidnost 
posledica okvare ali ne. 

V veljavnem sistemu je seznam telesnih okvar določen z 
družbenim dogovorom. Kot pri seznamu poklicnih bolezni 
osnutek predvideva, da bi v bodoče seznam telesnih okvar 
določila samoupravna interesna skupnost pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja na podlagi ocene in mnenja znan- 
stvenih, medicinskih in drugih strokovnih organizacij, pri če- 
mer lahko skupnosti s samoupravnim sporazumom določijo 
enoten seznam telesnih okvar. 

IV. PRIDOBITEV IN UVELJAVLJANJE 
PRAVIC BORCEV 
NARODNOOSVOBODILNE VOJNE 

(47. do 59. člen osnutka) 
Osnutek izhaja iz načelnega stališča, naj se pravice borcev 

NOV iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja še naprej 

urejajo v okviru sistema pokojninskega in invalidskega zava- 
rovanja, torej ne v okviru sistema invalidsko-borčevskega 
varstva ali v okviru kakšnega posebnega sistema. Podlaga za 
tako stališče je v dosedanji praksi dokazana utemeljenost 
take usmerjenosti. 

Ker so v tem zakonu urejene temeljne pravice iz pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja delavcev v združenem delu 
in z njimi izenačenih delavcev, so v osnutku urejene pravice iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja borcev NOV - 
delavcev v združenem delu in z njimi izenačenih delavcev. 
Pravice drugih kategorij delovnih ljudi - borcev NOV (kmetov 
in drugih) pa bo treba urediti z republiškimi in pokrajinskimi 
predpisi, v katerih bo urejeno pokojninsko in invalidsko zava- 
rovanje teh kategorij delovnih ljudi. 

Na podlagi stališč in opredelitev VIII. kongresa ZZB NOV naj 
se z zveznim zakonom ohrani dosedanja raven pravic borcev 
NOV, ki naj je torej ne bi razširjali, je v osnutku predlagan isti 
krog oseb, ki se štejejo za borce NOV, kot v veljavnem zakonu, 
določeni pa so tudi ugodnejši-pogoji za pridobitev in uveljav- 
ljanje pravice do pokojnine borcev NOV, ki se nanašajo: 

- na pridobitev pravice do starostne pokojnine pod ugo- 
dnejšimi pogoji od predpisanih za druge delavce glede dol- 
žine pokojninske dobe in starosti; 

- na možnost, da se starostna pokojnina ne glede na sta- 
rost prizna na podlagi pokojninske dobe 15 let, glede na 
splošno zdravstveno stanje in delovne zmožnosti; 

- na ugodnejšo odmero pokojnine na podlagi krajše dobe, 
iz katere se vzame osebni dohodek za njeno odmero; 

- na zagotovitev najnižje pokojninske osnove oziroma naj- 
nižje pokojnine in na to, da se na začetku vsakega koledar- 
skega leta odmeri najnižja pokojnina od zajamčene pokojnin- 
ske osnove (osnova; povprečni osebni dohodek, dosežen v 
minulem letu v SFRJ, povečan za 6%) 

- na povečanje starostne in invalidske pokojnine, če je 
znesek pokojnine, odmerjen po dopolnjeni pokojninski dobi, 
nižji od 85% pokojninske osnove. To povečanje se giblje od 
10% do 60%, odvisno od leta, ko je zavarovanec vstopil v 
NOV; 

- na pravico borcev NOV od 9 9. 1943 in pozneje do 
povečanja pSkojnine za določen odstotek, če je pokojnina, 
odmerjena po dopolnjeni pokojninski dobi, nižja od 85% 
povprečnega osebnega dohodka. 

Predloženo je tudi, naj federacija tudi v bodoče zagotavlja 
skupnostim pokojninskega in invalidskega zavarovanja sred- 
stva za obveznosti, ki nastajajo v zvezi z uveljavljanjem pravic 
borcev NOV pod ugodnejšimi pogoji, kar se uredi s posebnim 
zakonom. 

V. POKOJNINSKA DOBA 
(60. do 71. člen osnutka) 

Izhodišče za urejanje pokojninske dobe je bilo stališče, da 
je upravičeno z zakonom neposredno urediti le vprašanje 
dobe od 1. januarja 1973, za do tega datuma dopolnjeno dobo 
pa naj se uporabljajo predpisi, ki so urejali to snov do 31. 
decembra 1972. Pri tem se je zlasti upoštevalo, da je bila 
pokojninska doba, ki obsega zavarovalno dobo in posebno 
dobo, do 31. decembra 1972 urejena izključno z zveznimi 
predpisi, da je ta doba po teh predpisih v glavnem že dolo- 
čena in vpisana v delovne knjižice oziroma v matično evi- 
denco o zavarovancih in uživalcih pokojnin in da s stališča 
zavarovanja pridobljenih pravic in pravne varnosti, pa tudi 
zaradi smotrnosti ne bi bilo dobro, če bi z novim zakonom 
ponovno urejali vprašanje pokojninske dobe, dopolnjene do 
31. decembra 1972, še celo drugače, kot je bilo urejeno do 
tedaj. 

V skladu s tem stališčem je v osnutku (v 60. in 92. členu) 
glede pokojninske dobe, dopolnjene do 31. decembra 1972, 
predvideno, da se računa po predpisih, ki so veljali do tega 
dneva, če ni z republiškim ali pokrajinskim zakonom drugače 
določeno. To pomeni, da se bodo tudi po uveljavitvi tega 
zakona glede računanja vseh prej dopolnjenih obdobij te 
dobe uporabljale določbe temeljnega zakona o pokojninskem 
zavarovanju iz leta 1965, v katerih je urejeno računanje časa, 
prebitega v zavarovanju in izven zavarovanja. 

Glede zavarovalne dobe, ki je dopolnjena po 1. januarju 
1973, so v osnutku predlagane rešitve, ki vsebujejo naslednje 
pomembnejše novosti; 
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- da bi se t/ zavarovalno dobo vštel čas, ki ga je zavaro- 
vanec prebil v delovnem razmerju z nepolnim delovnim 
časom, ni pogoj, da je delovni čas trajal najmanj polovico 
polnega delovnega časa (62. člen osnutka). Taka rešitev je v 
skladu s predlogi glede kroga zavarovancev, ki jim tudi za 
zavarovanje ni pogoj delo z najmanj polovico polnega delov- 
nega časa. Ti predlogi izhajajo iz tega, da so delavci v združe- 
nem delu, ki delajo manj kot polovico polnega rednega delov- 
nega časa, v enakem položaju kot drugi delavci v združenem 
delu in da zato torej ni upravičeno, da nimajo zagotovljenega 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Tako se tudi bolj 
zagotavlja uveljavljanje pravic na podlagi minulega dela; 

- na podlagi načelnega stališča, naj se delavcem-zavaro- 
vancem v zavarovalno dobo vštejejo tudi vsa obdobja zavaro- 
vanja iz drugega naslova v skladu z republiškimi ali pokrajin- 
skimi predpisi ali s posebnimi predpisi, je v 4. točki 66. člena 
osnutka izrečno določeno, da se v zavarovalno dobo všteva 
tudi čas, ko je bil zavarovanec zavarovan kot kmet, bodisi da 
je združii delo in sredstva bodisi da je bil zavarovan kot 
zasebni kmet. Sodi se, da mora biti glede računanja zavaro- 
valne dobe delavcem-zavarovancem to zavarovanje izena- 
čeno z zavarovanjem na podlagi opravljanja samostojnih de- 
javnosti. Pri tem ni razlike med obveznim ali prostovoljnim 
zavarovanjem na tej podlagi; 

- izrečno je predvideno (tretji odstavek 69. člena 
osnutka), da je določanje del oziroma delovnih nalog, na 
katerih se šteje zavarovalna doba s povečanjem, zavezano 
reviziji, ki jo izvedejo skupnosti na način in po postopku, ki je 
predpisan za določitev teh del oziroma delovnih nalog. Na- 
men te določbe je zagotovitev nujnega usklajevanja benefici- 
ranih del s spremembami, ki nastajajo zaradi tehnološkega 
napredka in varstvenih ukrepov pri delu. Sicer pa je ta do- 
ločba v skladu napredka in varstvenih ukrepov pri delu. Sicer 
pa je ta določba v skladu z načelnim stališčem, da naj bo 
beneficiranje dobe izjemen ukrep v sistemu pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, ki naj bi bil odpravljen, ko nasta- 
nejo pogoji za ustrezne varstvene ukrepe pri delu oziroma za 
ustrezno zboljšanje delovnih pogojev; 

- predloženo je (70. člen osnutka), da se krog oseb, ki se 
jim zavarovalna doba šteje s povečanjem, ker so zaradi hujših 
bolezni oziroma hujših okvar v primerjavi z drugimi delavci 
prizadete, razširi tudi na osebe, obolele za paraplegijo, cere- 
bralno in otroško paralizo. Upoštevano je, da gre za katego- 
rijo oseb, ki so glede opravljanja del in delovnih nalog v 
primerjavi z zdravimi delavci enako prizadete, če ne celo bolj 
kot oboleli za distrofijo in sorodnimi boleznimi ter druge 
osebe, ki jim je v veljavnem sistemu na tej podlagi zagotov- 
ljena zavarovalna doba s povečanjem. 

V okviru ocene materialnih učinkčv v osnutku predlaganih 
rešitev je bilo ugotovljeno, da bi zahtevale neznatno in nepo- 
membno večja sredstva. 

V osnutku (63. člen-opomba) je bil tudi predlog, naj se v 
zavarovalno dobo všteje tudi služenje vojaškega roka nad 15 
mesecev, ne glede na to, ali je bila oseba pred služenjem 
vojaškega roka zavarovana aH ne. Zaradi pomembnih mate- 
rialnih stroškov, ki bi nastali, če bi bil tak predlog sprejet, so 
med razpravo na seji komisije ta predlog zavrnili. 

VI. UVELJAVLJANJE IN UŽIVANJE 
PRAVIC (72. do 85. člen osnutka) 

1) Ker delavci, združeni v samoupravne interesne skupno- 
sti pokojninskega in invalidskega zavarovanja, v teh skupno- 
stih določajo in urejajo svoje pravice iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, zagotavljajo sredstva za pridobitev 
in uveljavljanje teh pravic in uveljavljajo svoje samoupravne 
pravice, je predloženo, da zavarovanci v teh skupnostih uve- 
ljavljajo pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

Glede krajevne prostojnosti za uveljavljanje pravic (72. 
člen osnutka) velja načelo, da se pravice uveljavljajo v skup- 
nosti, na katere območju je bil delavec nazadnje zavarovan. 
Ker je od tega, v kateri skupnosti je delavec uveljavil pravico, 
odvisno, kateri republiški ali pokrajinski predpis oziroma sa- 
moupravo/ splošni akt bo veljal pri ugotavljanju pravic, in ker 
to lahko vpliva na obseg teh pravic, v določenih primerih pa 
tudi na možnost za pridobitev pravic, je predvideno, da lahko 
delavec na lastno zahtevo pravice uveljavlja v skupnosti, na 
katere območju je dopolnil pretežni del zavarovalne dobe. 

Pri tem je bilo upoštevano, da je v skladu z načelom minu- 
lega dela tudi možnost, da zavarovanec uveljavlja pravice v 
tisti skupnosti, na katere območju je dalj časa delal in s svojim 
minulim delom pripomogel k splošnemu razvoju, ne glede na 
to, da na območju te skupnosti ni bil nazadnje zavarovan. 

Vprašanje krajevne pristojnosti za uveljavljanje pravic je na 
poseben način urejeno za primer, kadar se pravice uveljav- 
ljajo iz naslova poškodbe pri delu ali poklicne bolezni. Za te 
primere je namreč odločilno, v kateri skupnosti je bil delavec 
zavarovan, ko je prišlo do nesreče oziroma ko je zbolel za 
poklicno boleznijo (74. člen osnutka). V teh primerih je na- 
mreč invalidska pokojnina odmerjena v polnem znesku, ne 
glede na dopolnjeno dobo. 

Z določbami o uveljavljanju pravic je urejeno tudi vprašanje 
ugotavljanja pokojninske dobe in osebnega dohodka ter dru- 
gih dejstev, ki vplivajo na pridobitev in določitev pravic (75. 
člen osnutka). Pri tem se izhaja iz rešitve, da se dejstva 
ugotavljajo iz podatkov v matični evidenci, ne glede na to, na 
območju katere skupnosti so nastala in bila ugotovljena. 

Zagotovljena sta varstvo pravic v skladu z zakonom in 
samoupravnim splošnim aktom v skupnostih ter sodno var- 
stvo pravic pri sodiščih združenega dela ali rednih sodiščih 
(78. člen osnutka). 

2) Predvideno je, da se z zakonom določita začetek izpla- 
čevanja pokojnin in denarnih nadomestil ter zastaranje po- 
sameznih dospelih, toda neizplačanih zneskov (80. člen 
osnutka). Izhodišča za to so rešitve iz veljavnega zakona in 
dejstvo, da so se v praksi pokazale kot ustrezne. Za čim 
popolnejše varstvo pravic iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja je predvideno, da se uživanje pravic iz tega za- 
kona lahko omeji in da lahko prenehajo le v primerih in ob 
pogojih, ki jih določa zakon. 

3) Da bi se lahko učinkovito rešili spori o pristojnosti, ki 
praviloma presegajo okvire ene republike ali pokrajine, je 
predvideno, naj o njih določa Zvezno sodišče Slišati je mne- 
nja, naj bi spore o pristojnosti med skupnostmi reševale 
skupnosti s samoupravnim sporazumom, v katerem bi dolo- 
čile razsodišče ali drugačno obliko odločanja (81. člen 
osnutka). 

4) Kadar je delavec dopolnil pokojninsko dobo na območju 
dveh ali več skupnosti, je predvideno, da mora vsaka izmed 
skupnosti, na katere območju je dopolnjena oziroma ugotov- 
ljena doba, povrniti skupnosti, v kateri je delavec uveljavil 
pravico, del pokojnine, ki ustreza tej dobi (82. člen osnutka). 
Taka rešitev je namreč nujna in edino mogoča glede na 
položaj in vlogo samoupravnih interesnih skupnosti pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja, zlasti v zvezi z zagotav- 
ljanjem sredstev za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 

Navedena rešitev je sprejeta tudi v veljavnem sistemu. Toda 
pri izvajanju teh določb so nastali določeni problemi. Ob 
upoštevanju teh problemov in dejstva, da se nanašajo na 
pokojninsko dobo, dopolnjeno pred 1. januarjem 1973, ko je 
bil uveden veljavni sistem, sta dani dve alternativi. Po prvi bi 
se nanašalo povračilo sorazmernega dela pokojnine na 
skupno pokojninsko dobo, dopolnjeno na območju posa- 
mezne skupnosti, ne glede na to, kdaj je bila dopolnjeng. Po 
drugi pa bi veljafo povračilo samo za pokojninsko dobo, 
dopolnjeno po 31. decembru 1972. V istem smislu so dane 
alternative tudi glede pokojnin, ki bodo uveljavljene do dneva, 
ko začne veljati ta zakon. 

Omeniti je treba, da teče sedaj postopek v zvezi s predlo- 
gom za spremembo 63. člena zakona o temeljnih pravicah iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, po katerem bi se 
povrnil del pokojnine le za dobo, dopolnjeno po 31. decembru 
1972. Od odločitve o tem predlogu bo odvisna tudi končna 
opredelitev tega vprašanja. 

Pri principu, da se povrne del pokojnine v sorazmerju z 
dopolnjeno dobo, je izjema glede pokojnin, uveljavljenih na 
podlagi invalidnosti, ki je nastala zaradi nesreče pri delu ali 
poklicne bolezni. Te pokojnine so v celoti obveznost skupno- 
sti, pri kateri je bila pravica uveljavljena (85. člen). 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
(86. do 98. člena osnutka) 

V prehodnih in končnih določbah so predlagane rešitve za 
tista vprašanja, ki se nanašajo na osebe, ki že uživajo pokoj- 
nino, in na primere, nastale pred uveljavitvijo zakoha, predia- 
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gane pa so tudi rešitve za druga vprašanja, ki so povezana z 
začetkom uporabe in veljavnostjo tega zakona. 

V skladu s splošnimi postavkami o časovni veljavnosti za- 
kona je v 87. in 88. členu osnutka rešeno vprašanje ravnanja v 
primerih, ko je bil postopek začet pred uveljavitvijo zakona, 
določen je tudi rok, do katerega se lahko vložijo zahteve za 
uveljavitev pravic po predpisih, ki so veljali do uporabe no- 
vega zakona 

Glede drugih prehodnih in končnih določb osnutka zakona 
je treba poudariti naslednje: 

- v določbah 92. člena osnutka je določen način računa- 
nja pokojninske dobe, dopolnjene do 31. decembra 1972, v 
skladu z že podano opredelitvijo, da je treba to dobo računati 
po predpisih, ki so veljali do 31. decembra 1972; 

- ker za osebne dohodke, dosežene do 1. januarja 1966, 
ni evidence in ker so biti uresničeni pred gospodarsko re- 
formo oziroma v drugačnih družbenoekonomskih razmerah, 
je v osnutku zakona predvideno, da se jemljejo za ugotavlja- 
nje povprečnega osebnega dohodka, od katerega se odmeri 
pokojnina, osebni dohodki, doseženi od 1. januarja 1966 (93. 
člen osnutka); 

- v osnutku ostane opredelitev, da se zagotavlja uveljav- 
ljanje pravic po tem zakonu osebam, ki so bile zavarovane 

po 1. januarju 1965, pogoji za uveljavljanje pravic tistih oseb, 
ki po tem datumu niso bile zavarovane, pa bodo določeni v 
zakonih republik in avtonomnih pokrajin (91. člen osnutka). 
Na podlagi te določbe bodo pravico do pokojnine lahko 
uveljavile tudi tiste osebe, ki so bile zavarovane po 1. januarju 
1965 in do sedaj niso mogle uveljaviti pravice, ker niso izpol- 
njevale pogoje glede gostote dobe. Za odpravo pomanjkljivo- 
sti je v tej določbi izrečno navedeno, da se štejejo za osebe, ki 
so pridobile lastnost zavarovanca po 1. 1. 1965, tiste osebe, ki 
so bile po tem zavarovane pri tujem zavarovalcu v državi, s 
katero je sklenjena pogodba o socialnem zavarovanju; 

- določbe 89., 90., 94. in 95. člena osnutka so prevzete iz 
dosedanjega zakona, zagotavljajo pa kontinuiteto glede var- 
stva posameznih kategorij zavarovancev-borcev NOV. 

V osnutku zakona ni bilo mogoče določiti datuma, ko se 
začne uporabljati novi zakon (97. člen osnutka). Podano je 
bilo stališče, naj bi se začel uporabljati šest mesecev po 
dnevu uveljavitve zakona, ker je tolikšen čas nujen za vse 
potrebne priprave in za sprejetje ustreznih zakonov republik 
in avtonomnih pokrajin oziroma statutov in drugih samou- 
pravnih splošnih aktov skupnosti pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja. 
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27. januarja 1981 

PROGRAM DELA 

Zbora združenega dela, Zbora občin in 

Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR 

Slovenije za leto 1981 

UVOD 
Program dela Zbora združenega dela, Zbora 

občin in Družbenopolitičnega zbora za leto 
1981 izhaja iz načelnih izhodišč, izoblikovanih 
v informaciji o uveljavljanju metod in načinov 
dela Skupščine SR Slovenije, ter njenih zborov 
in delovnih teles, ki so jo sprejeli zbori Skup- 
ščine. Pripravljen je tudi na podlagi izkušenj 
pri dosedanjem programiranju dela. Tako smo 
pri pripravi programa izhajali iz temeljnih na- 
čel, po katerih je treba pri programiranju dela 
zagotoviti v največji meri demokratičnost pri 
pripravi in sprejemanju programa, uveljaviti 
načelo kontinuiranega planiranja in z vsebin- 
skega vidika zagotoviti pdprtost programa ter 
uresničiti čim večjo povezanost in usklajenost 
delovnega programa Skupščine s programi 
dela drugih družbenih dejavnikov, ki sodelu- 
jejo v skupščinskem odločanju. Pri tem pa je 
potrebno realno programirati in zagotoviti 
prioriteto reševanju najbolj aktualnih družbe- 
nih nalog. V programu dela zborov za leto 
1981 smo skušali čim bolj uveljaviti funkcijo, ki 
jo ima Skupščina SR Slovenije pri spremljanju 
uresničevanja sprejete politike in aktov. 

V pogramu dela za leto 1981 je dana priori- 
teta 

- sprejemanju družbenega plana SR Slove- 
nije in SFR Jugoslavije za naslednje srednje- 
ročno obdobje, sprotnim ocenam, kako se 
izvaja resolucija o družbenoekonomski politiki 
in razvoju SR Slovenije in SFR Jugoslavije v 
letu 1981 in kako se uresničujejo predvideni 
stabilizacijski ukrepi ter pripravam in spreje- 
manju resolucije za leto 1982; 

- obravnavi oziroma nadaljnji obravnavi za- 
konov, ki so bili programirani že za sedanje 
programsko obdobje, pa v tem obdobju posto- 
pek sprejemanja zakonov še ni bil v celoti 
opravljen. Gre zlasti za naslednja področja: 
splošna ljudska obramba, zakonska ureditev 
družbenoekonomskih odnosov v samouprav- 
nih interesnih skupnostih materialne proiz- 
vodnje, stanovanjska zakonodaja, urejanje 
prostora, davčna zakonodaja; 

- nalogam, ki jih je potrebno reševati na 
podlagi ocene konkretnih družbenoekonom- 
skih in družbenopolitičnih razmer v republiki. 
Iniciative za obravnavo takih vprašanj naj bi do 
sprejetja delovnega programa - in med letom, 
dajali predvsem družbenopolitični dejavniki; 

- vprašanjem, za katerih reševanje poka- 
žejo delovni ljudje in občani v temeljnih sa- 
moupravnih organizacijah in skupnostih prek 
svojih delegacij in delegatov poseben interes; 

- spremljanju uresničevanja politike in ak- 
tov Skupščine SR Slovenije; 

- spremembi ustave SR Slovenije in sodelo- 
vanju pri sprejemanju ustave SFR Jugoslavije 
in spremembi in dopolnitvi nekaterih zakonov 
glede na predvidene ustavne amandmaje. 

V skladu z opredelitvami zborov Skupščine 
SR Slovenije ob poročilu o uresničevanju de- 
legatskega sistema in delegatskih odnosov v 
SR Sloveniji in ob informaciji o uveljavljanju 
metod in načinov dela Skupščine SR Slove- 
nije, njenih zborov in delovnih teles smo sku- 
šali ob sodelovanju vseh tistih, ki so pri nasta- 
janju programa sodelovali, dati v programu 
več poudarka tisti aktivnosti Skupščine, ki 
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omogoča spremljanje uresničevanja v Skup- 
ščini sprejete politike, zakonov in drugih 
splošnih aktov. Pri tem je treba ugotoviti, daje 
v predlogu programa zakonodajna dejavnost 
Skupščine, zlasti glede sistemskega urejanja 
posameznih področij oziroma odnosov, zo- 
žena. Tako so v programu zakoni, ki so bili 
programirani že za prejšnje programsko ob- 
dobje, pa postopek sprejemanja še ni v celoti 
opravljen, spremembe zakonov, ki so potrebne 
zaradi novih sistemskih ureditev, ki jih je 
Skupščina sprejemala v zadnjih dveh letih, ali 
pa gre za intervencije na tistih področjih, kjer 
je praznina. V programu je tako le malo zako- 
nov, s katerimi se na novo urejajo odnosi na 
posameznih področjih. S tem se dejansko za- 
čenja novo obdobje v skupščinskem delu, ki 
daje več možnosti za samoupravno urejanje 
odnosov. To pa vsekakor terja še večjo uskla- 
jenost delegatske aktivnosti z aktivnostjo 
družbenopolitičnih organizacij, zlasti Sociali- 
stične zveze in sindikatov. 

V program je tako vnešenih več nalog, ki 
izhajajo iz spremljanja uresničevanja sprejete 
politike in aktov, in sicer: na področju uresni- 
čevanja delegatskega sistema in delegatskih 
odnosov v SR Sloveniji, nadaljnjega razvoja 
krajevnih skupnosti, priprav na usmerjeno izo- 
braževanje, družbene preobrazbe pravosodja, 
pravne pomoči, svobodne menjave dela v ne- 
katerih družbenih dejavnostih, področja zapo- 
slovanja itd. 

Glede na vsebino programa lahko ocenimo, 
da je program Skupščine SR Slovenije za le- 
tošnje leto program družbenopolitične aktiv- 
nosti vseh družbenih dejavnikov v republiki, ki 
sodelujejo v delu Skupščine. Tako so se v 
njegovo nastajanje in sprejemanje vključili Re- 
publiški izvršni svet, delegacije temeljnih sa- 
moupravnih organizacij in skupnosti s pobu- 

dami, izraženimi na sejah zborov, občinske 
skupščine, samoupravne interesne skupnosti, 
družbenopolitične organizacije, zlasti Sociali- 
stična zveza delovnega ljudstva kot frontna 
organizacija, in drugi družbeni dejavniki. Zato 
lahko trdimo, da je ta program odraz resničnih 
družbenih potreb po urejanju posameznih 
družbenih vprašanj in da se bo ob njem v 
letošnjem letu odvijala celovita družbenopoli- 
tična aktivnost vseh družbenih dejavnikov v 
republiki. Hkrati pa je tudi delovna in akcijska 
usmeritev za vse te dejavnike. 

Ob tem je potrebno še posebej poudariti 
temeljno načelo o odprtosti programa, kar bo 
Skupščina upoštevala pri njegovem izvajanju. 
Program bo namreč mogoče med letom spre- 
minjati oziroma dopolnjevati, odvisno od 
ocene razmer in potreb v republiki, kar po- 
meni, da bo Skupščini omogočeno v večji meri 
kot doslej sproti reagirati na tiste aktualne 
pojave, bodisi v družbenoekonomskem ali 
družbenopolitičnem življenju, ki zahtevajo in- 
tervencijo republiške skupščine v skladu z nje- 
nimi pristojnostmi in odgovornostjo. Tako 
bodo delegacije temeljnih samoupravnih or- 
ganizacij in skupnosti, občinske skupščine, 
samoupravne interesne skupnosti, Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije, republiški upravni or- 
gani in družbenopolitične organizacije v repu- 
bliki sproti dajale pobude, ki bodo izhajale iz 
trenutnih ugotovljenih razmer in potreb v re- 
publiki in jih bo nujno uvrščati v periodične 
delovne načrte. 

V programu so zajete tudi teme in akti iz 
programov zborov Skupščine SFRJ. Kon- 
kretne naloge iz teh programov in način nji- 
hove obravnave so razvidni iz programa zbo- 
rov, pri čemer je dana prednost tistim za- 
devam, ki pomenijo nadaljnje uresničeva- 
nje in dograjevanje političnega sistema. 

I. DEL 

TEME IN AKTI IZ PRISTOJNOSTI SKUPŠČINE SRS 

I. DRUŽBENOPOLITIČNI SISTEM 

1. Predlog amandmajev k ustavi SR Slovenije 
Predlagatelj: 

Komisija za pripravo sprememb ustave SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Komisija za pripravo sprememb ustave SR Slovenije 
Rok obravnave: 
II. trimesečje 1981 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

2. Ustavni zakon za izvedbo amandmajev I do 
V k ustavi SR Slovenije 

Predlagatelj: 
Komisija za pripravo sprememb ustave SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Komisija za pripravo sprememb ustave SR Slovenije 
Rok obravnave: 
II. trimesečje 1981 

Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
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3. Uresničevanje delegatskega sistema in 
delegatskih odnosov v SR Sloveniji 

Gre za stalno nalogo Skupščine SR Slovenije, v okviru 
katere bodo zbori obravnavali nekatere aktualne naloge s 
tega področja, ki izhajajo iz sklepov zborov, sprejetih ob 
obravnavi informacije o uveljavljanju metod in načinov dela 
Skupščine SR Slovenije, njenih zborov in delovnih teles. 

Predlagatelj: 
odbori za družbenopolitični oziroma komunalni sistem 

vseh zborov 
Gradivo pripravi: 
posebno delovno telo 
Rok obravnave: 
IV. trimesečje 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
obravnavajo tudi skupščine samoupravnih interesnih skup- 

nosti 

4. Spremembe in dopolnitve poslovnika 
Skupščine SR Slovenije in poslovnikov zborov 

Predlagatelj: 
Komisija za pripravo sprememb in dopolnitev poslovnikov 

Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Komisija za pripravo sprememb in dopolnitev poslovnikov 

Skupščine SR Slovenije 
Rok obravnave: 
li. in IV. trimesečje 1981 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

5. Uresničevanje sklepov, stališč in priporočil 
Skupščine SR Slovenije o nadaljnjem razvoju 
krajevnih skupnosti 

Gradivo pripravi: 
Skupina delegatov Zbora občin 
Rok obravnave: 
III. trimesečje 1981 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

6. Uresničevanje varstva samoupravnih pravic 
in družbene lastnine 

Potrebno bi bilo celovito oceniti uresničevanje varstva sa- 
moupravnih pravic in družbene lastnine ter pri tem proučiti 
položaj in funkcijo organov nadzorstva v temeljnih samou- 
pravnih organizacijah in skupnostih, družbenopolitičnih in 
drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih, posebej pa 
še organov samoupravne delavske kontrole in organov druž- 
benenega nadzorstva v družbenopolitičnih skupnostih. V tem 
okviru je še posebej treba oceniti, kako skupščine družbeno- 
političnih skupnosti uresničujejo svojo ustavno funkcijo na 
področju družbenega nadzorstva. 

Predlagatelj: 
Komisija Skupščine SR Slovenije za družbeno nadzorstvo 

in Družbeni pravobranilec samoupravljanja Slovenije 
Gradivo pripravijo: 
Pristojni organi in organizacije po dogovoru s predlagate- 

ljema 
Rok obravnave: 
IV. trimesečje 1981 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

7. Zakon o družbenem sistemu informiranja 
Zakon bo v skladu z zveznim zakonom o temeljih družbe- 

nega sistema obveščanja uredil vprašanja organizacije dela in 
načina obveščanja posebnih organizacij, organov in služb, še 
zlasti za potrebe delegatskega odločanja. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški komite za informiranje 
Rok obravnave: 
predlog za izdajo III. trimesečje 1981 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

8. Uresničevanje družbene preobrazbe uprave 
z 
- informacijo o izvajanju predpisov o 
upravnem postopku pred upravnimi organi ter 
pooblaščenimi organizacijami združenega dela 
in drugimi samoupravnimi organizacijami in 
skupnostmi 

Gradivo bo vsebovalo uveljavljanje z zveznim in republiškim 
sistemskim zakonom začrtanih družbenih ciljev preobrazbe 
državne uprave z vidika organizacije in delovanja upravnih 
organov, kakor tudi kadrovsko problematiko, uveljavljanje 
dohodkovnih odnosov in samoupravno organiziranje delav- 
cev in delovnih ljudi v delovnih skupnostih teh organov. 
Posebej je treba v tem okviru proučiti delovanje in uveljavlja- 
nje republiških komitejev kot oblik podružbljanja uprave. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Republiški sekretariat za pravosodje, upravo in proračun 
Rok obravnave: 
II. trimesečje 1981 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor ' 

9. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 
o sistemu državne uprave in Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije ter o republiških 
upravnih organih 

Sprejem ustavnih amandmajev ter zveznega zakona o te- 
meljih sistema državne uprave in Zveznega izvršnega sveta bo 
zahteva! tudi spremembe in dopolnitve republiškega zakona. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški sekretariat za pravosodje, upravo in proračun. 
Rok obravnave: 
Po sprejemu ustavnih amandmajev 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

10. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o organizaciji in delu republiških 
upravnih organov in republiških organizacij 

V obstoječem zakonu bo potrebno glede na novi zakon o 
upravah družbenih prihodkov spremeniti določbe o statusu in 
delovnem področju republiške uprave za družbene prihodke. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški sekretariat za pravosodje, upravo in proračun 
Rok obravnave: 
II. in IV. trimesečje 1981 
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Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

11. Zakon o upravah za družbene prihodke 
Zakon je bil že obravnavan v prvi in drugi fazi zakonodaj- 

nega postopka. 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški sekretariat za finance 
Rok obravnave: 
I. trimesečje 1981 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

12. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o sanitarni inšpekciji 

Zakon je bil že obravnavan v prvi in drugi fazi zakonodaj- 
nega postopka. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški komite za zdravstvo in socialno varstvo 
Osnutek zakona: 
II. trimesečje 1981 
Predlog zakona: 
III. trimesečje 1981 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

13. Uresničevanje zakona o pravni pomoči 
Zakon o pravni pomoči se je začel v Sloveniji uresničevati v 

konceptu podružbljanja vseh oblik pravne pomoči kot po- 
membne družbene funkcije, zaradi tega je potrebno oceniti, 
kako se je uveljavila pravna pomoč, zlasti, kako se uveljavljajo 
službe pravne pomoči v temeljnih organizacijah združenega 
dela, krajevnih skupnostih in občinah. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Republiški sekretariat za pravosodje, upravo in proračun 
Rok obravnave: 
II. trimesečje 1981 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

14. Zakon o Republiškem svetu za varstvo 
ustavne ureditve 

Glede na to, da je prenehal veljati zakon o republiških 
svetih, je potrebno s posebnim zakonom urediti področje dela 
in funkcije Republiškega sveta za varstvo ustavne ureditve. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 

. Zakon pripravi: 
Republiški komite za zakonodajo 
Predlog za izdajo zakona: I. trimesečje 1981 
Osnutek zakona: I. trimesečje 1981 
Predlog zakona: III. trimesečje 1981 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

15. Zakon o ustanovitvi družbenih svetov za 
posamezna upravna področja oz. za 
posamezne republiške upravne organe. 

Z zakonom bodo na podlagi poprejšnjega dogovora udele- 
žencev pri delu družbenih svetov ustanovljeni družbeni sveti 
za posamezna upravna področja iz republiške pristojnosti oz. 
za posamezne republiške upravne organe. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški sekretariat za pravosodje, upravo in proračun 
Predlog zakona: 
III. trimesečje 1981 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

16. Zakon o določitvi zaokroženega urbanega 
območja občin Maribor-Pesnica, Maribor- 
Pobrežje, Maribor-Rotovž, Maribor-Ruše, 
Maribor-Tabor in Maribor-Tezno 

Zakon je bil že sprejet v prvi in drugi fazi zakonodajnega 
postopka. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški sekretariat za pravosodje, upravo in proračun 
Predlog zakona: 
I. trimesečje 1981 
Pristojen: 
Zbor občin 

17. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o varnosti cestnega prometa 

Glede na to, da je bil 29. oktobra 1980 sprejet zvezni zakon 
o spremembah in dopolnitvah zakona o temeljih varnosti 
cestnega prometa, ki na novo ureja odločena vprašanja, je 
potrebno v skladu s tem zakonom spremeniti in dopolniti tudi 
republiški zakon. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški sekretariat za notranje zadeve 
Predlog za izdajo zakona: 
II. trimesečje 1981 
Osnutek zakona: 
III. trimesečje 1981 
Predlog zakona: 
IV. trimesečje 1981 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

18. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o ureditvi določenih vprašanj s 
področja varnosti železniškega prometa 

Zakon je bil že obravnavan v prvi fazi zakonodajnega po- 
stopka. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški komite za promet in zveze 
Osnutek: 
I. trimesečje 19871 
Predlog: 
I. trimesečje 1981 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

19. Zakon o varnosti na žičnicah 
Zakon je bil že obravnavan v prvi in drugi fazi zakonodaj- 

nega postopka. 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
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Zakon pripravi: 
Republiški komite za promet in zveze 
Predlog zakona: 
II. trimesečje 1981 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

20. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o volitvah in delegiranju v skupščine 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o določitvi 
okolišev in števila delegatskih mest po dejavnostih in okoliših 
za Zbor združenega dela Skupščine SRS 

Republiška volilna komisija je v sodelovanju z volilno komi- 
sijo pri predsedstvu RK SZDL izdelala analizo delegatskega 
sistema in dograjevanja volilnega sistema, v kateri so nave- 
dena nekatera vprašanja in predlagane rešitve za dograditev 
volilnega sistema. Zakon je potrebno spremeniti tudi zaradi 
pobude delegatov v Zboru združenega dela Skupščine SRS. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in RK SZDL 
Zakona pripravi: 
Republiški sekretariat za pravosodje, upravo in proračun ob 

sodelovanju z Republiškim komitejem za zakonodajo 
Predloga za izdajo z osnutkom zakona: 
I. trimesečje 1981 
Predloga zakona: 
III. trimesečje 1981 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

21. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o volitvah in odpoklicu člana 
Predsedstva SRS 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah in 
odpoklicu člana Predsedstva SFRJ iz SRS 

Zakon je potrebno spremeniti in dopolniti glede na predvi- 
dene ustavne amandmaje. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški sekretariat za pravosodje, upravo in proračun v 

sodelovanju z Republiškim komitejem za zakonodajo 
Rok obravnave: 
po sprejemu amandmajev k zvezni in republiški ustavi 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

22. Poročilo o uresničevanju nalog splošne 
ljudske obrambe In družbene samozaščite pri 
krepitvi samozaščitnega in obrambnega 
delovanja delovnih ljudi in občanov 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Republiški sekretariat za ljudsko obrambo 
Rok obravnave: 
IV. trimesečje 1981 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

23. Zakon o splošni ljudski obrambi in 
družbeni samozaščiti 

Zakon je bil že obravnavan v I. in II. fazi zakonodajnega 
postopka. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 

Zakon pripravi: 
Republiški sekretariat za ljudsko obrambo 
Rok obravnave: 
IV. trimesečje 1981 — 
priprava in predložitev zakona bo odvisna 
od sprejema zveznega zakona 
Pristojni: 
Zbor združenega dela , 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

24. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o orožju 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški sekretariat za notranje zadeve 
Predlog za izdajo zakona: 
I. trimesečje 1981 
Osnutek zakona: 
I. trimesečje 1981 
Predlog zakona: 
II. trimesečje 1981 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

25. Poročilo o izvajanju zakona o 
samoprispevku 

Glede na obvestilo Ustavnega sodišča SRS in na sklep 
Družbenopolitičnega zbora v zvezi z nekaterimi problemi si- 
stemske narave v sedanjem zakonu o samoprispevku bodo 
zbori proučili ali je potrebno spremeniti oziroma dopolniti 
zakon na tem področju. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Poročilo pripravi: 
Republiški sekretariat za finance v sodelovanju z Republi- 

škim komitejem za zakonodajo 
Rok obravnave: 
IV. trimesečje 1981 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

26. Uresničevanje sklepov Skupščine SRS v 
zvezi z delovanjem enotnega sistema 
organizacije, odgovornosti in obveznosti v 
primerih naravnih in drugih nesreč v SR 
Sloveniji 

Skupščina SR Slovenije je na sejah zborov 29. 3. 1979 
obravnavala informacijo o delovanju enotnega sistema orga- 
nizacije, odgovornosti in obveznosti v primerih naravnih in 
drugih nesreč v SR Sloveniji ter zadolžila Izvršni svet, da 
oceni organiziranost, usposobljenost in opremljenost za rav- 
nanje v primerih naravnih in drugih nesreč ter na tej podlagi 
analizira družbene dogovore in sistemske rešitve na tem po- 
dročju ter predlaga ustrezne spremembe in dopolnitve. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Medresorska delovna skupina Izvršnega sveta v sodelova- 

nju z RK SZDL Slovenije 
Rok obravnave: 
IV. trimesečje 1981 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

27. Poročilo o uresničevanju zakona o 
zakonski zvezi in družinskih razmerjih in 
resolucije o načrtovanju družine in družbenih 
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prizadevanjih za njen nastanek in varnost in 
zakona o zdravstvenih ukrepih pri 
uresničevanju pravic do svobodnega 
odločanja o rojstvu otrok. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Poročilo pripravi: 
Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo 
Rok: 
I. trimesečje 1981 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije 

28. Poročilo o uresničevanju stališč, priporočil 
in sklepov Skupščine SRS za uresničevanje po- 
sebnih pravic italijanske in madžarske narodno- 
sti in njunih pripadnikov v SR Sloveniji z 

- zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o oseb- 
nem imenu in 

- zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o matič- 
nih knjigah 

Predlagatelj poročila: 
Komisija Skupščine SRS za narodnosti 
Rok obravnave: 
II. trimesečje 1981 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Predlagatelj zakonov: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakona pripravi: 
Republiški sekretariat za notranje zadeve 
Predloga za Izdajo zakona: 
II. trimesečje 1981 
Osnutka zakonov: 
II. trimesečje 1981 
Predloga zakonov: 
III. trimesečje 1981 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

II. DRUŽBENOEKONOMSKI RAZVOJ 

1. Predlog družbenega plana Slovenije za 
obdobje 1981 do 1985 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Republiški komite za družbeno planiranje 
Rok obravnave: 
I. trimesečje 1981 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

2. Poročilo Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije o izvajanju resolucije o 
družbenoekonomski politiki in razvoju SR 
Slovenije v letu 1981 z 

- analizo izvajanja družbenega plana SR Slovenije za ob- 
dobje 1981 do 1985 v letu 1981 in prvo oceno možnosti 
razvoja v letu 1982 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Zavod SRS za družbeno planiranje 
Rok obravnave: 
III. trimesečje 1981 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

3. Resolucija o izvajanju družbenega piana SR 
Slovenije za obdobje 1981 do 1985 v letu 1982 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Republiški komite za družbeno planiranje 
Osnutek: 
IV. trimesečje 1981 
Predlog: 
IV. trimesečje 1981 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

4. Spremljanje uresničevanja politike 
stabilizacije, predvidene v resolucijah o 
izvajanju družbenega plana SR Slovenije in 
SFRJ v letu 1981 

Skupščina SRS bo v dogovoru z Izvršnim svetom Skupščine 
SRS sproti ocenjevala stanje na tem področju. 

Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

5. Uresničevanje sistema družbenega 
planiranja v SR Sloveniji 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Zavod SRS za družbeno planiranje 
Rok obravnave: 
IV. trimesečje 1981 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

6. Zakon o Izpolnjevanju obveznosti SR 
Slovenije do sklada federacije za kreditiranje 
gospodarsko manj razvitih republik in SAP 
Kosovo 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški komite za družbeno planiranje 
Predlog za izdajo zakona: 
II. trimesečje 1981 
Osnutek zakona: 
II. trimesečje 1981 
Predlog zakona: 
III. trimesečje 1981 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

7. Zakon o dodatnem prispevku solidarnosti v 
letih 1982 do 1985 

Konec leta 1981 se izteče veljavnost obstoječega zakona o 
dodatnem prispevku solidarnosti, s katerim se zagotavljajo 
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sredstva za izpolnitev obveznosti plačila prispevka SR Slove- 
nije za obnovo in izgradnjo območij v Črni gori, ki jih je 
prizadel potres. Ker je predvidena obveznost za obdobje do 
leta 1985, bo potrebno predlagati podaljšanje takšne zakon- 
ske obveznosti plačevanja prispevka in ustrezno spremeniti 
sklenjeno stopnjo. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SRS 
Zakon pripravi: 
Republiški sekretariat za finance 
Predlog za izdajo'zakona: 
III. trimesečje 1981 
Osnutek zakona: 
IV. trimesečje 1981 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

8. Zakon o proračunu SR Slovenije za leto 
1982 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški sekretariat za pravosodje, upravo in proračun 
Izhodišča: 
IV. trimesečje 1981 
Predlog zakona: 
IV. trimesečje 1981 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

9. Uresničevanje zakona o financiranju 
splošnih družbenih p b v družbenopolitičnih 
skupnostih 

Analizo o uresničevanju zakona je potrebno pripraviti na 
podlagi zahteve Zbora združenega dela in Zbora občin ob 
obravnavi zaključnega računa o izvršitvi proračuna SR Slove- 
nije za leto 1979 In ob izhodiščih za pripravo proračuna za 
leto 1981. Ugotovitve Iz razprave bodo služile kot podlaga za 
morebitne spremembe zakona. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Republiški sekretariat za pravosodje, upravo in proračun v 

sodelovanju z Republiškim sekretariatom za finance 
Rok obravnave: 
II. trimesečje 1981 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

10. Zakon o zaključnem računu proračuna SR 
Slovenije za leto 1980 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Republiški sekretariat za pravosodje, upravo in proračun 
Predlog zakona: 
II. trimesečje 1981 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

11. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o investicijskih vlaganjih SR Slovenije 
v graditev objektov in nabavo opreme v 
obdobju od leta 1978 do leta 1982 

Sprejeta politika na področju družbenoekonomskega ra- 
zvoja in stabilizacijski ukrepi v zvezi z negospodarskimi inve- 
sticijami narekujejo spremembo' programa investicijskih vla- 
ganj SR Slovenije, ki je bil sprejet z zakonom v letu 1978. Ta 
program bo spremenjen glede obsega in dinamike vlaganj in 
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bodo posamezne investicije izločene oziroma spremenjene. 
Realizacija programa naj bi bila podaljšana do konca srednje- 
ročnega obdobja, to je do leta 1985. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 

Gradivo pripravi: 
Republiški sekretariat za pravosodje, upravo in proračun 
Osnutek zakona: 
I. trimesečje 1981 
Predlog zakona: 
II. trimsečje 1981 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

III. DRUŽBENOEKONOMSKI ODNOSI 

1. Poročilo o aktivnostih na področju oskrbe 
varčevanja z energijo 

Poročilo naj prikaže stanje na področju energetskih virov v 
SR Sloveniji in pregled sprejetih ukrepov, njihove učirike ter 
ukrepe, ki jih je potrebno sprejeti za uskladitev obstoječih 
virov glede na potrebe in možnosti. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Poročilo pripravi: 
Republiški komite za energetiko, industrijo in gradbeništvo 
Rok obravnava: 
III. trimesečje 1981 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

2. Zakon o energetskem gospodarstvu 
Zakon je bil že obravnavan v prvi in drugi fazi zakonodaj- 

nega postopka. 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški komite za energetiko, industrijo in gradbeništvo 
Predlog zakona: 
III. trimesečje 1981 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

3. Zakon o javnih cestah 
Zakon je bil že obravnavan v prvi fazi zakonodajnega po- 
stopka. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški komite za promet in zveze 
Osnutek zakona: 
II. trimesečje 1981 
Predlog zakona: 
IV. trimesečje 1981 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

4. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o gozdovih 

Zakon je bil že obravnavan v prvi in drugi fazi zakonodaj- 
nega postopka. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Predlog zakona: 
II. trimesečje 1981 
Pristojna: * 
Zbor združenega dela 
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Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

5. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o vodah 

Zakon je bil že obravnavan v prvi fazi zakonodajnega po- 
stopka. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora. 
Osnutek zakona: 
II. trimesečje 1981 
Predlog zakona: 
IV. trimesečje 1981 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin „ 

6. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o komunalnih dejavnostih posebnega 
družbenega pomena 

Zakon je bil že obravnavan v prvi fazi zakonodajnega po- 
stopka. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora 
Osnutek zakona: 
III. trimesečje 1981 
Predlog zakona: 
IV. trimesečje 1981 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

7. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o samoupravnih interesnih skupnostih 
za PTT promet 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški komite za promet in zveze 
Predlog za izdajo: 
II. trimesečje 1981 
Osnutek zakona: 
III. trimesečje 1981 
Predlog zakona: 
IV. trimesečje 1981 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

8. Analiza stanja na področju uresničevanja 
zakona o varstvu zraka ter spremljajočih 
predpisov 

Glede na pobudo delegatov v zvezi s spremembo zakona o 
varstvu zraka je potrebno izdelati kompleksno analizo o tem, 
kako se uresničuje ta zakon in ugotoviti, ali je potrebno 
spremeniti in dopolniti zakon na tem področju. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora 
Rok obravnave: 
II. trimesečje 1981 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

9. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o graditvi objektov 

VIII 

Spremembe in dopolnitve obstoječega zakona so nujno 
potrebne zaradi določenih neurejenih vprašanj v zvezi z zago- 
tovitvijo sredstev za graditev objektov (potrdilo SDK o zagoto- 
vitvi sredstev). 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški komite za energetiko, industrijo in gradbeništvo 

v sodelovanju z Republiškim sekretariatom za finance 
Predlog za izdajo: 
II. trimesečje 1981 
Osnutek zakona: 
II. trimesečje 1981 
Predlog zakona: 
III. trimesečje 1981 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

10. Zakon o urejanju prostora 
Zakon je bil že obravnavan v prvi fazi zakonodajnega po- 

stopka. 
Predlagatelj: 
Izvršni svet skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora 
Osnutek zakona: 
I. trimesečje 1981 
Predlog zakona: 
III. trimesečje 1981 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

11. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o upravljanju in razpolaganju s 
stavbnimi zemljišči 

Zakon je bil že obravnavan v prvi fazi zakonodajnega po- 
stopka. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški komite za varstvo okolja in urejartje prostora 
Osnutek zakona: 
III. trimesečje 1981 
Predlog zakona: 
IV. trimesečje 1981 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

12. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o stanovanjskih razmerjih 

Zakon je bil že obravnavan v prvi fazi zakonodajnega po- 
stopka. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora 
Osnutek zakona: 
II. trimesečje 1981 
Predlog zakona: 
IV. trimesečje 1981 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Skupščina Skupnosti socialnega varstva 

13. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o poslovnih stavbah in poslovnih 
prostorih 

Zakon je bil že obravnavan v prvi fazi zakonodajnega po- 
stopka. 
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Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški komite Za varstvo okolja in urejanje prostora 
Osnutek zakona: 
III. trimesečje 1981 
Predlog zakona: 
IV. trimesečje 1981 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

14. Zakon o davkih občanov 
Zakon je bil že obravnavan v prvi in drugi fazi zakonodaj- 

nega postopka. 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški sekretariat za finance 
Predlog zakona: 
II. trimesečje 1981 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

15. Zakon o kompenzacijah 
Zakon je bi že obravnavan v prvi in drugi fazi zakonodaj- 

nega postopka. 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški sekretariat za finance 
Predlog zakona: 
I. trimesečje 1981 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

16. Zakon o zajamčenih osebnih dohodkih 
Zakon je bil že obravnavan v prvi fazi zakonodajnega po- 

stopka. 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški komite za delo 
Osnutek zakona: 
III. trimesečje 1981 
Predlog zakona: 
IV. trimesečje 1981 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije 

17. Poročilo o pripravah za začetek 
izobraževanja po zakonu o usmerjenem 
izobraževanju v šolskem letu 1981 do 1982 

Zbori so ob sprejemu zakona o usmerjenem izobraževanju 
sprejeli sklep, da Izvršni svet v juniju 1981 predloži Skupščini 
SRS poročilo o pripravah za začetek izobraževanja po zakonu 
o usmerjenem izobraževanju. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Republiški komite za vzgojo, izobraževanje in telesno kul- 

turo 
Rok obravnave: 
II. trimesečje 1981 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije 

18. Zakon o vzgojnoizobraževalnih 
organizacijah z italijanskim oziroma 
madžarskim jezikom in o dvojezičnih 
vzgojnoizobraževalnih organizacijah 
v SR Sloveniji 

Zakon, ki je bil sprejet 1972. leta, je potrebno v celoti 
spremeniti in dopolniti ter ga uskladiti z določbami sistemskih 
zakonov s področja vzgoje in izobraževanja, ki so bili sprejeti 
1980. leta. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški komite za vzgojo, izobraževanje in telesno kul- 

turo 
Predlog za izdajo: 
II. trimesečje 1981 
Osnutek zakona: 
iil. trimesečje 1981 
Predlog zakona: 
IV. trimesečje 1981 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije 

19. Zakon o knjižničarstvu 
Zakon je bil že obravnavan v I. in II. fazi zakonodajnega 

postopka. 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški komite za kulturo in znanost 
Rok obravnave: 
II. trimesečje 1981 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije 

20. Uresničevanje zakona o raziskovalni 
dejavnosti in raziskovalnih skupnostih 

Poročilo naj poda oceno, kako se uresničuje stanje na 
področju raziskovalne dejavnosti, uresničevanje družbenoe- 
konomskih odnosov in samoupravne organiziranosti. 

Predlagatelj: 
Raziskovalna skupnost .Slovenije 
Rok obravnava: 
IV. trimesečje 1981 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

21. Poročilo o uresničevanju politike 
zaposlovanja 

Poročilo naj prikaže, kako se uresničuje politika zaposlova- 
nja in opozori na probleme, ki se pri tem pojavljajo. 

Poročilo naj predvsem prikaže probleme, ki se pojavljajo na 
področju zaposlovanja, zlasti z vidika zaostrenih pogojev za- 
poslovanja mladih, prestrukturiranja gospodarstva, z vidika 
zaposlovanja invalidov oziroma delavcev z manjšo delovno 
sposobnostjo in podobno. 

V poročilu je nadalje treba prikazati samoupravno organizi- 
ranost na tem področju, stanje zaposlenosti, zlasti še z vidika 
zaposlovanja upokojencev glede na novelo zakona iz leta 
1979, trende zaposlovanja ter kvalifikacijsko strukturo zapo- 
slenih glede na plansko opredeljene naloge v SR Sloveniji. 

Hkrati naj poročilo še posebej navede, kako se izvršujeta 
sklepa Zbora združenega dela in Družbenopolitičnega zbora, 
po katerih naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije stalno 
spremlja vse akcije za odpravo in preprečevanje pojavov 
najemanja in prodajanja delovne sile, sproti sprejema 
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ustrezne ukrepe ter skupščini poroča o učinkovitosti ukrepov, 
ki so bili sprejeti na tem področju. 

Ob tem je potrebno pripraviti predloge za spremembe in 
dopolnitve zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti, pri čemer bo na podlagi poročila mogoče 
oceniti, ali je potrebno pripraviti nov zakon na tem področju. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Republiški komite za delo 
Rok obravnave: 
III. trimesečje 1981 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije 

22. Učinki ukrepov socialne politike na 
socialno varnost in produktivnost dela 

Analiza naj pokaže, kako se uresničuje sprejeta socialna 
politika, ptedvsem z vidika funkcioniranja celovitnega delova- 
nja in usklajevanja posameznih delov, še posebej, ko gre za 
usklajevanje socialnih korektivov in za funkcioniranje skup- 
nosti socialnega varstva. 

V okviru analize je potrebno še posebej opozoriti na najbolj 
pereče probleme na področju socialnega varstva kot na pri- 
mer problematiko invalidov in uresničevanje akcijskega pro- 
grama boja proti alkoholizmu itd. 

Gradivo pripravita: 
Komite za zdravstveno in socialno varstvo in Skupnost 

socialnega varstva Slovenije 
Rok obravnave: 
IV. trimesečje 1981 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin in 
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije 

23. Informacija o uresničevanju zdravstvenega 
varstva v SR Sloveniji 

Informacija bo prikazala stanje in probleme na področju 
preventivne dejavnosti in obsega problematike zdravstvenih 
storitev, preskrbljenosti zdravstva z zdravili ter zdravstvenim 
materialom, epidemiološke situacije, uresničevanje svobodne 
menjave dela, kadrovske problematike, investicijske dejavno- 
sti, uresničevanja družbenih dogovorov in samoupravnih spo- 
razumov na tem področju, zlasti družbenega dogovora o 
delitvi dela, informacija naj prikaže tudi probleme informacij- 
skega sistema na področju zdravstva in morebitno potrebo po 
izdaji zakona o evidencah na področju zdravstva oziroma 
drugega ustreznega predpisa na tem področju. 

Predlagatelj: 
Zdravstvena skupnost Slovenije 
Rok obravnave: 
III. trimesečje 1981 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

24. Uresničevanje zakonov s področja 
kmetijstva (združevanje kmetov, kmetijska 
zemljišča, dedovanje kmetijskih zemljišč, 
starostno zavarovanje kmetov, preživninsko 
varstvo kmetov) 

Gradivo je potrebno pripraviti glede na nekatera odprta 
vprašanja družbenega položaja kmetov in njihove socialne 
varnosti. Ugotovitve iz razprave bodo služile kot izhodišče za 
spremembe in dopolnitve zakonov s tega področja. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Rok obravnave: 
III. trimesečje 1981 

Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

25. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o starostnem zavarovanju kmetov 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Republiški komite za delo v sodelovanju z Republiškim 

komitejem za zdravstveno in socialno varstvo 
Predlog za izdajo zakona: 
II. trimesečje 1981 
Osnutek zakona: 
IIL trimesečje 1981 
Predlog zakona: 
IV. trimesečje 1981 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije 

26. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o kmetijskih zemljiščih 

Zakon je bil že obravnavan v prvi in drugi fazi zakonodaj- 
nega postopka. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Predlog zakona: j 
I. trimesečje 1981 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

27. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o prepovedi nomadske paše 

Zakon je bil že obravnavan v prvi in drugi fazi zakonodaj- 
nega postopka. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Predlog zakona: 
I. trimesečje 1981 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

28. Poročilo o izvajanju sklepov in stališč 
Skupščine SRS o temeljnih usmeritvah za 
organiziranje in razvoj zunanjetrgovinske 
mreže ter zunanjetrgovinskih kadrov doma In v 
tujini 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Republiški komite za mednarodno sodelovanje v sodelova- 

nju z Gospodarsko zbornico Slovenije in SISEOT 
Rok obravnave: 
II. trimesečje 1981 
Pristojen: 
Zbor združenega dela 

29. Ocena uresničevanja sklepov in stališč 
Skupščine SR Slovenije o obmejnem 
gospodarskem sodelovanju 
Predlagatelj: 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
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Gradivo pripravi: 
Republiški komite za mednarodno sodelovanje 
Rok obravnave: 

III. trimesečje 1981 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

30. Ocena uresničevanja resolucije SR 
Slovenije o sodelovanju z državami v razvoju 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Republiški komite za mednarodno sodelovanje 
Rok obravnave: 
IV. trimesečje 1981 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

31. Zakon o turistični dejavnosti 
Zakon je bil že obravnavan v prvi fazi zakonodajnega po- 

stopka. 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški komite za tržišče in splošne gospodarske za- 

deve v sodelovanju s Komitejem za turizem 
Osnutek: 

II. trimesečje 1981 
Predlog zakona: 

IV. trimesečje 1981 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

II. DEL 

Soglasje k aktom, ki jih sprejemata Zvezni zbor in Zbor 
republik in pokrajin Skupščine SFRJ v soglasju s skupščinami 
socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin. 

I. Zvezni zbor 

I. Predlog sprememb posameznih določb v 
Ustavi SFRJ 

Predlagatelj: 
Komisija Skupščine SFRJ za ustavna vprašanja oziroma 

Zvezni zbor Skupščine SFRJ 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

II. Zbor republik In pokrajin 

Razvojna politika 
1. Resolucija o politiki uresničevanja družbenega plana za 
obdobje od leta 1981 do leta 1985 v letu 1982 

Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

2. Odlok o skupni devizni politiki Jugoslavije 
za leto 1982 

Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

3. Temelji ciljev in nalog skupne emisijske in denarne politike 
in skupnih temeljev kreditne politike za leto 1982 

Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

4. Plačilna in devizna bilanca Jugoslavije za leto 1982 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin ^ 

5. Določitev celotnega obsega proračunskih 
odhodkov federacije za leto 1982 

Pristojna: 
Zbor združenega dela, 
Zbor občin 

6. Odlok o določitvi prihodkov od carin in 
drugih uvoznih davščin, ki se v letu 1982 
odstopajo Interesni skupnosti Jugoslavije za 
ekonomske odnose s tujino 

Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

7. Odlok o določitvi celotnega zneska deviz za potrebe federa- 
cije za leto 1982 

Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

ZAKONODAJNI DEL 

1. Zakon o spremembah In dopolnitvah zakona 
o Narodni banki Jugoslavije in o enotnem 
monetarnem poslovanju narodnih bank 
republik in narodnih bank avtonomnih pokrajin 

Spremembe in dopolnitve tega zakona naj bi vsebovale 
rešitve glede: uporabe emisije po temeljnih in združenih ban- 
kah in na podlagi vrednostnih papirjev, ki jih izdajo Interne 
banke in dajo bankam v eskont; višine povračila za uporab- 
ljena sredstva obvezne rezerve za vzdrževanje dnevne likvi- 
dnosti; kreditiranja Jugoslovanske banke za mednarodnoe- 
konomsko sodelovanje; kreditiranje tržnih blagovnih rezerv; 
poslovanja vojaškega servisa, pooblastila Narodne banke Ju- 
goslavije, da lahko uvaža in vnaša monetarno zlato; kontrole 
pri bankah in končnih uporabnikih ter postopek kontrole; 
pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev delovne skup- 
nosti v Narodni banki Jugoslavije. 

Pristojen: 
Zbor združenega dela 

2. Zakon o kritju tečajnih razlik, nastalih pri 
bankah zaradi spremembe dinarskega tečaja 
in tekočega deviznega priliva bank v letu 1980 

Z zakonom naj bi uredili naslove iz katerih so nastale 
tečajne razlike ter nosilce za poravnavo teh razlik, način 
poravnave tečajnih razlik, periodiko njihove poravnave in 
skrajni rok do katerega bi morala banka poravnati negativni 
saldo tečajnih razlik v letu 1980. 

Pristojen: 
Zbor združenega dela 

3. Zakon o zagotovitvi sredstev za financiranje 
programa graditve proste cone, ustanovljene s 
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sporazumom o zboljšanju gospodarskega 
sodelovanja med SFRJ in republiko Italijo 

Z zakonom bo določen celotni znesek sredstev za financira- 
nje proste cone, ustanovljene s sporazumom o zboljšanju 
gospodarskega sodelovanja med SFRJ in republiko Italijo. 

Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

4. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
carinskega zakona 

S spremembami in dopolnitvami tega zakona naj bi revidi- 
rali njegove določbe o prekrških ter uskladili carinsko osnovo 
za izpolnjevanje mednarodnih obveznosti. 

Pristojen: 
Zbor združenega dela 

5. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 
o carinski tarifi 

S spremembami in dopolnitvami tega zakona naj bi zmanj- 
šali carinske stopnje za stroje, aparate in električno opremo, 
da bi uskladili višino carinske obremenjenosti z drugimi pro- 
izvodi in razbremenili stroške gospodarstva v skladu s stabili- 
zacijskimi ukrepi. 

Pristojen: 
Zbor združenega dela 

6. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 
o financiranju federacije 

Spremembe in dopolnitve tega zakona se bodo nanašale 
na: sistem financiranja JLA, sistem financiranja dopolnilnih 
sredstev gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih 
pokrajin, sistem financiranja rezerv; sistem financiranja za 
potrebe spodbujanja izvoza opreme; sistem financiranja 
družbenopolitičnih organizacij ter prizadevanje za postopno 
preseganje deficitarnega financiranja federacije in dr. 

Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

7. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 
o denarnem sistemu 

S spremembami in dopolnitvami tega zakona bo urejeno 
vprašanje, kaj sodi v zadeve plačilnega prometa. Zakon bo 
usklajen s spremembami predpisov glede dela in delovanja 
internih bank, opravljene pa bodo tudi druge spremembe in 
dopolnitve zakona, če bo ocenjeno, da je to nujno. 

Pristojen: 
Zbor združenega dela 

III. 

Vključevanje zborov in delovnih teles Skupščine SR Slove- 
nije v izvajanje delovnih programov zborov Skupščine SFRJ 
glede vprašanj, ki jih zbora Skupščine SFRJ obravnavata v 
samostojni pristojnosti. 

V delovnem programu Zbora republik in pokrajin in Zvez- 
nega zbora Skupščine SFRJ so navedene številne teme, kate- 
rih obravnava pomeni spremljanje uresničevanja sprejete po- 
litike in ugotavljanje stanja na določenem področju. Prav tako 
so v programih obeh zborov predlagane spremembe in dopol- 
nitve nekaterih aktov. Ker gre za zadeve, ki sodijo v samo- 
stojno pristojnost Zbora republik in pokrajin oziroma Zvez- 
nega zbora Skupščine SFRJ, se bo Skupščina SR Slovenije 
vključevala v obravnavo teh zadev na predlog Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije, delovnih teles skupščine in zborov, 
SZDL, delegacije v Zboru republik in pokrajin in delegatov v 
Zveznem zboru. 

Med pomembnejše teme iz programa Zbora republik in 
pokrajin sodijo: 

- poročilo o uresničevanju družbenega plana Jugoslavije 
za obdobje od leta 1981 do leta 1985 v letu 1981, 

8. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 
o deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s 
tujino 

Spremembe in dopolnitve tega zakona se bodo nanašale 
na: vprašanja uporabe deviznih sredstev in njihovega združe- 
vanja; plačilno-bilančne in devizno-bilančne pozicije republik 
in pokrajin; kompenzacije; metodologijo spremljanja uresni- 
čevanja plačilne in,devizne bilance ter druga vprašanja v zvezi 
z uresničevanjem ukrepov gospodarske stabilizacije. 

Pristojen: 
Zbor združenega dela 

9. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 
o tarifi zveznih administrativnih taks 

S spremembami in dopolnitvami tega zakona bo usklejena 
višina konzultarnih taks za nekatera dejanja s taksami, ki jih 
predpišejo republike in pokrajini, predpisane pa bodo tudi 
nove tarifne številke za dejanja, ki so posledica spremembe 
zveznih zakonov, z uporabo katerih se sprejmejo upravni in 
drugi akti, za katere velja plačevanje taks. 

Pristojen: 
Zbor združenega dela 

10. Zakon o dopolnitvi zakona o dolgoročni 
proizvodni kooperaciji, poslovno-tehničnem 
sodelovanju in pridobivanju ter odstopanju 
materialne pravice do tehnologije med 
domačimi organizacijami združenega dela in 
tujimi osebami 

Z dopolnitvami zakona je treba urediti vprašanje plačil in 
izterjatev po sklenjenih pogodbah o dolgoročni proizvodni 
kooperaciji prek posebnega deviznega računa, ki ga vodijo 
pooblaščene banke, in njihovo evidentiranje pri republiških in 
pokrajinskih samoupravnih interesnih skupnostih za eko- 
nomske odnose s tujino. 

Pristojen: 
Zbor združenega dela 

11. Zakon o izvajanju investicijskih del v tujini 
Z zakonom je treba urediti vprašanje izvajanja investicijskih 

del v tujini, dogovarjanje o skupnem nastopu na tujih trgih, 
dajanje olajšav organizacijam združenega dela, ki izvajajo 
investicijska dela v tujini, obračunavanje stroškov poslovanja 
in ugotavljanje dobička. 

Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

DEL 
- analiza o uresničevanju politike hitrejšega razvoja manj 

razvitih ter analiza uresničevanja dogovorjene politike hitrej- 
šega razvoja gospodarstva SAP Kosovo, 

- analiza o izvajanju novega sistema družbenega planira- 
nja, 

- poročilo o delu v zvezi s pripravo in sprejetjem družbe- 
nega plana Jugoslavije za obdobje 1986 - 1995 oz. za posa- 
mezna področja do leta 2000, 

- organiziranost in delovanje enotnega jugoslovanškega 
trga, preskrbljenost trga s surovinami in reprodukcijskim ma- 
terialom ter z blagom široke porabe, 

- poročilo o uresničevanju skupne devizne politike kredit- 
nih odnosov s tujino in politike dinarskega tečaja v letu 1981 
ter tendence in probleme, ki se pojavljajo pri izvajanju te 
politike na začetku leta 1981. 

V programu Zveznega zbora so naslednje pomembnejše 
teme in akti, ki naj bi jih obravnavala delovna telesa skupščine 
in zborov oziroma na njihov predlog tudi zbori skupščine: 

- analiza o'izvajanju sistema družbenega načrtovanja, 
- uresničevanje in zaščita ustavnih pravic, svoboščin, dolž- 

nosti in odgovornosti delovnih ljudi in občanov, 



- uresničevanje ustavne zasnove občine, 
- poročilo o preobrazbi zveznih upravnih organov in zvez- 

nih organizacij, 
- poročilo o uresničevanju družbene samozaščite v si- 

stemu samoupravljanja, 
- zakon o temeljih odnosov pri gospodarjenju s sredstvi za 

zboljšanje in razširjanje materialne osnove združenega dela 
in pravice delavcev iz naslova minulega dela, 
- zakon o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalid- 

skega zavarovanja, 
- zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o amortiza- 

ciji osnovnih sredstev TOZD in drugih uporabnikov družbenih 
sredstev, 

- zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o revaloriza- 
ciji osnovnih sredstev in sredstev skupne porabe uporabnikov 
družbenih sredstev, 

- predlog za izdajo zakona o temeljih družbenega sistema 
informiranja in o informacijskem sistemu federacije, 
- predlog za izdajo zakona o temeljih sistema javnega 

obveščanja, 
- zakon o splošni ljudski obrambi. 

:l\ 

PERIODIČNI DELOVNI NAČRT 

Zbora združenega dela, Zbora občin in 

Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR 

Slovenije za I. trimesečje 1981 

Na podlagi predloga programa dela Zbora združenega dela, 
Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR 
Slovenije za leto 1981 je pripravljen 

PERIODIČNI DELOVNI 

NAČRT ZBORA 

ZDRUŽENEGA DELA, 

ZBORA OBČIN IN 

DRUŽBENOPOLITIČNEGA 

ZBORA SKUPŠČINE SR 

SLOVENIJE ZA I. 

TRIMESEČJE 1981 

I. SEJE ZBOROV - četrtek, 22. 

januarja 1981 

A. REPUBLIŠKI AKTI 

1. Predlog zakona o upravah za družbene 
prihodke 

Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Koordinator: 
podpredsednik Skupščine SR Slovenije Ludvik Golob 

2. Predlog zakona o kompenzacijah 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Pristojni odbori: 
Odbora za finance, odbora za družbenoekonomske odnose 
Koordinator: 

podpredsednik Skupščine SR Slovenije Jože Globačnik 

3. Osnutek zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o ureditvi določenih 
vprašanj s področja varnosti železniškega 
prometa 

Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 

odbora za družbenopolitični sistem 
Koordinator: 
Emil Tomažič, predsednik Zbora ždruženega dela 

4. Predlog za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o orožju, z osnutkom 
zakona 

Pristojna: 
Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 

odbora za družbenopolitični sistem 
Koordinator: 

Ludvik Golob, podpredsednik Skupščine SR Slovenije 
5. Predlog odloka o načrtu statističnih 
raziskovanj SR Slovenije za leto 1981 

Pristojna: 
Zbor združenega dela > 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
Odbora za družbenopolitični sistem 
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6. Statut ter spremembe in dopolnitve statuta 
Visoke šole za organizacijo dela v Kranju 

Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna: 
skupina delegatov za proučitev statutov oziroma sprememb 

oziroma dopolnitev statutov visokošolskih organizacij 
Koordinator: 
Miro Gošnik, vodja skupine delegatov 

7. Statut Višje agronomske šole v Mariboru 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna: 
skupina delegatov za proučitev statutov oziroma sprememb 

oziroma dopolnitev statutov visokošolskih organizacij 
Koordinator: 
Miro Gošnik, vodja skupine delegatov 

8. Predlog programa dela zborov Skupščine 
SR Slovenije za leto 1981 - s predlogom 
periodičnega načrta za I. trimesečje leta 1981 

Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
komisije skupščine in odbori zborov 
Koordinator: 
Emil Tomažič, predsednik Zbora združenega dela 

B. ZVEZNI AKTI 
1. Osnutek zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o financiranju federacije 

Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
odbora za finance 
Koordinator: 
vodja delegaoije iz SR Slovenije v Zboru republik in pokra- 

jin Marko Bule 

2. Poročilo o usklajevanju osnutka zakona o 
prevzemanju obveznosti federacije, da 
odplačuje zunanje posojilo, ki ga je uporabila 
za graditev hidrosistema »Ibar-Lepenac« 

Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
odbora za finance 
Koordinator: > 
Marko Bule, vodja delegacije v Zboru republik in pokrajin 

Skupščine SFRJ iz SR Slovenije 

3. Predlog družbenega dogovora o načinu in 
oblikah sodelovanja pri določitvi splošne 
politike standardizacije in zboljševanju 
kakovosti proizvodov, del in storitev 

Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
odbora za družbenoekonomske odnose 
Koordinator: 
-vodja delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru Bogdan 

Osolnik 

4. Informacija o načinu uporabe in vračanju 
kredita Narodne banke Jugoslavije v tujini s 
predlogi sklepov (Strogo zaupno) 

Pristojen: 
Zbor združenega dela 
Pristojni odbor: 
odbor za finance 
Koordinator: 
Marko Bule, vodja delegacije v Zboru republik in pokrajin 

Skupščine SFRJ iz SR Slovenije 

II. SEJE ZBOROV - sreda, 

18. februarja 1981 

A. REPUBLIŠKI AKTI 

1. Predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega 
sveta, da sklene družbeni dogovor o 
financiranju sanacije, povečanju zmogljivosti, 
vzdrževanju in gradnji visokogorskih 
planinskih postojank in nadelavi potov, z 
družbenim dogovorom 

Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
odbori za finance 
Koordinator: 
Silva Jereb, predsednica Zbora občin Skupščine SR Slove- 

nije 

2. Statut Pedagoške akademije Univerze 
Edvarda Kardelja v Ljubljani 

Spremembe in dopolnitve statuta pedagoške akademije 
Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani 

Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna: 
skupina delegatov za proučitev statutov oziroma sprememb 

in dopolnitev statutov visokošolskih organizacij 
Koordinator: 
Miro Gošnik, vodja skupine delegatov 

3. Statut Fakultete za sociologijo, politične 
vede in novinarstvo Univerze Edvarda 
Kardelja v Ljubljani 

Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna: 
skupina delegatov za proučitev statutov oziroma sprememb 

in dopolnitev statutov visokošolskih organizacij 
Koordinator: 
Miro Gošnik, vodja skupine delegatov. 

4. Predlog statuta Republiške skupnosti za 
cene 

Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojni: 
Odbor za družbenoekonomske odnose Zbora združenega 

dela in Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj Zbora 
občin. 

XIV 
poročevalec 



B.ZVEZNI AKTI 

1. Osnutek družbenega plana Jugoslavije za 
obdobje od leta 1981 do leta 1985 

Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojni odbori: 
Odbori za družbenoekonomske odnose in razvoj 
Koordinator: 
Marko Bule, vodja delegacije v Zboru republik in pokrajin 

Skupščine SFRJ iz SR Slovenije 

2. Osnutek zakona o pogojih za opravljanje 
gospodarskih dejavnosti organizacij 
združenega dela v prosti coni 

Pristojen: 
Zbor združenega dela 
Pristojen odbor: 
Odbor za finance 
Koordinator: 
Marko Bule, vodja delegacije v Zboru republik in pokrajin 

Skupščine SFRJ iz SR Slovenije 

3. Uresničevanje skupne emisijske in denarne 
politike in skupnih temeljev kreditne politike v 
obdobju od I. do IX. 1980 

Pristojen: 
Zbor združenega dela 
Pristojen odbor: 
odbor za finance, ki obravnava tudi »Informacijo o pojavih 

izdajanja menic brez kritja dolžniško upniškega razmerja 
Koordinator: 
Marko Bule,-vodja delegacije v Zboru republik in pokrajin 

Skupščine SFRJ iz SR Slovenije 

4. Osnutek odloka o določanju strukture 
sredstev, ki so osnova za valorizacijo sredstev 
za odpravo posledic katastrofalnega potresa, 
ki je prizadel SR Črno goro v letu 1979 

Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojni odbori: 
odbori za finance 
Koordinator: 
Marko Bule, vodja delegacije v Zboru republik in pokrajin 

Skupščine SFRJ iz SR Slovenije 

5. Osnutek družbenega dogovora o 
zagotavljanju sredstev za delo 
Jugoslovanskega centra za teorijo in prakso 
samoupravljanja »Edvard Kardelj« v Ljubljani, 
za obdobje od 1981. do 1985. leta 

Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojni odbori: 
odbori za finance in Odbor za družbenopolitični sistem 

Zbora združenega dela in Odbor za družbenopolitični in ko- 
munalni sistem Zbora občin 

III. SEJE ZBOROV - sreda, 25. 

marca 1981 

REPUBLIŠKI AKTI 

1. Predlog družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1981 do 1985 

Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Obravnavajo tudi: 
Skupščine samoupravnih interesnih skupnosti s področja 

družbenih dejavnosti 
V obravnavi sodelujejo: 
Republiška konferenca SZDL Slovenije, 
Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije, 
Gospodarska zbornica Slovenije, samoupravne interesne 

skupnosti s področja materialne proizvodnje 
Koordinator: 
Jože Globačnik, podpredsednik Skupščine SR Slovenije 

2. Osnutek zakona o urejanju prostora 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna odbora: 
odbora za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo 

okolja 
V obravnavi sodeluje: 
Republiška konferenca SZDL Slovenije 
Koordinator: 
Silva Jereb, predsednica Zbora občin Skupščine SR Slove- 

nije 

3. Predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih 

Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
Odbor za agrarno politiko Zbora združenega dela in Odbor 

za družbenoekonomske odnose in razvoj Zbora občin 
Koordinator: 
Emil Tomažič, predsednik Zbora združenega dela 

4. Predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o ureditvi določenih 
vprašanj s področja varnosti železniškega 
prometa 

Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
odbori za družbenopolitični sistem 
Koordinator: 
Emil Tomažič, predsednik Zbora združenega dela 

5. Osnutek zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o investicijskih vlaganjih 
SR Slovenije v graditev objektov in nabavo 
opreme v obdobju od leta 1978 do leta 1982 

Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
Odbora za finance in odbora za družbenopolitični sistem 
Koordinator: 
Ludvik Golob, podpredsednik Skupščine SR Slovenije 
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IV. SEJE ZBOROV - petek, 27. 

marca 1981 

1. Poročilo o uresničevanju zakona o zakonski 
zvezi in družinskih razmerjih in resolucije o 
načrtovanju družine in družbenih prizadevanjih 
za njen nastanek in varnost in zakona o 
zdravstvenih ukrepih pri uresničevanju pravice 
do svobodnega odločanja o rojstvu otrok 

Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojno delovno telo: 
medzborovska skupina delegatov za proučitev porodila 
Koordinator: 
Tina Tomlje, predsednica Družbenopolitičnega zbora 

2. Predlog za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o volitvah in delegiranju v 
skupščine z osnutkom 
3. Predlog za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o določitvi okolišev in 
števila delegatskih mest po dejavnostih in 
okoliših za Zbor združenega dela Skupščine 
SR Slovenije z osnutkom 

Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
V obravnavi sodelujejo: 
Republiška konferenca SZDL Slovenije, Republški svet 

Zveze sindikatov Slovenije 
Koordinator: 
Miro Gošnik, predsednik Komisije za pravosodje 

4. Predlog za izdajo zakona o Republiškem 
svetu za varstvo ustavne ureditve z osnutkom 

Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

Pristojna delovna telesa: 
odbori za družbenopolitični sistem 
V obravnavi sodeluje: 
Republiška konferenca SZDL Slovenije 
Koordinator: 
Ludvik Golob, podpredsednik skupščine SR Slovenije 

5. Predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o prepovedi nomadske 
paše 

Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
Odbor za agrarno politiko Zbora združenega dela in Odbor 

za družbenopolitični in komunalni sistem Zbora občin 
Koordinator: 
Emil Tomažič, predsednik Zbora združenega dela 

6. Predlog zakona o določitvi zaokroženega 
urbanega območja občin Maribor-Pesnica, 
Maribor-Pobrežje, Maribor-Rotovž, Maribor- 
Ruše, Maribor-Tabor in Maribor-Tezno 

Pristojen: 
Zbor občin 
Pristojno delovno telo: 
Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem 
Koordinator: 
Silva Jereb, predsednica Zbora občin 

7 Predlog periodičnega delovnega načrta 
zborov Skupščine SR Slovenije za II. 
trimesečje 1981 

Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
Komisije skupščine in odbori zborov 
Koordinator: 
Emil Tomažič, predsednik Zbora združenega dela 
Zbori bodo v tem obdobju obravnavali tudi nekatere druge 

akte, ki jih sprejema Zbor republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ na podlagi soglasja skupščin republik in avtonomnih 
pokrajin. 
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PREDLOG DRUŽBENEGA DOGOVORA 

o skupnih osnovah za zagotavljanje in 

usklajevanje samoupravnih 

družbenoekonomskih odnosov na 

področju stanovanjskega gospodarstva v 

SR Sloveniji 

V prilogi XVI. Poročevalca je bil dne 13/11-1980 
objavljen ob Predlogu zakona o stanovanjskem 
gospodarstvu Osnutek družbenega dogovora o 
skupnih osnovah za zagotavljanje in usklajevanje 
samoupravnih družbenoekonomskih odnosov na 
področju stanovanjskega gospodarstva v SR Slo- 
veniji 

Javna razprava, ki je o osnutku družbenega do- 
govora trajala znatno več časa, kot je bilo prvotno 
predvideno, je dala zelo veliko pobud in konkret 
nih predlogov za dopolnitev družbenega dogo 
vora Bistvene dopolnitve in podaljšanje javne 
razprave so bile potrebne tudi zato, ker je bil 
Predlog zakona o stanovanjskem gospodarstvu 
dopolnjen z večjim številom amandmajev in spre 
iet šele januarja tega leta 

Iniciativni odbor podpisnikov družbenega dogo 
vora je na podlagi predlogov za dopolnitev 
osnutka družbenega dogovora pripravil delovni 
predlog besedila družbenega dogovora in ga pod- 
pisnikom dne 26 januarja posredoval v ponovno 
razpravo Pri izdelavi dokončnega besedila pred- 
loga družbenega dogovora je iniciativni odboi 
podpisnikov upošteval veliko pripomb, ki jih je 

dobil iz razprave, zlasti pa usmeritve oblikovane 
na seji Predsedstva RK SZDL 

Tudi na delovni tekst predloga smo dobili večje 
število pripomb in predlogov za dopolnitev druž- 
benega dogovora Iniciativni odbor je vse pred- 
loge proučil in ob sodelovanju in usmeritvah koor- 
dinacijskega odbora pri predsedstvu RK SZDL za 
spremljanje in koordiniranje javne razprave o sa- 
moupravnih družbenoekonomskih odnosih v sta- 
novanjskem gospodarstvu, Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije teles Republiškega sveta 
Zveze sindikatov Slovenije, Gospodarske zbornice 
Slovenije, Skupnosti socialnega varstva Slovenije, 
Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije, Skupno- 
sti pokrajinskega in invalidskega zavarovanja in 
Skupnosti socialnega skrbstva Slovenije sprejel 

Predlog družbenega dogovora, 
ki ga podpisnikom posreduje v zaključno fazo 

razprave in podpis 
Iniciativni odbor podpisnikov je sklenil predla 

gati vsem podpisnikom sprejem družbenega do 
govora 

PREDLOG 
19 2 t981 

Na podlagi fc> ciena zakona o stanovanj 
skem gospodarstvu (Ur list SRS št 3/81' 
skleneio 

REPUBLIŠKA KONFERENCA SZDL SLO 
VENIJE 

REPUBLIŠK« SVET ZVEZE SINDIKATOV 
SLOVENIJE 

REPUBLIŠKA KONFERENCA ZVEZE SO 
CIALISTIČNE MLADINE SLOVENIJE 

IZVRŠNI SVET SKUPŠČINE SR SLOVE 
NIJE 

GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE 
MEDOBČINSKE GOSPODARSKE ZBOR 

NIČE 

SPLOŠNO ZDRUŽENJE KOMUNALNEGA 
IN STANOVANJSKEGA GOSPODARSTVA 
SLOVENIJE 

SPLOŠNO ZDRUŽENJE GRADBENIŠTVA 
iN IGM SLOVENIJE 

SPLOŠNO ZDRUŽENJE DROBNEGA GO 
SPODARSTVA SLOVENIJE 

ZVEZA STANOVANJSKIH SKUPNOSTI 
SLOVENIJE 

ZVEZA KOMUNALNIH SKUPNOSTI SLO 
VENIJE 

SKUPNOST SOCIALNEGA VARSTVA SLO 
VENIJE 

SKUPNOST POKOJNINSKEGA IN INVA 
LlDSKEGA ZAVAROVANJA V SR SLOVENIJI 

SKUPNOST SOCIALNEGA SKRBSTVA 
SLOVENIJE 

SKUPŠČINE OBČIN V SR SLOVENIJI 
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OPOMBE: OBČINSKE SKUPNOSTI SOCIALNEGA 
VARSTVA 

OBČINSKE SKUPNOSTI SOCIALNEGA 
SKRBSTVA 

OBČINSKE SAMOUPRAVNE STANO- 
VANJSKE SKUPNOSTI 

OBČINSKE SAMOUPRAVNE KOMUNAL- 
NE SKUPNOSTI 

OBČINSKE STAVBNO-ZEMLJIŠKE SKUP- 
NOSTI 

TEMELJNE BANKE V SR SLOVENIJI 

DRUŽBENI DOGOVOR 
O SKUPNIH OSNOVAH ZA 
ZAGOTAVLJANJE IN USKLAJEVANJE 
SAMOUPRAVNIH 
DRUŽBENOEKONOMSKIH ODNOSOV 
NA PODROČJU STANOVANJSKEGA 
GOSPODARSTVA V SR SLOVENIJI 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Z družbenim dogovorom o skupnih osno- 

vah za zagotavljanje in usklajevanje samou- 
pravnih družbenoekonomskih odnosov na 
področju stanovanjskega gospodarstva v SR 
dloveniji (v nadaljnjem besedilu: družbeni do- 
govor) se udeleženci zavezujejo uveljaviti na- 
čela zakona o stanovanjskem gospodarstvu, 
pri čemer bodo v okviru svojih pristojnosti 
delovali tako, da se bodo ta načela dosledno 
uveljavljala v samoupravnih splošnih aktih te- 
meljnih organizacij ter drugih samoupravnih 
organizacij in skupnosti zlasti pa: 

- oblikovanju in zagotavljanju sredstev; 
- vzajemnosti pri reševanju stanovanjskih 

vprašanj; 
- solidarnosti pri reševanju stanovanjskih 

vprašanj; 
- porabi sredstev, namenjenih za stano- 

vanjsko gradnjo; 
- lastni udeležbi pri pridobitvi družbenega 

stanovanja; 
- osnovah in merilih za dodeljevanje druž- 

benih stanovanj in stanovanjskih posojil iz 
stanovanjskih sredstev; 

- osnovah in merilih za dodeljevanje soli- 
darnostnih stanovanj; 

- osnovah in merilih za delno nadomešča- 
nje stanarin; 

- nadomeščanju in prenovi družbenih sta- 
novanj in stanovanjskih hiš 

- zamenjavi stanovanj; 
- uveljavljanju nalog splošne ljudske 

obrambe in družbene samozaščite na po- 
dročju stanovanjskega gospodarstva; 

- organiziranju temeljnih stanovanjsko-ko- 
munalnih bank oziroma poslovnih enot za 
kreditiranje stanovanjskega in komunalnega 
gospodarstva v temeljnih bankah; 

- financiranju izgradnje stanovanjskih na- 
selij in investitorstvu stanovanjske gradnje. 

Udeleženci se zavezujejo uveljaviti načela 
opredeljena s tem družbenim dogovorom, tu- 
di pri nadaljnjem zagotavljanju in usklajeva- 
nju samoupravnega urejanja družbeno-eko- 
nomskih odnosov na poročju komunalnega in 

stavbnozemljiškega gospodarstva, za uresni- 
čevanje skupnih nalog, potreb in interesov na 
področju družbeno usmerjene stanovanjske 
gradnje. 

II. OBLIKOVANJE IN ZAGOTAVLJANJE 
SREDSTEV 

2. člen 
Udeleženci se zavezujejo, da se bodo zav- 

zemali, da bodo delavci v temeljnih organiza- 
cijah združenega dela in delovnih skupnostih 
oblikovali za stanovanjsko gradnjo sredstva iz 
čistega dohodka v taki višini, da bo zadovo- 
ljen s plani predviden obseg reševanja stano- 
vanjskih potreb njihovih delavcev in upoko- 
jencev ter z družbenim planom občine opre- 
deljena gradnja stanovanj. 

Udeleženci se bodo zavzemali, da bodo de- 
lavci v temeljnih organizacijah združenega 
dela, v delovnih organizacijah, v sestavljenih 
organizacijah združenega dela in v delovnih 
skupnostih zagotavljali po načelih vzajemno- 
sti tudi reševanje stanovanjskih vprašanj de- 
lavcev tistih temeljnih organizacij združenega 
dela in delovnih skupnosti, ki začasno ne mo- 
rejo oblikovati za stanovanjsko gradnjo dovolj 
sredstev iz čistega dohodka. 

Udeleženci se bodo zavzemali, da bodo de- 
lavci v temeljnih organizacijah združenega 
dela, delovnih organizacijah, sestavljenih or- 
ganizacijah združenega dela in v delovnih 
skupnostih združevali v stanovanjski skupno- 
sti po načelih vzajemnosti in solidarnosti 
sredstva iz čistega dohodka in dohodka, na- 
menjena za stanovanjsko gradnjo ter tudi 
sredstva čistega dohodka za stanovanjsko 
graditev, namenjena za reševanje stanovanj- 
skih vprašanj njihovih delavcev. Pri tem naj bi 
se sredstva vzajemnosti združevala v stano- 
vanjski skupnosti za dobo 20 let. 

3. člen 
Udeleženci si bodo prizadevali, da bodo 

delavci v temeljnih organizacijah združenega- 
dela in delovnih skupnostih v svojih samou- 
pravnih splošnih aktih določili način in obseg 
akontiranja sredstev za stanovanjsko gradnjo 
iz čistega dohodka, ki jih med letom izločajo v 
sklad skupne porabe ter za potrebe vzaje- 
mnosti v stanovanjski skupnosti v skladu s 
samoupravnim sporazumom o temeljih plana 
stanovanjske skupnosti. 

4. člen 
Skupnost pokojninskega in invalidskegaza- 

varovanja v SR Sloveniji bo v obdobju 
1981-1985 združevala sredstva po dosedanjih 
predpisih in jih namenjala za gradnjo stano- 
vanj in domov za upokojence, pri čemer se bo 
dogovarjala s stanovanjskimi skupnostmi za 
učinkovito porabo sredstev in za reševanje 
stanovanjskih vprašanj upokojencev in invali- 
dov. 

5. člen 
Udeleženci si bodo prizadevali, da bodo 

stanovanjske skupnosti sklepale posebne sa- 
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moupravne sporazume, s katerimi bodo ure- 
jale združevanje sredstev za tiste delavce, ki 
se dnevno vozijo na delo iz drugih občin/z 
območja katerih so udeleženke teh sporazu- 
mov 

III. VZAJEMNOST IN SOLIDARNOST 
PRI REŠEVANJU STANOVANJSKIH 
VPRAŠANJ 

6. člen 
Stanovanjske skupnosti bodo v samouprav- 

nih sporazumih o temeljih plana stanovanjske 
skupnosti, planih in svojih samoupravnih 
splošnih aktih določile podrobnejše pogoje in 
merila za pridobivanje posojil iz združenih 
sredstev vzajemnosti, do katerih so upraviče- 
ne temeljne organizacije združenega dela, 
delovne skupnosti, delavci ter upokojenci. 

Stanovanjske skupnosti bodo pri kreditira- 
nju stanovanjske gradnje iz sredstev vzaje- 
mnosti uveljavile ugodnejše pogoje za krediti- 
ranje etažne in zadružne etažne stanovanjske 
gradnje v odnosu na gradnjo stanovanjskih 
hiš v zasebni lasti, razen na območjih, kjer je 
planirana predvsem gradnja stanovanjskih 
hiš v zasebni lasti. 

Stanovanjske skupnosti bodo pri kreditira- 
nju stanovanjske gradnje uveljavile tudi nače- 
lo, da so do posojil iz združenih sredstev 
vzajemnosti upravičene temeljne organizacije 
združenega dela in delovne skupnosti, ki za- 
časno ne morejo zagotoviti dovolj čistega do- 
hodka, da bi v skladu skupne porabe obliko- 
vale sredstva za reševanje stanovanjskih po- 
treb, opredeljenih s planom in usklajene s 
planom stanovanjske skupnosti 

7. člen 

Udeleženci si bodo prizadevali, da bodo 
delavci v temeljnih organizacijah združenega 
dela in delovnih skupnosti določili v svojih 
samoupravnih splošnih aktih obveznost na- 
menskega varčevanja delavcev za pridobitev 
posojil iz sredstev vzajemnosti ter vzpodbujali 
varčevanje za pridobitev posojil za lastno 
udeležbo. 

Stanovanjske skupnosti bodo pogoje in 
merila za pridobivanje posojil iz združenih 
sredstev vzajemnosti do katerih so upravičeni 
delovni ljudje, ki samostojno opravljajo dejav- 
nost z osebnim delom s sredstvi v lasti obča- 
nov in pri njih zaposleni delavci ter delovni 
ljudje, ki samostojno kot poklic opravljajo 
umetniško ali drugo dejavnost, določila s pra- 
vilniki. 

8. člen 

Udeleženci se bodo zavzemali, da bodo de- 
lavci v organizacijah združenega dela in de- 
lovnih skupnostih ter delovni ljudje, ki samo- 
stojno opravljajo dejavnost z osebnim delom 
s sredstvi v lasti občanov ter delovni ljudje, ki 
samostojno kot poklic opravljajo umetniško 
ali drugo dejavnost, združevali sredstva za 
solidarnost v stanovanjski skupnosti najmanj 
v višini 1% na bruto osebne dohodke. 

IV. NAMENI PORABE SREDSTEV, OPOMBE: 
NAMENJENIH ZA STANOVANJSKO 
GRADITEV 

9. člen 

Udeleženci ugotavljajo, da delavci, delovni 
ljudje in občani namenjajo za stanovanjsko 
gradnjo sredstva čistega dohodka in dohodka 
za: 

- gradnjo, nakup in prenovo družbenih in 
zasebnih stanovanj in stanovanjskih hiš, 

za solidarnostno graditev stanovanj, 
- za gradnjo stanovanj, namenjenih reše- 

vanju stanovanjskih vprašanj borcev NOV ter 
kmetov-borcev NOV, 

- za gradnjo domov in stanovanj za upoko- 
jence, 

- za gradnjo samskih domov za delavce, 
- za gradnjo stanovanj, namenjenih reše- 

vanju stanovanjskih vprašanj kmetov koope- 
rantov in združenih kmetov, 

- za gradnjo družbenih stanovanj, name- 
njenih deficitarnim kadrom v manj razvitih 
občinah, manj razvitih območjih in manj ra- 
zvitih obmejnih območjih, 

- za gradnjo domov za učence in študente 
za obdobje 1981-1985, 
- za ureditev bivalnih pogojev udeležencev 
mladinskih delovnih akcij. 

Temeljne banke bodo določile v svojih 
planskih aktih in v samoupravnih sporazumih 
o združevanju sredstev za določen namen ter 
v skladu s samoupravnimi sporazumi o teme- 
ljih planov stanovanjskih skupnosti namen in 
obseg sredstev za kreditiranje stanovanjske 
graditve. 

V. LASTNA UDELEŽBA PRI 
PRIDOBITVI DRUŽBENEGA 
STANOVANJA 

10. člen 
Udeleženci si bodo prizadevali, da se v sa- 

moupravnih splošnih aktih temeljnih organi- 
zacij združenega dela in delovnih skupnosti 
ter stanovanjskih skupnosti pri uveljavljanju 
obvezne lastne udeležbe za rešitev stanovanj- 
skega vprašanja upošteva zlasti naslednje 
osnove in merila 

- vrednost stanovanja, 
- socialno ekonomski položaj delavca in 

njegove družine, 
- zdravstveno stanje delavca in njegove dr- 

žine, 
Udeleženci si bodo prizadevali, da se v sa- 

moupravnih splošnih aktih temeljnih organi- 
zacij združenega dela in delovnih skupnosti 
ter stanovanjskih skupnosti uveljavi oprosti- 
tev plačila lastne udeležbe za tiste delavce, ki 
se preselijo v manjše oziroma manj vredno 
stanovanje ter za delavce katerih skupni 
osebni dohodek na družinskega člana ne pre- 
sega 20% povprečnega osebnega dohodka v 
SRS 

11. člen 
Udeleženci se zavezujejo, da bodo uveljavili 

višino lastne udeležbe glede na povprečni 
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OPOMBE: mesečni dohodek na družinskega člana go- 
spodinjstva v letu pred vselitvijo V družbeno 
stanovanje. 

V osnovo za izračun dohodka naj se štejejo 
vsi dokazljivi dohodki, ki po veljavnih predpi- 
sih prestavljajo osnovo za obdavčitev skupne- 
ga dohodka občanov. V posebnih primerih, 
zlasti ko se ocenjuje, da družina živi v težjih 
razmerah, kot to izkazujejo dokazila o dohod- 
ku družinskih članov, se pred določitvijo viši- 
ne letne udeležbe pridobi mnenje Centra za 
socialno delo; na njegov predlog pa je možna 
tudi popolna oprostitev lastne udeležbe v 
izredno težkih socialnih primerih (na primer: 
upravičenost do stalne družbene pomoči, 
dolgotrajna težja bolezen in drugi izjemno 
povečani izdatki družine, vezani na zadovolje- 
vanje osnovnih življenjskih pogojev). 

12. člen 
Udeleženci se bodo zavzemali, da bodo 

konkretno višino in pogoje lastne udeležbe 

ter rok vračila opredelili delavci v temeljnih 
organizacijah združenega dela in delovnih 
skupnosti v svojih samoupravnih splošnih ak- 
tih skladno s samoupravnim sporazumom o 
temeljih plana stanovanjske skupnosti. 

Udeleženci si bodo prizadevali, da bodo 
delavci v temeljnih organizacijah združenega 
dela in delovnih skupnosti vnesli samouprav- 
ne splošne akte določili, da se lastna udelež- 
ba plača pred vselitvijo oziroma preselitvijo, 
vrne pa po 10 letih v enkratnem znesku s3%- 
no obrestno mero, posojila za lastno udelež- 
bo pa naj bi banka odobrila za dobo naiveč 5 
let. 

13. člen 
Udeleženci se bodo zavzemali, da bodo pri 

dodelitvi družbenega stanovanja delavci v te- 
• meljnih organizacijah združenega dela in de- 
lovnih skupnosti upoštevali naslednjo mini- 
malno višino lastne udeležbe. 

Skupni povprečni mesečni dohodek na družinskega člana izražen v odstotku % udeležbe občana na nabavno 
na povprečni mesečni osebni dohodek v SRS v preteklem letu vrednost stanovanja 

za družine z dvema 

do 
nad 
nad 
nad 
nad 
nad 
nad 
nad 
nad 
nad 
nad 
nad 
nad 
nad 
nad 
"nad 
nad 
nad 

20% 
20% 
25% 
30% 
35% 
40% 
45% 
50% 
55% 
60% 
65% 
70% 
75% 
80% 
85% 
90% 
95% 

100% 

do 25% 
do 30% 
do 35% 
do 40% 
do 45% 
do 50% 
do 55% 
do 60% 
do 65% 
do 70% 
do 75% 
do 80% 
do 85% 
do 90% 
do 95% 
do 100% 

za samske občane 
in več člani 

do 35% 
nad 35% do 
nad 40% do 
nad 45% do 
nad 50% do 
nad 55% do 
nad 60% do 
nad 65% do 
nad 70% do 
nad 75% do 
nad 80% do 
nad 85% do 
nad 90% do 
nad 95% do 
nad 100% do 
nad 105% do 
nad 110% do 
nad 115% 

40% 
45% 
50% 
55% 
60% 
65% 
70% 
75 
80% 
85% 
90% 
95% 

100% 
105% 
110% 
115% 

brez udeležbe 
1% 
2% 
3% 
4% 
5% 
6% 
7% 
8% 
9% 

10% 
11% 
12% 
13% 
14% 
16% 
18% 
20% 

14. člen 
Udeleženci se dogovorijo, da bodo imetniki 

stanovanjske pravice na družbenem stanova- 
nju vplačali denarna sredstva lastne udeležbe 
v sklad skupne porabe organizacije združene- 
ga dela ali delovne skupnosti, ki jim je stano- 
vanje dodelila, imetniki stanovanjske pravice 
na stanovanju, zgrajenem iz sredstev solidar- 
nosti in iz sredstev Skupnosti pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji, ter 
na stanovanju, nad katerim ima razpolagalno 
pravico stanovanjska skupnost, pa bodo vpla- 
čali denarna sredstva lastne udeležbe na po- 
seben račun sredstev solidarnosti stanovanj- 
ske skupnosti. Ta načela se smiselno uporab- 
ljajo tudi v vseh drugih primerih, ko se zahte- 
va lastna udeležba. 

Lastna udeležba se bo vračala iz skladov 
skupne porabe temeljne organizacije združe- 
nega dela oziroma delovne skupnosti in iz 

združenih sredstev solidarnosti pri stanovanj- 
ski skupnosti 

15. člen 
Udeleženci se bodo zavzemali, da bodo de- 

lavci v temeljnih organizacijah združenega 
dela in delovnih skupnosti pri sprejemanju 
samoupravnih splošnih aktov uveljavili mož- 
nost, da bodo občani in družine v težkem 
gmotnem položaju in tiste mlade družine, (za 
mlado družino se šteje družina, ki ima vsaj 
enega otroka in v kateri nobeden od staršev 
nima več kot 30 let), ki na podlagi dogovorje- 
nih kriterijev ne morejo plačati lastne udelež- 
be pred vselitvijo, vplačale lastno udeležbo po 
vselitvi v stanovanje, s tem, da se zavežejo 
namensko varčevati pri banki za lastno ude- 
ležbo, za kar naj bi dovolili tudi administrativ- 
no prepoved na osebni dohodek. 

V primerih iz prejšnjega odstavka naj se 
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višina lastne udeležbe določi v znesku in po 
kriterijih, ki veljajo na dan, ko nastopi pogoj 
vplačila lastne udeležbe. 

VI. STANOVANJSKI STANDARD 

16. člen 

Udeleženci si bodo prizadevali, da se v sa- 
moupravnih splošnih aktih temeljnih organi- 
zacij združenega dela in delovnih skupnosti, 
stanovanjskih skupnosti in bank ter pri obli- 
kovanju samoupravnih sporazumov o teme- 
ljih planov stanovanjske skupnosti uveljavijo 
stanovanjski standardi, ki bodo temeljili na 
stvarnih materialnih možnostih združenega 
dela. 

17. člen 

Udeleženci dogovora se bodo zavzemali, da 
bodo delavci v temeljnih organizacijah zdru- 
ženega dela in delovnih skupnostih ter stano- 
vanjski skupnosti upoštevali pri dodeljevanju 
družbenih stanovanj naslednje standarde, ki 
ne bodo presegali naslednjih normativov: 
število stanovanjska 
družinskih članov površina do: 
1 32 m2 

2 45 m2 

3 58 m2 

4 70 m2 

Pri tem se bodo udeleženci zavzemali, da se 
bodo dodeljevala družbena stanovanja zno- 
traj teh normativov, razen v izjemnih primerih, 
ko razmere v družini narekujejo odstopanje 
od gornjih normativov (tri generacije v druži- 
ni, bolezen, ki terja trajno nego in podobno). 

Za vsakega nadaljnjega družinskega člana 
se stanovanjska površina lahko poveča naj- 
več do 15 m2 

18. člen 

Udeleženci dogovora se bodo zavzemali, da 
bodo temeljne organizacije združenega dela, 
delovne skupnosti in banke kreditirale v višini 
povečane vrednosti stanovanja v občini samo 
do 90 m2 upoštevaje omejitve po 29. členu 
tega družbenega dogovora. 

19. člen 

Stanovanjske skupnosti bodo v skladu z 
družbenim dogovorom o oblikovanju cen v 
stanovanjski gradnji v SR Sloveniji najmanj 
enkrat letno določale ceno m2 stanovanja v 
individualni gradnji, ki se upošteva za izračun 
predračunske vrednosti pri dodelitvi posojila. 

VII. OSNOVE IN MERILA ZA 
DODELJEVANJE DRUŽBENIH 
STANOVANJ IN STANOVANJSKIH 
POSOJIL IZ STANOVANJSKIH 
SREDSTEV 

20. člen 

Udeleženci si bodo prizadevali, da se v sa- 
moupravnih splošnih aktih temeljnih organi- 

zacij združenega dela in delovnih skupnosti 
pri kreditiranju stanovanjske gradnje iz stano- 
vanjskih sredstev uveljavi za dodeljevanje 
družbenih stanovanj in stanovanjskih posojil 
zlasti naslednje v občini poenotene osnove in 
merila: 

- ocena stanovanjskih razmer, v katerih ži- 
vi delavec in njegova družina; 

- socialni položaj delavca in njegove dru- 
žine; 

- delovni prispevek; 
- skupna in posebna delovna doba de- 

lavca; 
- zdravstveno stanje delavca in njegove 

družine; 
- udeležba v NOV. 
Udeleženci si bodo prizadevali, da bodo 

delavci v samoupravnih splošnih aktih temelj- 
nih organizacij združenega dela in delovnih 
skupnosti posebej vzpodbujali skupno reše- 
vanje stanovanjskih vprašanj družinskih čla- 
nov, zaposlenih v različnih organizacijah 
združenega dela in delovnih skupnostih ter 
opredelili tudi kadrovske potrebe in posamez- 
ne profile kadrov, ki bodo imeli pravico prido- 
bivati stanovanja izven kriterijev iz prejšnjega 
odstavka ter s srednjeročnimi in letnimi plani 
predvideli potrebna sredstva čistega dohodka 
in konkretne pogoje za pridobivanje stano- 
vanj. 

VIII. OSNOVE IN MERILA ZA 
DODELJEVANJE SOLIDARNOSTNIH 
STANOVANJ 

21. člen 

Stanovanjske skupnosti bodo pri dodelje- 
vanju solidarnostnih stanovanj uveljavile zla- 
sti naslednje osnove in merila: 

oceno stanovanjskih razmer, v katerih ži- 
vi občan in njegova družina, kot prevladujoč 
kriterij; 

socialno ekonomski položaj občana in 
njegove družine; 

- skupni dohodek občana in njegove dru- 
žine, upoštevajoč, da višina skupnega dohod- 
ka na člana gospodinjstva poprečno mesečno 
ne bi smela presegati mejnega zneska. Pri 
tem je mejni znesek (minimalni življenjski 
strošek) znesek, ki ga po enotno dogovorjeni 
metodologiji ugotovijo v občinskih skupno- 
stih socialnega varstva na osnovi elementov 
usklajenih v Skupnosti socialnega varstva 
Slovenije. 

Mnenje o socialno ekonomskem položaju 
občana dajejo centri za socialno delo. 

Stanovanjske skupnosti bodo pri reševanju 
stanovanjskih vprašanj upokojencev upošte- 
vale načela, da upokojenci in invalidi lahko 
pridobijo solidarnostno stanovanje, če izpol- 
njujejo v Skupnosti socialnega varstva Slove- 
nije dogovorjene pogoje in merila za pridobi- 
tev solidarnostnega stanovanja, omejitve gle- 
de višine dohodka pa ne veljajo za upokojen- 
ce, invalide in borce NOV, ki pridobivajo sta- 
novanja iz sredstev Skupnosti pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji, 
namenjenih za stanovanjsko gradnjo. 

OPOMBE: 
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OPOMBE: IX. OSNOVE IN MERILA ZA DELNO 
NADOMEŠČANJE STANARIN 

22. člen 
Stanovanjske skupnosti bodo pri odobrava- 

nju delne nadomestitve stanarine upoštevale, 
da je imetnik stanovanjske pravice v skladu z 
določbami zakona o stanovanjskem gospo- 
darstvu upravičen do delne nadomestitve sta- 
narine v skladu z merili, določenimi v samou- 
pravnem sporazumu o temeljih plana in dru- 
gih splošnih aktih stanovanjske skupnosti 
upoštevaje skupni dohodek občana in njego- 
ve družine, ki naj ne presega na člana gospo- 
dinjstva mesečno mejnega zneska ter da 
imetnik stanovanjske pravice v nobenem pri- 
meru ni upravičen do delne nadomestitve sta- 
narine v naslednjih primerih: 

- Če oddaja stanovanje ali del stanovanja v 
pod najem; 

- Če uporablja stanovanje ali del stanova- 
nja za poslovne prostore ali obrtno dejavnost; 

- Če je lastnik vseljivega stanovanja, vselji- 
ve stanovanjske hiše ali vikenda, 

- Če zaseda nestandardno stanovanje gle- 
de na število članov družine in če je odklonil 
ponuđeno zamenjavo za standardno stanova- 
nje. 

Podrobnejše in morebitne dodatne kriterije, 
ki izključujejo pravico do delne nadomestitve 
stanarine, določa pravilnik stanovanjske 
skupnosti o delnem nadomeščanju stanarine. 

23. člen 
Stanovanjske skupnosti bodo po poprejšnji 

uskladitvi v Skupnosti socialnega varstva pri 
odobravanju delne nadomestitve stanarine 
upoštevale tudi, da se ta pravica lahko prizna- 
va tudi občanu ali družini, ki ne izpolnjuje 
kriterijev glede dohodka, živi pa v težkem 
gmotnem položaju (naprimer; bolezen, invali- 
dnost, otroci z motnjami v telesnem ali dušev- 
nem razvoju, druge težje obremenitve druži- 
ne, ki so tudi materialnega značaja) oziroma 
pravica zavrne občanu ali družini, ki formalno 
izpolnjuje pogoje za delno nadomestitev sta- 
narine, živi pa v izredno dobrem gmotnem 
položaju. 

X. NADOMEŠČANJE IN PRENOVA 
DRUŽBENIH STANOVANJ 
IN STANOVANJSKIH HIŠ 

24. člen 
Udeleženci si bodo prizadevali, da bodo 

delavci v temeljnih organizacijah združenega 
dela in delovnih skupnostih namenili za nado- 
meščanje in prenovo družbenih stanovanj in 
stanovanjskih hiš tudi del sredstev čistega 
dohodka. 

Udeleženci se dogovorijo, da se lahko v 
prenovo vključujejo tudi občani z lastnimi 
sredstvi 

25. člen 
Udeleženci si bodo prizadevali, da naj se pri 

vlaganjih v prenovo upošteva načelo smotr- 

nosti, ki dovoljuje porabo sredstev za taka 
dela le takrat, ko se prenovljene ali nadome- 
ščene stanovanjske površine pridobijo s sred- 
stvi, ki niso višja od sredstev za novogradnjo 
ter da se pri obnovitvenih ali prenovitvenih 
delih na objektih, ki so del kulturnozgodovin- 
ske dediščine stanovanjska sredstva porab- 
ljajo le do višine cene za ustrezno novo stano- 
vanjsko površino, medtem ko se preostala 
sredstva zagotavljajo iz drugih virov, kot so: 

- sredstva imetnikov pravice uporabe na 
stanovanjskih in poslovnih stavbah v družbe- 
ni lastnini, 

- sredstva imetnikov stanovanjske pravice 
na stanovanjih in najemnih poslovnih prosto- 
rov v lasti občanov, 

- sredstva lastnikov stanovanj in poslovnih 
prostorov, 

- namensko združena sredstva temeljnih 
organizacij združenega dela in delovnih 
skupnosti iz čistega dohodka, 

- sredstva nadomestila za uporabo stavb- 
nega zemljišča za prenovo komunalnih na- 
prav, 

- sredstva kulturne skupnosti, 
- sredstva družbenopolitične skupnosti, 
- sredstva drugih zainteresiranih samou- 

pravnih organizacij in skupnosti. 

XI. ZAMENJAVA STANOVANJ 
26. člen 

Stanovanjske skupnosti bodo v okviru svo- 
jih pristojnosti reševale stanovanjska vpraša- 
nja z zamenjavo stanovanj v vseh primerih, ko 
je to mogoče. Zlasti bodo vzpodbujale in za- 
gotavljale možnosti zamenjave večjih stano- 
vanj, ki so neracionalno izkoriščena z ustrez- 
nimi funkcionalnimi manjšimi stanovanji. 

Udeleženci si bodo prizadevali, da bodo delavci v 
temeljnih organizacijah združenega dela in delov- 
nih skupnostih sprejeli kriterije, ki bodo vzpodbuja- 
li zamenjave in racionalno uporabo stanovanj. 

Stanovanjske skupnosti bodo v okviru svojih 
strokovnih služb zagotovile strokovna opravila po- 
vezana z zamenjavo stanovanj, zlasti pa vzpostavila 
ustrezno informativno službo. 

XII. NALOGE SPLOŠNE LJUDSKE 
OBRAMBE !N DRUŽBENE 
SAMOZAŠČITE 

27. člen 

Udeleženci se bodo zavzemali, da bodo de- 
lavci v temeljnih organizacijah združenega 
dela in delovnih skupnostih pri oblikovanju 
planov s področja stanovanjskega gospodar- 
stva upoštevali potrebe splošne ljudske 
obrambe in civilne zaščite ter posebej skrbeli 
za zagotavljanje sredstev za financiranje za- 
klonišč v stanovanjskih hišah oz. stanovanj- 
skih soseskah. 

XIII. STANOVANJSKO KREDITIRANJE 
IN EVIDENCA STANOVANJSKIH 
POSOJIL 

28. člen 
Udeleženci družbenega dogovora soglaša- 

jo, da se za kreditiranje stanovanjskega in 

poročevalec 



komunalnega gospodarstva namenja del di- 
narskih sredstev občanov v bankah in to naj- 
manj v višini 20%. 

Udeleženci družbenega dogovora tudi so- 
glašajo, da se razlika med obrestno mero za 
dolgoročne kredite in med ceno teh sredstev 
pokriva solidarnostno na račun celotnega 
bančnega poslovanja. 

29. člen 

Udeleženci se bodo zavzemali, da bodo de- 
lavci v temeljnih organizacijah združenega 
dela in delovnih skupnostih, stanovanjskih 
skupnostih ter varčevalci v bankah uveljavili 
kot enotne osnove in merila za stanovanjsko 
kreditiranje zlasti: »•> 

- najdaljšo dobo vračanja posojila 20 let, 
- najnižjo obrestno mero 4%, 
- najkrajšo dobo varčevanja 24 mesecev, 
Udeleženci se bodo zavzemali, da se bodo 

delavci v temeljnih organizacijah združenega 
dela in delovnih skupnostih, stanovanjskih 
skupnostih in varčevalci v bankah odločili za 
prilagajanje dobe vračanja posojil upoštevaje 
spremenjene ekonomske razmere posojiloje- 
malcev, ob tem pa še posebej za ugodnejše 
pogoje posojilojemalcem iz vrst mladih dru- 
žin pri začetku odplačevanja posojil vendar 
ob upoštevanju, da skupne mesečne anuitete 
za stanovanjsko enoto ne morejo biti nižje kot 
stanarina za odgovarjajoče stanovanje. Pri 
tem naj bi se tudi upoštevalo, da imajo ob 
enakih pogojih prednost pri dodelitvi posojila 
tisti, ki ga bodo uporabljali za kvalitetnejše 
izvedbe toplotnih izolacij pri stanovanjski 
gradnji in še zlasti pri adaptacijah starih sta- 
novanjskih hiš in uvajanju racionalnih siste- 
mov ogrevanja. 

Vsa stanovanjska posojila so namenska in 
se dajejo le na podlagHnvesticijsko-tehnične 
dokumentacije ter porabljajo dokumentarno. 

30. člen 

Temeljne banke oziroma poslovne enote 
temeljnih bank bodo s pravilnikom banke o 
kreditiranju stanovanjske graditve določile, 
kolikšen del privarčevanega zneska se ob iz- 
teku varčevalne dobe lahko izplača varčeval- 
cu v gotovini. 

31. člen 
Udeleženci si bodo prizadevali, da bo pri 

nakupu etažnega ter zadružnega etažnega 
stanovanja maksimalna vsota kreditov 80%, 
pri zadružni stanovanjski gradnji 75%, pri 
gradnji individualne družinske stanovanjske 
hiše v zasebni lasti pa 60% od predračunske 
vrednosti oziroma končne cene po kupopro- 
dajni pogodbi, upoštevaje standardno stano- 
vanjsko površino. 

Pri blokovni zadružni gradnji naj bi veljala 
enaka maksimalna vsota posojil kot pri naku- 
pu etažnega stanovanja; pri prenovi pa največ 
80% vrednosti. 

32. člen 

Udeleženci družbenega dogovora so spora- 
zumni, da se pri temeljnih bankah vzpostavi 

enotna evidenca vseh stanovanjskih posojil OPOMBE: 
občanov po stanovanjih oziroma stanovanj- 
skih hišah. 

XIV. ORGANIZIRANJE TEMELJNIH 
STANOVANJSKO KOMUNALNIH BANK 
OZIROMA POSLOVNIH ENOT ZA 
KREDITIRANJE STANOVANJSKEGA IN 
KOMUNALNEGA GOSPODRASTVA V 
TEMELJNIH BANKAH 

33. člen 

Udeleženci si bodo prizadevali, da se za 
kreditiranje stanovanjskega in komunalnega 
gospodarstva in opravljanje finančnih poslov 
vseh dejavnikov na področju stanovanjskega 
in komunalnega gospodarstva ustanovijo naj- 
kasneje v roku enega leta po podpisu tega 
družbenega dogovora temeljne stanovanjsko 
komunalne banke oziroma poslovne enote te- 
meljne banke za kreditiranje stanovanjskega 
in komunalnega gospodarstva. 

34. člen 

Temeljne stanovanjsko komunalne banke, 
oziroma poslovne enote temeljnih bank skle- 
pajo s stanovanjskimi skupnostmi samou- 
pravne sporazume o združevanju sredstev za 
določen namen v skladu s samoupravnim 
sporazumom o temeljih plana stanovanjske 
skupnosti. 

35. člen 

Temeljne stanovanjsko komunalne banke 
in poslovne enote temeljnih bank bodo oprav- 
ljale in razvijale vse druge bančne dejavnosti, 
ki so v zvezi z zbiranjem in pospeševanjem 
zbiranja sredstev za stanovanjsko in komu- 
nalno gospodarstvo. 

XV. VIRI SREDSTEV IN NAMENI 
KREDITIRANJA TEMELJNIH 
STANOVANJSKO KOMUNALNIH BANK 
OZIROMA POSLOVNIH ENOT 
TEMELJNIH BANK ZA KREDITIRANJE 
STANOVANJSKEGA IN 
KOMUNALNEGA GOSPODARSTVA V 
TEMELJNIH BANKAH 

36. člen 

Temeljne stanovanjsko komunalne banke 
oziroma poslovne enote temeljnih bank bodo 
uporabljale kot dolgoročne vire sredstev za 
kreditiranje: 

- privarčevana sredstva občanov na podla- 
gi namenskega stanovanjskega varčevanja; 

- dolgoročne depozite občanov za pridobi- 
tev stanovanjskega posojila; 

- dolgoročne depozite temeljnih organiza- 
cij združenega dela in delovnih skupnosti za 
pridobitev stanovanjskih posojil; 

- de! dinarskih sredstev občanov v bankah; 
- dolgoročna posojila narodne banke in 

drugih bank; 
- dele skladov bank; 
- druga namenska dolgoročna sredstva. 
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OPOMBE 37. člen 
Temeljne stanovanjsko komunalne banke 

oziroma poslovne enote temeljnih bank bodo 
uporabljale kot kratkoročne vire sredstev za 
kreditiranje: 

- vpogledna sredstva družbeno-pravnih 
oseb na računih stanovanjskega dela sklada 
skupne porabe; 

- vpogledna sredstva skupnosti stanoval- 
cev ter vpogledna sredstva stanovanjskih 
skupnosti; 

- vpogledna sredstva komunalnih organi- 
zacij združenega dela, temeljnih organizacij 
združenega dela za vzdrževanje stanovanj- 
skega sklada ter izvajalcev stanovanjske gra- 
ditve; 

- vpogledna sredstva družbeno-pravnih 
oseb, ki združujejo svoja sredstva za krediti- 
ranje kratkoročnih in dolgoročnih potreb sta- 
novanjskega in komunalnega gospodarstva; 

- sredstva samoprispevka, nemenjena za 
komunalno infrastrukturo; 

- namenska kratkoročna posojila Narodne 
banke in drugih bank; 

- druga namenska kratkoročna sredstva. 

38. člen 
Dolgoročno kreditiranje stanovanjskega 

gospodarstva naj obsega: 
- kreditiranje družbeno-pravnih oseb in 

delovnih skupnosti ter občanov za pridobiva- 
nje in komunalno urejanje stavbnih zemljišč 
ter gradnjo, nakup in prenovo stanovanj in 
stanovanjskih hiš; 

- kreditiranje občanov za plačilo lastne 
udeležbe za pridobitev družbenega stanova- 
nja; 

- kreditiranje izgradnje samskih domov; 
- kreditiranje komunalnih organizacij 

združenega dela oziroma komunalnih in 
stavbno-zemljiščih skupnosti za gradnjo ob- 
jektov in naprav individualne in kolektivne 
komunalne rabe; 

39. člen 
Kratkoročno kreditiranje naj obsega: 
- kratkoročno kreditiranje investitorjev 

družbeno usmerjene stanovanjske gradnje; 
- premostitveno kreditiranje občanov - 

varčevalcev; 
- kratkoročno kreditiranje stanovanjske 

skupnosti za pridobivanje vse izvedbene do- 
kumentacije za samoupravno organiziranje 
kupcev stanovanj, ki se združujejo v enoti 
stanovanjske skupnosti ali v stanovanjski za- 
drugi, upoštevaje tudi kreditiranje drugih 
stroškov, ki bremenijo ceno stanovanja; 

- kratkoročno kreditiranje komunalnih or- 
ganizacij združenega dela oziroma komunal- 
nih skupnosti za premoščanje razlike med 
dotokom investicijskih sredstev in dejansko 
vrednostjo opravljenih del; 

- kratkoročno kreditiranje komunalnih ozi- 
roma stavbno-zemljiških skupnosti, ki prido- 
bivajo in urejajo zemljišča; 

40. člen 
Temeljne stanovanjsko komunalne banke 

oziroma poslovne enote temeljnih bank za 

kreditiranje stanovanjskega in komunalnega 
gospodarstva si bodo prizadevale v skladu z 
odločitvami svojih članic zbirati tudi druga 
dolgoročna in kratkoročna sredstva in jih 
uporabljati za dolgoročno in kratkoročno kre- 
ditiranje svojih članic, ki opravljajo svojo de- 
javnost dohodkovno in proizvodno vezano na 
področje stanovanjskega in komunalnega go- 
spodarstva in ki dopolnjujejo stanovanjska 
naselja s potrebnimi spremljajočimi objekti in 
napravami, vključno z zaklonišči. 

XVI. FINANCIRANJE IZGRADNJE STANO- 
VANJSKIH NASELIJ IN INVESTITORSTVO 
STANOVANJSKE GRADNJE 

41. člen 
Udeleženci se bodo zavzemali uveljaviti v 

občinah glede financiranja izgradnje stano- 
vanjskih naselij in investitorstva družbeno 
usmerjene stanovanjske gradnje naslednja 
načela: 

- občina naroča in financira temeljno ur- 
banistično dokumentacijo, kamor spada pro- 
storski del družbenega plananom občine in 
druga temeljna urbanistična dokumentacija 
ter skrbi za usklajen potek stanovanjske gra- 
ditve; 

- pristojni organ skupščine občine je pred- 
lagatelj samoupravnega sporazuma o izgrad- 
nji stanovanjskega naselja oziroma stano- 
vanjskih hiš v družbeno usmerjeni stanovanj- 
ski gradnji, usklajenega s pla temeljnih orga- 
nizacij združenega dela in delovnih skupno- 
sti, krajevnih skupnosti in interesnih skupno- 
sti; 

- pristojni organ skupščine občine je pred- 
lagatelj samoupravnega sporazuma o izgrad- 
nji stanovanjskega naselja oziroma stano- 
vanjskih hiš v družbeno usmerjeni stanovanj- 
ski gradnji, usklajenega s plani krajevne 
skupnosti in interesnih skupnosti; 

- stanovanjska skupnost skrbi za sprejem 
samoupravnega sporazuma o usklajevanju 
planov SIS, udeležencev izgradnje stanovanj- 
skega naselja in za pripravo izvedbene urba- 
nistične dokumentacije; 

- komunalna oziroma stavbnozemljiška 
skupnost oziroma njena enota za urejanje 
stavbnih zemljišč skrbi za urejanje stavbnega 
zemljišča za izgradnjo stanovanjskega nase- 
lja oziroma stanovanjskih hiš ter za izvedbeno 
dokumentacijo za komunalno urejanje zem- 
ljišč; 

- izgradnja stanovanjske soseske se določi 
tudi v dogovoru o temeljnih družbenega pla- 
na v občini; 

- stanovanjska skupnost skrbi za pripravo 
ter začasno zagotavlja sredstva investicijske- 
ga programa ter sredstva za idejne in glavne 
projekte stanovanjskega naselja oziroma sta- 
novanjskih hiš; 

- Skupnost socialnega varstva Slovenije 
sprejema kriterije in merila za projektiranje in 
graditev prilagojenih stanovanj za občane s 
posebnimi potrebami; 

- stanovanjska skupnost oziroma enota 
stanovanjske skupnosti skrbi, da se pri iz- 
gradnji stanovanjskega naselja zagotovi or- 
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ganiziran vpliv pričakovalcev stanovanj na 
programiranje, projektiranje in izvedbo ter 
prostorske rešitve; 

- krajevna skupnost skrbi, da se pri izgrad- 
nji stanovanjskega naselja upošteva planske 
dokumente krajevne skupnosti; 

- vsaka samoupravna interesna skupnost, 
ki se vključuje v izgradnjo stanovanjskega 
naselja, zagotavlja sredstva za uresničitev 
svojega programa; 

- samoupravne interesne skupnosti ter 
zainteresirane organizacije združenega dela 
skrbijo za izdelavo projektnih programov ter 
za izdelavo glavnih projektov za spremljajoče 
objekte. 

42. člen 
Udeleženci se bodo zavzemali, da se za 

pridobitev in komunalno urejanje stavbnega 
zemljišča, potrebnega za planirani obseg 
družbeno usmerjene stanovanjske gradnje, 
uporabljajo naslednja sredstva: 

- sredstva temeljnih organizacij združene- 
ga dela s področja komunale, PTT in elektro- 
gospodarstva, namenjena za razširjeno re- 
produkcijo; 

- sredstva stavbno-zemljiških skupnosti, 
oziroma posebnih enot komunalnih skupno- 
sti, namenjena za komunalno urejanje stavb- 
nega zemljišča (nadomestilo za uporabo 
stavbnega zemljišča, renta); 

- sredstva za razširitev materialne osnove 
združenega dela temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela; združena pri skupnosti oziroma 
enoti za urejanje stavbnih zemljišč, skladno s 
samoupravnim sporazumom o temeljih plana 
interesnih skupnosti oziroma njihovih enot; 

- sredstva investitorjev stanovanjskih 
spremljajočih in drugih objektov v stanovanj- 
skem naselju kot soudeležbaza plačilo stro- 
škov izgradnje komunalnih naprav; 

- del proračunskih sredstev občine, zbra- 
nih iz davkov na nepremičnine, davkov od 
prometa nepremičnin in drugih podobnih.vi- 
rov; 

- namenska sredstva samoprispevkov; 
- namenska sredstva bank. 

43. člen 
Udeleženci si bodo prizadevali, da bodo 

organizacije združenega dela in delovne 
skupnosti sočasno z združevanjem sredstev 
za stanovanjsko gradnjo po načelih vzaje- 
mnosti in solidarnosti združevale tudi sred- 
stva za urejanje stavbnega zemljišča. 

44. člen 
Stanovanjska skupnost bo investitor stano- 

vanjske gradnje za sredstva, ki se bodo v njej 
združevala na podlagi samoupravnega spora- 
zuma o temeljih plana stanovanjske skupno- 
sti. 

Stanovanjska skupnost, oziroma drugi in- 
vestitorji stanovanjske gradnje bodo določili 
pooblaščenega izvajalca investitorskih del. 

Udeleženci se bodo zavzemali, da bo poo- 
blaščeni izvajalec investitorskih del v imenu 
in po pooblastilu investitorjev opravljal zlasti 
naslednja dela: 

- pripravil investicijski program; OPOMBE: 
- zagotovil investicijsko dokumentacijo; 
- preveril in organiziral finančno usposobi- 

tev investitorjev; 
- opravil postopek izbora in preverjanje 

usposobljenosti izvajalcev stanovanjske 
gradnje; 

- opravljal finančni in tehnični nadzor sta- 
novanjske gradnje; 

- opravil finančni in kvalitetni prevzem 
zgrajenih stanovanj in stanovanjskih hiš; 

- zagotovil odpravo napak ob tehničnem 
prevzemu in v času garancijskega roka. 

XVII. POSEBNE NALOGE 
UDELEŽENCEV 

45. člen 
Zveza sindikatov Slovenije bo: 
- spodbujala dejavnost organov sindikatov 

na vseh ravneh za uveljavljanje samoupravnih 
družbenoekonomskih odnosov na področju 
stanovanjskega gospodarstva; 

- spodbujala uveljavljanje samoupravnega 
družbenega planiranja, usklajevanje planov, 
dohodkovno povezovanje, racionalnejšo 
gradnjo in gospodarjenje ter uresničevanje 
nalog splošne obrambe in družbene samoza- 
ščite; 

- usmerjala člane sindikata v organizacijah 
združenega dela in delovnih skupnostih in na 
področju samostojnega osebnega dela pri 
uveljavljanju sistema vzajemnosti ter solidar- 
nosti, zagotavljanju lastne udeležbe za prido- 
bitev stanovanja ter uveljavljanju ekonomske 
stanarine; 

- sodelovala pri oblikovanju stanovanjskih 
standardov; 

- sodelovala pri sprejemanju kriterijev za 
delno nadomeščanje stanarin ter kriterijev za 
dodeljevanje solidarnostnih stanovanj; 

- sodelovala pri uveljavljanju sistema sa- 
moupravnega sporazumevanja o cenah sta- 
novanjske gradnje v SR Sloveniji; 

- sodelovala z Zvezo stanovanjskih skup- 
nosti Slovenije pri okvirnem opredeljevanju 
pogojev in meril za reševanje stanovanjskih 
vprašanj na načelih vzajemnosti in solidarno- 
sti; 

- uveljavljala določila družbenega dogovo- 
ra o uresničevanju standardov za zagotavlja- 
nje življenjskih in kulturnih potreb delavcev; 

- delovala, da bodo v vseh občinah prek 
osnovnih organizacij Zveze sindikatov izvolje- 
ne delegacije delavcev, zaposlenih pri delov- 
nih ljudeh, ki samostojno opravljajo dejavnost 
z osebnim delom s sredstvi v lasti občana ter 
iz teh delegacij delegati v zbore uporabnikov 
skupščin stanovanjskih skupnosti; 

- sodelovala pri izdelavi programa raziskav 
in študij. 

46. člen 
Republiška konferenca SZDL Slovenije 

bo: 
- uskladila politično akcijo za uresničeva- 

nje Stališč, sklepov in priporočil Skupščine 
SR Slovenije za nadaljnji razvoj samouprav- 
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OPOMBE- n'h družbenoekonomskih odnosov v stano- 
vanjskem gospodarstvu v združenem delu, 
zakona o stanovanjskem gospodarstvu in te- 
ga družbenega dogovora; 

- vodila in usklajevala politično akcijo in 
kadrovske priprave za vzpostavitev zborov 
stanovalcev, hišnih svetov, svetov za stano- 
vanjsko dejavnost pri krajevnih skupnostih ter 
delegacij za stanovanjsko skupnost. 

47. člen 
Gospodarska zbornica Slovenije, medob- 

činske gospodarske zbornice, Splošno zdru- 
ženje komunalnega in stanovanjskega go- 
spodarstva Slovenije, Splošno združenje 
gradbeništva in IGM Slovenije, Splošno 
združenje drobnega gospodarstva Slovenije 
bodo: 

- spodbujali uveljavljanje družbenega pla- 
niranja ter dohodkovne odnose med dejavniki 
na področju stanovanjskega gospodarstva; 

- sodelovali pri oblikovanju in ustanavlja- 
nju poslovnih skupnosti in drugih skupnosti 
združenega dela za medsebojno plansko in 
poslovno sodelovanje pri izgradnji in vzdrže- 
vanju stanovanjskih naselij; 

- sodelovali pri uveljavljanju sistema sa- 
moupravnega sporazumevanja o cenah sta- 
novanjske gradnje v SR Sloveniji; 

- spodbujali uveljavljanje sistema samou- 
pravnega sporazumevanja in družbenega do- 
govarjanja o usmerjeni stanovanjski gradnji 
ter o cenah stanovanjske gradnje; 

- sodelovali pri uveljavljanju racionalizacij- 
skih ukrepov na področju stanovanjske grad- 
nje; 

- pospeševali razvoj obrtnih in servisnih 
dejavnosti potrebnih za gradnjo, prenovo in 
vzdrževanje stanovanj; 

- sodelovali pri oblikovanju stanovanjskih 
standardov; 

- sodelovali pri izdelavi programa raziskav 
in študij na področju izgradnje stanovanj in 
stanovanjskih naselij. 

48. člen 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo: 
- spremljal uveljavljanje samoupravnega 

družbenega planiranja ter usklajevanje pla- 
nov stanovanjske graditve v SR Sloveniji; 

- spremljal in pospeševal razvoj industriali- 
zacije ter racionalizacije stanovanjske gradi- 
tve; 

- spremljal izvajanje sistemskih rešitev na 
področju financiranja stanovanjske gradnje; 

- v mejah svojih pristojnosti predlagal 
Skupščini SR Slovenije ukrepe za nadaljnji 
razvoj stanovanjskega gospodarstva in izdajal 
predpise za njihovo izvrševanje; 

- spremljal izvajanje plana stanovanjske 
gradnje v SR Sloveniji; 

- sodeloval pri uveljavljanju sistema sa- 
moupravnega sporazumevanja o cenah sta- 
novanjske gradnje v SR Sloveniji; 

- sodeloval pri izdelavi programa raziskav 
in študij na področju stanovanjske gradnje. 

49. člen 
Republiška konferenca Zveze socialistične 
mladine Slovenije bo: 

- spodbujala dejavnost organizacij Zveze 
socialistične mladine Slovenije v združenem 
delu pri uveljavljanju samoupravnih družbe- 
noekonomskih odnosov na področju stano- 
vanjskega gospodarstva; 

- usmerjala dejavnost organizacij Zveze so- 
cialistične mladine Slovenije v združenem de- 
lu pri uveljavljanju sistema vzajemnosti in so- 
lidarnosti na področju Stanovanjskega go- 
spodarstva, še posebej pri oblikovanju pogo- 
jev in meril za reševanje stanovanjskih vpra- 
šanj mladih družin; 

- usmerjala dejavnost ZSMS pri oblikova- 
nju samoupravnih splošnih aktov v OZD s 
poudarkom na opredelitev takšnih kriterijev 
in meril, ki bodo omogočali prioritetno reše- 
vanje stanovanjskih vprašanj tistih delavcev, 
ki žive v težjih stanovanjsko-socialnih razme- 
rah ob čemer bo dan poseben poudarek uve- 
ljavljanju sistema vzajemnosti, solidarnosti in 
lastne udeležbe pri reševanju stanovanjskih 
vprašanj; 

- sodelovala pri oblikovanju, sprejemanju 
in spremljanju izvajanja programa gradnje in 
sanacije domov za učence in študente v na- 
slednjem srednjeročnem obdobju; 

- sodelovala pri oblikovanju standardov za 
gradnjo domov za učence in študente; 

- sodelovala pri oblikovanju kriterijev in 
meril za pridobitev solidarnostnega stanova- 
nja. 

50. člen 
Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije bo: 

- sodelovala pri pripravi in usklajevanju 
srednjeročnega plana stanovanjske gradnje v 
SR Sloveniji; 

- sodelovala pri preobrazbi samoupravne 
organiziranosti stanovanjskih skupnosti kot 
mesta usklajevanja interesov uporabnikov in 
izvajalcev; 

- sodelovala pri uveljavljanju sistema vzaje- 
mnosti ter solidarnosti v stanovanjskih skup- 
nostih; 

- pripravila samoupravni sporazum o teme- 
ljih plana Zveze stanovanjskih skupnosti Slo- 
venije; 

- sodelovala pri sprejemanju kriterijev za 
delno nadomeščanje stanarin ter kriterijev za 
dodeljevanje solidarnostnih stanovanj; 

- sodelovala pri uveljavljanju sistema sa- 
moupravnega sporazumevanja o cenah sta- 
novanjske gradnje v SR Slovenije; 

- pripravila in sprejela program raziskav in 
študij na področju stanovanjskega gospodar- 
stva. 

51. člen 
Zveza komunalnih skupnosti Slovenije bo: 

- sodelovala pri pripravi in usklajevanju 
srednjeročnega plana stanovanjske gradnje v 
SR Sloveniji; 

- sodelovala pri dograjevanju in uresniče- 
vanju sistema komunalnega in zemljiškega 
gospodarstva, sistema financiranja, pridobi- 
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vanja in komunalnega opremljanja stavbnih 
zemljišč; 

- sodelovala pri dograjevanju sistema fi- 
nanciranja komunalnega gospodarstva; 

- pripravila metodologijo vrednotenja in 
ugotavljanja cen pri komunalnem opremlja- 
nju stavbnih zemljišč; 

- sodelovala pri izdelavi programa raziskav 
in študij na področju komunalnega in stano- 
vanjskega gospodarstva; 

- sodelovala pri uveljavljanju sistema sa- 
moupravnega sporazumevanja o cenah sta- 
novanjske gradnje v SR Sloveniji. 

52. člen. 
Skupnost socialnega varstva Slovenije bo: 

- usklajevala in spodbujala izvajanje social- 
no varstvenih ukrepov kot bistvene sestavine 
samoupravnih družbenoekonomskih osnov v 
stanovanjskem gospodarstvu; 

- določale elemente, ki so osnova za izra- 
čun mejnega zneska (dogovorjenih minimal- 
nih življenjskih stroškov) kot podlage za dolo- 
čitev upravičenosti in solidarnostnega stano- 
vanja oz. delnega nadomestila stanarine; 

- pripravila metodologijo za izračun višine 
mejnega zneska; 

uskladila merila in kriterije za projektira- 
nje in graditev prilagojenih stanovanj obča- 
nov s posebnimi potrebami ter standarde za 
gradnjo domov za upokojence; 

- sodelovala pri uveljavljanju sistema vzaje- 
mnosti ter solidarnosti v stanovanjskem go- 
spodarstvu; 

sodelovala pri oblikovanju osnov in meril 
za delno nadomestitev stanarine, pri obliko- 
vanju minimalnih standardov za stanovanja, 
namenjena delavcem z nižjimi dohodki bor- 
cem, invalidom in upokojencem; 

-sodelovala pri oblikovanju meril za prido- 
bitev stanovanj, zgrajenih s sredstvi solidar- 
nosti 

53. člen 
Skupnost pokojninskega in invalidskega za- 
varovanja v SR Sloveniji bo: 

sodelovala pri ugotavljanju potreb in fi- 
nanciranju izgradnje domov za upokojence; 

se dogovarjala s samoupravnimi stano- 
vanjskimi skupnostmi o porabi sredstev za 
gradnjo stanovanj in za učinkovito reševanje 
stanovanjskih vprašanj upokojencev in invali- 
dov 

sodelovala s Skupnostjo socialnega var- 
stva Slovenije pri oblikovanju meril in kriteri- 
jev ki se nanašajo na upokojence in invalide 

54. člen 
Skupnost socialnega skrbstva Slovenije bo: 

sodelovala pri uveljavljanju sistema vzaje- 
mnosti in solidarnosti v stanovanjskem go- 
spodarstvu; 

sodelovala pri oblikovanju standardov in 
normativov domov za upokojence. 

55. člen OPOMBE: 
Skupščine občin v SR Sloveniji bodo: 
- skrbele za izdelavo in sprejemanje urba- 

nistične dokumentacije v skladu z družbenim 
planom občine; 

- sodelovale pri uveljavljanju družbeno 
usmerjene stanovanjske gradnje ter indu- 
strializacije in racionalizacije stanovanjske 
gradnje; 

- s svojimi ukrepi podpirale družbeno 
usmerjeno zadružno gradnjo; 

- zagotavljale pogoje za razvoj obrtnih in 
servisnih dejavnosti potrebnih pri prenovi in 
vzdrževanju stanovanjskega sklada; 

- spremljale izvajanje planov stanovanjske 
gradnje; 

- zagotavljale v mejah svojih pristojnosti 
davčne olajšave pri zamenjavi in nakupu sta- 
novanj; 

- usmerjale v svojih planskih aktih del 
sredstev prebivalstva za kreditiranje stano- 
vanjskega in komunalnega gospodarstva; 

- zagotovile pridobivanje stavbnih zemljišč, 
na podlagi plana samoupravne komunalne 
interesne skupnosti oz. njene enote« 

56. člen 
Občinske samoupravne stanovanjske skup- 
nosti bodo: 

- pripravile predloge samoupravnih spora- 
zumov o temeijih plana stanovanjskih skup- 
nosti in sprejele plane stanovanjske skupno- 
sti; 

- sodelovale pri uveljavljanju sistema vza- 
jemnosti in solidarnosti v organizacijah zdru- 
ženega dela in delovnih skupnostih ter pri 
zagotavljanju lastne udeležbe za pridobitev 
stanovanja in uveljavljanju ekonomske stana- 
rine; 

sprejele kriterije za delno nadomeščanje 
stanarine; 

sprejemale pravilnike za reševanje stano- 
vanjskih vprašanj iz sredstev solidarnosti v 
stanovanjskem gospodarstvu; 

organizirale pričakovalce stanovanj; 
- sodelovale pri oblikovanju stanovanjskih 

standardov; 
- skrbele za izvajanje planov stanovanjske- 

ga gospodarstva; 
organizirale zamenjavo stanovanj. 

57. člen 
Občinske samoupravne stavbnozemljiške 
skupnosti oziroma enote komunalnih skup- 
nosti in komunalne skupnosti bodo: 

- sodelovale pri pripravi samoupravnih 
sporazumov o temeljih planov stanovanjskih 
skupnosti zlasti glede prostorskih rešitev za 
gradnjo planiranega števila stanovanj, glede 
pridobivanja in komunalnega urejanja stavb- 
nih zemljišč, 

- skrbele za komunalno urejanje zemljišč 
za potrebe stanovanjske gradnje s tem da 
bodo dajale prednost stanovanjskim skupno- 
stim kot investitorjem oziroma tistim investi- 
torjem ki jih bodo pooblastile stanovanjske 
skupnosti. 
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OPOMBE: - sodelovale pri izvajanju planov stano- 
vanjske gradnje, 

- sodelovale pri pripravi samoupravnih 
sporazumov o temeljih plana stanovanjske 
skupnosti zlasti glede pridobivanja in komu- 
nalnega urejanja stavbnih zemljišč; 

- skrbele za urejanje stavbnih zemljišč za 
potrebe stanovanjske gradnje; 

- sodelovale pri izvajanju planov stano- 
vanjske gradnje. 

58. člen 

Občinske skupnosti socialnega varstva 
bodo: 

- usklajevale minimalne standarde za sta- 
novanja, zgrajena s sredstvi solidarnosti, 

- določale mejne zneske na osnovi ele- 
mentov usklajenih v Skupnosti socialnega 
varstva za določitev upravičenosti do solidar- 
nostnega stanovanja oz. delnega nadomestila 
stanarine; 

- sodelovale pri uveljavljanju sistema vza- 
jemnosti ter solidarnosti v temeljnih organiza- 
cijah združenega dela in delovnih skupnostih 
ter pri zagotavljanju lastne udeležbe za prido- 
bitev stanovanja in uveljavljanju ekonomske 
stanarine; 

- sodelovale pri pripravi samoupravnih 
splošnih aktov stanovanjske skupnosti za del- 
no nadomeščanje stanarine, 

- sodelovale pri pripravi samoupravnih 
splošnih aktov stanovanjske skupnosti za do- 
deljevanje stanovanj, zgrajenih s sredstvi soli- 
darnosti; 

- sodelovale pri projektiranju in gradnji 
prilagojenih stanovanj za občane s posebnimi 
potrebami. 

59. člen 

Občinske skupnosti socialnega skrbstva 
bodo: 

- sodelovale pri uveljavljanju sistema vza- 
jemnosti in solidarnosti v stanovanjskem go- 
spodarstvu; 

- sodelovale pri oblikovanju standardov in 
normativov domov za upokojence; 

- ugotavljale potrebe za gradnjo domov za 
upokojence, sprejemale programe njihovega 
dela in razvoja; 

- nudile strokovno pomoč pri reševanju 
stanovanjskih problemov občanov; 

- dajale ustrezna mnenja o socialnem sta- 
nju družine - oziroma posameznika. 

60. člen 

Temeljne banke v SR Sloveniji bodo: 
- ustanovile poslovne enote za kreditiranje 

stanovanjskega in komunalnega gospodar- 
stva ter tako prilagodile svoje poslovanje in 
notranjo organiziranost potrebam nadaljnega 
razvoja samoupravnih družbenoekonomskih 
odnosov v stanovanjskem gospodarstvu; 

- sklepale s stanovanjskimi skupnostmi, 
temeljnimi organizacijami združenega dela 
ter delovnimi skupnostmi pogodbe o oprav- 
ljanju vseh poslov stanovanjskega kreditira- 
nja; 

- sodelovale pri pripravi samoupravnih 
sporazumov o temeljih planov stanovanjskih 
skupnosti; 

- vzpodbujale namensko stanovanjsko 
varčevanje; 

- spremljale in sodelovale pri izvajanju pla- 
nov stanovanjske gradnje; 

- medsebojno usklajevale svoje pravilnike 
za kreditiranje stanovanjske graditve. 

61. člen 

Udeleženci družbenega dogovora so spora- 
zumni, da izvajanje tega dogovora spremlja 
odbor udeležencev, ki ima sedež pri Zvezi 
stanovanjskih skupnosti Slovenije. 

V odbor udeleženci imenujejo po enega 
delegata: 
Republiška konferenca SZDL Slovenije, 
Zveza sindikatov Slovenije, 
Republiška konferenca ZSMS, 
Gospodarska zbornica Slovenije, 
Izvršni syet Skupščine SR Slovenije, 
Skupnost socialnega varstva Slovenije, 
Skupnost socialnega skrbstva Slovenije, 
Skupnost pokojninskega in invalidskega za- 
varovanja, 
Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije, 
Zveza komunalnih skupnosti Slovenije. 

Skupščine občin v SR Sloveniji prek skup- 
nosti slovenskih občin, Temeljne banke v SR 
Sloveniji prek združenja poslovnih bank. 

Udeleženci se bodo v okviru odbora podpi- 
snikov dogovorili glede kritja stroškov za po- 
sebne naloge, ki jih bodo sprejeli v okviru 
tega družbenega dogovora. 

XVIII. PREHODNE IN KONČNE 
DOLOČBE 

62. člen 

Udeleženci si bodo prizadevali, da se bodo 
načela, kriteriji, merila in usmeritve, oprede- 
ljene v tem družbenem dogovoru uveljavila v 
temeljnih organizacijah združenega dela in 
delovnih skupnostih, stanovanjskih skupno- 
stih in bankah najkasneje do 31/12-1981. 

Udeleženci so družbenopolitično odgovor- 
ni, če se ne ravnajo po določbah tega dogo- 
vora. 

63. člen 

Spremembe in dopolnitve tega družbenega 
dogovora se sprejemajo na enak način kot ta 
družbeni dogovor 

64. člen 

Z dnem uveljavitve tega družbenega dogo- 
vora preneha veljati družbeni dogovor o 
upravljanju in gospodarjenju s sredstvi za 
kreditiranje graditve stanovanj (UJr. list SRS, 
št. 1/74). 

65. člen 

Ta družbeni dogovor je sklenjen, ko ga 
podpišejo pooblaščeni organi udeležencev in 
začne'veljati osmi dan po objavi v Uradnem 
listu SRS. 

Udeleženci družbenega dogovora: 
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Zakon o stanovanjskem gospodarstvu določa v 6. členu, da 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, skupščine občin, zainte- 
resirane družbenopolitične organizacije in samoupravne inte- 
resne skupnosti ter njihove zveze, temeljne banke in Gospo- 
darska zbornica Slovenije sklenejo družbeni dogovor, s kate- 
rim se udeleženci dogovorijo o zagotavljanju in usklajevanju 
samoupravnega urejanja družbeno-ekonomskih odnosov na 
področju stanovanjskega gospodarstva v SR Sloveniji. 

Družbeni dogovor o skupnih osnovah za zagotavljanje in 
usklajevanje samoupravnih družbenoekonomskih odnosov 
na področju stanovanjskega gospodarstva uveljavlja načela 
zakona o stanovanjskem gospodarstvu, še posebej pa zave- 
zuje udeležence, da vsak v okviru svojih pristojnosti deluje 
tako, da bo novi zakon o stanovanjskem gospodarstvu, še 
posebej pa zavezuje udeležence, da vsak v okviru svojih 
pristojnosti deluje tako, da bo novi zakon o stanovanjskem 
gospodarstvu čimprej uveljavljen v samoupravnih splošnih 
aktih temeljnih organizacij in skupnosti. 

Poudarimo naj, da so v družbenem dogovoru razdelane 
usmeritve in obveze udeležencev, opredeljene že v prvem 
členu s tem, da so posamezne naloge, ki izhajajo iz družbe- 
nega dogovora konkretno opredeljene kot naloge posamez- 
nega udeleženca ali več udeležencev ali pa kot skupne naloge 
vseh udeležencev takrat, ko gre predvsem <?a posamezno 
usmeritev o zadevah iz družbenega dogovora, o katerih se 
samoupravno odloča na ravni temeljne organizacije združe- 
nega dela oziroma delovne skupnosti. 

Za celovito izvajanje načel zakona o stanovanjskem gospo- 
darstvu naj bi udeleženci družbenega dogovora zagotavljali in 
usklajevali načela iz družbenega dogovora tudi pri samou- 
pravnem urejanju družbenoekonomskih odnosov na po- 
dročju komunalnega in stavbnozemljiškega gospodarstva, 
predvsem za uresničevanje skupnih nalog na področju druž- 
beno usmerjene stanovanjske gradnje. V I. poglavju so že v 
prvem členu opredeljene najpomembnejše skupne naloge 
udeležencev družbenega dogovora, kar je istočasno tudi in- 
formacija o vsebini družbenega dogovora. II. poglavje obrav- 
nava oblikovanje in zagotavljanje stanovanjskih sredstev. V 
drugem členu je opredeljena kot skupna naloga vseh udele- 
žencev, da se bodo zavzemali, da bodo delavci v temeljnih 
organizacijah združenega dela in delovnih skupnostih obliko- 
vali za stanovanjsko gradnjo sredstva iz čistega dohodka v 
taki višini, da bodo lahko reševali svoja stanovanjska vpraša- 
nja, po načelih vzajemnosti pa tudi stanovanjska vprašanja 
tistih_ delavcev, ki začasno v svojih temeljnih organizacijah 
združenega dela in delovnih skupnostih ne morejo oblikovati 
dovolj sredstev iz čistega dohodka za reševanje stanovanjskih 
vprašanj. 

Z namenom, da bi bili učinki združevanja sredstev na nače- 
lih vzajemnosti čimvečji, se delavci v temeljnih organizacijah 
združenega dela in delovnih skupnostih usmerjajo k združe- 
vanju sredstev čistega dohodka (za svoje potrebe in za vzaje- 
mnostno reševanje stanovanjskih vprašanj) in dohodka v sta- 
novanjski skupnosti. Sredstva vzajemnosti naj bi združevala v 
stanovanjskih skupnostih za dobo največ 20 let. 

Iz petega člena družbenega dogovora je razvidna podpora 
sklepanju posebnih samoupravnih sporazumov med stano- 
vanjskimi skupnostmi, s katerimi naj bi uredile združevanje 
sredstev za tiste delavce, ki se dnevno vozijo na delo iz drugih 
občin, z območja katerih so udeleženke takih sporazumov. 

III. poglavje okvirno opredeljuje vzajemnost in solidarnost 
pri reševanju stanovanjskih skupnosti pri kreditiranju stano- 
vanjske gradnje iz sredstev vzajemnosti. Poudarimo naj, da 
naj bi se pri kreditiranju iz sredstev vzajemnosti uveljavilo 
ugodnejše pogoje za kreditiranje etažne in zadružne etažne 
stanovanjske gradnje v odnosu na gradnjo stanovanjskih hiš v 
zasebni lasti, izjema naj bi bila le območja, kjer je možna 
oziroma načrtovana predvsem gradnja zasebnih stanovanj- 
skih hiš. Pri kreditiranju stanovanjske gradnje naj bi se uvelja- 
vilo tudi načelo, da so do posojil iz sredstev vzajemnosti 
upravičene temeljne organizacije združenega deia in delovne 
skupnosti, ki same začasno ne ustvarjajo dovolj sredstev 
čistega dohodka za reševanje svojih stanovanjskih potreb. 

V družbenem dogovoru se tudi predlaga uveljavitev obveze 
namenskega varčevanja delavcev za pridobitev posojil iz 
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sredstev vzajemnosti ter za vzpodbujanje varčevanja za prido- 
bitev posojil za lastno udeležbo. 

VIII. poglavju je v osmem členu usmeritev, da naj bi delavci 
v stanovanjski skupnosti združevali sredstva za solidarnost 
najmanj v višini 1% na BOD. 

IV. poglavje opredeljuje namene porabe sredstev, namenje- 
nih za stanovanjsko graditev in sicer za: 

- gradnjo, nakup in prenovo družbenih in zasebnih stano- 
vanj in stanovanjskih hiš; 

- solidarnostno graditev stanovanj; 
- gradnjo stanovanj, namenjenih reševanju stanovanjskih 

vprašanj borcev NOV in kmetov-borcev NOV; 
- gradnjo domov in stanovanj za upokojence; 
- gradnjo samskih domov za delavce; 
- gradnjo stanovanj, namenjenih reševanju stanovanjskih 

vprašanj kmetov kooperantov in združenih kmetov; 
- gradnjo družbenih stanovanj, namenjenih deficitarnim 

kadrom v manj razvitih občinah, manj razvitih območjih in 
manj razvitih obmejnih območjih; 

- gradnjo domov za učence in študente za obdobie 
1981-1985, 
- ureditev bivalnih pogojev udeležencev mladinskih delov- 

nih akcij. 
V. poglavje obravnava lastno udeležbo pri pridobitvi druž- 

benega stanovanja. V tem poglavju je precej stališč in smernic 
glede lastne udeležbe kot sistemske novosti, o katerih se bo 
samoupravno odločalo v združenem delu. V 13. členu je 
predlagana minimalna višina lastne udeležbe, ki se izraču- 
nava glede na skupni mesečni dohodek ha družinskega člana 
v % na poprečni osebni dohodek v SR Sloveniji v preteklem 
letu, v tem poglavju pa je tudi usmeritev za uveljavitev možno- 
sti, da bodo občani v težjem gmotnem položaju in mlade 
družine izjemoma vplačali lastno udeležbo po vselitvi v stano- 
vanje, s tem, da se zavežejo namensko varčevati za lastno 
udeležbo. Pripomnimo naj, da se po družbenem dogovoru 
šteje za mlado družino tista družina, ki ima enega otroka in 
kjer nobeden od staršev ni starejši od 30 let. 

VI. poglavje obravnava v 17. členu stanovanjske standarde 
ki naj bi se sicer upoštevali pri dodeljevanju družbenih stano- 
vanj, odvisni pa naj bi bili predvsem od stvarnih materialnih 
možnosti združenega dela. Posebej naj opozorimo na 18. 
člen, kjer se udeleženci družbenega dogovora zavzemajo za 
uveljavitev kreditiranja v višini vrednosti stanovanja samo do 
90 m-, v družbenem dogovoru pa so v 29. členu predlagane 
tudi maksimalne vsote kreditov za posamezne vrste gradnje s 
tem, da je dana prednost kreditiranju etažnih in zadružnih 
etažnih stanovanj. 

V VII, VIII., in IX. poglavju so predlagane osnove in merila za 
dodeljevanje družbenih stanovanj in stanovanjskih posojil iz 
sredstev vzajemnosti, osnove in merila za dodeljevanje soli- 
darnostnih stanovanj ter osnove in merila za delno nadome- 
ščanje stanarin, konkretna razdelava naštetih osnov in meril 
je v pristojnosti temeljnih organizacij združenega dela in 
delovnih skupnosti ter stanovanjskih skupnosti, ki so zave- 
zane za usklajevanje temeljnih socialnih kriterijev v Skupno- 
stih socialnega varstva. 

X. poglavje obravnava nadomeščanje in prenovo družbenih 
stanovanj in stanovanjskih hiš, posebej naj poudarimo 
skupno prizadevanje udeležencev, opredeljeno v 25. členu, da 
naj se pri vlaganjih v prenovo upošteva načelo smotrnosti 
predlagajo pa se tudi dodatni viri za prenovo. 

V javni razpravi je bilo izraženo tudi stališče, da bi morali 
tudi v družbenem dogovoru posebej podpreti racionalno upo- 
rabo stanovanj ter skrb za organizirane zamenjave, zato je 
družbeni dogovor razširjen na novo XI. poglavje, ki obravnava 
to področje 

V novem XII. poglavju posebej poudarjamo naloge splošne 
ljudske obrambe in družbene samozaščite na področju stano- 
vanjskega gčspodarstva. 

XIII, poglavje obravnava stanovanjsko kreditiranje in evi- 
denco stanovanjskih posojil. V tem poglavju naj poudarimo 
zavzemanje udeležencev, opredeljeno v 29 členu, da bodo 
delavci v temeljnih organizacijah združenega dela in delovnih 
skupnostih stanovanjskih skupnosti ter vzdrževalci v bankah 
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uveljavili kot enotne osnove in merila za stanovanjsko krediti- 
ranje zlasti: 

- najdaljšo dobo vračanja posojila 20 let, 
- najnižjo obrestno mero 4%, 
- najkrajšo dobo vračanja 24 mesecev. 
V 29. členu je tudi izraženo stališče, da naj bi se pri prilaga- 

janju dobe vračanja posojil upoštevale spremenjene ekonom- 
ske razmere posojilojemalcev, ob tem pa naj bi bili ugodnejši 
pogoji za posojilojemalce iz vrst mladih družin pri začetku 
odplačevanja posojil, vendar pa ob upoštevanju stališč, da 
skupne mesečne anuitete za stanovanjsko enoto ne more biti 
nižja kot stanarina za odgovarjajoče stanovanje. 

XIV. poglavje obravnava organiziranje temeljnih stanovanj- 
sko-komunalnih bank oziroma poslovnih enot za kreditiranje 
stanovanjskega in komunalnega gospodarstva v temeljnih 
bankah. 

Za kreditiranje stanovanjskega in komunalnega gospodar- 
stva in za opravljanje drugih bančnih poslov za vse dejavnike 
na področju stanovanjskega in komunalnega gospodarstva 
naj bi se v roku enega leta po podpisu družbenega dogovora 
ustanovile temeljne stanovanjsko komunalne banke oziroma 
poslovne enote temeljnih bank. 

Temeljne banke oziroma poslovne enote temeljnih bank 
prevzemajo izredno zahtevno in pomembno nalogo tekočega 
financiranja in kreditiranja družbeno usmerjene stanovanjske 
gradnje (finančnega usposabljanja investitorjev), kar jih vklju- 

čuje tudi med podpisnike samoupravnega sporazuma o teme- 
ljih plana stanovanjskih skupnosti, istočasno pa za stanovanj- 
ske skupnosti, njihove enote in skupnosti stanovalcev oprav- 
ljajo strokovna finančna opravila na načelih svobodne me- 
njave dela. 

XV. poglavje obravnava vire sredstev in namene kreditira- 
nja. V tem poglavju so posebej opredeljeni dolgoročni in 
kratkoročni viri sredstev za kreditiranje ter obseg dolgoroč- 
nega in kratkoročnega kreditiranja. 

XVI. poglavje obravnava financiranje izgradnje stanovanj- 
skih naselij ter investitorstvo stanovanjske gradnje. V 41. 
členu je okvirno opredeljeno načelo glede financiranja iz- 
gradnje stanovanjskih naselij; v 44. členu je izraženo stališče, 
da naj bo stanovanjska skupnost investitor gradnje za sred- 
stva, ki se bodo v njej združevala na podlagi samoupravnega 
sporazuma o temeljih plana stanovanjske skupnosti. 

V XVII. poglavju so naštete posebne naloge udeležencev 
družbenega dogovora, te pa imajo za cilj, da se tudi prek 
lastnega delovanja posameznega udeleženca uveljavi druž- 
beni dogovor v samoupravni praksi združenega dela. Udele- 
ženci družbenega dogovora oblikujejo odbor udeležencev, ki 
bo imel sedež pri Zvezi stanovanjskih skupnosti Slovenije. 

V XVIII. poglavju je stališče udeležencev družbenega dogo- 
vora, naj bi se načela, kriteriji, merila in usmeritve, oprede- 
ljene v družbenem dogovoru, uveljavila v temeljnih organiza- 
cijah združenega dela in delovnih skupnostih, stanovanjskih 
skupnostih in bankah do 31. 12. 1981. 
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PERIODIČNI DELOVNI NAČRT 

Zbora združenega dela, Zbora občin in 

Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR 

Slovenije za li. trimesečje 1981 (ESA 883) 

Periodični delovni načrt za II. trimesečje 1981 je 
pripravljen na podlagi programa dela Zbora združe- 
nega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine SR Slovenije za leto 1981. Vanj so 
vključene vse zadeve tako kot so bile predvidene v 
programu za to trimesečje. V dogovoru z Izvršnim 
svetom Skupščine SR Slovenije so za obravnavo v 
juniju dodatno predvideni še nekateri zakoni s po- 
dročja samoupravnih interesnih skupnosti mate- 
rialne proizvodnje, ki so bili sicer načrtovani za 
naslednje trimesečje. V periodičnem delovnem na- 
črtu je programirana posebna seja zborov v mesecu 
aprilu v skladu s stalno nalogo, ki izhaja iz pro- 
grama dela glede spremljanja uresničevanja poli- 
tike stabilizacije . Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije je pripravil v zveži s tem informacijo o gospo- 
darskih gibanjih v SR Sloveniji v prvih dveh mesecih 
leta 1981 in predlog ukrepov za uresničevanje reso- 
lucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR 
Slovenije v letu 1981. Ker gre za aktualne probleme 
na področju uresničevanja letošnje resolucije, je 
bilo ocenjeno, da je potrebno to problematiko, sku- 
paj z ukrepi obravnavati čimprej. Na tej seji bo 
obravnavan tudi predlog Družbenega pravobranilca 
samoupravljanja SR Slovenije o problematiki 
oskrbe kmetijskih organizacij in kmetov z mineral- 
nimi gnojili. 

V periodični delovni načrt ni vključena tema v 
zvezi s pripravami za II!. kongres samoupravljalcev 
Jugoslavije, o čemer pa bosta Zbor združenega dela 
in Družbenopolitični zbor razpravljala, ko bo pri- 
pravljen tudi osnutek kongresne resolucije. 

V periodični načrt ni bilo mogoče vključiti nasled- 
njih zadev, ki so bile predvidene v programu za 
letošnje leto za II. trimesečje: uresničevanje druž- 
bene preobrazbe uprave z informacijo o izvajanju 
predpisov o upravnem postopku pred upravnimi 
organi ter pooblaščenimi organizacijami združe- 
nega dela in drugimi samoupravnimi organizacijami 
in skupnostmi, predlog zakona o spremembah in 

dopolnitvah zakona o gozdovih in predlog za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
Rudniku živega srebra Idrija z osnutkom zakona. 

Analiza o uresničevanju družbene preobrazbe 
uprave narekuje tudi spremembe in dopolnitve ne- 
katerih zakonov s tega področja, zato je zaradi 
celovite, obravnave potrebna premaknitev na ka- 
snejši čas in sicer v mesec junij 1981. 

Nadalje je bilo v postopku priprav predloga za- 
kona o spremembah in dopolnitvah zakona o goz- 
dovih ugotovljeno, da so še odprta nekatera sistem- 
ska vprašanja, ki jih mora predhodno razjasniti Re- 
publiški svet za vprašanja družbene ureditve. Zato 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga, da se 
obravnava ta zakon skupaj z ostalimi zakoni s po- 
dročja samoupravnih interesnih skupnosti mate- 
rialne proizvodnje. 

Do nadaljnjega se ne vključi v periodični delovni 
načrt tudi predlog za izdajo zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o Rudniku živega srebra 
Idrija, ker še niso končane študije o utemeljenosti 
podaljšanja režima za ta rudnik. 

V periodični delovni načrt ni bilo mogoče vnesti 
vseh aktov s pristojnosti Zbora republik in pokrajin 
Skupščine SFR Jugoslavije, h katerim bo skupščina 
dajala soglasje. Ob sklicu sej zborov bodo tudi ti 
akti vključeni v obravnavo glede na rok, ki ga bo 
predlagal sproti Zbor republik in pokrajin Skup- 
ščine SFR Jugoslavije. 

Opozoriti je potrebno, da je v periodičnem delov- 
nem načrtu predlagano, da bi nekatere družbeno- 
politične organizacije, samoupravne interesne 
skupnosti, Gospodarska zbornica Slovenije ter 
drugi subjekti, sodelovali pri obravnavi posameznih 
zadev, glede na to, da je skupščina posebej zainte- 
resirana za njihova mnenja, stališča in predloge. 

Ob sklicevanju sej zborov se bo skušalo realizirati 
stališče, ki je bilo potrjeno ob sprejemu informacije 
o uveljavljanju metod in načinov dela Skupščine 
socialistične republike Slovenije, njenih zborov in 



delovnih teles, in ki se predvideva v delovnem 
osnutku sprememb in dopolnitev poslovnika Skup- 
ščine SR Slovenije, da je za gradiva, ki so poseb- 
nega pomena za samoupravne organizacije in 
skupnosti, družbenopolitične organizacije in druge 
družbene organizacije oziroma ki se nanašajo na 
bistvena sistemska in razvojna vprašanja in ki bi- 
stveno vplivajo na pravice in obveznosti delovnih 
ljudi in občanov, potrebno zagotoviti daljši rok 
obravnave, in sicer najmanj 40 dni. 

V tem obdobju verjetno še ne bo mogoče dosle- 
dno uresničiti tega stališča, ker to zahteva tudi 
spremembo programov upravnih organov in Izvrš- 
nega sveta, ki jih iz objektivnih razlogov ni mogoče 
takoj uresničiti. 

Periodični delovni načrt opredeljuje tudi datume 
posameznih sej v tem trimesečju. Pri tem je po- 
trebno poudariti, da bo morda kazalo, zlasti v me- 
secu juniju, sklicati še kakšno sejo, glede na spre- 
jeto izhodišče v omenjeni informaciji, da naj bi 

predlog dnevnega reda seje zbora obsegal pravi- 
loma le toliko sorodnih in med seboj povezanih 
zadev, da jih je mogoče kvalitetno obravnavati. 

Periodični delovni načrt za preteklo trimesečje je 
bil skoraj v celoti uresničen, razen obravnave 
osnutka zakona o urejanju prostora in poročila o 
uresničevanju zakona o zakonski zvezi in družin- 
skih razmerjih in resolucije o načrtovanju družine in 
družbenih prizadevanjih za njen nastanek in varnost 
in zakon o zdravstvenih ukrepih pri uresničevanju 
pravice do svobodnega odločanja o rojstvu otrok. V 
zvezi z navedenim poročilom so zbori na zadnji seji 
imenovali skupino delegatov z nalogo, da to po- 
dročje prouči ter o tem obvesti pristojne zbore. 
Kljub temu, da je gradivo že predloženo, je bilo 
ocenjeno, da ga ne bi obravnavali zbori, preden ga 
ne prouči navedena skupina delegatov. Glede pred- 
loga zakona o urejanju prostora je bilo v pripravah 
ugotovljeno, da so nekatera sistemska vprašanja še 
odprta in je zato potrebno, da se do njih opredeli 
Republiški svet za vprašanja družbene ureditve. 

SEJE ZBOROV, 

TOREK 7. APRILA 1981 

1. informacija o gospodarskih gibanjih v SR 
Sloveniji v prvih dveh mesecih leta 1981 in 
predlog ukrepov za uresničevanje resolucije o 
družbenoekonomski politiki in razvoju SR 
Slovenije v letu 1981 

Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
Odbori za družbenoekonomske odnose in razvoj 

2. Predlog družbenega pravobranilca 
samoupravljanja SR Slovenije o problematiki 
oskrbe kmetijskih organizacij in kmetov z 
mineralnimi gnojili 

Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
Odbori za družbenoekonomske odnose in razvoj in 
Odbor Zbora združenega dela za agrarno politiko 
Koordinator: 
Emil Tomažič, predsednik Zbora združenega dela 

SEJE ZBOROV, SREDA, 

29. APRILA 1981 

1. Poročilo o delu delegatov iz SR Slovenije v 
Zveznem zboru Skupščine SFR Jugoslavije za 
leto 1980 

Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
Odbori za družbenopolitični sistem 
Koordinator: 
Bogdan Osolnik, vodja delegatov iz SR Slovenije v 

Zveznem zboru 

2. Predlog za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih 

Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
Odbori za družbenoekonomske odnose in razvoj 
Koordinator: 
Emil Tomažič, predsednik Zbora združenega dela 

3. Predlog za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o graditvi objektov, z 
osnutkom zakona 

Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
Odbori za družbenoekonomske odnose in razvoj 
V obravnavi sodeluje: 
Republiška konferenca SZDL Slovenije 
Koordinator: 
Silva Jereb, predsednica Zbora občin 

4. Predlog za izdajo zakona o dodatnem 
prispevku solidarnosti v letih 1982 do 1985 

Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
Odbora za finance 
V obravnavi sodeiuje: 
Republiška konferenca SZDL Slovenije 
Koordinator: 
Silva Jereb, predsednica Zbora občin 
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5. Predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije, da sklene 
družbeni dogovor o uporabi sredstev hranilnih 
vlog in drugih sredstev občanov pri poštni 
hranilnici v srednjeročnem obdobju od leta 
1381 do 1885 

Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin . 
Pristojna delovna telesa: 
Odbora za finance 
Koordinator: 
Silva Jereb, predsednica Zbora občin 

6. Osnutek zakona o urejanju kredita, ki ga je 
leta 1974 dala Narodna banka Jugoslavije za 
dopolnilno kreditiranje izvoza opreme in ladij 
ter za izvajanje investicijskih del v tujini na 
kredit 

Pristojen: 
Zbor združenega dela 
Pristojno delovno telo: 
Odbor za finance 
Koordinator: 
Marko Bule, vodja delegacije v Zboru republik in 
pokrajin 

7. Osnutek odloka o razporeditvi sredstev po 
republikah in avtonomnih pokrajinah za leto 
1981 

Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna teiesa: 
Odbora za finance 
Koordinator: 
Marko Bule, vodja delegacije v Zboru republik in 
pokrajin , 

8. Osnutek dogovora o zagotovitvi dela 
sredstev za financiranje izdelave študij za 
projekte modrega plana in programa 
prednostnih akcij sredozemskega akcijskega 
plana programa ZN za človekovo okolje 
(UNEP) 

Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
Odbora za finance 

- za trgovino, gostinstvo, turizem in drobno 
gospodarstvo, 
- za zdravstveno in sociaino varstvo, 
- za družbene dejavnosti, 
- za tekstilno in usnjarsko-predelovalno 
industrijo 

11. Spremembe in dopolnitve samoupravnega 
sporazuma o ustanovitvi posebne 
izobraževalne skupnosti za gozdarstvo 

12. Samoupravni sporazum o ustanovitvi 
posebne izobraževalne skupnosti za 
pedagoško usmeritev 

Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojno delovno telo: 
Skupina delegatov za proučitev samoupravnih spo- 

razumov in statutov samoupravnih interesnih skupno- 
sti s področja družbenih dejavnosti za območje repu- 
blike 

Koordinator: 
Peter Toš, vodja zgoraj navedene skupine delegatov 

SEJE ZBOROV, SREDA 

20. MAJA 1981 

1. Predlog za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o osebnem imenu, z 
osnutkom zakona in 

predlog za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o matičnih knjigah, z 
osnutkom zakona 
Pristojni: 

Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

Pristojna delovna telesa: 
Komisija za narodnosti in odbori za družbenopoli- 

tični sistem 
V obravnavi sodeluje: 

Republiška konferenca SZDL Slovenije 

9. Samoupravni sporazum o ustanovitvi 
Skupnosti otroškega varstva Slovenije in 
statut Skupnosti otroškega varstva Slovenije 

10. Samoupravni sporazumi o ustanovitvi in 
delovanju posebnih raziskovalnih skupnosti: 

- za kemijo, 
- za gozdarstvo, lesarstvo, papirništvo in 

grafiko, 
- za promet in zveze, 
- za graditeljstvo, 

2. Predlog zakona o Triglavskem narodnem 
parku 

Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije 
Pristojno delovno telo: 
Skupina delegatov za proučitev odprtih vprašanj 
predloga zakona o Triglavskem narodnem parku 
Koordinator: 
Silva Jereb, predsednica Zbora občin 

poročevalec III 



3. Osnutek sprememb in dopolnitev poslovnika 
Skupščine SR Slovenije 

Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
Delovna telesa skupščine in zborov 
Koordinator: 
Ludvik Golob, podpredsednik Skupščine SR Slove- 
nije 

4. Predlog za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o varnosti cestnega 
prometa 

Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
Odbori za družbenopdlitični sistem 
Koordinator: 
Emil Tomažič, predsednik Zbora združenega del 

5. Predlog zakona o varnosti na žičnicah 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
Odbora za družbenopolitični sistem 
Koordinator. 
Emil Tomažič, predsednik zbora združenega dela 

6. Predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o orožju 

Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
Odbora za družbenopolitični sistem 
V obravnavi sodeluje: 
Republiška konferenca SZDL Slovenije 
Koordinator: 
Ludvik Golob, podpredsednik Skupščine SR SLove- 
nije 

SEJE ZBOROV, SREDA 

27. MAJA 1981 

1. Soglasje k spremembam ustave SFRJ 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojno delovno telo: 
Komisija za pripravo sprememb ustave SR Slovenije 

2. Predlog za izdajo zakona o izpolnjevanju 
obveznosti SR Slovenije do sklada federacije 
za kreditiranje gospodarsko manj razvitih 
republik in SAP Kosovo, z osnutkom zakona 

Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
Odbori za družbenoekonomske odnose in razvoj 
Koordinator: 
Jože Globačnik, podpredsednik Skupščine SR Slo- 
venije 

3. Predlog zakona o zaključnem računu 
proračuna SR Slovenije za leto 1980 

Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
Odbora za finance 
Koordinator: 
Emil Tomažič, predsednik Zbora združenega dela 

4. Osnutek zakona o javnih cestah 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
Komisija za spremljanje izvajanja zakona o združe- 

nem delu, odbori za družbenoekonomske odnose in 
politični sistem in skupina delegatov za proučitev za- 
konskih aktov s področja samoupravnih interesnih 
skupnosti materialne proizvodnje 

V obravnavi sodelujejo: 
Gospodarska zbornica Slovenije, Republiška skup- 

nost za ceste 
Koordinator: 
Tina Tomlje, predsednica Družbenopolitičnega 
zbora 

5. Predlog zakona o davkih občanov 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
Odbora za finance 
V razpravi sodeluje: 
Republiška konferenca SZDL Slovenije 
Koordinator: 
Emil Tomažič, predsednik Zbora združenega dela 

6. Predlog za izdajo zakona o 
vzgojnoizobraževalnih organizacijah z 
italijanskim oziroma madžarskim jezikom in o 
dvojezičnih vzgojnoizobraževalnih 
organizacijah v SR Sloveniji 

Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije 
Pristojna delovna telesa: 
Komisija za narodnosti in odbori za družbenopoli- 
tični sistem 



Način obdelave zadev iz programa 

zborov skupščine SR Slovenije za leto 

1981 v občinah 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je na 
svoji 50. seji dne 22. januarja 1981 ob obrav- 
navi predloga programa dela zborov Skup- 
ščine SR Slovenije za leto 1981 sklenil, da 
pošlje vprašalnik vsem občinskim skupšči- 
nam, na podlagi katerega bi lahko ugotovili, 
kako se bodo v občinah vključevali v obrav- 
navo posameznih zadev iz programa dela 
Skupščine SR Slovenije. 

Na vprašalnik je odgovorilo 51 občin, kar 
nam omogoča, da bomo tako kot v lanskem 
ietu v letošnjem letu lahko na podlagi podat- 
kov vodili čimbolj usklajeno družbenopoli- 
tično akcijo v republiki in občinah, ustrezno 
programirali delo zborov in skupščine, zago- 
tavljali, kolikor je seveda mogoče, čimbolj 
ustrezne roke za obravnavo posameznih zadev 
glede na predviden način obravnave v občinah 
ter predvideli tiskanje potrebnih delegatskih 
gradiv v tolikšnem številu, ki bo v občinah 
omogočilo razpravo bodisi v zborih občinske 
skupščine, v skupinah delegatov, v družbeno- 
političnih organizacijah, v delovnih telesih ozi- 
roma na problemskih konferencah, kolikor nas 
boste o tem predhodno pravočasno obvestili. 
Prav tako bo anketa omogočila vabiti vaše 
delegate na seje odborov, glede na interes, ki 
iz te ankete izhaja, da bi bila vaša stališča in 

predlogi prisotni že v pripravljalnih fazah, kar 
se je v lanskem letu že pokazalo kot koristno. 
Hkrati anketa tudi omogoča članom delovnih 
teles zborov Skupščine SR Slovenije, članom 
skupin delegatov zlasti za Zbor združenega 
dela in našim delegatom v zborih Skupščine 
SFRJ, da se lahko povezujejo z ustreznimi 
samoupravnimi in delagatskimi sredinami v 
občini zaradi oblikovanja stališč, ki naj jih za- 
stopajo v organih, v katerih zastopajo posa- 
mezno delegatsko sredino. 

Podatki iz vprašalnika seveda ne dajejo po- 
polne in povsem točne predstave o načinih in 
oblikah obravnave, ker je možnost vprašalnika 
omejena in predvideva osem najpogosteje 
uporabljenih oblik obravnave posameznih za- 
dev v občinah. Prav tako podatki v celoti ne 
odražajo dejanskega stanja, saj so se že, ali pa 
se še bodo v posameznih občinah odločili, 
kljub izpolnjenemu vprašalniku, glede na po- 
samezno zadevo za obravnavo še v drugih 
delegatskih sredinah, ki v tem vprašalniku niso 
zajete. Ne glede na to pa podatki kažejo, da se 
vse bolj uveljavljajo posamezni ali vsi zbori 
občinske skupščine kot konference delegacij, 
čeprav še vedno prevladuje obravnava v skupi- 
nah delegatov. 
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I. DRUŽBENOPOLITIČNI SISTEM 
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1. Predlog amandmajev k ustavi SR Slovenije 
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2. Ustavni zakon za izvedbo amandmajev I do V k ustavi 
SR Slovenije 
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3. Uresničevanje delegatskega sistema in delegatskih odnosov 
v SR Sloveniji 
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4. Spremembe in dopolnitve poslovnika Skupščine SR Slovenije 
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J ! !! 5. Uresničevanje sklepov, stališč in priporočil Skupščine SR 
Slovence o nadaljnjem razvoju krajevnih skupnosti 
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6. Uresničevanje varstva samoupravnih pravic in družbene 
lastnine 
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9. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu državne 
uprave ^ in Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ter o 
republiških upravnih organih 
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1. Zbor združenega dela 
2. Zbor krajevne skupnosti 
3. Družbenopolitični zbor 

4. Delovno telo skupščine oz. zbora 7. Ad hoc delovna skupina 
5. Skupina delegatov 8. Problemska konferenca kot 
6. Družbenopolitična organizacija konferenca delegacij 



TF^'F. t" AKTI IZ OKIST'iJ'vOSTI SKt'P!':ČIvr: SR 

24. Zakon o sprenenbah in dopolnitvah zakona o orožju 

25. 

2H. 

27. 

28. 

II. 

29. 

3.0. 

Poročilo o izvajanju zakona o jsa.rio^risnavku 

Uresničevanje sklepov Skupine SR Ploveniio v zvezi z 
nelovanjen enotneoa sistema onanizacije, oclnovornosti i_ 
in obveznosti v primerih naravnih in druaih nesreč v 0 

SR Sloveniji 

Poročilo o uresničevanju zakona o zakonski zvezi in 
družbenih razmerjih in resolucije o načrtovanju dru:":ine r 
in družbenih prizadevanjih za njen nastanek in varnost 5 
in zakon o zdravstvenih ukrepih pri uresničevanju pra- 
vic do svobodnega odločanj? o rojstvu otrok 

Poročilo o uresničevanju stališč, »>rir>oro*il in sklonov 
SkuoscineSR Slovenije za uresničevanje posebnih nravic f 

^ ,,3qSSc? ln ??c?zarske narodnosei in njunih nrinadni- ° kov v SP Sloveniji 
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Pr-oolon družbenega olana Slovenije za obdobje 1981 do wj 5"' 

Poročilo izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o 
izvajanju resolucije o družbenoekonomski politiki 
in razvoju SR Slovenije v letu 1981 ' 5 »S 5 S\5 5\5\ I\ 'iS 5 5, 5 -/5'o 5 
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31. 

32. 

33. 

Resolucija o izvajanju družbenega plana SP Slovenije 
za obdobje 1981 do 19R5 v letu 1982 

Spremljanje uresničevanja politike stabilizacije, pred- 
videne v resolucijah o izvajanju dru>beneqa nI a na SP 
Slovenijo in SFRJ v letu 19H1 

Uresničevanje sistema družbenega planiranja v 
Sloveniji ^ 
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34. Zakon o izpolnjevanju obveznosti SP Slovenije do sklada 
f.ooeracije za kreditiranje gospodarsko manj razvitih 
republik in SAP Kosovo 
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1. Zbor združenega dela 
2. Zbor krajevne skupnosti 
3. Družbenopolitični zbor 

4. Delovno telo skupščine oz. zbora 
5. Skupina delegatov 
6. Družbenopolitična organizacija 

7. Ad hoc delovna skupina 
8. Problemska konferenca kot 

konferenca delegacij 



TEME IN AKTI IZ PRISTOJNOSTI SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

46. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o samoupravnih 
interesnih skupnostih za PTT promet 

47. Analiza stanja na področju uresničevanja zakona o var- 
stvu zraka ter spremljajočih predpisov 

48. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o graditvi 5 /j / 5 5 5 i5 -5\ 
objektov ■ \\ j ' 1 
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49. Zakon o urejanju rostora 

50. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o upravljanju ! 
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51. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih! 
razmer j ih 

S < h5 5h5 5 -5" O 5 51-5 5 5 

j/ I 

52. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o poslovnih / i 
stavbah in poslovnih prostorih 

53. Zakon o davkih občanov 

54. Zakon o kompenzacijah \5 

55. Zakon o zajamčenih osebnih dohodkih 
! 5 

56. Poročilo o pripravah za začetek izobraževanja po zakonu 
o usmerjenem izobraževanju v šolskem letu 1981 do 1982 \,,c- 

*to 

57. Zakon o vzgojnoizobraževalnih organizacijah z italijan- 
skim oziroma madžarskim jezikom in o dvojezičnih vzgoj- 
noizobraževalnih organizacijah v SR Sloveniji 5" 
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1. Zbor združenega dela 
2. Zbor krajevne skupnosti 
3. Družbenopolitični zbor 

4. Delovno telo skupščin oz. zbora 
5. Skupina delegatov 
6. Družbenopolitična organizacija 

7. Ad hoc delovna skupina 
8. Problemska konferenca kot 

konferenca delegacij 



TEME IN AKTI IZ PRISTOJNOSTI SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

70. Zakon o turistični dejavnosti 

SOGLASJE K AKTOM, KI JIH SPREJEMATA ZVEZNI ZBOR IN ZBOR 
REPUBLIK IN POKRAJIN SKUPŠČINE SFRJ V SOGLASJU S SKUPŠČI- 
NAMI SOCIALISTIČNIH REPUBLIK IN SOCIALISTIČNIH AVTONOMNIH 
POKRAJIN 

I. ZVEZNI ZBOR 

71. Predlog sprememb posameznih določb v Ustavi SFRJ 

II. ZBOR REPUBLIK IN POKRAJIN 

72. Resolucija o politiki uresničevanja družbenega plana 
za obdobje od leta 1981 do leta 1985 v letu 1982 

73. Odlok o skupni devizni politiki Jugoslavije za leto 
1982 

74. Temelji ciljev in nalog emisijske in denarne politike 
in skupnih temeljev kreditne politike za leto 1982 

75. Plačilna in devizna bilanca Jugoslavije za leto 1982 

76. Določitev celotnega obsega proračunskih odhodkov fede- 
racije za leto 1982 

77. Odlok o določitvi prihodkov od carin in drugih uvoznih 
davščin, ki se v letu 1982 odstopajo Interesni skupnos 
ti Jugoslavije za ekonomskqfc>dnose s tujino 

78. Odlok o določitvi celotnega zneska deviz za potrebe 
federacije za leto 1982 
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TEME IK AKTI IZ PRISTOJNOSTI SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

VKLJUČEVANJE ZBOROV IN DELOVNIH TELES SKUPŠČINE SR SLO- 
VENIJE V IZVAJANJU DELOVNIH PROGRAMOV ZBOROV SKUPŠČINE 
SFRJ GLEDE VPRAŠAMJ, KI JIH ZBORA SKUPŠČINE SFRJ OBRAV- 
NAVATA V SAMOSTOJNI PRISTOJNOSTI 

POMEMBNEJŠE TEME IZ PROGRAMA ZBORA REPU3MK IN 
POKRAJIN: 

90. Poročilo o uresničevanju družbenega olana Jugosla- 
vije za obdobje od leta 1981 do leta 1985 v letu 
1981 . 

91. Analiza o uresničevanju politike hitrejšega razvo- 
ja manj razvitih ter analiza uresničevanja dogovor- 
jene politike hitrejšega razvoja gospodarstva SAP 
Kosovo 

92. Poročilo o delu v zvezi s pripravo in sprejetjem 
družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1986-1995 
oz. za posamezna področja do leta 2000 

93. Organiziranost in delovanje enotnega jugoslovanske- 
ga trga, preskrbijenost trga s surovinami in re- 
produkcijskim materialom ter z blagom široke porabe 

94. Poročilo o uresničevanju skupne devizne politike 
kreditnih odnosov s tujino in politike dinarskeaa 
tečaja v letu 1981 ter tendence in probleme, ki se 
pojavljajo pri izvajanju te politike na začetku 
leta 1981 

POMEMBNEJŠE TEME IZ PROGRAMA ZVEZNEGA ZEORA: 

95. Analiza o izvajanju sistema družbenega načrtovanja 

96. Uresničevanje in zaščita ustavnih pravic, svoboščin, 
dolžnosti in odgovornosti delovnih ljudi in občanov 

97. Uresničevanje ustavne zasnove občine 

98. Poročilo o preobrazbi zveznih upravnih organov in 
zveznih organizacij 





TEME IN AKTI IZ PRISTOJNOSTI SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

AJ
DO

VŠ
ČI

NA
 

BR
EŽ

IC
E 

CE
LJ

E 
CE

RK
NI

CA
 

ČR
NO

ME
LJ

 
DO

MŽ
AL

E 
DR

AV
OG

RA
D 

G.
 

R
AD

GO
NA

 
GR

OS
UP

LJ
E 

HR
AS

TN
IK

 
ID

RI
JA

 

<C O 
C£ r— UJ 00 t_> UJ •—« t—1 o m < z m > a —i LU zr UJ UJ • o c/") 2: »o a. -J rvi uj <c o o -z 

12. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sanitarni 
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14. Zakon o Republiškem svetu za varstvo ustavne ureditve 
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15. Zakon^o ustanovitvi družbenih svetov za posamezna upravna 
področja oz. za posamezne republiške upravne organe 
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16. Zakon o določitvi zaokroženega urbanega območja občin Ma- 
ribor-Pesnica, Maribor-Podbrežje, Maribor-Rotovž, Maribor- 
Ruše, Maribor-Tabor in Ma'r i bor-Te zno 
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17. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti 
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Koordinator: 
Geza Bačič, predsednik Komisije za narodnosti 

7. Predlog zakona o knjižničarstvu 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije 
Pristojna delovna telesa: 
Odbori za družbenoekonomske odnose 
Koordinator: 
Silva Jereb, predsednica Zbora občin 

SEJE ZBOROV, SREDA 

24. JUNIJA 1981 

1. Predlog amandmajev k ustavi SR Slovenije 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
Odbori za družbenopolitični sistem 

2. Ustavni zakon za izvedbo ustavnih 
amandmajev k ustavi SR Slovenije 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
Odbori za družbenopolitični sistem 

3. Poročilo o uresničevanju stališč, priporočil 
in sklepov Skupščine SR Slovenije za 
uresničevanje posebnih pravic italijanske in 
madžarske narodnosti in njunih pripadnikov v 
SR Sloveniji 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
Odbori za družbenopolitični sistem 
Koordinator: 
Geza Bačič, predsednik Komisije za narodnosti 

4. Uresničevanje zakona o pravni pomoči 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
Odbori za družbenopolitični sistem 
V obravnavi sodeluje: 
Odvetniška zbornica Slovenije 
Koordinator: 
Ludvik Golob, podpredsednik Skupščine SR 
Slovenije 

5. Uresničevanje zakona o financiranju 
splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih 
skupnostih 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
Odbora za finance 
Koordinator: 
Emil Tomažič, predsednik Zbora združenega dela 

6. Analiza stanja na področju uresničevanja 
zakona o varstvu zraka ter spremljajočih 
predpisov 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
Odbora za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vpra- 
šanja in varstvo okolja 
V obravnavi sodelujejo: 
Republiška konferenca SZDL Slovenije, Gospodarska 
zbornica Slovenije, Zveza skupnosti za varstvo zraka 
SR Slovenije 
Koordinator: 
Silva Jereb, predsednica Zbora občin 

7. Poročilo o pripravah na začetek 
izobraževanja po zakonu o usmerjenem 
izobraževanju v šolskem letu 1981 do 1982 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije 
Pristojna delovna telesa: 
Skupina delegatov za spremljanje uresničevanja za- 
kona o usmerjenem izobraževanju 
V razpravi sodelujeta: 
Republiška konferenca SZDL Slovenije in Republiški 
svet Zveze sindikatov Slovenije 
Koordinator: 
Tina Tomlje, predsednica Družbenopolitičnega zbora 

8. Osnutek zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o vodah 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
Komisija za spremljanje izvajanja zakona o združenem 
delu, Odbora za urbanizem, stanovanjsko-komunalna 
vprašanja in varstvo okolja, odbori za družbenoeko- 
nomske odnose in politični sistem in skupina delega- 
tov za proučitev zakonskih aktov s področja samou- 
pravnih interesnih skupnosti materialne proizvodnje 
V obravnavi sodelujeta: 
Gospodarska zbornica Slovenije, Zveza vodnih skup- 
nosti Slovenije 
Koordinator: 
Tina Tomlje, predsednica Družbenopolitičnega zbora 

poročevalec V 



9. Predlog za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o samoupravnih interesnih 
skupnostih za PTT promet 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
Komisija z spremljanje izvajanja zakona o združenem 
delu, odbori za družbenoekonomske odnose in poli- 
tični sistem in skupina delegatov za proučitev zakon- 
skih aktov s področja samoupravnih interesnih skup- 
nosti materialne proizvodnje 
V razpravi sodelujeta: 
Gospodarska zbornica Slovenije, Samoupravna intere- 
sna skupnost za PTT promet Ljubljana 
Koordinator: 
Tina Tomlje, predsednica Družbenopolitičnega zbora 

10. Osnutek zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o komunalnih dejavnostih 
posebnega družbenega pomena 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
Komisija za spremljanje izvajanja zakona o 2druženem 
delu, odbori za družbenoekonomske odnose in druž- 
benopolitični sistem, odbora za stanovanjsko- komu- 
nalna vprašanja in varstvo okolja, skupina delegatov za 
proučitev aktov s področja samoupravnih interesnih 
skupnosti materialne proizvodnje 
V obravnavi sodelujeta: 
Gospodarska zbornica Slovenije in Zveza komunalnih 
interesnih skupnosti SR Slovenije 
Koordinator: 
Tina Tomlje, predsednica Družbenopolitičnega zbora 

11. Osnutek zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o upravljanju in 
razpolaganju s stavbnim zemljiščem 

Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
Odbora za stanovanjsko-komunalna vprašanja in 

varstvo okolja 

V obravnavi sodeluje: 
Republiška konferenca SZDL Slovenije 
Koordinator: 
Silva Jereb, predsednica Zbora občin 

* 
12. Predlog zakona o energetskem 
gospodarstvu 

Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
Komisija za spremljanje izvajanja zakona o združe- 

nem delu, odbori za družbenoekonomske odnose in 
politični sistem in skupina delegatov za proučitev za- 
konskih aktov s področja samoupravnih interesnih 
skupnosti materialne proizvodnje 

VI 

V obravnavi sodelujeta: 
Gospodarska zbornica Slovenije, Samoupravna inte- 

resna skupnost elektrogospodarstva Slovenije 
Koordinator: 

Tina Tomlje, predsednica Družbenopolitičnega 
zbora 

13. Osnutek zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih 
Pristojni: 

Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije 
Pristojna delovna telesa: 
Odbora za stanovanjsko-komunalna vprašanja in 

varstvo okolja in odbor Družbenopolitičnega zbora za 
družbenoekonomske osnose 

Koordinator: 
Silva Jereb, predsednica Zbora občin 

14. Predlog zakona o investicijskih vlaganjih 
SR Slovenije v graditev objektov in nabavo 
opreme v obdobju od leta 1981 do leta 1985 

Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
Odbora za finance in odbora za družbenopolitični 
sistem 
V obravnavi sodeluje: 
Republiška konferenca SZDL Slovenije 
Koordinator: 
Ludvik Golob, podpredsednik Skupščine SR Slove- 
nije 

15. Osnutek zakona o turistični dejavnosti 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
Odbora za družbenoekonomske odnose 
V obravnavi sodeluje: 
Republiška konferenca SZDL Slovenije 
Koordinator: 
Emil Tomažič, predsednik Zbora združenega dela 

16. Predlog za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o organizaciji in delu 
republiških upravnih organov in republiških 
organizacij, z osnutkom zakona 

Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
Odbori za družbenopolitični sistem 
Koordinator: 
Ludvik Golob, podpredsednik.Skupščine SR Slove- 

nije 

poročevalec 
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17. Predlog periodičnega delovnega načrta 
Zbora združenega dela, Zbora občin In 
Družbenopolitičnega zbora za III. trimesečje 
1981 

Pristojni: 
Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna deicvna telesa: 
Delovna telesa skupščine in zborov 
Koordinator: 
Emil Tomažič, predsednik Zbora združenega dela 

OPOMBE: 





21. aprila 1981 

OSNUTEK SPREMEMB IN DOPOLNITEV 

poslovnika Skupščine SR Slovenije 

K 3. členu 
V peti in šesti vrsti se črta besedilo: »o Izvršnem svetu 

Skupščine SR Slovenije«. 
Črtanje tega besedila je potrebno, ker je bil med tem zakon o 
Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije spremenjen in je 
materija Izvršnega sveta urejena v sistemskem zakonu o si- 
stemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR 
Slovenije ter o republiških upravnih organih. 

K 6. členu 
Prva vrsta prvega odstavka se spremeni in glasi: 
»Skupščina in njena telesa se vključujejo v delo Zbora 

republik in pokrajin Skupščine SFRJ in njegovih teles 
V tem členu je treba poudariti, da ne gre za sodelovanje 
skupščine in njenih teles, pač pa za njihovo vključevanje s 
tem, da skupščina daje soglasja k aktom iz pristojnosti Zbora 
republik in pokrajin. 

K 9. členu 
Prvi odstavek 9. člena postane nov 8.a člen, ker vsebinsko 

sodi v samostojen člen. 
K 11. členu 
11. člen se spremeni in se glasi: 
»Skupščina pri uresničevanju svojih nalog omogoča Go- 

spodarski zbornici Slovenije, raziskovalnim organizacijam in 
drugim samoupravnim organizacijam in skupnostim, družbe- 
nim organizacijam in društvom ter znanstvenim in strokovnim 
delavcem vključevanje v delo zborov in delovnih teles.« 
Spremenjeni 11. člen opredeljuje pravico in možnosti Gospo- 
darske zbornice Slovenije, raziskovalnih organizacij in drugih 
samoupravnih organizacij in skupnosti ter drugih subjektov 
(znanstveni in strokovni delavci, družbene organizacije in 
društva), da se razen preko delegatskih odnosov vključujejo v 
delo skupščine tudi na drug način, n. pr. kot znanstvene in 
strokovne organizacije. Poudarjena je aktivna vloga skup- 
ščine v tem smislu, da omogoči navedenim subjektom, da se 
vključijo v delo zborov in delovnih teles, če izrazijo interes ali 
potrebo za tako vključevanje. Preoblikovanje tega člena pa je 
potrebno tudi zato, da je iz besedila jasno razvidno, da se tudi 
Gospodarska zbornica in raziskovalne organizacije uvrščajo 
med samoupravne organizacije in skupnosti. 

K 15. členu 
Drugi odstavek 15. člena se spremeni in se glasi: 
»Letni odmor skupščine se določi z letnim programom dela 

oziroma s sklepi zborov.« 
Glede na dosedanje izkušnje, na dinamiko skupščinskega 
dela in druge okoliščine, ki se vsako leto spreminjajo, je 
primerno, da se letni odmor skupščine določi s programom 
dela zborov oziroma s sklepi zborov. 

K 18. členu 
Tretja alinea 18. člena se spremeni in se glasi: 
»- da lahko Republiška konferenca Socialistične zveze de- 

lovnega ljudstva Slovenije, v kateri so vključene delegacije 

družbenopolitičnih organizacij v republiki, opravlja funkcijo 
konference delegacij družbenopolitičnih organizacij za dele- 
gate v družbenopolitičnem zboru in oblikuje temeljna stališča 
o vprašanjih uresničevanja razvoja in varstva z ustavo določe- 
nega socialističnega samoupravnega sistema«. 
Sprememba tretje alinee 18. člena je posledica predlaganih 
sprememb statuta Socialistične zveze delovnega ljudstva Slo- 
venije. Zato bo v končni redakciji besedilo te alinee prilago- 
jeno spremenjenemu in dopolnjenemu statutu Socialistične 
zveze delovnega ljudstva Slovenije. 

K 20. členu 
20. člen se spremeni in se glasi: 
»Delo skupščine mora biti organizirano tako, da so delovni 

ljudje in občani v temeljnih samoupravnih organizacijah in 
skupnostih obveščeni o vseh zadevah, ki jih obravnava skup- 
ščina, o njenem delu ter o odločitvah in stališčih. O tem 
seznanja skupščina delovne ljudi in občane tudi prek sredstev 
javnega obveščanja. V ta namen skupščina izdaja tudi po- 
sebno glasilo - »Poročevalec Skupščine SR Slovenije in 
Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate.« 
Ta člen opredeljuje aktiven odnos in obveznost skupščine, da 
zagotavlja najširšo javnost svojega dela in obveščanja delov- 
nih ljudi in občanov, delegatov in delegacij o svojem delu. 

K 22. členu 
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Besedila aktov in drugih gradiv, ki se nanašajo na položaj 

in posebne pravice italijanske in madžarske narodnosti in 
njihovih pripadnikov, se prevedejo v italijanski in madžarski 
jezik na predlog Komisije skupščine za narodnosti; o tem 
odločijo pristojni zbori.« 
Učinkovito vključevanje pripadnikov italijanske in madžarske 
narodnosti v obravnavo'gradiv, ki imajo pomen za položaj in 
pravice narodnosti in njunih pripadnikov, zahteva, da se akti 
in gradiva, ki se neposredno nanašajo na pravice in položaj 
narodnosti in njunih pripadnikov, prevedejo v jezike teh naro- 
dnosti. V drugih primerih pa bodo o prevajanju aktov in gradiv 
v jezike narodnosti odločili pristojni zbori na predlog Komisije 
Skupščine SR Slovenije za narodnosti. 

Drugi do šesti odstavek postanejo tretji do sedmi odstavek. 
V petem odstavku, ki postane šesti odstavek, se v peti vrsti 

za besedo »skupščin« doda besedilo »in skupinam delega- 
tov«. 
Glede na to, da je zakon o volitvah in delegiranju v skupščine 
opredelil skupine delegatov kot institucionalno obliko delegi- 
ranja v Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije, je 
potrebno v tem členu določiti, da se celotno besedilo aktov in 
drugih gradiv pošlje tudi skupinam delegatov, kar je sicer že 
sedanja praksa. 

Šesti odstavek, ki postane sedmi odstavek, se v celoti spre- 
meni in se glasi: 

»V sredstvih javnega obveščanja se objavljajo programi 
dolgoročnega razvoja in družbeni plan SR Slovenije ter ce- 
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lotno besedilo aktov in drugih gradiv o zadevah, ki se dajajo v 
javno obravnavo ali na referendum.« 

Doda se nov osmi odstavek, ki se glasi 
»V sredstvih javnega obveščanja se objavljajo tudi celotna 

besedila aktov in drugih gradiv, ki se nanašajo na politiko 
družbenoekonomskega razvoja in na temeljna sistemska 
vprašanja in druga gradiva, če tako odloči zbor « 

V novem sedmem odstavku je razdelana situacija, ko se 
gradivo ne glede na odločitev zbora v celoti objavi v sredstvih 
javnega obveščanja. V novem osmem odstavku pa je dolo- 
čeno, da se lahko v sredstvih javnega obveščanja v celoti 
objavljajo tudi druga pomembna gradiva, za katera tako od- 
loči zbor. To pa so zlasti gradiva, ki se nanašajo na družbe- 
noekonomski razvoj in na temeljna sistemska vprašanja. Po 
sedanji dikciji tega člena se v celoti objavljajo vsa gradiva, ki 
se nanašajo na družbenoekonomski razvoj in temeljna si- 
stemska vprašanja ne glede na odločitev zbora. 

K 23. členu 
Za prvim odstavkom 23. člena se doda nov drugi odstavek 

ki se glasi 
»Delegati v zboru in člani delovnih teles imajo pravico 

vpogleda v informativno-dokumentacijsko gradivo, ki ga pri- 
pravljajo in zbirajo delovna telesa skupščine in zborov in 
službe skupščine« 

Drugi odstavek postane tretji odstavek. 
V poslovniku Skupščine SR Slovenije do sedaj ni bilo do- 

ločbe, da imajo delegati oziroma člani delovnih teles pravico 
vpogleda v mformativno-dokumentacijska gradiva, ki se pri- 
pravljajo za obravnavo v skupščini S to dopolnitvijo bo omo- 
gočeno delegatom bolj kvalificirano in poglobljeno delo in 
odločanje 

K 26. členu 
V tretji vrsti drugega odstavka se za besedo »skupnosti« 

dodajo besede, »ki jih ti oblikujejo v organih upravljanja, v 
družbenopolitičnih organizacijah, na svojih zborih in z dru- 
gimi oblikami osebnega izjavljanja« 

Varianta: Drugi odstavek 26. člena ostane nespremenjen 
V tej določbi bi poudarili, da se interesi in smernice za delo 

delegacij oblikujejo v najrazličnejših oblikah samoupravnega 
organiziranja znotraj temeljnih samoupravnih organizacij in 
skupnosti, in to zlasti v organih upravljanja, družbenopolitič- 
nih organizacijah, pa tudi v najrazličnejših oblikah odločanja, 
kot so na primer zbori delavcev S tako dopolnitvijo bi pouda- 
rili, da niso le delavci neposredno odgovorni za oblikovanje 
smernic, pač pa, da prevzamejo to odgovornost tudi samou- 
pravno in politično organizirani subjekti znotraj temeljnih 
samoupravnih organizacij in skupnosti Pri obravnavi delov- 
nega osnutka sprememb in dopolnitev poslovnika pa so bili 
na seji komisije izraženi tudi nekateri pomisleki, ali določba 
drugega odstavka sploh sodi v poslovnik, ker je povsem 
deklarativne narave in kot takšna vsebovana že v ustavi in 
dokumentih družbenopolitičnih organizacij. Izraženo je bilo 
mnenje, da bi materijo drugega odstavka moral urejati po- 
slovnik delegacije ali pa samoupravni splošni akti v samou- 
pravnih organizacijah in skupnostih. 

K 27. členu 
27. člen se črta. 
Določba tega člena ni potrebna, ker sodi v samoupravne 

akte temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti, s kate- 
rimi urejajo pravice, dolžnosti odgovornosti in način dela 
delegacij in delegatov ter pogoje za njihovo delo. 

K 38. členu 
V četrti in peti vrsti tretje alinee 38 člena se črta besedilo- 

»spadajo te zadeve v delovno področje zbora, v katerega je 
poslan ali izvoljen, ali « 

Že sedanja praksa kaže. da ie pravica delegata v zboru širša 
in se ne nanaša le na zadeve, ki spadajo v pristojnost zbora, v 
katerega je bij poslan ali izvol/en, ćato , iaj se ia aoločba črta. 
Tudi v poslovnikih nekaterih skupščin drugih republik ta 
pravica ni vezana na zadeve iz pristojnosti zbora. 

V trinajsti alinei naj se črta besedilo »ob podpori najmanj 9 
delegatov v zboru«. 

Določba, da je potrebna pri izvolitvi in imenovanju delovnih 
teles podpora 9 delegatov, se v tem členu črta, ker /f nepri- 
merna, saj je itak zborom omogočeno, aa o tem razpravljajo 
in tudi eventualno o tem glasujejo 

K 39. členu 
39. člen se spremeni in se glasi: 
»Delegat je dolžan varovati državno tajnost in podatke 

zaupne narave 
Predsednik skupščine in predsedniki zborov določijo ta- 

krat, ko se gradivo pošlje delegatom, katera gradiva veljajo za 
državno tajnost ali za zaupna. 

Izvršni svet oziroma drug predlagatelj je dolžan v primerih, 
ko pošilja skupščini določena gradiva, tako gradivo označiti 
kot državno tajnost oziroma kot zaupno, kolikor to izhaja iz 
tega gradiva. 

Za državno tajnost oziroma za zaupno veljavo tudi podatki,- 
za katere izve delegat na seji telesa skupščine oziroma v zvezi 
z vprašanjem, ki se na seji obravnava brez navzočnosti javno- 
sti 

Način ravnanja z gradivi, ki veljajo za državno tajnost ali za 
zaupno, ureja poseben pravilnik, ki ga sprejmejo zbori skup- 
ščine« 

Varianta k petemu odstavku: 
»Način ravnanja z gradivi, ki veljajo za državno tajnost ali za 

zaupna, ureja poseben pravilnik, ki ga sprejme predsedstvo 
skupščine « 

V tem členu se pojem uradna tajnost nadomešča s širšim 
pojmom državna tajnost in podatki zaupne narave, kar jq tudi 
usklajeno z ustreznimi določbami poslovnika Skupščine 
SFRJ Prav tako pa je ta člen spremenjen v tem smislu, da 
gradiva označujejo kot tajna že predlagatelji, medtem ko 
funkcionarji skupščine določijo ob pošiljanju tega gradiva 
delegatom, da gre za gradiva, ki veljajo za državno tajnost ali 
za zaupno Varianta pa izhaja iz pristojnosti predsedstva 
skupščine, ki je po spremenjenih določbah 137 člena tega 
poslovnika skupno delovno telo zborov 

Za 39 členom se vstavi novo podpoglavje b), ki se glasi 
»Pobude, predlogi in opozorila delegatov« in nov 

39. a člen 
»Delegat v zboru ima pravico dati pobudo oziroma predlog 

za obravnavo oziroma ureditev določenih vprašanj ali za spre- 
jem določenih ukrepov oziroma opozoriti na probleme, ki se 
pojavljajo v zvezi z izvrševanjem politike in aktov skupščine, 
njenega izvršnega sveta in republiških upravnih organov. 

Pobudo oziroma predlog in opozorilo lahko da delegat 
bodisi ustno na seji zbora bodisi pismeno. Kolikor je pobuda' 
dana pismeno, z njo seznani predsednik zbora delegate v 
zboru; Če zbor s pobudo, predlogom oziroma opozorilom 
soglaša, določi način nadaljnje obravnave 

Pobude, predlogi oziroma opozorila se pošljejo organom in 
organizacijam, na katerih delovno podrocije se nanašajo ozi- 
roma so zanje pristojni, da o njih zavzamejo stališča in o tem 
obvestijo zbor Pobude, predlogi oziroma opozorila se poš- 
ljejo tudi Izvršnemu svetu 

Pobude, predlogi oziroma opozorila ter stališča pristojnih 
organov do njih se objavijo.« 

Predlagani člen skuša uresničiti v Informaciji o uveljavljanju 
metod in načinov dela Skupščine SR Slovenije izražene za- 
hteve, daje potrebno v poslovniku skupščine urediti postopek 
ravnanja s pobudami, predlogi in opozorili delegatov. Ta 
oblika vplivanja delegatov na delo skupščine in na obravnava- 
nje pomembnih družbenih vprašanj doslej ni bila instituciona- 
lizirana, prav tako pa se ji v praksi posveča premalo pozorno- 
sti oziroma je bila praksa glede tega dokaj neenotna. Predla- 
gana rešitev v dovolj veliki meri ta problem rešuje, glede na to, 
da se zahteva poseben postopek ravnanja v zvezi s pobudo, 
predlogom oziroma opozorilom. 

K 40. členu 
Prvi odstavek 40. člena se spremeni in se glasi. 
»Delegat v zboru ima pravico postaviti izvršnemu svetu ali 

republiškim upravnim organom vprašanje, ki se nanašajo na 
njihovo delo ali na zadeve iz njihove pristojnosti.« 

Predložena sprememba je bolj v duhu razumevanja kolek- 
tivne odgovornosti državnih organov, zlasti pa vključuje tudi 
republiške komiteje kot kolegijske upravne organe. Opozoriti 
pa je treba, da se ta predlog razlikuje od določbe drugega 
odstavka 407. člena ustave SR Slovenije, po kateri se delegat- 
ska vprašanja postavljajo republiškim funkcionarjem, ki vo- 
dijo delo republiških upravnih organov. Poleg tega spreme- 
njeni prvi odstavek določa pravico delegata, da postavlja 
vprašanja in verjetno zadošča, če je vprašanje naslovljeno na 

H poročevalec 



izvršni svet oziroma določen upravni organ. Zato je tudi 
možna širša dikcija. 

K 41. členu 
V prvem odstavku se črta beseda »praviloma« 
Ni razlogov za razliko med ustnimi in pisnimi vprašanji, 

razen tega pa tudi dosedanje izkušnje kažejo, da so vprašanja 
praviloma ustna 

K 45. členu 
Prva vrsta tretjega odstavka se spremeni in se glasi »Ce 

pomeni vprašanje državno tajnost oziroma je zaupne narave, 
lahko predlaga. « 

To določbo je potrebno uskladiti s spremenjeno določbo 
39. člena. 

K 46. členu 
Prvi odstavek se spremeni in se glasi »Ko je dan odgovor 

na vprašanje delegata, lahko vsak delegat na seji zbora po- 
stavi dopolnilno vprašanje.« 

Praksa kaže, da delegati postavljajo dopolnilna vprašanja 
šele na prihodnji seji, ki se je praviloma ne udeleži isti delegat, 
zato je potrebno dopustiti možnost, da vsak delegat na seji 
zbora postavi dopolnilno vprašanje, in ne le delegat, ki je 
postavil prvo vprašanje, kot je bilo to doslej določeno. Razlog 
za takšno dopolnitev pa je tudi dejstvo, da je delegatsko 
vprašanje največkrat izraz širših interesov oziroma aktualnih 
družbenih vprašanj, ki se pojavljajo ali izražajo v delegatski 
bazi 

V tretjem odstavku se drugi in tretji stavek črtata in nado- 
mestita z novim besedilom, ki se glasi' »Zbor lahko o vpraša- 
nju in odgovoru razpravlja takoj, ali pa odloči, da bo o tem 
razpravljal na eni izmed naslednjih sej zbora. V tem primeru 
določi, kakšno gradivo je treba pripraviti za obravnavo, kdo 
ga pripravi in v kakšnem času« 

Sprememba drugega in tretjega stavka tretjega odstavka je 
potrebna zaradi poenostavitve postopkov v zborih, ki naj 
olajšajo razpravo o delegatskih vprašanjih in odgovore nanje, 
ki se nanašajo na posebej pomembne zadeve. 

K 47. členu 
Prvi in tretji odstavek se črtata. Drugi odstavek postane nov 

drugi odstavek 51 člena. 
Določbi tega člena naj se črtata zato, ker je delegatsko 

vprašanje tudi institut politične kontrole nad delom republi- 
ških upravnih organov in organizacij, ki so odgovorne za 
stanje v družbenopolitični skupnosti oziroma na posamez- 
nem področju Vprašanja, ki se nanašajo na funkcioniranje 
skupščine in se postavljajo posameznim funkcionarjem skup- 
ščine, pa so zadovoljivo urejena v okviru 51 člena in dopol- 
njena z drugim odstavkom tega člena. 

K 52. členu 
Prva in druga vrsta se spremenita tako, da se glasita 

»Delegat v zboru ima pravico predlagati, da zbori in delovna 
telesa. ..•< 

Pravica delegata je, da zahteva prek zborov pojasnilo ne le v 
okviru delovnega področja zbora, katerega delegat je, pač pa 
tudi iz področja dela drugih zborov 

V poglavju III z naslovom. »Zbori in njihovo delovno po- 
dročje« se členi v podpoglavju 3 z naslovom. »Enakopravno 
odločanje skupščin samoupravnih interesnih skupnosti za 
območje republike s pristojnimi zbori skupščine spremenijo 
in se glasijo 

K 77. členu 
77. člen se spremeni tako, da se glasi 
»Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije enako- 

pravno z Zborom združenega dela in Zborom občin sprejema 
zakone in druge splošne akte, ki se nanašajo na sistem 
vzgojnoizobraževalne dejavnosti in druga vprašanja s tega 
področja.« 

K 78. členu 
78 člen se spremeni tako, da se glasi 
»Skupščina Raziskovalne skupnosti Slovenije enakopravno 

z Zborom združenega dela in Zborom občin sprejema zakone 
in druge splošne akte, ki se nanašajo na sistem raziskovalne 
dejavnosti in druga vprašanja s tega področja.« 

K 79. členu 
79 člen se spremeni tako, da se glasi 
»Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije enakopravno z 

Zborom združenega dela in Zborom občin sprejema zakone 
in druge splošne akte, ki se nanašajo na sistem kulturnih 
dejavnosti, sistem založništva, varstvo kulturnih n zgodovin- 

skih spomenikov, pokrajinskih in naravnih znamenitosti in na 
druga vprašanja s teh področij.« 

K 80. členu 
80. člen se spremeni tako, da se glasi. 
»Skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije enakopravno 

z Zborom združenega dela in Zborom občin sprejema zakone 
in druge splošne akte, ki urejajo zdravstveno varstvo in druga 
vprašanja s tega področja.« 

K 81. členu 
81. člen se spremeni tako, da se glasi 
»Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije enako- 

pravno z Zborom združenega dela in Zborom občin sprejema 
zakone in druge splošne akte, ki se nanašajo na zaposlovanje 
in socialno varnost, družbeno varstvo otrok, socialno 
skrbstvo, sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja, 
varstvo invalidov, invalidnih otrok in mladine temelje stano- 
vanjske politike in usmerjanje razvoja stanovanjskega gospo- 
darstva družinska -azmerja in zakonsko zvezo in na druga 
vprašanja s teh področij. 

Pri opredelitvi tega poglavja se je izhajalo iz drugačnega 
pristopa, kot je uveljavljen v sedanjih določbah poslovnika. 
Opredelitve teh določb izhajajo iz pristojnosti skupščine in 
zborov, na katere je vezano tudi enakopravno odločanje 
skupščin samoupravnih interesnih skupnosti. Zato pri našte- 
vanju posameznih pristojnosti skupščin samoupravnih intere- 
snih skupnosti izhajamo iz opredelitve teh pristojnosti za 
posamezna zbora oziroma skupščino kot celoto. Zato do- 
ločbe o enakopravni pristojnosti niso povzete iz posameznih 
sistemskih predpisov, ker tak pristop dejansko ne ustreza 
ustavni opredelitvi funkcije skupščine samoupravne interesne 
skupnosti, ki se nanaša na enakopravno odločanje. Iz doseda- 
njih določb poslovnika, ki urejajo enakopravno odločanje 
skupščin samoupravnih interesnih skupnosti s pristojnima 
zboroma Skupščine SR Slovenije, so izvzete vse tiste pristoj- 
nosti, ki po novi zakonski ureditvi samoupravne organizirano- 
sti teh skupnosti ne sodijo več v pristojnost Skupščine SR 
Slovenije 

Varianta: 
V poslovniku se določbe 77., 78., 79., 80. in 81. člena, ki 

urejajo enakopravno odločanje skupščin samoupravnih inte- 
resnih skupnosti za območje republike s pristojnimi zbori 
skupščine, črtajo. Namesto tega zbori skupščine v programu 
dela določijo na podlagi prvega odstavka 343. člena Ustave 
SR Slovenije, katere zakone in druge splošne akte bo posa- 
mezna skupščina samoupravne interesne skupnosti za ob- 
močje republike sprejela enakopravno z Zborom združenega 
dela in Zborom občin. Navedeno ustavno določbo namreč 
smiselno povzemajo določbe 76. člena zakona o skupnih 
osnovah svobodne menjave dela (Uradni list SRS, št. 17/79) in 
določbe drugih zakonov, ki urejajo samoupravne interesne 
skupnosti s področja družbenih dejavnosti tako, da še do- 
datno povzemanje te določbe v poslovniku skupščine ver- 
jetno ni potrebno 

K 82. členu 
82. člen se dopolni in se glasi 
»Skupščine samoupravnih interesnih skupnosti ne sodelu 

jejo v postopku po 14 15 in 16 alinei prvega odstavka 71 
člena tega poslovnika. 

""a člen je bilo potrebno dopolniti iz razlogov, ker skupščine 
samoupravnih interesnih skupnosti ne sodelujejo s pristoj- 
nimi zbori skupščine pri postopkih v zvezi z odločitvami o 
začasni ureditvi vprašanj, od katerih je bistveno odvisno delo 
samoupravne interesne skupnosti, če samoupravna interesna 
skupnost o takih vprašanjih ne odloči in v zvezi z začasnimi 
ukrepi zoper organizacije združenega dela, samoupravne in- 
teresne skupnosti in druge samoupravne organizacije. 

K 92. členu 
V tretji vrsti se črtata besedi »z glasovanjem« 
K 93. členu 
93. člen se spremeni tako, da se glasi 
»Če pristojni zbor oziroma pristojni zbori ne sprejmejo 

stališč ali predlogov zainteresiranega zbora za spremembe ali 
dopolnitve predloga akta, določijo na predlog zainteresira- 
nega zbora skupno komisijo z nalogo, da prouči sporna 
vprašanja in predlaga rešitve. Pristojni zbor oziroma pristojni 
zbori obravnavajo predlog skupne komisije in o njem odlo- 
čijo.« 

poročevalec III 



Spremembe in dopolnitve 92. in 93. člena so potrebne 
zaradi tega, da se V postopku sprejemanja aktov sicer zago- 
tovi prisotnost interesov zainteresiranega zbora v pristojnih 
zborih, da pa vendar ti interesi ne morejo odločilno vplivati na 
odločitve pristojnih zborov, če se ti z njimi ne strinjajo. Po 
sedanji ureditvi se položaj zainteresiranega zbora preveč pri- 
bližuje položaju pristojnega zbora. 

K 95. členu 
95. člen se spremeni in se glasi: 
»Določbe tega poglavja o medsebojnem sodelovanju zbo- 

rov in določba o reševanju vprašanj, ki se nanašajo na pristoj- 
nost zborov, se uporabljajo tudi za skupščine samoupravnih 
interesnih skupnosti za območje republike, ki enakopravno 
odločajo s pristojnimi zbori skupščine.« 

V tem členu se črtata tisti del določbe, ki se nanaša na 
obravnavanje zadev iz delovnega področja drugega zbora. 
Skupščina samoupravne interesne skupnosti se torej ne 
vključuje kot zainteresiran zbor. To pa ne pomeni, da skup- 
ščine SIS ne morejo obravnavati zadev, za katere so zaintere- 
sirane. Nobene potrebe namreč ni, da bi skupščinam SIS kot 
organom samoupravljanja na določenih področjih, ki spreje- 
majo odločitve na podlagi sporazumevanja in dograjevanja 
dajali status zbora skupščine družbenopolitične skupnosti 
kot organa oblasti in s tem zmanjševali možnosti najrazličnej- 
ših oblik dela, ki je značilen za samoupravne organizme. Ves 
sistem dela v skupščini pa omogoča tudi tem skupščinam, da 
obravnavajo zadeve, o katerih odloča republiška skupščina in 
da z interesi, ki se oblikujejo v SIS seznanijo skupščino 

K 97. čienu 
Prvi odstavek se spremeni in dopolni tako, da se glasi: 
»Sejo zbora skliče predsednik zbora na podlagi periodič- 

nega delovnega načrta. Predsednik zbora skliče sejo zbora 
tudi na podlagi sklepa zbora, na pobudo delegacij, delegatov 
v zboru ali na lastno pobudo.« 

Drugi odstavek se spremeni in se glasi: 
»Predstavnik zbora je dolžan sklicati sejo zbora, če to 

zahteva predsednik skupščine, Izvršni svet, delovno telo 
zbora, ena petina skupin delegatov za Zbor združenega dela, 
ena petina občinskih skupščin oziroma vodstvo posamezne 
družbenopolitične organizacije oziroma delegati le družbeno- 
politične organizacije v Družbenopolitičnem zboru.« 

Sprememba drugega odstavka je potrebna zato, ker dele- 
gati v zboru lahko zahtevajo sklic seje zbora le v Družbenopo- 
litičnem zboru, za ostala dva zbora pa je to pravico treba 
vezati na skupine delegatov oziroma občinske skupščine, ki 
delegirajo delegate v pristojne zbore. 

97. a člen 
Za 97. členom se doda nov 97. a člen, ki se glasi: 
»Če predsednik zbora ne skliče seje zbora, določene s 

periodičnim delovnim načrtom zbora, ali če je sploh ne skliče, 
mora o tem obvestiti delegacije, delegate v zboru, občinske 
skupščine in organe in organizacije, ki naj bi po periodičnem 
delovnem načrtu zbora sodelovale v obravnavi v zboru. V 
obvestilu navede razloge, ki so narekovali tako spremembo.« 

Predsednik zbora mora poslati tako obvestilo zaradi tega, 
da iahko vsi subjekti, ki sodelujejo v delu zbora prilagodijo 
tem spremembam svoj delovni program. Delegati, delegacije 
in drugi subjekti morajo biti seznanjeni z razlogi za odstopa- 
nje od določenega delovnega načrta, ki so ga sprejeli v zboru. 

K 98. členu 
Drugi odstavek 98. člena se spremeni in se glasi: 
»Predlog dnevnega reda seje zbora obsega praviloma le 

toliko sorodnih in med seboj povezanih zadev iz pristojnosti 
zbora, da jih je mogoče kvalitetno obravnavati.« 

Zahteva iz informacije je, da je potrebno v dnevni red sej 
zborov uvrščati po vsebini povezane zadeve, pri tem pa ne 
sme prihajati do prenatrpanih dnevnih redov, ki ne omogo- 
čajo celovite in kvalitetne obravnave. 

K 99. členu 
Prvi odstavek 99. člena se nadomesti s tremi odstavki, ki se 

glasijo: 
»Gradiva o vprašanjih, določenih s periodičnim delovnim 

načrtom zbora, morajo biti poslana najmanj 30 dni pred 
dnem, določenim za sejo zbora, vsem prejemnikom, iz petega 
odstavka 22. člena tega poslovnika. 

Gradiva, ki so posebnega pomena za samoupravne organi- 
zacije in skupnosti, družbenopolitične organizacije in druge 
družbene organizacije oziroma ki se nanašajo na bistvena 

sistemska in razvojna vprašanja in ki bistveno vplivajo na 
pravice in obveznosti delovnih ljudi in občanov, morajo biti 
poslana nšjmanj 40 dni pred dnem, določenim za sejo zbora 
vsem prejemnikom iz prejšnjega odstavka. 

Načini in roki obravnave gradiv iz prejšnjih odstavkov v 
delovnih telesih skupščine in zborov se določijo v periodičnih 
delovnih načrtih zborov.« 

Varianta: 
V novem prvem odstavku 99. člena se rok najmanj 30 dni 

nadomesti z rokom najmanj 45 dni. 
V novem drugem odstavku 99. člena se rok najmanj 40 dni 

nadomesti z rokom najmanj 60 dni. 
Pri obravnavi delovnega osnutka sprememb in dopolnitev 

poslovnika Skupščine Sff Slovenije na sejah komisije so bili 
izraženi pomisleki, ali je temeljni rok najmanj 30 dni dovolj 
dolg za vsa opravila v delegatski bazi in delovnih telesih 
skupščine v času med pošiljanjem gradiva in dnem seje 
zbora. Kolikor bi se temeljni rok podaljšal, je seveda potrebno 
predvideti tudi podaljšanje roka za gradiva, navedena v dru- 
gem odstavku. 

Dodajo se novi 99. a, b, c, č, d, člen, ki se glasijo: 
99. a člen 
»Seja zbora se skliče najmanj 30 dni pred dnem, določenim 

za sejo zbora. 
Sklicu seje zbora s predlogom dnevnega reda morajo biti 

priložena osnovna gradiva za vse točke dnevnega reda ter 
poročila delovnih teles skupščine in zborov h gradivom iz 
drugega odstavka prejšnjega člena, kot tudi stališča družbe- 
nopolitičnih organizacij, republiških družbenih svetov in or- 
ganov in organizacij v republiki, ki sodelujejo v obravnavi v 
zboru, kolikor so že predložena. 

Sklic seje s predlogom dnevnega reda se da v razpravo 
tako, da se hkrati objavi v sredstvih javnega obveščanja. Sklic 
seje s predlogom dnevnega reda se pošlje zborom združe- 
nega dela občinskih skupščin in občinskim skupščinam, sku- 
pinam delegatov za Zbor združenega dela, delegatom družbe- 
nopolitičnega zbora skupščine in družbenopolitičnim organi- 
zacijam v republiki. S sklicem seje pošlje predsednik zbora 
tudi zapisnik s prejšnje seje, če ni bil poslan že prej.« 

99. b člen 
»Predsednik zbora lahko izjemoma skliče sejo zbora v kraj- 

šem roku kot je določen v prvem odstavku prejšnjega člena, 
če je to potrebno zaradi preprečevanja in odpravljanja večjih 
motenj v gospodarstvu, kadar to zahtevajo interesi ljudske 
obrambe, varstva ustavne ureditve, večje naravne nesreče, 
zaradi postopka usklajevanja aktov, ki jih sprejema Skupščina 
SFRJ in zaradi drugih izrednih potreb republike. 

Zbor oceni, ali je bilo mogoče v časi!f od sklica seje do 
dneva seje obravnavati gradiva in oblikovati stališča za dele- 
gate v zboru. V primeru, če je bila seja sklicana v krajšem roku 
in če delegaoije niso mogle določiti delegata, se seje zbora 
udeležijo delegati, ki so imeli pooblastila za prejšnjo sejo 
zbora.« 

99. c člen 
»Dnevni red že sklicane seje zbora se lahko razširi le izje- 

moma, kadar je to nujno zaradi preprečevanja in odpravljanja 
večjih motenj v gospodarstvu, kadar to zahtevajo interesi 
ljudske obrambe, varstva ustavne ureditve, večje naravne 
nesreče in druge izredne potrebe republike, kot tudi zaradi 
postopka usklajevanja aktov, ki jih sprejema Skupščina SFRJ. 
Razširitev dnevnega reda seje zbora je treba posebej uteme- 
ljiti. O tem, ali se v dnevni red zbora uvrstijo zadeve, ki so bile 
predlagane zboru v obravnavo, odločijo delegati v zboru na 
seji zbora ob določitvi dnevnega reda. O vsaki predlagani 
razširitvi dnevnega reda seje zbora glasujejo delegati v zboru 
posebej.« 

99. č člen 
»Na sejo zbora ali k obravnavi posamezne zadeve se lahko 

povabijo predstavniki samoupravnih organizacij in skupnosti, 
družbenopolitičnih organizacij in skupnosti, družbenopolitič- 
nih organizacij in društev, katerim se pošlje vabilo za sejo z 
ustreznim gradivom.« 

99. d člen 
»Roki po 99. in 99. a členu ne veljajo za tiste seje zborov, ki 

so sklicane iz posebnih razlogov ali v času izrednih razmer.« 
K 100. členu 
V drugi in tretji vrsti prvega odstavka 100. člena se črta 

besedilo »najmanj deset delegatov v zboru.« 

IV poročevalec 



Glede roka za obravnavo gradiv v delegatski bazi so predla- 
gane spremembe določb poslovnika v tem, s a se za bistvena 
sistemska in razvojna vprašanja ter za vprašanja, ki so poseb- 
nega pomena za samoupravne organizacije in skupnosti, pre- 
dvideva najmanj 40-dnevni rok za obravnavo, za ostala vpra- 
šanja pa najmanj 30-dnevni rok. Vendar pa so pri obravnavi 
delovnega osnutka sprememb in dopolnitev poslovnika Skup- 
ščine SR Slovenije na sejah komisije bili izraženi pomisleki, 
ali je temeljni rok najmanj 30 dni dovolj dolg, za vsa opravila v 
delegatski bazi in delovnih telesih skupščine v času med 
pošiljanjem gradiva in dnem seje zbora. Zato je navedena tudi 
varianta s temeljnim rokom najmanj 45 dni in daljšim rokom 
najmanj 60 dni za bistvena sistemska in razvojna vprašanja o 
tem, da so dani širši okviri za razpravo o tem zelo pomemb- 
nem praktičnem problemu. V delegacijah, občinskih skupšči- 
nah in družbenopolitičnih organizacijah se namreč pojavljajo 
vse pogostejše zahteve, da se jim omogoči dovolj časa za 
obravnavanje gradiv in medsebojno usklajevanje in oblikova- 
nje stališč za delegate v zborih. 

V zvezi s sklicevanjem sej zborov v krajših rokih, s predlogi 
za razširitev dnevnih redov in z razlogi za take postopke, je v 
spremembah in dopolnitvah poslovnika dan večji poudarek 
odločitvam zbora. 

V prvem odstavku 100. člena je potrebno izmed predlagate- 
ljevr ki v nujnih primerih lahko predlagajo, da se da določeno 
vprašanje na dnevni red seje, črtati najmanj 10 delegatov v 
zboru. Na podlagi 7 alinee 38. člena poslovnika ima namreč 
vsak delegat pravico predlagati uvrstitev zadev na dnevni red. 

K 105. členu 
Prvi odstavek 105. člena se spremeni in se glasi: 
»Predsednik daje delegatom v zboru besedo praviloma po 

vrsti, kakor so se prijavili.« 
Smotrno je, da predsednik, ko daje delegatom besedo, vodi 

razpravo po vsebinsko zaokroženih delih, zato je v tem od- 
stavku dodana tudi beseda »praviloma«. 

K 137. členu 
137. člen se spremeni in se glasi: 
»Za učinkovito uresničevanje skupnih nalog zborov, za 

usklajevanje dela med njimi in za opravljanje drugih z ustavo 
in tem poslovnikom določenih nalog, imajo zbori skupno 
delovno telo (v nadaljnjem besedilu: predsedstvo skupščine), 
ki ga sestavljajo predsednik skupščine, podpredsednik skup- 
ščine, predsedniki zborov in predsedniki komisij skupščine. 
Delo predsedstva skupščine vodi predsednik skupščine. 

Predsedstvo skupščine skrbi za usklajeno delo skupščine in 
zborov in pri tem zlasti: 

- skrbi za uresničevanje programa dela zborov in delovnih 
teles skupščine: 

- obravnava vprašanja usklajevanja dela zborov in delov- 
nih teles skupščine; 

- obravnava vprašanja usklajevanja dela zborov in delov- 
nih teles ter njihovo sodelovanje s skupščinami samouprav- 
nih interesnih skupnosti; 

- skrbi za sodelovanje skupščine s Skupščino SFRJ in 
skupščinami socialističnih republik in skupščinami avtono- 
mnih pokrajin; 

- skrbi za sodelovanje skupščine z občinskimi skupšči- 
nami, družbenopolitičnimi organizacijami, samoupravnimi in- 
teresnimi skupnostmi, organizacijami združenega dela in z 
drugimi samoupravnimi organizacijami in skupnostmi; 

- skrbi za izvajanje tega poslovnika, 
- skrbi za pravočasno pošiljanje gradiv, ki se obravnavajo v 

zborih in za zagotovitev drugih pogojev za delo delegatov; 
- razlaga določbe tega poslovnika in poslovnikov zborov 

glede pristojnosti zborov in delovnih teles; 
- sprejema stališča o drugih, s tem poslovnikom določenih 

vprašanjih, ki so skupnega pomena za delo zborov; 
- odloča o natisku zakonov tn drugih aktov, ki se objavljajo 

v sredstvih javnega obveščanja; 
- usklajuje delo zborov skupščine in predlaga rešitve, če se 

zbori ne morejo sporazumeti glede načina in rokov za obrav- 
navo zadev, o katerih odločajo enakopravno, ali glede oprav- 
ljanja drugih zadev, ki imajo skupen pomen za zbore; 

- predlaga zborom, katerim od predlogov in zadev, ki jih je 
treba hitro rešiti, naj dajo prednost; 

- spremlja delo delovnih teles in obravnava z njihovimi 
predsedniki zadeve, ki so v zvezi z delom teh teles; 

- določa sredstva, ki naj bodo v predlogu republiškega 
proračuna zagotovljena za delo skupščine in njenih služb; 

- predlaga zborom akte o organizaciji služb skupščine; 
- odloča o spornih vprašanjih med delovno skupnostjo 

služb skupščine in generalnim sekretarjem skupščine, v pri- 
merih, določenih z zakonom; 

- obravnava druge zadeve, določene s predpisi in s tem 
poslovnikom, ki se nanašajo na delovno skupnost služb skup- 
ščine; 

- opravlja druge zadeve, določene s tem poslovnikom.« 
Varianta: 
Pred zadnjo alineo 137. člena se vstavi nova alinea, ki se 

glasi: » — sprejme poseben pravilnik, ki ureja način ravnanja z 
gradivi, ki veljajo za državno tajnost ali za zaupna.« 

Ta varianta je odvisna od variante k 39. členu. 
K 138. členu 
Ta čle\n se spremeni in glasi: »Pri uresničevanju nalog iz 

prejšnjega člena sodelujejo predsednik Izvršnega sveta, pred- 
sedniki skupščin samoupravnih interesnih skupnosti za ob- 
močje republike, kadar gre za zadeve, o katerih te skupščine 
enakopravno odločajo s pristojnimi zbori skupščine, gene- 
ralni sekretar skupščine in drugi funkcionarji v skupščini, ki 
jih določi predsednik skupščine.« 

139. člen se črta. 
K 140. členu 
140. člen se spremeni tako, da se glasi: »Predsednik skup- 

ščine, podpredsednik skupščine in predsedniki zborov imajo 
pravico predlagati telesom skupščine, da obravnavajo posa- 
mezne zadeve z njihovega delovnega področja; ti lahko sode- 
lujejo pri razpravljanju o vseh zadevah, ki so na dnevnem redu 
sej teh teles. 

Če posamezen akt oziroma gradivo, ki je predloženo skup- 
ščini, ni pripravljeno v skladu z določbami tega poslovnika, 
lahko predsednik skupščine skupaj s predsedniki zborov tako 
gradivo zadrži in zahteva od predlagatelja naj ga dopolni. Na 
ponovno zahtevo pooblaščenega predlagatelja predsednik 
skupščine dodeli gradivo v obravnavo pristojnim zborom. 

141., 142. in 143. člen se črtajo. 
Spremembe 137. člena skušajo dosledno izhajati iz ideje, 

da je dosedanje »predsedstvo skupščine« skupno telo zbo- 
rov, katerega naloga je uresničevati skupne naloge zborov. To 
skupno telo ni organ (tako kot niso organi odbor zbora ali 
komisije zborov), ampak metoda, oblika in način, po katerem 
uresničujejo zbori skupščine z ustavo in poslovnikom dolo- 
čene skupne naloge. Iz povsem praktičnih razlogov pa se zdi 
primerno, da bi to telo vendarle obdržalo sedanje ime: »pred- 
sedstvo skupščine«, saj bi sicer morali v številnih določbah 
poslovnika po nepotrebnem navajati ves sestav tega telesa. 
K 145. členu 

Četrti odstavek 145. člena se spremeni in se glasi: 
»Odbor zbora za. proučevanje sistemskih vprašanj oziroma 

vprašanj trajnejšega pomena iz pristojnosti zbora se ustanovi 
s poslovnikom ali odlokom zbora. Odbor zbora za proučitev 
določenih vprašanj ali pripravo akta se ustanovi s sklepom 
zbora.« 

Sedmi odstavek se spremeni in se glasi: 
»Z odlokom oziroma s sklepom o ustanovitvi delovnih teles 

se določijo njihove naloge, pooblastila in sestava.« 
Osmi odstavek se črta. 
Deveti oziroma zadnji odstavek se spremeni in se glasi: »Ko 

delovno telo, ki se ustanovi s sklepom zbora, opravi nalogo, 
za katero je bilo ustanovljeno, preneha delati.« 

S spremembo tega člena je poudarjeno, da se stalna de- 
lovna telesa (komisije in odbori) ustanavljajo s poslovnikom 
oziroma odlokom skupščine in zborov, začasna delovna te- 
lesa pa s sklepom zborov. S tem se skuša metoda dela zborov 
prilagajati konkretnim situacijam ter oblikovati začasna de- 
lovna telesa glede na specifičnost nalog, kijih obravnavajo ter 
doseči njihovo najustreznejšo sestavo. Ker gre za notranjo 
organiziranost skupščine oziroma za prilagajanje oblik dela 
skupščine in zborov tekočim potrebam, ni nobene potrebe, da 
bi se taka delovna telesa ustanavljala z odlokom, ki ga je po 
določbah ustave in poslovnika potrebno objaviti v Uradnem 
listu, ampak je primerneje, da zbori delovna telesa ustanav- 
ljajo s sklepom, ki se objavi v glasilu skupščine. 
K 149. členu 

V 1. vrsti 2. odstavka 149. člena se beseda »lahko« nadome- 
sti z besedo »praviloma«. 

poročevalec V 



S to spremembo se bolj poudarja vloga delovnih teles kot 
usklajevalcev različnih interesov. 

Za 149. členom se dodajo novi 149. a, 149. b in 149. c členi, 
ki se glasijo: 
149. a člen 

»Vprašanja iz drugega odstavka 99. člena tega poslovnika 
obravnavajo delovna telesa praviloma dvakrat. V prvi obravr 
navi delovno telo ugotovi, katera so bistvena sistemska in 
razvojna vprašanja, dileme ter odprta vprašanja, ki jih je treba 
razčistiti. 

V nadaljnjih obravnavah delovna telesa ugotovijo in obrav- 
navajo stališča in pobude delegacij, konferenc delegacij in 
občinskih skupščin glede posameznih zadev in ugotavljajo 
stopnjo doseženega soglasja.« 
149. b člen 

»Da bi delovna telesa lahko poročala zborom o tem, kako 
so usklajena različna stališča glede zadeve, ki je na dnevnem 
redu seje zborov, morajo biti razprave v delegacijah, konfe- 
rencah delegacij, skupinah delegatov o zadevah, ki bodo 
obravnavane na sejah zborov, praviloma končana 15 dni pred 
dnem, določenim za seje 2borqv; s tem, da le-te do tega roka 
pošljejo zborom svoja mnenja, stališča in predloge o obravna- 
vanih vprašanjih. 

Strokovne službe skupščine zberejo in strokovno obdelajo 
vsa mnenja, stališča in predloge delegacij, konferenc delega- 
cij, skupin delegatov, družbenopolitičnih organizacij, orga- 
nov in organizacij v republiki in drugih samoupravnih organi- 
zacij in skupnosti ter pripravijo gradiva za sejo delovnih 
teles.« 
149. c člen 

»Če delovna telesa ugotovijo, da glede zadeve, ki je na 
dnevnem redu seje zborov, v delegacijah, konferencah dele- 
gacij in skupinah delegatov niso usklajena stališča glede 
bistvenih vprašanj, lahko predlagajo zborom, da zadeve ne 
obravnavajo. Če zbori tak predlog delovnih teles sprejmejo, 
določijo nadaljnji način obravnavanja teh zadev « 
K 150. členu 

150. člen se spremeni in se glasi: 
»Izhajajoč iz splošnih družbenih interesov in potreb in upo- 

števajoč predloge, mnenja in stališča družbenopolitičnega 
zbora in drugih zainteresiranih organov in organizacij, obliku- 
jejo delovna telesa svoja stališča, mnenja, pripombe in pred- 
loge ter možne alternativne rešitve k obravnavanim zadevam 
ter poročajo zborom tudi o stališčih, mnenjih, pripombah in 
predlogih, ki naj njihovih sejah niso dobili večinske podpore.« 

Spremembe in dopolnitve giede načina dela delovnih teles 
izhajajo iz sprejetih usmeritev iz navedene informacije, ki naj 
omogočijo zborom, da so celoviteje seznanjeni z razpravo v 
delegacijah, skupinah delegatov in v konferencah delegacij in 
občinskih skupščinah in kako so usklajena različna stališča. S 
takim načinom dela delovnih teles bo olajšan proces sporazu- 
mevanja in dogovarjanja v zborih kot osnovi za sprejemanje, 
odločitev. Pripomniti pa velja, da bi tak način dela delovnih 
teles zahteval tudi ustrezne spremembe in načine dela dele- 
gacij, skupin delegatov in občinskih skupščin kot konferenc 
delegacij. 

Za 153. členom se dodata nova 153. a in 153. b člen ki se 
glasita: 

153. a člen 
»Delovna telesa pri spremljanju izvajanja politike in aktov 

skupščine na lastno pobudo obravnavajo aktualna vprašanja, 
na katera opozarjajo samoupravne organizacije in skupnosti, 
delegacije in delegati v zborih, na sejah delovnih teles in 
zborov in v delegatskih vprašanjih, občinske skupščine, druž- 
benopolitične organizacije, izvršni svet in republiški upravni 
organi oziroma organizacije. 

Kolikor so za spremljanje izvajanja politike in aktov skup- 
ščine potrebne celovitejše analize ali raziskave, lahko delovna 
telesa predlagajo zborom, da s sklepom naložijo izvršnemu 
svetu oziroma ustreznemu republiškemu upravnemu organu 
oziroma organizaciji, da pripravijo in predložijo delovnim 
telesom take analize ali raziskave.« 
153. b člen 

»Pri spremljanju izvajanja politike in aktov skupščine 
obravnavajo delovna telesa skupščine in zborov poročila, ki 
jih na zahtevo skupščine, na lastno pobudo, ali na podlagi 
predpisa pošiljajo skupščini organi in organizacije v republiki 

Delovna telesa obveščajo zbore o svojih ugotovitvah v zvezi 
z obravnavo teh poročil, lahko pa tudi predlagajo, da zbori 
obravnavajo ta poročila, zlasti takrat, kadar bi bilo po mnenju 
delovnih teles potrebno sprejeti predloge in uskrepe, ali kadar 
take ukrepe predlaga predlagatelj poročila.« 

S predlaganimi dopolnitvami se uresničuje usmeritev iz 
informacije po kateri naj se delovna telesa aktivno vključujejo 
v spremljanje izvajanja politike in aktov in v obravnavo pobud, 
predlogov in opozoril delegacij in delegatov z obravnavo 
poročil, ki jih pošiljajo skupščini organi in organizacije v 
republiki, s tem, da opredelijo nadaljnji postopek v zvezi z 
obravnavo poročil. 
K 157. členu 

V 2. vrsti 4. odstavka 157. člana se besedi »drugi predstav- 
niki« nadomestita z besedo »pooblaščenci«. 

Ta sprememba je v skladu z ustreznimi določbami zakona o 
sistemu državne uprave, o Izvršnem svetu Skupščine SR Slo- 
venije in o republiških upravnih organih. 

Za 157. členom se vstavi nov 157. a člen, ki se glasi: 157. a 
člen »Pravico do udeležbe, razpravljanja in opredeljevanja v 
okviru svojih pooblastil na seji delovnega telesa imajo tudi 
predstavniki drugih predlagateljev predlogov.« 

Dodatna določba tega člena je potrebna, da se za razliko od 
prejšnjega člena, ki predvsem ureja udeležbo predstavnikov 
in pooblaščencev izvršnega sveta in republiških upravnih 
organov na sejah delovnih teles, v tem členu uredi tudi ude- 
ležba predstavnikov drugih predlagateljev predlogov na sejah 
delovnih teles. 

K 186. členu 
Doda se nova alinea, ki se glasi: »Komisija za informiranje«. 
K 188. členu 
188. člen se spremeni in glasi: »Strokovne in druge zadeve 

za komisijo opravlja služba za vloge in pritožbe skupščine; 
vodja službe je sekretar komisije.« 

Za 189. členom se.doda podpoglavje z naslovom h) Komi- 
sija za informiranje in členi: 189. a, b., c., č., d. 

189. a člen 
»Komisija Skupščine SR Slovenije za informiranje: 
- skrbi za sprotno spremljanje celovitega in usklajenega 

razvoja na področju družbenega sistema informiranja kot 
sestavnega dela družbenopolitičnega sistema socialističnega 
samoupravljanja in pogoja za odločanje ter za uresničevanje 
samoupravnih pravic in obveznosti; 

- spremlja uresničevanje kadrovske politike, pri tem pa 
spodbuja ustrezne oblike izobraževanja in usposabljanja de- 
lavcev na posameznih področjih družbenega sistema informi- 
ranja; 

- spremlja, obravnava in daje predloge za ureditev mate- 
rialnih in organizacijskih vprašanj v delovanju družbenega 
sistema informiranja, spodbuja usklajevanje interesov in po- 
treb na tem področju, poslovno in dohodkovno posvetovanje, 
programiranje razvoja, delitev dela in sodelovanje v izvajanju 
programov in raziskovalnih nalog; 

- proučuje in spremlja problematiko, ki se nanaša na obve- 
ščanje v delegatskem sistemu in na informativno-dokumenta- 
cijsko dejavnost.« 

189. b člen 
»Komisija daje pristojnim zborom poročila o svojem delu in 

predlaga ukrepe za nadaljnji razvoj družbenega sistema infor- 
miranja ter spremlja njihovo izvajanje.« 

189. c člen 
»Komisija sodeluje z ustreznimi telesi Skupščine SFR Jugo- 

slavije, skupščin socialističnih republik, socialističnih avtono- 
mnih pokrajin in občin. 

Pri graditvi in izboljšanju družbenega sistema informiranja 
sodeluje komisija z republiškimi organi in organizacijami, s 
strokovnimi in znanstvenimi organizacijami in posamezniki.« 

189. č člen 
»Komisija ima predsednika in enajst članov. Po štirje člani 

se izvolijo izmed delegatov v vsakem zboru skupščine.« 
189. d člen 
»Strokovne in druge zadeve za komisijo opravlja sekretariat 

za informacije skupščine. 
Tudi to komisijo, ki je bila ustanovljena z odlokom, kaže 

vključiti v poslovnik, saj so njene naloge sistemskega značaja 
in trajnejšega pomena za vse zbore skupščine. 

V poglavju programiranja dela skupščine in njenih teles se 
pred 227. člen uvrsti nov 226. a člen, ki se glasi' 
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22S. a člen 
Programiranje dela skupščine je trajna naloga zborov skup- 

ščine, pri katerem sodelujejo samoupravne organizacije in 
skupnosti, njihove delegacije, občinske skupščine, samou- 
pravne interesne skupnosti, družbenopolitične organizacije, 
Gospodarska zbornica Slovenije, izvršni svet in upravni or- 
gani. V programiranje skupščine se lahko vključujejo tudi 
drugi zainteresirani organi in organizacije.« 

K 227. členu 
Za prvim odstavkom 227 člena se doda nov drugi odstavek, 

ki"se glasi: 
»Vsak zbor sprejme delovni program.« 
K 228. členu 
Črta se prvi odstavek 228 člena, ker je prenešen v 227. člen 

kot drugi odstavek. 
K 229. čienu 
V 229. členu se tretji odstavek spremeni in se glasi: »Perio- 

dični delovni načrt pomeni časovno opredelitev obravnave 
nalog, ki so predvidene v letnem delovnem programu, in 
drugih aktualnih nalog, ki jih je potrebno reševati v posamič- 
nem trimesečnem obdobju izven sprejetega letnega delov- 
nega programa, način obravnave posameznih zadev in opre- 
delitev nosilcev posameznih nalog; periodični delovni načrt je 
podlaga za oblikovanje dnevnih redov posameznih sej zbo- 
rov« 

Za 229. členom se doda nov 229. a člen, ki se glasi' 
229. a člen 
Periodični delovni načrt pripravijo predsedniki zborov sku- 

paj s predsedniki delovnih teles skupščine in zborov ter v 
sodelovanju z izvršnim svetom, z družbenopolitičnimi orga- 
nizacijami, skupščinami samoupravnih interesnih skupnosti 
in z drugimi nosilci nalog in ga predložijo zborom v sprejem. 

V periodičnem delovnem načrtu, v katerem je treba predvi- 
deti obravnavo vsebinsko zaokroženih sklopov, se določi: 

- datum sej zborov in njihovi dnevni redi, pri čemer je treba 
upoštevati, da bodo na eni seji obravnavani programsko pre- 
dvideni vsebinsko zaokroženi in medsebojno povezani sklopi 
vprašanj; 

- kateri zbori so tudi pristojni za obravnavo posameznih 
vprašanj oziroma kateri zbori so zainteresirani zbori; 

- delovna telesa skupščine in zborov, ki bodo obravnavala 
posamezna vprašanja; 

- potreba po ustanovitvi posebnega delovnega telesa, nje- 
gove naloge in okvirna sestava; 

- kateri zainteresirani organi in organizacije v republiki 
bodo sodelovali pri obravnavi; 

- kdo usklajuje delo v skupščini in z zainteresiranimi or- 
gani in organizacijami v republiki. 

Periodičnega delovnega načrta ni mogoče spreminjati brez 
utemeljene obrazložitve predlagatelja oziroma nosilca na- 
loge, s katero je treba seznaniti vse delegacije, delegate v 
zborih in občinske skupščine. O obrazložitvi predlagatelja 
oziroma nosilca naloge razpravljajo zbori na svojih prvih 
naslednjih sejah.« 

K 230. členu 
Črta se 230. člen. 
K 234. členu 
234. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»V osnutku delovnih programov zborov skupščine se dolo- 

čijo zadeve, ki se sprejmejo na podlagi soglasja skupščine in 
se tudi določi, kako se bodo zbori skupščine vključili v obrav- 
navo zadev, ki so pomembne za republiko in o katerih odlo- 
čata Zbor republik in pokrajin in Zvezni zbor Skupščine 
SFRJ« 

K 235. členu 
235. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Vsi organi, samoupravne organizacije in skupnosti v repu- 

bliki, ki se vključujejo oziroma sodelujejo pri uresničevanju 
družbenopolitičnega in družbenoekonomskega sistema in 
družbenega plana republike, so dolžni do 15. oktobra teko- 
čega leta sporočiti skupščini svoje predloge za pripravo 

'osnov delovnih programov skupščine in zborov za prihodnje 
leto. 

Do konca roka iz prejšnjega odstavka se skupščina obrne 
na vse družbenopolitične organizacije v republiki, Gospodar- 
sko zbornico Slovenije, samoupravne interesne skupnosti z 
območja republike s področja družbenih dejavnosti in mate- 
rialne proizvodnje in zainteresirane organe in organizacije v 

republiki s pobudo, da dajo skupščini svoje predloge kot 
osnovo za pripravo delovnih programov skupščine in zborov 

Na podlagi zbranih predlogov pripravijo posebna delovna 
telesa zborov delovne osnutke programov dela skupščine in 
zborov.« 

Za 235. členom se doda nov 235. a člen, ki se glasi: 
235. a člen 
»Delovni osnutek programa dela zbora se pošlje predse- 

dniku skupščine«zaradi usklajevanja z delovnimi osnutki pro- 
gramov dela drugih zborov in programi dela skupščin samou- 
pravnih interesnih skupnosti za območje republike, ki enako- 
pravno odločajo s pristojnimi zbori skupščine. Po uskladitvi 
se osnutki delovnih programov skupščine oziroma zborov 
objavijo in pošljejo vsem zainteresiranim organom in organi- 
zacijam, ki so sodelovali pri nastajanju osnov delovnih pro- 
gramov skupščine in zborov. 

Osnutke delovnih programov skupščine oziroma zborov 
obravnavajo zbori in skupščine samoupravnih interesnih 
skupnosti za območje republike, ki enakopravno odločajo s 
pristojnimi zbori skupščine do konca novembra tekočega 
leta. Na podlagi pripomb k osnutkom delovnih programov 
pripravijo posebna delovna telesa predloge programov zbo- 
rov, ki jih .predložijo zborom. 

Zbori sprejmejo svoje delovne programe za prihodnje leto 
do konca decembra tekočega leta. 

Podrobnejše določbe o sprejemanju programov zborov se 
določijo v poslovnikih zborov.«. 

K 236. členu 
Za drugim odstavkom 236. člena se dodata nova tretji in 

četrti odstavek, ki se glasita: 
»Predloge zakonov ali drugih aktov, ki so predloženi skup- 

ščini mimo sprejetih delovnih programov oziroma periodičnih 
delovnih načrtov skupščine oziroma zborov in za katere pred- 
lagatelj predlaga, da se obravnavajo v posameznem obdobju, 
obravnavajo delovna telesa zborov, ki ocenijo utemeljenost 
takšnih predlogov in dajo o tem svoje mnenje pristojnim 
zborom. 

Zbori odločijo, ali bodo take predloge uvrstili v dnevne rede 
sej zborov in kdaj jih bodo uvrstili.«. 

Poglavje o programiranju dela zborov in skupščine je na 
novo koncipirano v skladu z usmeritvami iz navedene infor- 
macije in na podlagi že uveljavljenega novega načina obliko- 
vanja programov dela. 

K 252. členu 
V šesti vrsti tretjega odstavka 252. člena se črta besedilo: 

»ali najmanj 10 delegatov v zboru«. 
K 256. členu 
V 3. vrsti 256. člena se za besedami »Sodišče združenega 

dela SRS,« doda »Družbeni pravobranilec samoupravljanja 
SR Slovenije«. 

K 257. členu 
V 7. vrsti 1. odstavka 257. člena se za besedami »Sodišče 

združenega dela SRS«, postavi vejica in dodajo besede 
»Družbeni pravobranilec samoupravljanja SR Slovenije«. 

Glede na vlogo in pomen Družbenega pravobranilca sa- 
moupravljanja SR Slovenije, ki je tudi ustavna kategorija, je 
bilo potrebno dopolniti določbe teh dveh členov 

K 258. členu 
258. člen se spremeni in se glasi: 
»Zahteva za izdajo Zakona, ki jo ne vložijo organi in organi- 

zacije iz prejšnjega člena tega poslovnika, se pošlje pristoj- 
nim zborom. 

Predsednik zbora zahteva mnenje pristojnih delovnih teles 
in Zakonodajno-pravne komisije. Predsednik zbora pošlje 
mnenje delovnih teles zbora in Zakonodajno-pravne komisije 
vlagatelju zahteve. Če pristojna delovna telesa in Zakono- 
dajno-pravna komisija menijo, da je zahteva utemeljena, 
predlagajo zboru nadaljnji postopek. 

V primeru odklonilnega mnenja pristojnih delovnih teles in 
Zakonodajno-pravne komisije, odloči o zahtevi pristojni 
zbor.«. 

Po sedanji določbi tega člena je komisija skupščine za 
vloge in pritožbe pristojna obravnavati zahtevo za izdajo za- 
kona, ki jo vložijo samoupravne organizacije in skupnosti, 
društva in občani. 

Ker gre za pristojnost zbora, da odloči o taki zahtevi, naj bi 
predsednik zbora poslal zahtevo v mnenje pristojnim delov- 
nim telesom, ki bi zahtevo ocenila in predlagala nadaljnji 
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postopek, ali pa zahtevo odklonila: Predsednik bi o tem obve- 
stil predlagatelja, ki bi imel možnost, da pri svoji zahtevi 
vztraja in v takem primeru odloči zbor. 

Za 260. členom se doda nov 260. a člen, ki se glasi: 
260. a člen 
»Predlagatelj lahko umakne predlog za izdajo zakona. Umik 

mora biti ustrezno obrazložen. Če umakne-predlog za izdajo 
zakona po sklicu seje zbora, o tem odloči zbor.«. 

V poslovniku do sedaj ni bit urejen institut umika, čeprav je 
v praksi do tega prihajalo. 

K 261. členu 
Za tretjim odstavkom 261. člena se doda nov četrti odsta- 

vek, ki se glasi: »Kadar iz predloženega gradiva ni mogoče 
presoditi, ali je zakon res potreben, ali če je po mnenju zborov 
zakon sicer potreben, vendar zbori ugotovijo, da izhodišča, 
na katerih naj bi temeljil zakon, ne ustrezajo stališčem, ki so 
se izoblikovala v delegacijah in družbenopolitičnih organiza- 
cijah, pristojni zbori s sklepom vrnejo predlog za izdajo za- 
kona predlagatelju v dopolnitev in,tudi določijo rok za dopol- 
nitev. S sklepom pristojni zbori odločijo tudi o načinu nadalj- 
nje obravnave predloga za izdajo zakona «. 

Sedanji četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odsta- 
vek. 

Obravnava predloga za izdajo zakona se po dosedanjih 
določbah poslovnika lahko zaključi samo s sklepom, da je 
predlog za izdajo zakona potreben ali pa da se predlog za 
izdajo zavrne, ker zakon ni potreben. Praksa kaže potrebo, da 
se uredi tudi vprašanje, kako ravnati takrat, kadar iz predlože- 
nega predloga ni mogoče presoditi, ali je zakon res potreben 
oziroma če nastopi situacija, da je po mnenju zbora zakon 
sicer potreben, vendar se ugotovi, da izhodišča, na katerih naj 
bi zakon temeljil, ne ustrezajo stališčem, ki so se izoblikovala 
v delegacijah in v družbenopolitičnih organizacijah. Poslov- 
nik bi moral dopustiti možnost, da se predlog za izdajo za- 
kona vrne predlagatelju v dopolnitev oziroma da pripravi 
predlog za izdajo zakona, ki bo temeljil na novih izhodiščih. 

Za 264. členom se doda nov 264. a člen, ki se glasi: 
264. a čien 
»Predlagatelj lahko predlaga umik zakonskega osnutka. O 

takšnem predlogu zbor razpravlja ter odloči s sklepom. Če 
zbor tak predlog sprejme, se postopek ustavi.«. 

Glej obrazložitev k 260. a členu 
K 266. čienu 
Za tretjim odstavkom 266. člena se doda nov četrti odsta- 

vek, ki se glasi: »Po predložitvi zakonskega osnutka lahko 
predlagatelj predlaga odložitev njegove obravnave. O tem 
odloči zbor s sklepom, s katerim odloči tudi o načinu nadalje- 
vanja obravnave zakonskega osnutka.« 

Sedanji četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odsta- 
vek. 

Dosedanje določbe poslovnika niso poznale instituta odlo- 
žitve obravnave osnutka zakona. 

K 271. členu 
V 1. vrsti 1. odstavka 271. člena se črta beseda »načelni«. 
K 272. členu: 
V četrti vrsti prvega odstavka 272. člena se besedi »obrav- 

nava odloži« nadomestita z besedilom »nadaljnja obravnava 
in sklepanje o zakonskem predlogu odloži.« 

Dopolnitev besedila je potrebna zaradi večje preciznosti. 
Za 272. členom se doda nov 272. a člen, ki se glasi: 

272.a člen 
»Predlagatelj lahko predlaga umik zakonskega predloga. O 

takšnem pedlogu zbor razpravlja ter odloči s sklepom. Če 
zbor tak predlog sprejme, se postopek ustavi.« 

Institut umika tudi pri tej fazi ni bil predviden v poslovniku. 
K 274. členu 
V prvem odstavku 274. člena se rok »14 dni« spremeni v rok 

»10 dni«. 
K 278. členu 
V 276. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: »V 

primerih iz prejšnjega odstavka lahko zbor sklene, da se 
obravnava prekine in skepanje o zakonskem predlogu odloži. 
V takšnih primerih se glede nadaljevanja postopka uporablja 
določba drugega odstavka 272. člena tega poslovnika.« 

Izkušnje iz obravnave nekaterih pombmbnejših sistemat- 
skih predpisov kažejo, da so v zadnji fazi zakonodajnega 
postopka vloženi številni vsebinski amandmaji, ki bistveno 

posegajo v vsebino zakonskega predloga. Delegati in delega- 
cije opozarjajo, da z vsebino teh amandmajev niso seznanjeni 
in da se delegati po svoji lastni presoji odločajo za ali proti 
takšnemu amandmaju brez možnosti ustrezne konsultacije v 
svoji delegatski sredini. Glede na takšno ugotovitev bi bilo 
potrebno v poslovniku predvideti možnosti, da zbor v takš- 
nem primeru sklene, da se obravnava prekine in sklepanje o 
zakonskem predlogu odloži. 

K 277. členu 
Prvi odstavek 277. člena se nadomesti z naslednjim besedi- 

lom: 
»Amandma k zakonskemu predlogu se sme izjemoma pred- 

lagati tudi po roku iz prvega odstavka 274. člena tega poslov- 
nika vse do konca obravnave na seji zbora. Tudi tak amandma 
mora biti predložen v pismeni obliki in obrazložen z navedbo 
posebno utemeljenih razlogov. Zbor posebej razpravlja o ute- 
meljenosti razlogov za predložitev amandmaja in z glasova- 
njem odloči,'ali bo obravnaval predloženi amandma.« 

Postavlja se vprašanje, ali je še vedno potrebno, da mora 
delegata, ki ne vloži amandmaja 14 dni pred sejo, podpreti še 
najmanj 9 delegatov. Takšna sedanja ureditev je povzetek 
stare parlamentarne procedure, ki pa sedanjemu sistemu 
delegatskih odnosov ne ustreza. Zato bi bilo primerneje, da bi 
delegat lahko vložil amandma do 10 dni pred sejo. Po tem 
roku delegati praviloma zboru ne bi več mogli predložiti 
amandmajev, razen iz posebno utemeljenih razlogov, ki bi jih 
moral delegat utemeljiti. O utemeljenosti razlogov za vložitev 
amandmaja bi se v zboru povedla posebna razprava. Zbor bi z 
glasovanjem odločil, ali tak vloženi amandma obravnava. Če 
bi zbor odločil, da amandma vzame v obravnavo, bi nato 
razpravljal še o vsebini amandmaja, predno bi o amandmaju 
odločil. 

Enak rok za predlaganje amandmaja in postopek po tem 
roku naj bi veljal za vse pooblaščene predlagatelje zakona, 
razen za predlagatelja zakonskega predloga in za izvršni svet, 
za katera bi še naprej vejala dosedanja ureditev (pravica do 
predlaganja amandmaja do konca obravnave). 

Doda se nov 2. odstavek, ki se glasi: 
»Če se amandma predlaga šele med obravnavo na seji 

zbora, ga lahko delegat ali drug predlagatelj poda najprej 
ustno med obravnavo in šele nato v pismeni obliki. Če se zbor 
strinja, lahko da predsednik zbora tak amandma v obravnavo 
že takoj po njegovi ustni predstavitvi. 

Ta dopolnitev bolj precizira postopek v zvezi s predlaga- 
njem amandmajev na sami seji zbora in je tudi primerna zlasti, 
kadar se predlagajo amandmaji redakcijskega značaja. 

V drugi vrsti četrtega odstavka se številka »8« nadomesti s 
številko »10«. * 

Ta rok je usklajen s spremenjenim rokom v prvem odstavku 
274. člena poslovnika. 

Peti, sedmi in o.smi odstavek 277. člena se črtajo. 
Črtanje petega odstavka je potrebno, ker je predlagatelju 

zakonskega predloga s četrtim odstavkom tega člena dana 
dovolj velika možnost, da v roku, ki je za delegacije in dele- 
gate še sprejemljiv, dopolnjuje in spreminja zakonski predlog. 

Črtanje sedmega in osmega odstavka je potrebno zaradi 
spremembe prvega odstavka. 
K. 280. členu 

Doda se nov 2. odstavek, ki se glasi: 
»Če se izjemoma glasuje o večjem številu amandmajev 

skupaj, mora predsednik zbora pred takim glasovanjem vpra- 
šati delegate; ali kdo zahteva ločeno glasovanje o kakšnem 
izmed teh amandmajev.« 

Dosedanji 2. in 3. odstavek postaneta 3. in 4. odstavek. 
Ta določba izhaja iz dosedanje prakse obravnave amand- 

majev v zborih skupščine in bolj precizira postopek, kadar se 
predlaga večje število amandmajev. 

Za 294. členom se doda nova točka v podpoglavju 2. Posto- 
pek za izdajo zakona z naslovom: »Skrajšani postopek za 
izdajo zakona« z novim 29. a členom, ki se glasi: 

»Kadar gre za manj pomembne spremembe in dopolnitve 
zakonov, za prenehanje veljavnosti posameznih določb zako- 
nov ali posmeznih zakonov, za intervencijske zakone, s kate- 
rimi se določajo obveznosti, določene s samoupravnimi spo- 
razumi, ali za spremembe in dopolnitve zakonov na podlagi 
odločb Ustavnega sodišča SR Slovenije oziroma Ustavnega 
sodišča Jugoslavije, lahko pristojni zbor na predlog predlaga- 
telja zakona, s katerim soglaša pristojno delovno telo zbora in 
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Zakonodajno-pravna komisija, odloči, da bo hkrati obravna- 
val in sprejel predlog za izdajo zakona in zakonski predlog 
oziroma zakonski osnutek in zakonski predlog po postopku, 
ki velja po določbah tega poslovnika za obravnavanje in 
sprejemanje zakonskega predloga.« 

Praksa narekuje potrebno, da se v poslovniku uredi tudi 
institucija tako imenovanega skrajšanega postopka za spreje- 
manje zakonov, kar pomeni, da bi se lahko združevale posa- 
mezne faze postopka (o predlogu za izdajo in predlogu za- 
kona bi odločal zbor istočasno ali, ko bi zbor odločal o 
osnutku, bi na isti seji na predlog predlagatelja že tudi odločil 
o predlogu). 

Za 294.a členom se doda nov 294.b člen, ki se glasi: 
294.b člen 
»Glede sprejemanja akta o zaključnem računu o izvršitvi 

proračuna SR Slovenije se smiselno uporabljajo določbe tega 
poslovnika o sprejemanju zakonskega osnutka in zakonskega 
predloga« 

Praksa narekuje potrebo, da se v poslovniku skupščine 
predvidi dvostopni postopek o sprejemanju zaključnega ra- 
čuna o izvršitvi proračuna SR Slovenije. 
K 295. členu 

V 4. vrsti 2. odstavka se besedi »državne varnosti« nadome- 
stita z besedami »varstvo ustavne ureditve«. 

Glede na dopolnjena 99. b in c člen in navedbo razlogov v 
teh dveh členih, je potrebno spremeniti tudi navedbo državne 
varnosti v tem členu. Ta sprememba je v bistvu redakcijskega 
značaja. 

Za 315. členom se dodata nova 315.a člen in 315.b člen, ki 
se glasita: 
315.a člen 

»Izvršni svet in republiški upravni organi oziroma organiza- 
cije sproti obveščajo skupščino o stališčih, ki so jih sprejeli v 
predhodnih postopkih o vprašanjih, o katerih odloča Zbor 
republik in pokrajin.« 

Izvršni svet in republiški upravni organi so dolžni sproti 
obveščati Skupščino SR Slovenije o stališčih, ki so jih izvršni 
svet in republiški upravni organi zavzemali v predhodnih 
postopkih glede vprašanj, o katerih odloča Zbor republik in 
pokrajin Skupčine SFRJ. Člani medrepubliških komitejev iz 
SR Slovenije morajo sproti dostavljati skupščini beležke s sej 
medrepubliških komitejev. 
315.b člen 

»Stališča k aktom Zbora republik in pokrajin se oblikujejo v 
skupščini ob sodelovanju vseh zainteresiranih organov in 
organizacij v republiki. 

Na podlagi obravnave v Izvršnem svetu, upravnih organih, 
delovnih telesih skupščine in zborov ter v drugih zainteresira- 
nih organih in organizacijah, pripravi delegacija predlog stali- 
šča za pristojne zbore.« 

Delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ mora postati še aktivnejši udeleže- 
nec in sooblikovalec stališč skupščine s tem, da v predho- 
dnem postopku sodeluje z republiškim izvršnim svetom, nje- 
govimi delovnimi telesi, z družbenopolitičnimi organizaci- 
jami, z Gospodarsko zbornico Slovenije, z drugimi zainteresi- 
ranimi organi in organizacijami, zlasti pa da sodeluje v delu 
delovnih teles skupščine in v delu zborov ter pri pripravi 
aktov, s katerimi Skupščina SR Slovenije daje soglasje k 
zveznim aktom. 

K 316. členu 
V 316. členu se doda za prvim odstavkom nov drugi odsta- 

vek, ki se glasi: 
»Pri dajanju soglasij k pomembnim sistemskim zakonom in 

aktom o programih dolgoročnega razvoja in družbenem 
planu ter aktih o tekoči družbenoekonomski politiki federa- 
cije pristojni zbori s sklepom določijo stališča, mnenja, pri- 
pombe in predloge k predlogom za izdajo oziroma osnutkom 
teh aktov. Pristojni zbori obravnavajo predloge teh aktov in 
odločijo o soglasju k tem predlogom.« 

Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek 
Za tem odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 
»V postopku po prejšnjih odstavkih tega člena delegacija 

sproti obvešča delovna telesa skupščine in zborov o poteku 
usklajevanja besedil posameznih aktov Zbora republik in po- 
krajin in usklajevanja stališč med delegacijami skupščin repu- 
blik in avtonomnih pokrajin v Zboru republik in pokrajin.« 
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Dosledno je potrebno zagotoviti dvostopenjski postopek pri 
obravnavi zveznih aktov, ki se sprejemajo na podlagi soglasja 
skupščin republik in skupščin avtonomnih pokrajin. Skup- 
ščine republik in avtonomnih pokrajin naj bi torej vse take 
zvezne akte obravnavale v fazi osnutka in v fazi predloga. Pri 
obravnavi osnutka akta je potrebno ugotoviti, ali je zakon 
potreben ter pooblastiti delegacijo Skupščine SR Slovenije v 
Zboru republik in pokrajin, kakšna stališča, mnenja, pripombe 
in predioge naj uveljavlja v usklajevalnem postopku v Zboru 
republik in pokrajin; pri obravnavi predloga akta pa je po- 
trebno ugotoviti, kako so dane pripombe in predlogi upošte- 
vani v predlogu akta, ali je bilo v usklajevalnem postopku 
doseženo soglasje skupščin republik in avtonomnih pokrajin 
ter odločiti o soglasju k predlogu. 
Ta postopek je potrebno zagotoviti tudi pri obravnavi družbe- 
nih dogovorov in dogovorov, h katerim pristopa Skupščina 
SR Slovenije. 
V postopku dajanja soglasij in pooblastil delegacij je po- 
trebno strogo upoštevati poslovniško predvidene roke; skraj- 
šanje rokov za dajanje soglasij je mogoče le izjemoma in to iz 
razloga preprečevanja hujših posledic za družbeno skupnost. 
Delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokra- 
jin mora sproti obveščati delovna telesa in zbore Skupščine 
SR Slovenije o poteku usklajevanja posameznih aktov, kar naj 
bi prispevalo k sporazumevanju med republikami pri usklaje- 
vanju stališč. 

Za 318. členom se doda nov 318. a člen, ki se glasi: 
»318. a člen 
»V primerih, ko gre za poseben interes republike, se akti, ki 

jih sprejema Zvezni zbor Skupščine SFRJ, obravnavajo v 
konferencah delegatov in delegacij samoupravnih organizacij 
in skupnosti in v okviru Socialistične zveze delovnega ljudstva 
Slovenije ob sodelovanju Gospodarske zbornice Slovenije ter 
samoupravnih interesnih skupnosti za območje republike. 

Ti akti se obravnavajo tudi v skupščini, njenih zborih in 
delovnih telesih skupščine in zborov. Pobudo za vključitev teh 
aktov v program zborov dajejo delegati v Zveznem zboru.« 
Dopolnitev je potrebna glede na usmeritve v navedeni infor- 
maciji v zvezi z obravnavo aktov iz pristojnosti Zveznega 
zbora Skupščine SFRJ. Glede na pomembnost nekaterih ak- 
tov iz pristojnosti Zveznega zbora je treba v poslovniku pre- 
dvideti tudi postopek in subjekte obravnavanja teh aktov. 

K 365. členu 
V drugem odstavku 365. člena se beseda »predsedstvo« 

nadomesti z besedo »predsednikom «. 
Sprememba je potrebna zaradi sprememb določb o predsed- 
stvu skupščine. 

Naslov XVI. poglavja se spremeni in se glasi: RAZMERJA 
MED SKUPŠČINO IN REPUBLIŠKIMI DRUŽBENIMI SVETI 

K 367. členu 
367. člen se spremeni in se glasi: 
»Skupščina SR Slovenije na podlagi zakona in dogovora 

sodeluje v delu republiškega družbenega sveta. 
Pobude za obravnavo posameznih vprašanj v republiškem 

družbenem svetu lahko dajo: vsak delegat v zboru, delovno 
telo skupščine ali zbora, posamezen zbor ali skupščina sa- 
moupravne interesne skupnosti za območje republike, kadar 
enakopravno odloča s pristojnimi zbori skupščine.«. 
V poglavju se dodajo novi členi 367.a, 367.b, 367.c in 367.č, ki 
se glasijo: 
367.a člen 

»Predsedstvo skupščine po dogovoru s članom koordina- 
cijskega telesa republiškega družbenega sveta iz skupščine 
določi delegata oziroma delegate, ki bodo sodelovali v delu 
na sejah republiškega družbenega sveta glede na vprašanja, 
ki so na dnevnem redu seje sveta.« 
367. b čien 

»Delegati skupščine se pri delu v družbenem svetu ravnajo 
v skladu s smernicami, ki so jih zbori oziroma delovna telesa 
oblikovali za njihovo delo v družbenem svetu. Če zbori ozi- 
roma delovna telesa niso oblikovali smernic za delo delegata 
v družbenem svetu, se ravna delegat v skladu z že sprejeto 
politiko skupščine.«. 
367.C člen 

»O mnenjih, stališčih in predlogih republiškega družbenega 
sveta, določenih v postopku v zvezi z obravnavanjem in pri- 
pravljanjem posameznih zakonov, drugih predpisov in sploš- 
nih aktov skupščine ali v zvezi z obravnavanjem drugih vpra- 
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šanj, pomembnih za delo skupščine in njenih zborov, se 
obveščajo prejemniki, ki se jim pošilja gradivo po petem 
odstavku 22. člena tega poslovnika.« 
367.Č člen 

»Če skupščina ne soglaša z mnenji, stališči in predlogi 
republiškega družbenega sveta, mu o tem sporoči svoje ra- 
zloge.«. 
Skladno z zakonom o republiških družbenih svetih je na novo 
opredeljeno poglavje o razmerju med skupščino in republi- 
škimi družbenimi sveti. Bistvo teh določb je, da smernice za 
delo oblikujejo delovna telesa oziroma zbori; če pa teh smer- 
nic ne oblikujejo, ravna delegat v skladu z že sprejeto politiko 
skupščine. 

Črta se XVII. poglavje: »Sodelovanje skupščine z organiza- 
cijami združenega dela in drugimi samoupravnimi organizaci- 
jami in skupnostmi«, (368. člen, 369. člen), XVIII. poglavje: 
»Sodelovanje skupščine z občinskimi skupščinami in skup- 
ščinami skupnosti občin kot posebnih družbenopolitičnih 
skupnosti (370. člen) in XIX. poglavje: »Sodelovanje skup- 
ščine z družbenopolitičnimi organizacijami« (371. člen). 
Samoupravne organizacije in skupnosti, občinske skupščine 
in družbenopolitične organizacije se vključujejo v delo skup- 
ščine prek institucij delegatskega sistema, zato teh določb ni 
potrebno ohraniti v poslovniku. Določene oblike sodelovanja 
teh subjektov s skupščino zunaj institucij delegatskega si- 
stema in delegatskih odnosov pa je možno dogovarjati sproti 
ob posameznih konkretnih primerih takega sodelovanja. 
K 392. čienu 

392. členu se v 3 vrsti črtata besedi »in predsedstvo« 
K 398. členu 

V drugem odstavku se besedi »uradno tajnost« nadome- 
stita z besedilom »državno tajnost ali so zaupne narave« 
Sprememba v drugem odstavku je posledica predlagane 
spremembe 39 člena poslovnika skupščine 
K 403. čienu 

V 403. členu se v vseh odstavkih besedi »posebna publika- 
cija« nadomestita z besedo »Poročevalec« 

Ta sprememba je v bistvu redakcijskega značaja, saj ima ta 
publikacija že od leta 1976 svoje ime 

Tretji odstavek 403. člena se spremeni in dopolni tako, da 
se glasi: 

»V »Poročevalcu« se objavljajo tudi predlogi in stališča 
delovnih teles skupščine in zborov, republiških družbenih 
svetov in družbenopolitičnih organizacij; kratke informacije o 
sejah zborov in deiovnih teles ter sklepi, ki jih sprejemajo 
zbori pri sprejemanju aktov in drugih gradiv; o delu delegacije 
v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ o gradivih, 
stališčih in o delu skupščir samoupravnih interesnih skupno-' 
sti za območje republike, kadar enakopravno odločajo s pri- 
stojnimi zbori skupščine; o delu izvršnega sveta in republiških 
upravnih organov in organizacij; kakor tudi povzetki delegat- 
skih vprašanj in odgovorov nanje.« 

Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi 
»Sekretariat za informacije skupščine,izdaja posebni infor- 

mativni bilten, v katerem se za potrebe delegacij, delegatov v 
zborih ter lokalnih sredstev javnega obveščanja objavljajo 
ustrezne informacije o postopkih usklajevanja ter sprejema- 
nja odločitev v skupščini in njeni delegaciji v Zboru republik 
in pokrajin Skupščine SFRJ, o delu delovnih teles skupščine 
in zborov, o delu zborov, o de|u delegacij skupščine v ZbQru 
republik in pokrajin delegatov iz SR Slovenije v Zveznem 
zboru Skupščine SFRJ ter o delu delegacij temeljnih samou- 
pravnih organizacij in skupnosti, njihovih konferenc, skupin 
delegatov in občinskih skupščin kot konferenc delegacij.« 

ZA XX! V„ POGLAVJEM SE DODA NOVO XXIV.a 
POGLAVJE, K) SE GLASI: 
XXIV. s POSEBNE DOLOČBE O DELU 
SKUPŠČINE V IZREDNIH RAZMERAH, V 
NEPOSREDNI VOJNI NEVARNOSTI IN V VOJNI 

406.a člen 
* 

Skupščina tudi v izrednih razmerah, v vojni nevarnosti in v 
vojni nadaljuje z delom v skladu z določbami ustave SR 
Slovenije. 

V razmerah iz prejšnjega odstavka deluje skupščina po 
doložbah tega poslovnika, kolikor ni v tem poglavju ali dru- 
gem aktu skupščine določeno drugače 

406. b člen 
V primeru iz prejšnjega člena se seje Zbora združenega 

dela in Zbora občin udeležijo delegati, ki so jih za te primere 
vnaprej določili zbori združenega dela občinskih skupščin 
oziroma občinske skupščine 

406. c člen 
Poleg pravic in dolžnosti iz 137 člena tega poslovnika 

predsedstvo skupščine v izrednih razmerah, v vojni nevarno- 
sti in v vojni: 
- ugotavlja, da se pristojni zbori skupščine ne morejo sestati; 
- ugotavlja, da so prenehale okoliščine zaradi katerih se 
pristojni zbori skupščine niso mogli sestati, 
- obravnava neposredne naloge, ki jih je treba izvršiti v zvezi 
z delom skupščine v času vojnega stanja ali v primeru nepo- 
sredne vojne nevarnisti; 
- določa kraj in čas sej zborov skupščine, kadar je to mogoče 
v času vojnega stanja ali v primeru neposredne vojne nevar- 
nosti ; 
- obravnava in sprejema stališča o načinu klicanja delegatov 
na seje delovnih teles skupščine in seje zborov skupščine, o 
pošiljanju gradiv za seje in o drugih vprašanjih, pomembnih 
za seje delovnih teles in zborov skupščine, 
- določa način evidentiranja, izdajanja in hrambe dobese- 
dnih zapiskov in zapisnikov sej delovnih teles in sej zborov 
skupščine, 
- lahko določi, da se predlogi zakonov in drugih aktov, kot 
tudi druga gradiva, ki se obravnavajo v delovnih telesih in v 
zborih skupščine, če to terjajo interesi varnosti, ne objavljajo 
prek sredstev javnega obveščanja; 
- obravnava in sprejema stališča o načinu izvrševanja nalog 
strokovnih služb skupščine 

406. č člen 
V času vojnega stanja ali v primeru neposredne vojne ne- 

varnosti obvesti predsednik skupščine Predsedstvo SR Slove- 
nije, da se pristojni zbori skupščine ne morejo sestati in da je 
potrebno, da Predsedstvo SR Slovenije ureja vprašanja iz 
pristojnosti skupščine z uredbami z zakonsko močjo 

406. d člen 
V času vojnega stanja ali v primeru neposredne vojne ne- 

varnosti obvešča predsednik skupščine Predsedstvo SR Slo- 
venije, da so prenehale okoliščine, ki so onemogočale sklice- 
vanje pristojnih zborov skupščine, kot tudi o kraju in času sej 
zborov skupščine 

406. e člen 
Ko ni možnosti za sklicevanje delovnih teles, lahko pred- 

sedstvo skupščine predlaga zborom skupščine, da obravna- 
vajo predloge zakonov in drugih aktov, ki naj jih sprejme ali 
potrdi skupščina, in sprejmejo odločitve na sejah zborov 
skupščine tudi brez poprejšnje obravnave v ustreznih delov- 
nih telesih skupščine 

406. f člen 
Takrat, ko je razglašeno vojno stanje ali neposredna vojna 

nevarnost, lahko predsedstvo skupščine odloči, da se ne 
bodo uporabljale določbe tega poslovnika in poslovnikov 
zborov skupščine oziroma odioki o oblikovanju delovnih teles 
skupščine in deiovnih teles zborov skupščine, kot tudi do- 
ločbe o delovnem področju in načinu dela teh delovnih telesr 
prav tako pa tudi ne odloki o izvolitvi predsednika in članov 
delovnih teles. 

406. g člen 
Predsedstvo skupščine določi s posebnim aktom organiza- 

cijo, način dela in sistemizacijo del in nalog strokovnih služb 
skupščine v času vojnega stanja ali v primeru neposredne 
vojne nevarnosti 

Naslov v XXV poglavju se spremeni in se glasi »SLUŽBE 
SKUPŠČINE«. 

V členih tega poglavja se v skladu z novim naslovom 
spremenijo vse določbe, ki urejajo sekretariat skupščine 

K 407. členu 
407 člen se spremeni in se glasi- »Strokovna, administra- 

tivna in druga opravila za potrebe skupščine, zborov, delovnih 
teles ter delegatov opravljajo službe skupščine « 

K 408. členu 
Ta člen se spremeni in se glasi 
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»Službe skupščine opravljajo strokovne in druge naloge, ki 
se nanašajo na delo delegatov v skupščini oziroma na njihovo 
delo kot delegatov skupščine v drugih organih in telesih in na 
zagotavljanje strokovne pomoči v zvezi z njihovim delom pri 
opravljanju njihove funkcije. Pri tem pravočasno in ustrezno 
obveščajo delegacije in delegate o vprašanjih, ki se obravna- 
vajo in o katerih se odloča v skupščini, na način, ki je določen 
s tem poslovnikom; obveščajo javnost o delu skupščine, zbo- 
rov in delovnih teles, pripravljajo strokovne podlage za pro- 
grame in načrte dela skupščine in delovnih teles in spremljajo 
njihovo izvrševanje; pripravljajo in organizirajo seje zborov 
skupščine in delovnih teles. 

Službe skupščine zagotavljajo in pripravljajo dokumentacij- 
ska iR druga gradiva in podatke, potrebne za delo delegatov v 
skupščini, zborih in delovnih telesih; dajejo strokovna mnenja 

v zvezi s sprejemanjem aktov in z drugimi nalogami skup- 
ščine, zborov in delovnih teles; pripravljajo strokovne obra- 
zložitve predlogov aktov na zahtevo zborov, delovnih teles in 
delegatov v zborih; spremljajo izvrševanje sklepov zborov in 
delovnih teles in opravljajo naloge, ki jih službam nalagajo ti 
sklepi; opravljajo protokolarne zadeve; opravljajo druge stro- 
kovne, pisarniške in tehnične naloge za potrebe skupščine, 
delovnih teles in delegatov v zborih.« 

® » • 
KONČNI DOLOČBI se glasita: 
I. »Z dnem, ko začnejo veljati te spremembe in dopolnitve, 

preneha veljati odlok o ustanovitvi Komisije Skupščine SR 
Slovenije za informiranje (Uradni list SRS, št. 7/79).« 

II. »Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati osmi dan po 
objavi v Uradnem listu SRS.« 

OBRAZLOŽITEV 

Komisija za pripravo sprememb in dopolnitev poslovnika 
Skupščine SRS je pripravila osnutek sprememb in dopolnitev 
na podlagi Informacije o uveljavljanju metod in načinov dela 
Skupščine SR Slovenije, njenih zborov in delovnih teles ter na 
podlagi sklepov, s katerimi so žbori skupščine sprejeli nave- 
deno informacijo. Komisija je na svoji prvi seji ugotovila, da so 
zbori Skupščine SRS z obravnavo Informacije o uveljavljanju 
metod in načinov dela Skupščine SRS, njenih zborov in de- 
lovnih teles ter s sprejetjem sklepov ob obravnavi le-te opra- 
vili prvo fazo obravnave odprtih vprašanj v zvezi s spremem- 
bami in dopolnitvami poslovnika. Navedena Informacija je 
namreč opozorila, da je treba izboljšati dosedanje metode in 
načine dela v Skupščini SRS, sklepi, s katerimi so jo zbori 
sprejeli, pa vsebujejo med drugim tudi ugotovitev, da dograje- 
vanje metod in načinov dela v Skupščini SRS terja spre- 
membe in dopolnitve poslovnika Skupščine SRS in njenih 
zborov in da je zato potrebno začeti postopek za spremembe 
in dopolnitve poslovnika Skupščine SRS. Cilj predlaganih 
sprememb in dopolnitev je, da se v delovanju skupščine, 
njenih zborov in delovnih teles širše in bolj dosledno uporab- 
ljajo v dosedanjem delu že uveljavljene oblike in metode dela, 
ki so se doslej pokazale kot uspešne. Prav tako želijo predla- 
gane spremembe in dopolnitve doseči, da se do sedaj uveljav- 
ljena načela za delo skupščine, čim bolj konkretizirajo v 
procesu skupščinskega odločanja. Oblike in metode dela 
zborov in delovnih teles skupščine morajo zagotoviii nepreki- 
njeno delo skupščine, in prispevajo k ustvarjanju pogojev za 
delo delegatov in delegacij v temeljnih samoupravnih organi- 
zacijah in skupnostih ter sploh funkcioniranja vseh delegat- 
skih institucij. 

Med splošnimi vprašanji v zvezi s spremembami in dopolni- 
tvami poslovnika je bilo načeto vprašanje značaja poslovnika 
kot akta skupščine. Vprašanje je namreč, ali je poslovnik akt 
procesualno-pravnega značaja, ali je akt z materialno-prav- 
nim značajem. V dosedanjih razpravah je Komisija sprejela 
tezo, da je poslovnik Skupščine SRS temeljni akt, ki ureja ne 
le vsa vprašanja skupnega pomena za delo skupščine in 
njenih zborov, ampak tudi uveljavlja delegatske odnose, ki 
izhajajo iz ustave SRS. To bi pomenilo, da poslovnik ni le akt o 
organizaciji in načinu dela Skupščine SRS, ampak tudi po- 
memben vsebinski akt z ustavno-pravnim značajem. Zato bi 
poslovnik moral opredeliti svojo vlogo in pomen. To vpraša- 
nje pa bo seveda v nadaljnjih razpravah o spremembah in 
dopolnitvah poslovnika potrebno še bolj proučiti in upošte- 
vati tudi rešitve v amandmajih k Ustavi SR Slovenije. 

Predlagane spremecnbe in dopolnitve poslovnika, s kate- 
rimi se želijo uveljaviti bistvene novosti, so naslednje• 
1 Pobude in vprašanja delegatov 

V poglavju o pravicah in dolžnostih delegatov in delegacij je 
predlagana ureditev postopka, ki ureja ravnanje s pobudami, 
predlogi in opozorili, ki jih dajejo delegati v zboru oziroma ki 
izhajajo iz razprave na sejah zborov. Ker pobude predstavljajo 
obliko vplivanja delegatov na delo skupščine in na obravnava- 
nje pomembnih družbenih vprašanj, so delegati opozarjali, da 
bi bilo potrebno postopek vlaganja pobud in ravnanja z njimi 
institucionalizirati Predlagana sprememba je v tem, da ima 
delegat v zboru pravico dati pobudo oziroma predlog za 
obravnavo oziroma za ureditev določenih vprašanj oziroma za 
sprejem določenih ukrepov, da se pobude pošiljajo organiza- 

cijam in organom, na katerih delovno področje se nanašajo 
ter da se pošiljajo tudi izvršnemu svetu, če ne spadajo v 
njegovo delovno področje ter da zbor, če pobudo sprejme, 
določi nadaljnji postopek obravnave. 

V zvezi z vprašanji delegatov je predlagan omiljen formali- 
zem glede postavljanja delegatskih vprašanj s tem, da se ne 
zahteva, da se delegatska vprašanja vlagajo praviloma pi- 
smeno, ker jih v praksi delegati v zboru v glavnem postavljajo 
ustno. 
2. Enakopravno odločanje skupščin samoupravnih interesnih 
skupnosti za območje republike z zbori skupščine 

V dosedanjih razpravah v komisiji sta se oblikovala dva 
predloga ureditve enakopravnega odločanja skupščin sa- 
moupravnih interesnih skupnosti za območje republike z 
zbori skupščine. Po prvem predlogu naj bi se pristojnosti 
•skupščin samoupravnih interesnih skupnosti povzele iz 
ustave in poslovnika o pristojnosti posameznih zborov skup- 
ščine in ne iz posameznih sistemskih predpisov kot določa 
sedanji poslovnik. Po drugem predlogu pa naj bi se določbe 
77., 78., 79., 80. in 81. člena poslovnika, ki urejajo enako- 
pravno odločanje skupščin samoupravnih interesnih skupno- 
sti za območje republike s pristojnimi zbori skupščine, črtale. 
Zbori skupščine pa bi na podlagi 1. odst. 343. čl. Ustave SRS v 
programu dela določili, katere zakone in druge splošne akte 
bi posamezna skupščina samoupravne interesne skupnosti za 
območje republike sprejela enakopravno z Zborom združe- 
nega dela in Zborom občin. 
3. Seje zborov 

V zvezi s sklicevanjem sej je predlagana novost, po kateri 
izhaja obveznost za predsednika zbora, da skliče sejo zbora, 
predvsem iz periodičnega delovnega načrta. Zahteva za sklic 
seje zbora je dana tudi skupinam delegatov za Zbor združe- 
nega dela in občinskim skupščinam. Predlagana je tudi nova 
določba, po kateri je predsednik zbora dolžan obvestii dele- 
gate in druge subjekte, zakaj ni sklical seje v roku, določenem 
v periodičnem delovnem načrtu. 

V komisiji je bila posvečena velika pozornost predlaganim 
spremembam v zvezi z roki za pošiljanje gradiv. Zastavilo se je 
vprašanje, ali bodo tudi predlagani roki zadoščali za vsa 
opravila v delegatski bazi. Zato osnutek navaja tudi varianto, 
ki bo omogočila širše okvire za razpravo o tem pomembnem 
vprašanju. 
4. Predsedstvo skupščine 

Sprememba določb o predsedstvu skupščine skušajo do- 
sledno izhajati iz ideje, da je dosedanje »predsedstvo skup- 
ščine« skupno telo zborov, katerega naloga je uresničevati 
skupne naloge zborov. To skupno telo ni organ (tako kot niso 
organi odbor zbora in komisije zborov), ampak metoda, 
oblika in način dela, po katerem zbori uresničujejo z ustavo in 
poslovnikom določene skupne naloge. Zaradi tega se tudi 
črtajo vse tiste določbe poslovnika, ki bi utegnile kazati nato, 
da gre za organ (določbe o delu na sejah, o poslovniku 
predsedstva in podobno). Iz povsem praktičnih razlogov pa se 
zdi primerno, da bi to telo vendarle obdržalo sedanje ime, saj 
bi sicer morali v številnih določbah poslovnika po nepotreb- 
nem navajati ves sestav tega telesa. 
5. Delovna telesa 

Bistveni spremembi na tem področju sta dve. Po prvi se 
delovna telesa, zlasti tista, ki se oblikujejo za proučitev posa- 
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meznega akta oziroma posamezne zadeve, ustanovijo s skle- 
pom zbora in ne z odlokom. Nobene potrebe ni, da bi morali 
zbori taka delovna telesa ustanavljati z odlokom, ki se mora 
objaviti v Uradnem listu SRS. Na podlagi dosedanjih izkušenj 
je namreč nedvomno, da se je treba v čim večji meri posluže- 
vati teh t. i. začasnih delovnih teles, ki imajo iste pravice, 
dolžnosti in odgovornosti kot stalna delovna telesa in ki 
prenehajo, ko opravijo določeno nalogo, zaradi katere so bila 
ustanovijana. Pri teh delovnih telesih je v dosti večji meri 
možno uveljaviti načelo fleksibilnosti njihove sestave, ki omo- 
goča, da se v tako delovno telo vključijo delegati, ki proble- 
matiko v zvezi z zadevo, zaradi katere je bilo telo ustanovljeno 
, najbolje poznajo, poleg tega pa se na ta način lahko vključi 
čim več delegatov v delo teh teles. Druga predlagana spre- 
memba določa, da obravnavajo delovna telesa gradiva, ki so 
posebnega pomena za samoupravne organizacije in skupno- 
sti oziroma ki se nanašajo na bistvena sistemska in razvojna 
vprašanja in ki bistveno vplivajo na pravice in obveznosti 
delovnih ljudi in občanov, praviloma dvakrat. V prvi obravnavi 
delovno telo ugotovi ta vprašanja in opozori na dileme in 
možne rešitve, v naslednjih obravnavah pa ugotovi stopnjo 
doseženega soglasja vseh subjektov, ki so sodelovali v obrav- 
navi. Tak način dela naj omogoči zboru realnejši vpogled v 
stališča in mnenja baze in olajša sporazumevanje v zboru. 

6. Programiranje dala skupščine in njenih teies 
Bistvena novost o programiraju dela je v tem, da se pro- 

gram dela skupščine opredeljuje kot program družbenopoli- 
tične aktivnosti vseh družbenih dejavnikov v republiki. V zvezi 
s tem naj bi poslovnik opredelil tiste subjekte, ki so se dolžni 
vključevati v nastajanje programa, katerega osnovni nosilci so 
zbori skupščine (samoupravne organizacije in skupnosti, nji- 
hove delegacije, občinske skupščine, samoupravne interesne 
skupnosti, družbenopolitične organizacije, Gospodarska 
zbornica Slovenije, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in 
upravni organi) in tiste, ki se lahko vključujejo v programira- 
nje dela skupščine kot zainteresirani organi in organizacije. V 
skladu s to spremembo je izveden tudi način nastajanja, 
usklajevanja in postopek sprejemanja programa. Dosedaj je 
bil program skupščine v poslovniku opredeljen kot akt skup- 
ščine, h kateremu dajejo zainteresirani svoje predloge. To 
pomeni, da predlagane spremembe in dopolnitve glede pro- 
gramiranja dela skupščine in njenih teles uveljavljajo načelo 
demokratičnosti, odprtosti in usklajenosti programa dela. 

Podrobneje se opredeljuje tudi periodični delovni načrt kot 
časovna opredelitev obravnave nalog s tem, da se določa tudi 
način priprave tega akta in sestavine, ki jih mora vsebovati. Pri 
tem velja posebej opozoriti na določbo, po kateri periodič- 
nega delovnega načrta ni mogoče spreminjati brez uteme- 
ljene obrazložitve predlagatelja oziroma nosilca naloge, s 
katero je treba seznaniti vse delegacije, delegate v zborih in 
občinske skupščine. O obrazložitvi predlagatelja oziroma no- 
silca naloge razpravljajo zbori na svojih prvih naslednjih se- 
jah. 

7. Zakonodajni postopek 
Po določbah 253. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije je 
Komisija Skupščine SR Slovenije za vloge in pritožbe pri- 
stojna obravnavati zahteve za izdajo zakona, ki jih vložijo 
samoupravne organizacije in skupnosti, društva in občani. 
Ker gre dejansko za pristojnost zborov skupščine, da odlo- 
čajo o takšnih zahtevah, naj bi po predlagani spremembi 
predsednika zbora poslal takšno zahtevo v mnenje pristojnim 
delovnim telesom, ki bi zahtevo ocenila in predlagala nadalj- 
nji postopek, ali pa zadevo odklonila. Predsednik zbora bi o 
tem obvestil predlagatelja, ki pa bi imel možnost, da pri svoji 
zahtevi vztraja. V takem primeru bi o tej zahtevi dokončno 
odločil pristojni zbor. 

Določba 261. člena poslovnika najf bi bila dopolnjena z 
novo določbo, ki bi se nanašala na obravnavo in sklepanja o 
predlogu za izdajo zakona. Po sedanjih določbah navedenega 
člena poslovnika se obravnava predloga za izdajo zakona 
namreč lahko zaključi le s sklepom, da je predlog za izdajo 
zakona potreben, ali pa da se predlog za izdajo zakona 
zavrne, ker po mnenju pristojnega zbora ni potreben. Doseda- 
nja praksa pa kaže'na potrebo, da se uredi tudi vprašanje, 
kako ravnati takrat, kadar iz predloženega predloga ni mo- 
goče presoditi, ali je zakon res potreben oziroma če je po 
mnenju zbora zakon sicer potreben, vendar se ugotovi, da 
izhodišča, na katerih naj bi zakon temeljil, ne ustrezajo stali- 
ščem, ki so se izoblikovala v delegacijah in v družbenopolitič- 
nih organizacijah. V tem primeru predlagana dopolnitev do- 

pušča možnost, da se predlog za izdajo zakona vrne predla- 
gatelju i/ dopolnitev oziroma da pripravi predlog za izdajo 
zakona, ki bo temeljil na novih izhodiščih. 

Izkušnje kažejo, da prihaja v zakonodajnem postopku do 
težav, ker poslovnik skupščine ne ureja instituta umika kot 
tudi ne instituta odložitve oziroma prekinitve obravnave na 
predlog predlagatelja. Glede na to je predlagano, da se nave- 
deno poglavje dopolni še z dološbami 260. a, 264. a in 
272. s člena, ki urejajo institut umika predloga za izdajo za- 
kona, zakonskega osnutka in zakonskega predloga. Prav tako 
se dopolnjujeta 266. in 276. člen poslovnika, s tem, da urejata 
institut prekinitve in odložitve obravnave zakonskega osnutka 
in predloga. 

Dalj časa se je že postavljalo vprašanje, ali je še vedno 
potrebno, da mora delegata, ki ne vloži amandmaja 14 dni 
pred sejo, podpreti še najmanj 9 delegatov. Takšna ureditev je 
povzetek stare parlamentarne procedure, ki pa sedanjemu 
sistemu delegatskih odnosov ne ustreza. Zato je predlagana v 
spremembah 274. in 277. člena poslovnika primernejša reši- 
tev, da delegat lahko vloži amandma do 10 dni pred sejo. Po 
tem roku delegati praviloma pristojnemu zboru ne bi več 
mogli predložiti amandmajev, razen iz posebno utemeljenih 
razlogov, ki bi jih morali utemeljiti, pri čemer bi o utemeljeno- 
sti razlogov za vložitev amandmaja zbor posebej razpravljal in 
z glasovanjem odločil, ali vložni amandma obravnava ali ne. 
Deset-dnevni rok za predlaganje amandmaja in postopek po 
tem roku naj bi veljal za vse pooblaščene predlagatelje za- 
kona, razen za predlagatelja zakonskega predloga in za 
izvršni svet, za katera bi še naprej veljala dosedanja ureditev o 
pravici do predlaganja amandmaja do konca obravnave za- 
konskega predloga. 

Dosedanja praksa narekuje potrebo, da se v poslovniku 
skupščine uredi tudi institucija takoimenovanega skrajšanega 
postopka za sprejemanje zakonov. Zaradi tega je predlagana 
dopolnitev poslovnika z novo določbo 294. a člena, po kateri 
bi se i/ okviru skrajšanega postopka za sprejemanje zakonov 
lahko združevale posamezne faze postopka, in sicer tako, da 
bi o predlogu za izdajo in predlogu zakona odločal zbor 
istočasno, ali ko bi zbor odločal o osnutku zakona, bi na isti 
seji na predlog predlagatelja že tudi odločil o predlogu za- 
kona. Tak postopek je predlagan za manj pomembne spre- 
membe in dopolnitve zakona, za prenehanje veljavnosti posa- 
meznih določb zakonov, ali posameznih zakonov, ki so bolj ali 
manj pravnoformalnega značaja, ali za intervencijske zakone, 
s katerimi se določajo obveznosti, določene s samoupravnimi 
sporazumi. Praksa pa narekuje tudi potrebo, da se v poslov- 
niku skupščine predvidi dvostopenjski gostopek v zvezi s 
sprejemanjem zaključnega računa o izvršitvi proračuna SR 
Slovenije tako, da bi se pri sprejemanju tega akta smiselno 
uporabljale določbe tega poslovniak o sprejemanju zakon- 
skega osnutka in zakonskega predloga in bi torej v tem 
postopku odpadla prva zakonodajna faza, to je predlog za 
izdajo zakona. V zvezi s tem je predlagan nov 294. b člen. 

V določbah v zvezi s postopkom glede dajanja soglasij k 
aktom Zbora republik in pokrajin in zveznega zbora Skup- 
ščine SFRJ so predlagane spremembe, ki naj bi zagotovile: da 
delegacija skupščine v Zboru republik in pokrajinah Skup- 
ščine SFRJ postane še aktivnejši udeleženec in sooblikovalec 
stališč skupščine pri pripravi stališč, na podlagi katerih Skup- 
ščina SR Slovenije daje soglasje k zveznim aktom; da se pri 
dajanju soglasij k pomembnim sistemskim zakonom in aktom 
o programih dolgoročnega razvoja in družbenga plana ter 
aktih o tekoči družbenoekonomski politiki v federaciji uveljavi 
dvostopenjski postopek; da delegacija v Zboru republik in 
pokrajin sproti obvešča delovna telesa in zbore skupščine o 
poteku usklajevanja posameznih aktov Zbora republik in po- 
krajin, kar naj bi prispevalo k sporazumevanju med republi- 
kami pri usklajevanju stališč in da se v primerih, ko gre za 
poseben interes republike, akti, ki jih sprejema Zvezni zbor 
Skupščine SFRJ, obravnavajo v konferencah delegatov in 
delegacij, samoupravnih organizacij in skupnosti, v okviru 
SZDL ob sodelovanju Gospodarske zbornice Slovenije ter 
samoupravnih interesnih skupnosti za območje republike, kot 
tudi v skupščini, njenih zborih in delovnih telesih skupščine in 
zborov; pri čemer dajo pobudo za vključitev teh aktov v 
delovne programe zborov delegati v Zveznem zboru. 

8. Vsebina določb 129., 135., 136., 340. in 342. člena poslov- 
nika o volitvah predsednika in podpredsednikov skupščine in 
o razglasitvi izvolitve Predsedstva republike in objave njegove 
sestave se bo ustrezno spremenila v skladu s sprejetimi 
amandmaji k Ustavi SRS. 



OSNUTEK ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o 

stanovanjskih razmerjih (ESA-361) 

Povzetek osnutka zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o stanovanjskih 
razmerjih 

Osnutek ohranja dosedanjo koncepcijo zakona, da se 
njegove določbe nanašajo na stanovanja v družbeni last- 
nini, da pa se smiselno uporabljajo tudi za lastnika stano- 
vanjske hiše oziroma stanovanja posameznega dela 
stavbe. . . . 

Stanovanjsko razmerje med stanodajalcem in imetni- 
kom stanovanjske pravice nastane, ko imetnik stanovanj- 
ske pravice vplača sredstva lastne udeležbe, podpiše iz- 
javo, da bo uporabljal stanovanje v skladu s samouprav- 
nimi splošnimi akti skupnosti stanovalcev in ko se vseli v 
stanovanje. Plačilo sredstev lastne udeležbe je pogoj za 
izdajo odločbe o dodelitvi stanovanja. 

Pravica do uporabe stanovanja v družinski stanovanjski 
hiši oziroma stanovanju kot posameznemu delu v lasti 
občana pa nastane z dnem zakonite vselitve v stanovanje 
na podlagi stanovanjske pogodbe. 

Za spore v zvezi s stanovanjsko pravico je določena 
pristojnost posebnih sodišč združenega dela, za spore v 
zvezi z oddajanjem družinskih stanovanjskih hiš in stano- 
vanj, kot posameznih delov stavb v lastnini občanov pa so 
pristojna redna sodišča. . 

Osnutek določa kdaj se prostori, ki se uporabljajo za 
počitek ali oddih štejejo za stanovanje, kaj je ekonomska 

skupnost, natančneje je opredeljen pojem stanovalcev, 
zunaj zakonska življenjska skupnost pa je po določbah 
osnutka izenačena z zakonsko življenjsko skupnostjo sta- 
novalcev, stanodajalcem, in stanovanjsko skupnostjo ter 
njihovimi pravicami in obveznostmi, osnutek je tudi termi- 
nološko vsklajen z zakonom o stanovanjskem gospodar- 
stvu. 

Ustrezneje je pravica uporabnikov do nadaljnje uporabe 
stanovanja po smrti imetnika stanovanjske pravice ali ko 
je ta trajno nehal uporabljati stanovanje in glede pravice 
stanodajalca da v utemeljenih razlogih zahteva izselitev 
imetnika stanovanjske pravice. V ta namen je v osnutku 
tudi podaljšan rok za izdajo odločbe o izpraznitvi nezako- 
nito vseljenega stanovanja od enega leta na dve leti, v 
varianti pa določeno da je dovoljena tožba za izpraznitev 
stanovanja tudi, če je že sprožen upravni postopek. 

Osnutek ohranja dosedanje določbe o odpovedi stano- 
vanjskega razmerj s tem, da jih prilagaja zakonu o stano- 
vanjskem gospodarstvu. 

V zvezi s podstanovalskimi razmerj je določena obvez- 
nost občinskih skupščin, da z odlokom predpišejo način 
in pogoje za oddajanje posameznih stanovanjskih prosto- 
rov v podnajem. V skladu z zakonom o prekrških je dolo- 
čena nova višina kazni za prekrške. 

V predhodnih določbah je v osnutku upoštevano dej- 
stvo, da posebna sodišča združenega dela še niso usta- 
novljena in da se do njihove ustanovitve postopki začeti 
pri rednih sodiščih zaključuieio pri teh sodiščih. 

1. člen 

V prvem odstavku 2. člena zakona o stano- 
vanjskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 18- 
175/74 in 10-383/76) se besedilo »ter s stano- 
vanjsko pogodbo« nadomesti z besedilom 
»ter z zakonom o stanovanjskem gospodar- 
stvu (Uradni list SRS, št. 3/81)«. 

2. člen 

Drugi odstavek 4. člena se spremeni tako, 
da se glasi: 

»(2) Za stanovanje po tem zakonu se ne 
štejejo: . , . 

1. Prostori za začasno prebivanje (začasna 

delavska stanovanja na stavbiščih in po- 
dobno); 

2. prostori, v stavbi, zgrajeni za nastanitev 
posameznikov (samski domovi, domovi upo- 
kojencev, dijaški domovi in podobno) 

3. prostori, ki se uporabljajo za počitek ali 
oddih, če ne presegajo 50 m2 uporabne povr- 
šine stanovanja; 

4. prostori, ki se uporabljajo za počitek ali 
oddih in presegajo 50 m2 uporabne površine 
stanovanja, pa nimajo vgrajenih naprav za 
vodooskrbo, ogrevanje kakor tudi prostori, ki 
so vsled oddaljenosti od oskrbovalnih cen- 
trov, šol in zdravstvenih domov, organizacij 
združenega dela in drugih organizacij in 
skupnosti po redno vzdrževanih iavnih komu- 

OPOMBE: 
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OPOMBE: nikacijah neprimerni za življenje in vključevar 
nje v delovno razmerje.« 

Varianta: Četrta točka tega odstavka se 
spremeni tako, da se glasi: »4. prostori, ki z 
vidika kraja bivališča lastnika teh prostorov 
niso primerni za prebivanje.« 

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 
»(3) Za uporabno površino stanovanja po 3. 

točki drugega odstavka tega člena se šteje 
površina, določena v predpisih o stanovanj- 
skem gospodarstvu. 

3. člen 
V prvem odstavku 5. člena se besedilo na 

koncu odstavka »in tisti, ki najmanj dve leti 
živijo z imetnikom stanovanjske pravice v 
ekonomski skupnosti« nadomesti z besedi- 
lom: »in tisti, ki so po zakonu dolžni vzdrževa- 
ti imetnika stanovanjske pravice. Za uporab- 
nike stanovanja se štejejo tudi tisti, ki najmanj 
dve leti živijo z imetnikom stanovanjske pravi- 
ce in prispevajo za pokrivanje stroškov skup- 
nega življenja«. 

Varianta: Črta se zadnji stavek prvega od- 
stavka. 

Na koncu drugega odstavka se črta pika in 
doda besedilo »in imetniki pravice uporabe 
ter lastniki poslovnih prostorov, če te prosto- 
re uporabljajo.« 

4. čleri 
9. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Za reševanje sporov iz razmerij, ki jih ureja 

ta zakon so pristojna posebna sodišča zdru- 
ženega dela; temeljna sodišča pa so pristoj-' 
na, če gre za reševanje sporov v zvezi z odda- 
janjem družinskih stanovanjskih hiš in stano- 
vanj kot posameznih delov stavb v lastnini 
občanov in če to zakon določa.« 

5. člen 
Za 9. členom se doda nov 9. a člen, ki se 

glasi: 
»Postopki za reševanje sporov iz razmerij, 

ki jih ureja ta zakon, veljajo za nujne.« 
6. člen 

10. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»(1) Občan pridobi pravico do vselitve v 

stanovanje na podlagi pravnomočne odločbe 
o dodelitvi stanovanja, če ni v tem zakonu 
drugače določeno. Pred vročitvijo odločbe o 
dodelitvi stanovanja vplača stanodajalcu 
sredstva lastne udeležbe.« 

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»(2) Občan pridobi pravico uporabe na sta- 

novanju v družinski stanovajski hiši oziroma 
na stanovanju kot posameznem delu stavbe v 
lasti občana z dnem zakonite vselitve v stano- 
vanje na podlagi stanovanjske pogodbe.« 

7. člen 
V četrtem odstavku 13. člena se za beseda- 

ma »stanovanjska skupnost« postavi vejica in 
dodata besedi »skupnost stanovalcev.« 

8. člen 
V 17. členu se besede »s pomočjo sredstev 

solidarnostnega stanovanjskega sklada za 
potrebe družin in občanov z nižjimi osebnimi 

dohodki, mladih družin in starih ljudi« nado- 
mestijo z besedami »s pomočjo sredstev za 
solidarnostno graditev stanovanj«. 

9. člen 
19. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»(1) Če imetnik stanovanjske pravice umre 

ali trajno neha uporabljati stanovanje, pridobi 
njegov zakonec ali oseba, ki je po predpisih o 
zakonski zvezi izenačena z zakoncem, stano- 
vanjsko pravico pa stanovanju, ki ga je sou- 
porabljala«. 

»(2) Zakonec ali oseba iz prejšnjega odstav- 
ka ne pridobi stanovanjske pravice na stano- 
vanju, 'Ki ga je souporabljala v primerih dolo- 
čenih v četrtem odstavku 22. člena.« 

10. člen 
V drugem odstavku 20. člena se beseda 

»razloge« nadomesti z besedo »okoliščine«. 
11. člen 

V drugem odstavku 20. člena, drugem od- 
stavku 24. člena, četrtem in petem odstavku 
27. člena, drugem odstavku 59. člena, prvem 
odstavku 69. člena, drugem odstavku 73. čle- 
na, v 83. členu in šestem odstavku 84. člen^ 
se besedi »občinsko sodišče« nadomestita z 
besedama »temeljno sodišče«. 

12. člen 
V drugem odstavku 21. člena-se na koncu 

namesto pike postavi vejica in doda besedilo 
»če eden izmed njih pridobi stanovanjsko 
pravico na stanovanju.« 

V petem odstavku se besedilo »s tožbo pri 
sodišču« nadomesti z besedilom »s predlo- 
gom pri posebnem sodišču združenega dela 
oziroma s tožbo pri temeljnem sodišču.« 

13. člen 
Na koncu prvega odstavka 22. člena se be- 

sedi »eno leto« zamenjata z besedama »šest 
mesecev«. 

Na koncu prvega stavka drugega odstavka 
se namesto pike postavi vejica in doda bese- 
dilo »pod pogoji določenimi v prejšnjem 
členu«. 

Četrti odstavek se spremeni tako, da se 
glasi: 

»(4) Določbe drugega odstavka tega člena, 
ne veljajo v primeru, če je imetnik stanovanj- 
ske pravice trajno nehal uporabljati stanova- 
nje na podlagi odpovedi stanovanjskega ra- 
zmerja oziroma odpovedi stanovanjske po- 
godbe katerekoli pogodbene stranke ali na 
podlagi pogodbe o zamenjavi stanovanja. 
Šteje se, da je dana odpoved stanovanjskega 
razmerja oziroma stanovanjske pogodbe tudi 
v primeru, če je bilo imetniku stanovanjske 
pravice dodeljeno drugo stanovanje zanj in 
druge uporabnike v stanovanju.« 

Varianta: Na koncu prejšnjega stavka se 
doda besedilo »oziroma, če je bilo zakoncu iz 
19. člena tega zakona in drugim uporabnikom 
v stanovanju dodeljeno drugo primerno sta- 
novanje v skladu s samoupravnimi splošnimi 
akti stanodajalca. 

14. člen 
V 3. točki tretjega odstavka 25. člena 45., 

46. in 48. členu drugem odstavku 49. člena, 
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52. členu, prvem odstavku 61. člena, prvem in 
drugem odstavku 64. člena, prvem in tretjem 
odstavku 66. člena, drugem odstavku 67. čle- 
na, 68. členu, prvem odstavku 70. člena, dru- 
gem odstavku 71'. člena, drugem odstavku 90. 
člen, 91. členu, drugem odstavku 95. člena, v 
7. točki prvega odstavka 99. člena in v 11. 
točki 100. člena se besedi »stanovanjska po- 
godba« nadomestita z besedama »stanovanj- 
sko razmerje«. 

15. člen 

V tretjem odstavku 26. člena se za besedo 
»stanodajalcema« postavi vejica in besedilo 
»stanovanjski skupnosti« nadomesti z bese- 
dilom »stanovanjski skupnosti in skupnosti 
stanovalcev." 

16. člen 

V četrtem odstavku 27. člena se besedilo »v 
petnajstih dneh« nadomesti z besedilom »v 
tridesetih dneh«. 

17. člen 

V 28. členu se besedilo »če v stanovanjski 
pogodbi v skladu s splošnim aktom« nadome- 
sti z besedilom »če v splošnem aktu«. 

18. člen 

V prvem odstavku 31. člena se besedi »sta- 
novanjske skupnosti« nadomestita z beseda- 
ma »skupnosti stanovalcev« ter postavi pika. 
Nadaljnje besedilo se črta. 

19. člen 

V prvem odstavku 33. člena se besedilo »po 
predpisih o stanarini nadomesti z besedilom 
»po predpisih o stanovanjskem gospodar- 
stvu«. 

20. člen 
35. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»(1) Po prenehanju stanovanjskega razmer- 

ja mora imetnik stanovanjske pravice izročiti 
stanovanje skupnosti stanovalcev oziroma 
lastniku stanovanja v takem stanju, v kakrš- 
nem ga je prevzel; pri tem se upoštevajo spre- 
membe, do katerih je prišlo zaradi normalne 
rabe stanovanja ter izboljšave in spremembe 
v stanovanju, ki jih je imetnik stanovanjske 
pravice izvršil na svoje stroške v soglasju s 
skupnostjo stanovalcev. 

(2) Stranki skupaj pismeno ugotovita v 
kakšnem stanju je stanovanje ob izročitvi. 
Stranka, ki je povzročila, da ni bilo možno 
pismeno ugotoviti v kakšnem stanju je stano- 
vanje ob izročitvi, odgovarja za škodo povzro- 
čeno drugi stranki. 

Naslov III. poglavja se spremeni tako, da se 
glasi: 

»Dodeljevanje stanovanj«. 

21. čien 

V prvem odstavku 36. člena, prvem in dru- 
gem odstavku 41. člena in prvem in drugem 
odstavku 42. člena se besede »oddajajo«, 
»oddajati« »oddati«, »odda«, nadomestijo z 

besedami »dodeljujejo«, »dodeljevati«, »do- OPOMBE: 
deliti«, »dodeli«. 

V 36. in 38. členu ter v drugem odstavku 39. 
člena se besedilo »odločbe o oddaji stanova- 
nja« nadomesti z besedilom »odločba o do- 
delitvi stanovanja«. 

22. člen 

V 37. členu se besedilo »splošni akt o odda- 
janju stanovanj nadomesti z besedilom 
»splošni akt o dodeljevanju stanovanj«. 

V drugem odstavku se beseda »merila« na- 
domesti z besedilom »osnove in merila«. 

23. člen 

V prvem in drugem odstavku 39. člena se 
besedi »poravnalnem svetu« nadomestita z 
besedilom »posebnem organu stanovanjske 
skupnosti«. 

Varianta: 39. člen se črta. 

24. člen 

Prvi odstavek 40. člena se spremeni tako, 
da se glasi: 

»(1) Kadar se imetnik stanovanjske pravice 
izseli iz stanovanja, zgrajenega s pomočjo 
sredstev za solidarnostno graditev stanovanj 
ali stanovanja, ki ga dodeljuje stanovanjska 
skupnost in vseli v stanovanja v novi hiši v 
družbeni lastnini, dodeli stanodajalec, ki do- 
deljuje stanovanja v novi hiši tudi stanovanje 
iz katerega se je imetnik stanovanjske pravice 
izselil«. 

Varianta: Ta člen se črta. 

25. člen 

V drugem odstavku 42. člena se besedi 
»stanovanjske skupnosti« nadomestita z be- 
sedo »stanodajalca«. 

Tretji odstavek se črta. 
Naslov IV. poglavja se spremeni tako, da se 

glasi: 
»Sklenitev stanovanjskega razmerja«. 
Naslov I. podpoglavja se spremeni tako, da 

se glasi: 
Izjava imetnika stanovanjske pravice in sta- 

novanjska pogodba.« 

26. člen 

Prvi odstavek 44. člena se dopolni tako, da 
se glasi: 

(1.) Stanovanjsko razmerje med občanom, 
ki mu je bilo s pravnomočno odločbo stano- 
vanje dodeljeno in stanodajalcem nastane, ko 
občan podpiše izjavo, da bo uporabljal stano- 
vanje v družbeni lastnini v skladu s samou- 
pravnimi splošnimi akti skupnosti stanoval- 
cev in ko se vseli v stanovanje«. 

(2.) Preden podpiše občan izjavo, se mu 
morajo vročiti samoupravni splošni akti iz pr- 
vega odstavka tega člena; če izjave ne podpi- 
še v 30 dneh, ko je prejel odločbo o dodelitvi 
stanovanja, izgubi pravico do vselitve v to 
stanovanje.« 

(3.) Če se skupnost stanovalcev še ni kon- 
stituirala in ni sprejela samoupravnih sploš- 
nih aktov iz prvega odstavka tega člena, na- 
domešča te akte hišni red, ki ga po predpisih 
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OPOMBE: o stanovanjskem gospodarstvu sprejme ob- 
činska skupščina in samoupravni splošni akti 
stanovanjske skupnosti«. 

Drugi in tretji odstavek postaneta prvi in 
drugi odstavek 44. a člena. 

27. člen 
47. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Stanovanjsko razmerje se sklene za dolo- 

čeno dobo, ki ne sme biti daljša od petih let, v 
primerih, ko je razlastitveni upravičenec dol- 
žan preskrbeti drugo stanovanje prejšnjemu 
imetniku stanovanjske pravice oziroma lastni- 
ku, ki gradi ali kupuje stanovanjsko hišo ali 
stanovanje«. 

28. člen 

V prvem odstavku 49. člena se besedi »sta- 
novanjska pogodba« nadomestita z besedi- 
lom »pogodba o uporabi stanovanja«. 

29. člen 

51. člen se črta. 

30. člen 
53. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Tisti, ki mu je stanovanje dodeljeno, se 

lahko vseli v stanovanje šele, ko je podpisal 
izjavo, če ni s tem zakonom ali splošnim ak- 
tom stanodajalca drugače določeno, oziro- 
ma, ko je sklenil stanovanjsko pogodbo z 
lastnikom družinske stanovanjske hiše oziro- 
ma lastnikom stanovanja kot posameznega 
dela stavbe«. 

31. člen 
Prvi odstavek 54. člena se spremeni tako, 

da se glasi: 
(1.) Po podpisu izjave oziroma po sklenitvi 

stanovanjske pogodbe mora-skupnost stano- 
valcev oziroma lastnik stanovanjske hiše ali 
lastnik stanovanja kot posameznega dela 
stavbe, izročiti v petnajstih dneh stanovanje 
občanu, ki mu je bilo stanovanje dodeljeno v 
uporabo.« 

V drugem odstavku se črta beseda »pogod- 
beni«. 

32. člen 

Prvi odstavek 55. člena se spremeni tako, 
da se glasi: 

(1.) Če se občan, ki mu je bilo stanovanje 
dodeljeno brez upravičenega vzroka ne vseli v 
stanovanje v tridesetih dneh, ko je podpisal 
izjavo oziroma sklenil stanovanjsko pogodbo, 
izgubi pravico do vselitve v to stanovanje.« 

33. člen 
V tretjem odstavku 56. člena se besede »če 

je preteklo eno leto« nadomestijo z besedami 
»če sta pretekli dve leti«. 

V prvem stavku četrtega odstavka se bese- 
dilo »s tožbo pri občinskem sodišču« nado- 
mesti z besedilom »s predlogom pri poseb- 
nem sodišču združenega dela oziroma s tož- 
bo pri temeljnem sodišču«. 

Zadnji stavek četrtega odstavka se spreme- 
ni tako, da se glasi: 

»Predloga oziroma tožbe ne more vložiti 
tisti, ki je predlagal uvedbo upravnega po- 
stopka«. 

Varianta: »Predloga oziroma tožbe ni mo- 
goče vložiti, če je sprožen upravni postopek«. 

34. člen 

V prvem odstavku 58. člena se besedi »sta- 
novanjska skupnosti« nadomestita z beseda- 
ma »skupnost stanovalcev« in črta beseda 
»investicijsko«. 

35. člen 
V prvem odstavku 59. člena se besedi »sta- 

novanjske skupnosti« nadomestita z beseda- 
ma »skupnost stanovalcev«. 

V tretjem odstavku se beseda »sme« nado- 
mesti z besedami »je dolžan«. 

Četrti odstavek se spremeni tako, da se 
glasi: 

»Imetniku stanovanjske pravice se poraču- 
najo stroški za popravilo iz drugega in tretje- 
ga odstavka tega člena pri plačilu stanarine, 
če jih ne plača zavezanec iz prvega od- 
stavka«. 

Varianta: Besedilo četrtega odstavka osta- 
ne nespremenjeno. 

36. člen 

V prvem odstavku 60. člena se besedi »zbo- 
ra stanovalcev« nadomestita z besedama 
»skupnost stanovalcev«. 

V tretjem odstavku se črta besedilo »v istem 
kraju«. 

Varianta: Besedilo tretjega odstavka ostane 
nespremenjeno. 

Za četrtim odstavkom se doda nov peti od- 
stavek, ki se glasi: 

»(5) Če je družbena pravna oseba kupila 
družinsko stanovanjsko hišo ali stanovanje 
kot posamezni del stavbe z namenom, da bo 
to nepremičnino uporabljala za poslovni pro- 
stor, mora zahtevati za dovoljenje iz prvega 
odstavka tega člena priložiti dokaz, da bo 
prodajalec zgradil oziroma kupil ustrezne no- 
ve stanovanjske prostore oziroma položil pri 
investitorju sredstva za njihov nakup.« 

Naslov V. poglavja se spremeni tako, da se 
glasi: 

»Prenehanje stanovanjskega razmerja ter 
prenehanje in sprememba stanovanjske po- 
godbe.« 

37. člen 

V drugem odstavku 61. člena se besede »Če 
ni v pogodbi« nadomesti z besedilom: »Če ni 
v samoupravnih splošnih aktih skupnosti sta- 
novalcev in stanovanjske skupnosti oziroma v 
stanovanjski pogodbi.« 

38. člen 

V prvem odstavku 62. člena se v uvodnem 
stavku nadomesti beseda »pogodbo« z bese- 
do »razmerje«; 

V 1. točki se beseda »pogodbi« nadomesti z 

IV poročevalec 



besedilom »določba samoupravnih splošnih 
aktov oziroma stanovanjski pogodbi«; 

V drugi točki se besedilo »po predpisih o 
stanarini« nadomesti z besedilom »po predpi- 
sih o stanovanjskem gospodarstvu«. 

V drugem odstavku se besedi »stanovanj- 
sko pogodbo« nadomestita z besedama »sta- 
novanjsko razmerje«. 

Doda se nov tretji odstavek: 
»(3) Stanodajalec je dolžan odpovedati 

imetniku stanovanjske pravice stanovanjsko 
razmerje iz razlogov, navedenih v 1. in 3. točki 
prvega odstavka tega člena, če to zahteva 
skupnost stanovalcev.« 

39. člen 
V prvem odstavku 63. člena se besedilo »po 

predpisih o stanarini« nadomesti z besedilom 
»po predpisih o stanovanjskem gospodar- 
stvu«. 

40. člen 

Prvi odstavek 64. člena se spremeni tako, 
da se glasi: 

»(1) Stanovanjsko razmerje preneha, če so 
imetnik stanovanjske pravice in uporabniki 
stanovanja prenehali uporabljati stanovanje 
in brez presledka več kot šest mesecev niso 
več stanovali v njem, ne glede na to ali so bili 
takrat v državi ali v tujini ali, če je stanovanje v 
celoti oddano podstanovalcem ali če stanova- 
nje uporablja oseba, ki po tem zakonu ni 
uporabnik stanovanja«. 

Za prvim odstavkom se doda nov drugi od- 
stavek, ki se glasi: 

»(2) V primerih iz prejšnjega odstavka ne 
pripadajo tistemu, ki se mu nalaga izpraznitev 
stanovanja niti najpotrebnejši prostori«. 

Sedanji drugi odstavek postane tretji odsta- 
vek in se v uvodnem besedilu spremeni tako, 
da se glasi: 

»(3) Iz razlogov prvega odstavka stanovanj- 
sko razmerje ne preneha:« 

41. člen 
65. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Stanodajalec lahko odpove stanovanjsko 

razmerje imetniku stanovanjske pravice, ki 
ima v lastnini prazno družinsko stanovanjsko 
hišo ali stanovanje kot posamezen del stavbe, 
če je to stanovanje primerno kakor tudi v 
primeru, če imetnik stanovanjske pravice ni 
dogradil stanovanjske hiše v roku, določenem 
v kreditni pogodbi, razen, če gradnja ni bila 
dovršena iz razlogov, na katere imetnik stano- 
vanjske pravice ni mogel vplivati.« 

42. člen 

V prvem odstavku 67. člena se besedilo 
»mu je mogoče odpovedati stanovanjsko po- 
godbo« nadomesti z besedilom »mu lahko 
stanodajalec odpove stanovanjsko razmerje«. 

43. člen 
V 69. členu se doda nov prvi odstavek, ki se 

glasi: 
»(1) Stanovanjsko razmerje, pridobljeno na 

stanovanju v družbeni lastnini se v primeru 

spora odpoveduje imetniku stanovanjske pra- OPOMBE: 
vice s predlogom pri posebnem sodišču zdru- 
ženega dela.« 

Dosedanji prvi odstavek postane drugi od- 
stavek. 

Dosedanji drugi odstavek se črta. 

44. člen 

V prvem, drugem in tretjem odstavku 70. 
člena se beseda »sodbe« nadomesti z besedi- 
lom »odločbe oziroma sodbe«. 

45. člen 

Prvi odstavek 72. člena se črta. 
V drugem odstavku se za besedo »stavbi« 

doda besedilo »za katera je dal soglasje hišni 
svet«. 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se 
glasi: 

»(3) V primerih, če se s soglasjem hišnega 
sveta v stavbi, ki je v družbeni lastnini preure- 
dijo podstrešni, kletni ali drugi skupni prosto- 
ri v stanovanje oziroma v poslovne prostore, 
imajo imetniki stanovanjske pravice pravico 
do povrnitve škode, ki jim je povzročena v 
zvezi s preureditvijo ali v zvezi z izgubo pravi- 
ce do souporabe skupnih prostorov«. 

Četrti odstavek se črta. 
Varianta: Četrti odstavek ostane nespreme- 

njen. 
46. člen 

V 79. členu se črta besedilo »ali po sodi- 
šču.« 

47. člen 
V 92. členu se besedilo »po predpisih o 

stanarini« nadomesti z besedilom »po predpi- 
sih o stanovanjskem gospodarstvu«. 

48. člen 
V prvem odstavku 99. člena se v uvodnem 

stavku številka »50.000« nadomesti s številko 
»100.000«. 

V 1., 2. in 5. točki tega odstavka se beseda 
»odda« nadomesti z besedo »dodeli«. 

V 4. točki tega člena se beseda »oddajanju« 
nadomesti z besedo »dodelitvi«. 

V 6. točki se besedilo v oklepaju nadomesti 
z besedilom »drugi odstavek 44. a člena«. 

V 7. točki se besedilo, »ki po sklenitvi sta- 
novanjske pogodbe« nadomesti z besedilom 
»ki po podpisu izjave...«. 

V drugem odstavku tega člena se številka 
»5.000« nadomesti s številko »10.000«. 

49. člen 
V 100. členu se v uvodnem stavku številka 

»5000« nadomesti s številko »10.000«. 
11. točka 100. člena se spremeni tako, da se 

glasi: 
»ki po prenehanju stanovanjskega razmerja 

ne izroči stanovanja skupnosti stanovalcev 
oziroma lastniku v takšnem stanju v kakršnem 
ga je prejel«. 

Doda se nova 11 a točka, ki se glasi: 
»11 a, ki po sklenitvi stanovanjske pogodbe 

ne izroči stanovanja ali ga ne izroči v predpi-- 
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OPOMBE: sanem roku (prvi odstavek 54. člena) 
14. točka se črta. 

samoupravnimi splošnimi akti skupnosti sta- 
novalcev in stanovanjske skupnosti (18. člen). 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

50. člen 
Šieje se, da je imetnik stanovanjske pravi-, 

ce, ki je do uveljavitve tega zakona sklenil 
stanovanjsko pogodbo za stanovanje v druž- 
beni lastnini po dosedanjih predpisih, podal 
izjavo, da bo uporabljal stanovanje v skladu s 

51. čien 
Do ustanovitve posebnih sodišč združene- 

ga dela se uporabljajo v postopku za reševa- 
nje sporov iz njihove pristojnosti dosedanji 
predpisi. 

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

Uradnem listu SRS. 

I. 
Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona so 

stanovanjskih razmerjih sta obravnavala zbor združenega 
dela in zbor občin Skupščine SR Slovenije dne 25. 6. 1980 in 
sprejela sklep, naj predlagatelj, Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije, glede na to, da je razprava o tem zakonu in o 
osnutku zakona o stanovanjskem gospodarstvu opozorila na 
vrsto sistemskih vprašanj na področju stanovanjskih razmerij, 
prouči vsa vprašanja, na katera so opozorila delovna telesa 
zborov in skupščine ter Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije in druga vprašanja, povezana s to problematiko in 
ponovno predloži osnutek zakona o spremembah in dopolni- 
tvah zakona. 

Pri izdelavi novega osnutka naj predlagatelj upošteva do- 
ločbe zakona o stanovanjskem gospodarstvu, ki bistveno 
spreminja odnose na tem področju. 

Izhajati je treba predvsem iz načela, da se stanovanjska 
pravica pridobi na podlagi dela ali na podlagi solidarnosti in 
zato dosedanja ureditev, po kateri je stanovanjska pogodba 
pravni naslov za pridobitev stanovanjske pravice ne more 
obstajati še naprej. Stanovanjsko razmerje mora preseči po- 
godbeno razmerje. V zvezi s tem bi bilo potrebno v osnutku 
zakona opredeliti tudi materialno odgovornost imetnika sta- 
novanjske pravice in njegovo odgovornost. 
Pri pripravi novega osnutka zakona je predlagatelj v sodelo- 
vanju z Vrhovnim sodiščem SR Slovenije, Sodiščem združe- 
nega dela SR Slovenije, Javnim tožilstvom SR Slovenije, Jav- 
nim pravobranilstvom SR Slovenije in Republiškim sekreta- 
riatom za pravosodje, upravo in proračun proučil vprašanja, 
na katera so opozorili zbori Skupščine in delegati v svojih 
razpravah. 

Predlagatelj je tudi sprožil razpravo v Pravnem svetu Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije o nekaterih odprtih vpra- 
šanjih in upošteval tudi njegovo mnenje pri pripravi osnutka. 

II. 
Izhodišče sprememb in dopolnitev zakona o stanovanjskih 

razmerjih je določba 206. člena Ustave SR Slovenije, ki vse- 
buje tudi temeljne značilnosti stanovanjske pravice in družbe- 
noekonomski odnosi, ki jih je uvedel zakon o stanovanjskem 
gospodarstvu. 

Stanovanjska pravica je mogoča samo po stanovanjih v 
družbeni lastnini; bistvo stanovanjske pravice je pravica 
trajne uporabe stanovanja za osebne potrebe in za potrebe 
družine. Na stanovanjih, ki so v zasebni lasti, imajo občani 
lahko le pravico uporabe. 

Tako opredeljena stanovanjska pravica temelji predvsem na 
delu - tekočem in minulem - ima pa v svoji funkciji tudi 
pomembne socialne značilnosti. Stanovanjsko razmerje, ki iz 
te pravice izhaja, je zato posebno in kompleksno razmerje, 
kar je pri urejanju posameznih konkretnih odnosov na tem 
področju potrebno upoštevati. 

To načelno stališče potrjuje že sedaj veljavni zakon o stano- 
vanjskih razmerjih v 1. členu, vendar ga v nadaljnjih določbah 
ne izpelje dosledno. Izpeljava tega načela ne dopušča, da bi 
tudi v prihodnje razmerje med stanodajalcem in imetnikom 
stanovanjske pravice na stanovanju v družbeni lastnini teme- 
ljilo na dvostranskem razmerju, opredeljenem s stanovanjsko 
pogodbo. Naravi stanovanjske pravice in novim odnosom v 

gospodarjenju in upravljanju z družbenimi stanovanji ne 
ustreza več klasična stanovanjska pogodba, saj tu ne gre več 
za civilno pravna razmerja. Namesto stanovanjske pogodbe je 
potrebno uveljaviti nov akt, ki smiselno pomeni vključevanje v 
skupnost stanovalcev, ki združeni upravljajo družbena stano- 
vanja, v katerih stanujejo. V tem smislu gre tedaj za širše 
samoupravno družbeno razmerje. Razpolaganje s sredstvi za 
stanovanja in s stanovanji v družbeni lastnini je eden od 
elementov samoupravnega položaja delavcev v temeljnih in 
drugih organizacijah združenega dela, v katerih delavci odlo- 
čajo o celotnem dohodku in ga razporejajo za osebno, 
skupno in splošno porabo. Delavec združuje sredstva za sta- 
novanjsko izgradnjo v svoji organizaciji združenega dela in 
samoupravni interesni skupnosti. Stanovanjska razmerja ure- 
jajo samoupravni splošni akti organizacij združenega dela 
oziroma stanovalcev. Prvi opredeljujejo stanovanjsko pravico 
ter določajo merila za dodeljevanje stanovanja, način upo- 
rabe stanovanj in medsebojne pravice in dolžnosti stanoval- 
cev pa določajo samoupravni splošni akti skupnosti stanoval- 
cev. 

Ob tako pojmovani naravi stanovanjskega razmerja izhaja- 
jočega iz stanovanjske pravice, se v drugačni luči pokaže tudi 
razlikovanje med tem samoupravnim družbenim razmerjem in 
posebno pravico do uporabe stanovanja, ki je v zasebni last- 
nini, kjer gre v bistvu za najem stanovanja in razmerje, ki se 
ureja s stanovanjsko pogodbo. 

Družbenoekonomske odnose, ki jih opredeljuje zakon o 
stanovanjskem gospodarstvu, je treba ustrezno odraziti tudi 
na področju stanovanjskih razmerij in oba zakona med seboj 
vsebinsko in terminološko uskladiti. Gre predvsem za uvelja- 
vitev temeljnih načel, da o stanovanju odločajo delavci, de- 
lovni ljudje in občani ter stanovalci v stanovanjih in stanovanj- 
skih hišah v družbeni lastnini. 

S stanovanji v družbeni lastnini gospodarijo stanovalci v 
skupnosti stanovalcev. Občani in stanovalci ustanovijo nepo- 
sredno in po svojih samoupravnih organizacijah in skupno- 
stih stanovanjsko skupnost in njene enote. V osnutku je bilo 
treba izpeljati tudi določbo, da je vsakdo dolžan prispevati 
tudi lastna sredstva za reševanje svojega stanovanjskega 
vprašanja skladno s svojim socialnim stanjem in ekonom- 
skimi možnostmi. 

V skladu z navedenimi načelnimi izhodišči temeljijo predla- 
gane spremembe in dopolnitve na naslednjih postavkah: 

1. Osnutek določno razmejuje stanovanjske pravico na sta- 
novanju od pravice do uporabe stanovanja. Stanovanjsko 
pravico na stanovanju, ki je družbena lastnina, pridobi občan, 
z odločbo o dodelitvi stanovanja vplačilom lastne udeležbe, 
podpisom izjave in vselitvijo v stanovanje. S to pravico se mu 
zagotavlja, da pod pogoji, ki jih določa zakon, trajno uporab- 
lja to stanovanje za zadovoljevanje osebnih in družinskih 
stanovanjskih potreb. Pravico do uporabe stanovanja v lasti 
občana se pridobi z dnem zakonite vselitve v stanovanje na 
podlagi stanovanjske pogodbe. 

2. Imetnik stanovanjske pravice na stanovanju v družbeni 
lastnini ne sklepa s stanodajalcem stanovanjske pogodbe, 
temveč da izjavo, da so mu znani samoupravni splošni akti 
skupnosti stanovalcev in stanovanjske skupnosti o uporabi 
stanovanja, ki so mu bili vročeni, in da pristaja na pravice in 
obveznosti, ki izhajajo iz teh aktov. Stanovanjska pogodba se 
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sklepa le v primeru, če lastnik družinske stanovanjske hiše 
oziroma lastnik stanovanja kot posameznega dela stavbe 
odda stanovanje v uporabo drugemu občanu. 

3. Dosledno načelu, da stanovanjska pravica na stanovanjih 
v družbeni lastnini izhaja iz pravice dela in na solidarnosti, 
osnutek zakona določa, da spore iz teh razmerij ne rešujejo 
redna sodišča - saj ne gre za reševanje sporov iz dvostranskih 
obligacijskih razmerij - temveč jih rešujejo posebna sodišča 
združenega dela. Njihovo ustanovitev določa že zakon o sta- 
novanjskem gospodarstvu. Za spore iz razmerij med lastni- 
kom stanovanjske hiše oziroma stanovanja v lastnini občana 
in uporabnikom tega stanovanja pa ostanejo še vedno pri- 
stojna redna sodišča. Redno sodišče je pristojno tudi v ne- 
pravdnih zadevah, v primerih, ko gre sicer za stanovanje v 
družbeni lastnini, pa obstoja spor o dodelitvi stanovanja v 
primeru razveze oziroma v zvezi z zamenjavo stanovanja, spor 
o potrebnih popravilih v stanovanjih itd. 

4. Osnutek zakona opredeljuje stanovanjsko razmerje in 
kdaj nastane. Po dosedanjem zakonu je občan sklenil s stano- 
dajalcem stanovanjsko razmerje hkrati, ko je pridobil stano- 
vanjsko pravico oziroma pravico do uporabe stanovanja, to je 
ko se je zakonito vselil na podlagi stanovanjske pogodbe. 

Izpolnitev vseh pogojev, potrebnih za pridobitev stanovanj- 
ske pravice oziroma pravice do uporabe stanovanja, je bila 
hkrati pogoj za sklenitev stanovanjskega razmerja. Ob dosle- 
dni razmejitvi stanovanjske pravice od pravice do uporabe 
stanovanja osnutek opredeljuje čas nastanka stanovanjskega 
razmerja v stanovanjih, ki so družbena lastnina. 

III. 
Izhajajoč iz navedenih načelnih opredelitev in stališč je bilo 

treba izvesti ustrezne spremembe in dopolnitve v zakonu o 
stanovanjskih razmerjih. 

Osnutek ohranja dosedanjo koncepcijo zakona, da se nje- 
gove določbe nanašajo na stanovanja v družbeni lastnini, da 
pa se smiselno uporabljajo tudi za lastnika stanovanjske hiše 
in za lastnika stanovanja kot posameznega dela stavbe, če ni v 
zakonu izrecno drugače določeno. Posebej je bilo treba opo- 
zoriti tudi na določbe zakona o stanovanjskem gospodarstvu, 
ki določa nekatere pravice občanov do uporabe stanovanja in 
njihove obveznosti, ki jih imajo kot uporabniki stanovanj do 
družbene skupnosti in jih ta zakon ponovno ne opredeljuje. 

V osnutku je določeno, da je vplačilo sredstev lastne ude- 
ležbe pogoj za izdajo odločbe o dodelitvi stanovanja in s tem 
pogoj za vselitev v stanovanje. Stanovanjsko razmerje pa 
nastane potem, ko imetnik stanovanjske pravice podpiše iz- 
javo in se vseli v stanovanje. 

V osnutku je dosledno izpeljano razlikovanje med stano- 
vanjsko pogodbo, ki jo sklene lastnik družinske stanovanjske 
hiše ali stanovanja in uporabnik stanovanja ter med izjavo, ki 
jo da imetnik stanovanjske pravice za trajno uporabo stanova- 
nja v družbeni lastnini (28., 44. in 53. in 55. člen zakona). 

Izjemoma se sklene pogodba o uporabi stanovanja v druž- 
beni lastnini za določen čas, če imetnik stanovanjske pravice 
po dogovoru s stanodajalcem začasno uporablja stanovanje, 
dokler mu stanodajalec ne preskrbi dogovorjenega stanova- 
nja (v primeru, ko namerava stanodajalec porušiti stavbo, 
nima pa še na voljo primernega stanovanja za imetnika stano- 
vanjske pravice in mu za čas, dokler mu ne preskrbi primer- 
nega stanovanja, nudi na razpolago drugo stanovanja). S tem 
konceptom, na katerega je opozoril družbenopolitični zbor 
Skupščine SR Slovenije ob razpravi osnutka zakona sogla- 
šajo Vrhovno sodišče SR Slovenije, Javno pravobranilstvo SR 
Slovenije, Sodišče združenega dela SR Slovenije, Javno tožil- 
stvo SR Slovenije, Družbeni pravobranilec samoupravljanja in 
Pravni svet pri Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije. 

Počitniške hiše se po 1. točki drugega odstavka 4. člena 
dosedanjega zakona ne štejejo za stanovanje. V dosedanjih 
razpravah pri pripravi osnutka zakona in v razpravah na sejah 
teles Skupščine SR Slovenije so se postavila vprašanja: 

- v katerih primerih se počitniška hiša oziroma počitniško 
stanovanje šteje za stanovanje; 

- kakšno naj bo razmerje družbeno stanovanje - počitni- 
ška hiša ali več počitniških hiš in eventualna izguba stano- 
vanjske pravice s tem v zvezi; 

- kako vpliva lastninska pravica na počitniški hiši ali stano- 
vanju na maksimum lastninske pravice, na stanovanju, 

V zakonu o temeljih listninsko pravnih razmerij (Uradni list 

SFRJ, št. 6/80) je določeno, da obseg pravic do pridobitve 
lastninske pravice na stanovanju in stanovanjski hiši ureja 
republiški zakon. 

Po Ustavi SFRJ imajo lahko občani lastninsko pravico na 
stanovanjskih hišah in stanovanjih za osebne in družinske 
potrebe. Stanovanjske hiše in stanovanja ter drugi za osebne 
potrebe namenjeni predmeti, na katerih ima kdo lastninsko 
pravico, se smejo uporabljati za pridobivanje prihodka samo 
na način in pod pogoji, ki jih določa zakon (drugi odstavek 78. 
člena SFRJ). Zakon določa meje in pogoje, pod katerimi imajo 
lahko društva, občani in druge civilne pravne osebe lastnin- 
sko pravico na nepremičninah in drugih stvareh (79. člen 
Ustave SFRJ). 

Z zakonom o nacionalizaciji gradbenega zemljišča in naje- 
mniških stavb (Uradni list FLRJ, št. 52/58) so določene meje 
lastninske pravice na stanovanju tako, da je določeno, da sme 
imeti vsak občan lastninsko pravico na dveh večjih ali treh 
manjših stanovanjih. Določbe tega zakona se uporabljajo do 
sprejetja zakonov republik. Iz analize uresničevanja stano- 
vanjske politike v SFRJ izhaja, da bi bilo treba vprašanje 
lastninskega maksimuma za stanovanje obravnavati s stališča 
celotne stanovanjske politike, da pri interesentih za pridobi- 
tev stanovanja v lastnini ne bi prišlo do negotovosti in da bi 
bilo možno večje angažiranje osebnih sredstev na tem po- 
dročju; zato je ocenjeno, da bi bilo treba obdržati sedanji 
obseg lastninske pravice. 

Predlagatelj je sprejel mnenja in pripombe dane v telesih 
Skupščine in v drugih razpravah ob pripravi osnutka zakona, 
da je sedanja določba zakona o stanovanjskih razmerjih (1. 
točka drugega odstavka 4. člena) pomanjkljiva, da se namreč 
počitniška hiša oziroma počitniško stanovanje ne šteje za 
stanovanje ne glede na dostopnost, velikost in opremljenost. 
Tudi zakon o stanovanjskem gospodarstvu določa, da je 
vsakdo dolžan prispevati lastna sredstva za reševanje svojega 
stanovanjskega vprašanja skladno s svojim socialnim stanjem 
in ekonomskimi možnostmi. Glede na to je predlagatelj v 
osnutku določil pogoje, kdaj se počitniška hiša oziroma po- 
čitniško stanovanje šteje za stanovanje. To je odvisno od 
velikosti uporabne površine, pogojev bivanja v teh prostorih, 
lokacije in vključevanja v delovno razmerje. S to opredelitvijo 
je po mnenju predlagatelja tudi odgovorjeno na vprašanje, 
kakšno je razmerje počitniška hiša - družbeno stanovanje in 
na vprašanje, kako vpliva lastninska pravica na počitniški hiši 
na maksimum lastninske pravice na stanovanju. Če namreč 
stoji počitniška hiša za stanovanje, potem velja določba za- 
kona o nacionalizaciji, da sme imeti vsak občan lastninsko 
pravico na dveh večjih ali treh manjših stanovanjih in pa 
določba zakona o stanovanjskih razmerjih, da sme imeti ob- 
čan stanovanjsko pravico le na enem stanovanju in da je 
prepovedana'uporaba dveh ali več stanovanj (12. člen za- 
kona). 

Predložena je tudi druga varianta. Predlagatelj smatra, da 
bo treba do izdelave predloga zakona na podlagi razprave v 
telesih republiške skupščine pripraviti najustreznejšo rešitev. 

V skladu s potrebami prakse in zlasti predlogi sodišč je v 
osnutku precizneje opredeljen pojem ekonomske skupnosti 
kot tudi pojem stanovalcev (5. člen zakona) in dosledno 
izpeljana razmejitev pristojnosti med posebnimi sodišči zdru- 
ženega dela, ki so pristojna za spore iz stanovanjskih razmerij 
v stanovanjskih hišah in stanovanjih v družbeni lastnini ter 
rednimi sodišči (9., 20., 27., 51., 59., 69. in 83. člen zakona). 

Zakon določa, da imajo uporabniki, ki jih taksativno na- 
števa, pravico osebno neovirano uporabljati stanovanje tudi 
po smrti imetnika stanovanjske pravice oziroma ko ta trajno 
neha uporabljati stanovanje. V razpravi v delovnih telesih 
Skupščine so delegati poudarjali, da naj se omeji možnost 
prenosa stanovanjske pravice na tiste uporabnike, ki združu- 
jejo svoje delo in ustvarjajo sredstva za reševanje lastnega 
stanovanjskega problema. Določbo zakona pa je bilo po- 
trebno spremeniti tudi zato, ker mora po zakonu o stanovanj- 
skem gospodarstvu vsak, razen zakonca prispevati lastna 
sredstva za pridobitev stanovanjske pravice. 

Predlagatelj smatra, da je treba upoštevati poleg razlogov, 
ki so jih navedli delegati tudi načelo solidarnosti in vzajemno- 
sti ter dohodkovno povezanost med organizacijami združe- 
nega dela in možnostmi glede dodeljevanja stanovanj. Zaradi 
racionalnega koriščenja stanovanjskega fonda je treba tudi 
omogočiti preselitev zakonca in drugih uporabnikov v manjše 
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stanovanje v primeru, če imetnik stanovanjske pravice umre 
ali trajno neha uporabljati stanovanje (13. člen osnutka). 

V skladu z 12. členom zakona o zakonski zvezi in družinskih 
razmerjih in 2. odstavkom 10. člena zakona o dedovanju je v 
osnutku izenačena zunaj zakonska o dedovanju je osnutku 
izenačena zunaj zakonska življenjska skupnost z zakonsko 
življenjsko skupnostjo v zakonski zvezi. V zvezi z navedenim 
je bilo treba spremeniti oziroma dopolniti 19., 21. in 22. člen 
zakona. 

V skladu z danimi pripombami je bilo treba spremeniti 42. 
člen zakona tako, da je stanovanjski organ pri dodelitvi praz- 
nega stanovanja vezan na samoupravne akte stanodajalca, ne 
pa kot do sedaj na splošni akt stanovanjske skupnosti o 
oddajanju stanovanj. Glede na to, da občani v družinskih 
stanovanjskih hišah nimajo svojih samoupravnih aktov, je bilo 
črtati tretji odstavek tega člena. Neizpolnjevanje določbe za- 
kona o oddaji praznega stanovanja pa je sankcionirano v 99. 
členu zakona s kaznijo do 100.000 din. 

V zakonu o stanovanjskem gospodarstvu so v skladu z 
doseženo stopnjo družbenoekonomskih odnosov razmejene 
pristojnosti med skupnostjo stanovalcev, stanodajalcem in 
stanovanjsko skupnostjo. Osnutek upošteva to razmejitev v 
26., 31., 35., 37., 41., 58. in 59. členu zakona. 

Osnutek je bilo potrebno terminološko vskladiti s predlo- 
gom zakona o stanovanjskem gospodarstvu (17. in 36. do 43. 
člen zakona). Upoštevana je bila pripomba Javnega pravobra- 
nilstva SR Slovenije, da je potrebno zaradi učinkovitejših 
preprečevanj zlorabe dati stanodajalcem in prizadetim večje 
možnosti v postopku za izpraznitev stanovanj, ki so nezako- 
nito zasedene (56. člen zakona). V ta namen je tudi podaljšan 
rok za izdajo odločbe o izpraznitvi stanovanja od enega leta 
na dve leti. 

V nadaljnjih razpravah do priprave predloga zakona bi bilo 
treba oceniti ali ustreza dosedanja določba zakona, da tožba 
za izpraznitev stanovanja (oziroma predlog pred posebnim 
sodiščem združenega dela) ni dovoljena, če je sprožen 
upravni postopek (4. odstavek 56. člena). Javno pravobranil- 
stvo SR Slovenije smatra, da bi bilo treba to določbo popraviti 
tako, da ista stranka ne bi mogla hkrati nastopati v upravnem 
in sodnem postopku. 

Prav tako je bila upoštevana pripomba Javnega pravobra- 
nilstva SR Slovenije k 60. členu zakona v primeru, ko organi- 
zacije združenega dela in druge družbeno pravne osebe ku- 
pujejo od lastnikov stanovanjske prostore z namenom, da jih 
spremenijo v poslovne prostore. Zlasti prodajalci - zasebni 
lastniki, nepremičnine največkrat prodajajo zato, da s kup- 
nino kupijo oziroma zgradijo drugo stanovanje oziroma sta- 
novanjsko hišo. V takšnih primerih namen zakonodajalca, da 
se s spremembo stanovanjskih prostorov v poslovne, ne sme 
zmanjšati stanovanjski sklad, dosežen že s tem, da prodajalec 
kupnino za prodan stanovanjski prostor kupi drug stanovanj- 
ski prostor. Zato je potrebno zahtevati od predlagatelja - 
družbeno pravne osebe, ki po nakupu stanovanjskih prosto- 
rov predlaga spremembo namembnosti, da je dolžna iz sred- 
stev, ki niso namenjena za stanovanjsko graditev, zagotoviti 
nove druge stanovanjske prostore, pri čemer pa ni pogoj, da 
bi bili ti prostori v istem kraju, Glede na različnost stališč, ali 
morajo biti ti prostori v istem kraju ali ne, je predlagatelj 
ponudil varianto, po kateri bi ostalo dosedanje besedilo. 

Osnutek ohranja dosedanje določbe o odpovedi stanovanj- 
skega razmerja s tem, da jih prilagaja zakonu o stanovanj- 
skem gospodarstvu. Izrecno je namreč določeno, da mora 
stanodajalec odpovedati stanovanjsko razmerje, če tako za- 

hteva skupnost stanovalcev. Zakon o stanovanjskem gospo- 
darstvu predvideva sankcije v primeru, če stanodajalec ne bi 
podpovedal stanovanjskega razmerja na zahtevo skupnosti 
stanovalcev; če imetnik stanovanjske pravice ne plača stana- 
rine in drugih obveznosti, jih mora plačati stanodajalec sam 
61., 62., 63. člen zakona). 

Predlagatelj je tudi upošteval pripombe v zborih Skupščine 
glede odpovedi stanovanjske pogodbe imetniku stanovanjske 
pravice, ki ni dogradil stanovanjsko hišo za katero je dobil 
družbena kreditna sredstva, in predlagal ustrezno dopolnitev 
65 člen zakona. Glede na pomisleke o primernosti take do- 
ločbe, izražene zlasti od sodišč in Pravnega sveta je predla- 
gana varianta, po kateri naj bi ostalo dosedanje besedilo. 

V zvezi s podstanovanjskimi razmerji so delegati v zborih 
Skupščine in njenih delovnih teles izrazili pomisleke v zvezi z 
izkoriščanjem podstanovalcev, ki plačujejo neprimerno vi- 
soke podstanarine, dalje v zvezi z neprimernimi prostori, ki se 
oddajajo v podnajem, prav tako pa so bili po drugi strani 
izraženi pomisleki o neikoriščenosti in neracionalni izrabi 
stanovanjskih prostorov, ko ena oseba zaseda 1002m stano- 
vanjske površine. Zato je predlagatelj določil obveznost ob- 
činskih skupščin da z odlokom predpišejo način in pogoje za 
oddajanje posameznih stanovanjskih prostorov v podnajem 
(81. člen zakona. Doslej občinske skupščine takega predpisa 
niso bile dolžne sprejeti. V nadaljnjih razpravah na odborih 
Izvršnega sveta pa so bili izraženi pomisleki glede ustreznosti 
in umestnosti take določbe s katero bi se občinam dala 
obveznost, da sprejmejo tak predpis po drugi strani pa bi se 
verjetno še poslabšali življenjski pogoji podnajemnikov. Zato 
v osnutku ni sprejeto mnenje skupščinskih teles. 

Glede na pripombe, da so kazenske določbe v zakonu 
premile, je predlagatelj v sodelovanju z Republiškim sekreta- 
riatom za občo upravo in proračun predložil novo višino 
kazni, upoštevajoč predpise o prekrških. Črtani pa so členi o 
kaznivih dejanjih ker kazniva dejanja in sankcije zanje določa 
kazenski zakon (97. in 98. člen zakona). 

V razpravi ob prvotnem osnutku zakona je bilo mnogo 
pripomi) v zvezi z domovi upokojencev, ki naj bi se jih obrav- 
navalo kot stanovanja. Predlagatelj smatra, da prostori v do- 
movih upokojencev služijo posebnemu namenu, da se imet- 
niki stanovanjske pravice, ki odidejo v domove tudi vračajo v 
lastna stanovanja, da velja za te domove poseben režim in da 
se zato ne morejo šteti za stanovanja. 

Glede zamenjave med družbenimi stanovanji in stanovanji v 
privatni lastnini predlagatelj ugotavlja, da zakon takšne zame- 
njave ne prepoveduje (glej 3. odstavek 25. člena, kjer je 
navedeno, kdaj zamenjava stanovanj ni dovoljena, 3. odstavek 
26. člena, ki izrecno določa, da je treba en izvod pogodbe o 
zamenjavi stanovanj dostaviti tudi stanovanjski skupnosti, če 
je katero od stanovanj v družbeni lastnini in 2. in 3. odstavek 
27. člena). 

Kolikor drugi predpisi onemogočajo takšno zamenjavo, pa 
je treba doseči spremembo teh predpisov. 

V prehodnih določbah bi bilo potrebno upoštevati dejstvo, 
da posebna sodišča združenega dela še niso ustanovljena in 
da jih je treba ustanoviti najkasneje do 1. 1. 1983. Do tedaj se 
postopki, začeti pri rednih sodiščih zaključijo pri teh sodiščih. 
Prav tako bi bilo treba oceniti, ali bo mogoče novi zakon v 
celoti uporabljati že osmi dan po objavi. Treba je proučiti, ali 
je za pripravo potrebnih aktov organizacij združenega dela, 
samoupravnih stanovanjskih skupnosti in skupnosti stanoval- 
cev in za urejanje stanovanjskih razmerij po novem zakonu 
potreben primeren prehodni rok. 
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OSNUTEK ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o 

vodah (ESA-584) 

POVZETEK 
osnutka zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o vodah 

V osnutku zakona se opredeljujejo spremembe in do- 
polnitve določb zakona o vodah, ki se nanašajo na samou- 
pravno organiziranost in družbenoekonomske odnose na 
področju vodnega gospodarstva. 

Osnutek zakona ohranja dosedanje načelo samouprav- 
nega organiziranja, ki temelji na izhodišču, da je možno 
smotrno in popolno gospodariti z vodami le, če obsega to 
gospodarjenje zaključen vodni sistem z vsemi medseboj- 
nimi vplivi. Kot temeljna oblika samoupravnega organizi- 
ranja ostaja še naprej območna vodna skupnost. Ob- 
močne vodne skupnosti se povezujejo v Zvezo vodnih 
skupnosti. Ker je mogoče uspešno opraviti vsklajevanje 
odnosov skupnosti, osnutek zakona ne predvideva več 
obveznega povezovanja v širšo skupnost tistih območnih 
vodnih skupnosti, ki so po sporazumu ustanovljene na 
enem vodnem območju. 

Osnutek zakona določa samoupravni organ delavske 
kontrole v vodnih skupnostih in ustanovitev posebnega 
sodišča združenega dela za reševanje sporov iz družbe- 
noekonomskih in drugih odnosov. 

Osnutek zakona vzpodbuja združevanje administra- 
tivno-strokovnega dela v skupnih strokovnih službah in 
drugih povezavah, ki naj bi zagotavljale racionalno organi- 
zacijo in dvig strokovnosti tega dela na obravnavanem 
področju. Povdarjena je usmeritev, naj bi delovna skup- 
nost vodne skupnosti opravljala le tiste naloge in opravila, 
ki so potrebna za nemoteno delo in funkcioniranje orga- 
nov vodne skupnosti. 

Po osnutku zakona opravljajo vodnogospodarske orga- 
nizacije kot dejavnosti posebnega družbenega pomena 
tiste storitve in dela, ki se nanašajo na vzdrževanje vodno- 
gospodarskih objektov in naprav v splošni rabi in na 
vzdrževanje naravnih vodotokov ter tista dela in naloge, ki 
so v skladu z zakonom opredeljene v programih vodnogo- 
spodarskih storitev. Pomembno je, da se opravljanje teh 
dejavnosti ne poverja več vodnogospodarskim organizaci- 
jam s pogodbo, temveč s samoupravnim sporazumom. 
Bistveno je s tem spremenjena odgovornost teh organiza- 
cij za določeno stanje na vodnem območju. 

Osnutek zakona opredeljuje predmet svobodne me- 
njave dela in postopek za sporazumevanje o pogojih in 
načinu svobodne menjave dela. 

Dela, ki niso zajeta v dejavnostih posebnega družbe- 
nega pomena se opravljajo po tržnih zakonitostih, oprav- 

ljajo pa ta dela lahko vodnogospodarske in druge za taka 
dela usposobljene organizacije združenega dela. 

Poseben družbeni interes se po osnutku zakona uveljav- 
lja tudi v ustreznem organu upravljanja vodnogospodar- 
ske organizacije, ki opravlja dejavnosti posebnega druž- 
benega pomena. 

Osnutek zakona določa vire sredstev za celovito ureja- 
nje vodnogospodarske dejavnosti posebnega družbenega 
pomena. Sredstva se zagotavljajo na način, ki je oprede- 
ljen: 

- s tarifnim sistemom, t. j. s povračili, ki temeljijo na 
določenih programih storitev izvajalcev, uporabnike vode 
pa bremenijo po kriterijih različne uporabe vode za posa- 
mezne namene oziroma za posamezne dejavnosti; 

z zakonom uvedenim prispevkom iz dohodka temelj- 
nih organizacij združenega dela gospodarske dejavnosti 
oziroma iz dohodka delovnih ljudi, ki opravljajo obrtno ali 
drugo gospodarsko dejavnost s tem, da višino in način 
obračunavanja vodnega prispevka določa poseben zakon; 

- z združevanjem sredstev delovnih in drugih organiza- 
cij ter občanov po načelih svobodne menjave dela. 

Planiranje na področju vodnega gospodarstva je po 
osnutku zakona vsklajeno z določbami, ki jih vsebujeta 
republiški in zvezni zakon o sistemu družbenega planira- 
nja. Osnutek zakona ne ponavlja določb, ki jih vsebujeta 
omenjena zakona, ureja pa posebnosti planiranja na po- 
dročju vodnega gospodarstva. Pri tem je predvideno 
vsklajevanje planov z mejnimi področji. Vodnogospodar- 
ske osnove pa so opredeljene kot podlaga za gospodarje- 
nje z vodami in tudi kot strokovna osnova za sestavo in 
izvajanje planskih aktov v vodnih skupnostih, planskih 
aktov vodnogospodarskih in drugih organizacij združe- 
nega dela. Sprejemajo se tudi dolgoročni plani. 

Kot investitorja gradnje ali rekonstrukcije vodnogospo- 
darskih objektov in naprav v splošni rabi osnutek zakona 
določa območno skupnost, temeljno skupnost za vode, 
vodnogospodarske organizacije in njihove skupnosti ter 
krajevno skupnost. Pri tem velja načelo, da območna 
vodna skupnost in temeljna skupnost za vode poveri 
opravljanje investitorskih nalog in opravil, vključno z nad- 
zorom, organizaciji združenega dela ali poslovni skupno- 
sti, ki pa ne sme biti izvajalec gradnje ali rekonstrukcije. 

Glede vodnogospodarskega soglasja, oziroma po- 
stopka za izdajanje takega soglasja, osnutek zakona ne 
predvideva sprememb, pač pa naj bi se to področje uredilo 
s spremembami in dopolnitvami podzakonskih aktov in se 
tako odpravile nepravilnosti in nejasnosti. 

V njihovih in končnih določbah vsebuje osnutek zakona 
rešitve, potrebne za uveljavitev tega zakona. 

1. člen 
V 4. členu zakona o vodah (Uradni list SRS, 

št. 16/74 in št. 28/74 popravek) se prva alinea 
spremeni tako, da se glasi: 

»- planiranje razvoja vodnega gospodar- 
stva, zbiranje in obdelava za vodno gospodar- 
stvo pomembnih podatkov;« 

2. člen 

7. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Za uresničevanje svojih potreb in intere- 

sov na področju vodnega gospodarstva zago- 

tavljajo sredstva delavci, delovni ljudje in ob- 
čani v skladu s tem in drugimi zakoni.« 

3. člen 

Za 7. členom se doda nov 7. a člen, ki se 
glasi: 

7. a člen 

Za reševanje sporov iz družbenoekonom- 
skih odnosov in drugih samoupravnih odno- 
sov, ki nastanejo v vodnih skupnostih ali med 
vodnimi skupnostmi, se skupaj z drugimi 
zainteresiranimi samoupravnimi interesnimi 

OPOMBE: 
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OPOMBE: skupnostmi ustanovi posebno sodišče zdru- 
ženega dela. 

Z aktom o ustanovitvi posebnega sodišča 
združenega dela zainteresiranih samouprav- 
nih interesnih skupnosti, ki ga sprejmejo 
skupščine, se podrobneje uredijo pristojnosti, 
sestava, sedež in organizacija sodišča iz 
prejšnjega odstavka ter postopek pred tem 
sodiščem.« 

4. člen 
V drugem odstavku 9. člena se za besedi- 

lom: »kot območna vodna skupnost« postavi 
pika, nadalnje besedilo pa se črta. 

Peti in šesti odstavek se črtata, sedanji sed- 
mi odstavek pa postane peti odstavek. 

5. člen 
V 11. členu se v prvem odstavku v prvi alinei 

črta besedilo: »in njeno povezovanje v širšo 
, skupnost«. 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se 
glasi: 

»K samoupravnemu sporazumu o ustanovi- 
tvi območne vodne skupnosti dajejo soglasje 

. izvršni sveti občinskih skupščin, na območju 
katerih je ustanovljena območna vodna skup- 
nost, k samoupravnemu sporazumu o ustano- 
vitvi zveze vodnih skupnosti pa daje soglasje 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije.« 

6. člen 
V 12. členu se tretji odstavek spremeni tako, 

da se glasi: 
»(3) Zveza vodnih skupnosti SR Slovenije in 

Zveza kmetijskih zemljiških skupnosti Slove- 
nije ustanovita skupni organ za izvajanje pro- 
gramov urejanja kmetijskih zemljišč s sred- 
stvi, zbranimi po določbah 17. člena zakona o 
kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 1/79 
in 11/81).« 

7. člen 
14. člen se črta. 

8. člen 
V prvem odstavku 15. člena se črtata bese- 

di: »in širših«. 

9. člen 
V 19. členu se drugi odstavek črta, sedanji 

tretji odstavek pa postane drugi odstavek. 

10. člen 
V 21. členu se tretji odstavek črta. 

11. člen 
Za 21. členom se dodajo novi 21. a, 21. b in 

21. c členi ter za novim 21. b členom novo 
poglavje, ki se glasijo: 

21. a člen 
(1) Za opravljanje nadzora nad uveljavlja- 

njem pravic, obveznosti in odgovornosti de- 
lavcev, delovnih ljudi in občanov združenih v 
vodni skupnosti, nad uresničevanjem spreje- 

tih samoupravnih odločitev, uporabo sred- 
stev, delovanjem organov skupnosti in njiho- 
vih strokovnih služb in nad izvajanjem spreje- 
te politike se pri vodnih skupnostih oblikujejo 
organi samoupravne delavske kontrole. 

(2) S statutom vodne skupnosti se uredijo 
pravice, dolžnosti in odgovornosti organa sa- 
moupravne delavske kontrole in njegovih čla- 
nov. 

21. b člen 

(1) Za opravljanje administrativno-strokov- 
nih, pomožnih in tem podobnih del lahko 
vodna skupnost in zveza vodnih skupnosti 
oblikuje delovno skupnost ali si zagotovi 
opravljanje teh del z dogovorom z drugo sa- 
moupravno interesno skupnostjo, organizaci- 
jo ali upravnim organom. 

Varianta: Za opravljanje administrativno- 
strokovnih, pomožnih in tem podobnih del 
vodne skupnosti in zveze vodnih skupnosti 
praviloma oblikujejo skupno delovno skup- 
nost oziroma si zagotovijo opravljanje teh del 
z dogovorom z drugo samoupravno interesno 
skupnostjo, organizacijo ali upravnim orga- 
nom. 

(2) Če vodna skupnost in zveza vodnih 
skupnosti za opravljanje del iz prejšnjega od- 
stavka oblikuje delovno skupnost, imenuje in 
razrešuje vodjo te delovne skupnosti skupšči- 
na potem, ko je dobila mnenje organa uprav- 
ljanja delovne skupnosti. 

(3) K določbam statuta, ki se nanašajo na 
uresničevanje nalog, zaradi katerih se delov- 
na skupnost oblikuje, programu njenega dela 
ter k razvidu del in nalog je potrebno poprejš- 
nje soglasje skupščin vodne skupnosti, ki je 
tako delovno skupnost oblikovala. 

II a) ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV ZA ZA- 
DEVE POSEBNEGA DRUŽBENEGA POMENA 
NA PODROČJU VODNEGA GOSPODARSTVA 

21. c) člen , 
Sredstva se zagotavljajo: 
1. z vodnim prispevkom; 
2. s samoupravnim združevanjem sredstev 

samoupravnih organizacij in skupnosti; 
3. s samoprispevkom občanov; 
4. s povračili za izvajanje programov vodno- 

gospodarskih storitev in dejavnosti; 
5. z odškodninami zaradi onesnaženja vode 

z nevarnimi ali škodljivimi snovmi; 
6. z namenskim delom odškodnine zaradi 

spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč 
in gozdov; 

7. z drugimi sredstvi na podlagi zakona.« 

12. člen 

22. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Delavci v temeljnih organizacijah združe- 

nega dela s področja gospodarstva in delovni 
ljudje, ki se jim po predpisih o davkih obča- 
nov ugotavlja dohodek od samostojnega 
opravljanja gospodarske ali poklicne dejav- 
nosti, plačujejo vodni prispevek od dosežene- 
ga dohodka temeljne organizacije oziroma od 
dohodka, določene s tem zakonom, ter v ob- 
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segu in na način, ki ga določa posebni za- 
kon.« 

tih v skupščini območne vodne skupnosti ali v 
temeljni skupnosti za vode«. 

OPOMBE: 

13. člen 

Za 22. členom se doda nov 22. a) člen, ki se 
glasi: 

22. a) čien 

(1) Sredstva, dosežena s plačili vodnega 
prispevka se združujejo po načelih vzajemno- 
sti in solidarnosti ter uporabljajo: 

- za obrambo pred poplavami in urejanje 
vodnega režima; 

- za urejanje hudourniških območij medre- 
gionalnega pomena; 

- za vzdrževanje vodnogospodarskih ob- 
jektov in naprav v splošni rabi za varstvo pred 
poplavami in erozijo; 

- za financiranje'študijsko-raziskovalne de- 
javnosti; 

- za urejanje medrepubliških in meddržav- 
nih vodnogospodarskih zadev; 

- za poslovanje vodne skupnosti in zveze 
vodnih skupnosti. 

(2) Pri uporabi sredstev iz prejšnjega od- 
stavka se upošteva dogovorjeni program v 
zvezi vodnih skupnosti za solidarnostno po- 
moč pri urejanju vodnega režima na manj 
razvitih območjih SR Slovenije.« 

14. čien 

23. člen se spremeni tako, da.se glasi: 
»(1) Delavci temeljnih organizacij združe- 

nega dela, ki opravljajo gospodarsko dejav- 
nost združujejo sredstva za gradnjo tistih vo- 
dnogospodarskih objektov in naprav, ki zago- 
tavljajo boljšo količinsko in prostorsko razpo- 
reditev vode ter kakovost vode. Za te namene 
lahko zagotavljajo sredstva tudi delovni ljudje 
in občani, ki so jih zbrali s samoprispevkom. 

(2) Sredstva iz prejšnjega odstavka združu- 
jejo delavci temeljnih organizacij združenega 
dela, delovni ljudje in občani po načelu vzaje- 
mnosti v območnih vodnih skupnostih v skla- 
du s svojimi interesi in potrebami po večjih 
količinah vode in boljši kakovosti vode, opre- 
deljeni v srednjeročnem planu območne vo- 
dne skupnosti ali v programu temeljne skup- 
nosti za vode. 

(3) Uporabniki in izvajalci urejajo odnose in 
razmerja pri združevanju sredstev, njihovem 
razporejanju o namenu uporabe, skupne kri- 
terije za njihovo uporabo, pravice in obvezno- 
sti ter odgovornosti, ki pri tem nastajajo, s 
samoupravnim sporazumom o temeljih plana 
območne vodne skupnosti ali s posebnim sa- 
moupravnim sporazumom o razporejanju teh 
sredstev in namenu njihove uporabe. 

(4) Sredstva, ki so namensko združena se 
lahko uporabijo le za namen, za katerega so 
združena. 

(5) Svoje pravice, obveznosti in odgovorno- 
sti.glede združenih sredstev, zlasti o oblikah 
vračljivosti oziroma udeležbi uporabnikov 
združenih sredstev na skupaj ustvarjenem do- 
hodku, odločanja o uporabi teh sredstev in 
nadzorstvo nad namensko uporabo teh sred- 
stev uveljavljajo delavci, delovni ljudje in ob- 
čani, ki so sredstva združili, po svojih delega- 

15. člen 

Za 23. členom se dodajo novi 23. a) 23. b), 
23. c), 23. č) in 23. d) členi, ki se glasijo: 

»23. a) čien 
(1) Temeljne organizacije združenega dela, 

s področja gospodarstva in delovni ljudje, ki z 
osebnim delom s sredstvi v lasti občanov, 
opravljajo gospodarsko dejavnost, plačujejo 
povračilo za izkoriščeno alTuporabljeno vodo 
ter za izpuščeno onesnaženo vodo oziroma 
izpuščenih snovi v vodo. 

(2) Komunalne in druge organizacije zdru- 
ženega dela plačujejo povračilo za vodo, ki jo 
oddajajo iz javnih vodovodnih naprav gospo- 
dinjstvom in tistim organizacijam združenega 
dela in drugim organizacijam, ki se ne ukvar- 
jajo z gospodarsko ali komunalno gospodar- 
sko dejavnostjo. 

(3) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov 
tega člena komunalne organizacije ne plaču- 
jejo povračila za vodo, ki se uporablja za 
zalivanje javnih zelenih površin, čiščenje jav- 
nih površin, gašenje požarov in transport od- 
padnih vod ter vzdrževanje i'n izkoriščanje 
komunalnih hidrotehničnih objektov. 

23. b) člen 
(1) Povračilo iz prejšnjega člena plačujejo 

zavezanci v višini, ki jo na podlagi programov 
vzdrževanja vodnega režima določijo uporab- 
niki in izvajalci v območni vodni skupnosti. 

(2) Povračilo se določi za različne kategori- 
je uporabnikov oziroma za različne namene 
uporabe vode v odvisnosti od količine izkori- 
ščene ali uporabljene vode; proizvedene 
energije, količine in stopnje onesnažene vo- 
de, količine odvzetega peska, mivke in proda 

•iz strug, brežin in priobalnih zemljišč. 
(3) Uporabniki so dolžni prijaviti količine iz 

prejšnjega odstavka do 31. januarja tekočega 
leta za preteklo leto delovni skupnosti vodnih 
skupnosti.   „ 

23. c) člen 
(1) Povračila se obračunavajo in plačujejo 

na račun območne vodne skupnosti v obliki 
akontacije s trimesečnimi računi, izdanimi na 
osnovi porabljenih količin za preteklo leto. 
Dokončni obračun in plačilo povračil za pre- 
teklo leto se opravi po prijavi količin in v roku 
iz tretjega odstavka 23. b) člena. 

(2) Zbrana sredstva povračil se uporabijo za 
izvajanje programa vzdrževanja vodnega re- 
žima. 

23. č člen 

(1) Namenski del odškodnine zaradi spre- 
membe namembnosti kmetijskih zemljišč in 
gozdov se uporablja za namene iz petega 
odstavka 17. člena zakona o kmetijskih zem- 
ljiščih. 

23. d člen 

(1) Odškodnino zaradi onesnažene vode z 
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OPOMBE: nevarnimi ali škodljivimi snovmi plača pov- 
zročitelj. 

(2) Če se povzročitelj ne da ugotoviti, se 
krijejo stroški potrebnih ukrepov za zavarova- 
nje in odstranjevanje posledic onesnaženja 
vode z nevarnimi ali škodljivimi snovmi iz 
sredstev območne vodne skupnosti.« 

16. čien 
Člena 24. in 25. se črtata. 

17. člen 

26. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»(1) Vodnogospodarske storitve opravljajo 

vodnogospodarske organizacije združenega 
dela, ki so v skladu s tem zakonom ustanov- 
ljene za območje vodnih skupnosti. 

(2) Vodnogospodarske organizacije iz 
prejšnjega odstavka vzdržujejo naravne vodo- 
toke, jezera in izvire, obalno morje, javne vod- 
njake in vodna zemljišča ter vodnogospodar- 
ske objekte in naprave v splošni rabi in oprav- 
ljajo druge naloge, ki jih določa ta zakon. 

(3) Dejavnosti iz drugega odstavka tega čle- 
na so dejavnosti posebnega družbenega po- 
mena. 

(4) Vzdrževanje iz drugega odstavka tega 
člena obsega zlasti: 

- čiščenje obrežij strug vodotokov, jezer in 
morja; 

- utrjevanje brežin, nasipov, naprav in ero- 
zijskih površin; 

- popravila spodjed v naravnih in umetnih 
strugah, jezerih in morju; 

- popravila obrežnih zavarovanj, pragov in 
nasipov; ^ 

- odstranjevanje naplavin. 
(5) Natančnejše določbe o vzdrževanju na- 

ravnih vodotokov, jezer, izvirov, obalnega 
morja, javnih vodnjakov in vodnih zemljišč ter 
vodnogospodarskih objektov in naprav v 
splošni rabi predpiše republiški komite za 
varstvo okolja in urejanje prostora.« 

18. člen 
Za 26. členom se doda nov 26. a čien, ki se 

glasi: 

»26. a člen 

(1) Gradbena in druga dela, ki se ne nana- 
šajo na storitve iz prejšnjega člena poverjajo 
investitorji s pogodbo v izvajanje temeljni or- 
ganizaciji v sestavu delovne ali sestavljene 
vodnogospodarske organizacije in drugim or- 
ganizacijam združenega dela. 

(2) Če se oddajo gradbena dela iz prejšnje- 
ga odstavka temeljni organizaciji v sestavi 
delovne ali sestavljene vodnogospodarske or- 
ganizacije, investicijski in tehnični nadzor 
nad graditvijo ne sme biti poverjen nobeni 
temeljnih organizacij iz sestava delovne ali 
sestavljene vodnogospodarske organizacije 
in tudi ne delovni skupnosti teh organizacij. 

(3) Kot investitor gradnje ali rekonstrukcije 
vodnogospodarskih objektov in naprav v 
splošni rabi lahko nastopa območna vodna 
skupnost, temeljna skupnost za vode, vodno- 
gospodarska organizacija, poslovna skup- 

nost vodnogospodarskih organizacij združe- 
nega dela in krajevna skupnost. 

(4) Kadar nastopa kot investitor območna 
vodna skupnost ali temeljna skupnost za vode 
poveri opravljanje investitorskih del organiza- 
ciji združenega dela ali poslovni skupnosti.« 

19. člen 

V prvem odstavku 27. člena se beseda: 
»prejšnjega« nadomesti s številko »26«. 

20. člen 
V 27. členu se peti odstavek spremeni tako, 

da se glasi: 
»(5) V poslovanju vodnogospodarskih or- 

ganizacij se posebni družbeni interes na po- 
dročju vodnogospodarskih dejavnosti poseb- 
nega družbenega pomena uresničuje s sood- 
ločanjem delegatov uporabnikov vodnogo- 
spodarskih storitev in predstavnikov družbe- 
nopolitičnih skupnosti in družbenopolitičnih 
organizacij. Delegati uporabnikov oziroma 
predstavnikov soodločajo v delavskem svetu 
oziroma drugem ustreznem organu upravlja- 
nja temeljne vodnogospodarske organizacije 
o temeljnih pogojih njenega poslovanja, o 
namenu uporabe sredstev, o razvojnih pro- 
gramih, ter o imenovanju in razreševanju nje- 
nih poslovodnih organov.« 

21. člen 
Za 28. členom se dodajo novi 28.a, 28.b, 

28.c in 28.č členi, ki se glasijo: 

»28. a člen 
(1) Delavci vodnogospodarske organizacije 

za urejanje voda in vodonogospodarske orga- 
nizacije za urejanje hudournikov pridobivajo 
dohodek za opravljanje vodnogospodarske 
dejavnosti posebnega družbenega pomena iz 
celotnega prihodka, ki ga ta ustvari po nače- 
lih svobodne menjave dela. 

(2) Odnose in razmerja iz prejšnjega od- 
stavka uredijo delavci vodnogospodarske or- 
ganizacije z uporabniki njihovih storitev s po- 
sebnim samoupravnim sporazumom, ki ga 
sklenejo na podlagi opredeljenih storitev ozi- 
roma za izvajanje dejavnosti, z zborom upo- 
rabnikov območne vodne skupnosti. 

(3) Samoupravni sporazum iz prejšnjega 
odstavka obsega zlasti: 

- udeležence svobodne menjave dela; 
- predmet svobodne menjave dela; 
- določbe glede izvajanja predpisa iz pete- 

ga odstavka 26. člena; 
- normative in standarde vzdrževanja in 

varstva vodnogospodarskih objektov in na- 
prav v splošni rabi ter vzdrževanja in varstva 
naravnih vodotokov v skladu z veljavnimi 
predpisi: 

- osnove in merila za vrednotenje del ozi- 
roma storitev kot samoupravno dogovorjeno 
povračilo za opravljeni program storitev ozi- 
roma dejavnosti ali kot cene posamične stori- 
tve; 

- načine in pogoje zagotavljanja sredstev v 
izvajanje del vzdrževanja in varstva vodnogo- 

XII poročevalec 



spodarskih objektov in naprav v splošni rabi 
ter naravnih vodotokov; 

- načine in pogoje oblikovanja sredstev 
razširjene reprodukcije vodnogospodarske 
organizacije za urejanje voda oziroma vodno- 
gospodarske organizacije za urejanje hu- 
dournikov; 

- medsebojne obveznosti in odgovornosti 
za primer poslovanja z izgubo in prevzema- 
njem rizika; 

- način usklajevanja v skupnih zadevah in 
način reševanja sporov; 

- druga vprašanja skupnega pomena. 

28. b člen 
Na podlagi sklenjenega samoupravnega 

sporazuma o temeljih plana območne vodne 
skupnosti in samoupravnega sporazuma iz 
prejšnjega člena, skleneta vodnogospodar- 
ska organizacija in območna skupnost sa- 
moupravni sporazum o povračilu za izvajanje 
programa storitev oziroma za izvajanje dejav- 
nosti vzdrževanja in varstva vodnogospodar- 
skih objektov in naprav v splošni rabi ter vzdr- 
ževanja in varstva naravnih vodotokov. 

28. c člen 

(1.) Vodnogospodarske organizacije obra- 
čunavajo amortizacijo vodnogospodarskih 
objektov in naprav v splošni rabi iz sredstev 
povračila za izvajanje programa oziroma de- 
javnosti v skladu s samoupravnim sporazu- 
mom iz 28. a člena tega zakona in v skladu s 
predpisi o amortizaciji. 
(2,)Osnova za obračun amortizacije je vre- 

dnost vodnogospodarskih objektov in naprav. 
^3.) Kriterije za določanje vrednosti vodno- 

gospodarskih objektov in naprav sprejme 
Zveza vodnih skupnosti SR Slovenije. 
(,4.)Vrednost vodnogospodarskih objektov 

in naprav v splošni rabi določi vodnogospo- 
darska organizacija. 
(5.)Vodnogospodarski objekti in naprave v 

splošni rabi so osnovno sredstvo vodnogo- 
spodarske organizacije. 

28. č člen 
V samoupravnih sporazumih o temeljih pla- 

na območne vodne skupnosti se določi, kateri 
del amortizacije se združuje in za katere na- 
mene se uporabljajo tako združena sredstva.« 

22. člen 
29. člen se črta. 
Naslov IV. poglavja se spremeni tako, da se 

glasi: 
»IV. Vodnogospodarske osnove in-planira- 

nje na področju vodnega gospodarstva.« 

23. člen 
V prvem odstavku 30. člena se zadnji stavek 

spremeni tako, da se glasi: 
»Vodnogospodarske osnove so podlaga za 

gospodarjenje z vodami in tudi strokovna 
osnova za sestavo planskih aktov v vodnih 
skupnostih in planskih aktov temeljnih vo- 
dnogospodarskih in drugih organizacij in 

skupnosti, ki uporabljajo ali izkoriščajo vodo OPOMBE: 
oziroma onesnažujejo vodo.« 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se 
glasi: 

»^.^Vodnogospodarske osnove se izdelajo 
za posamezno vodno območje in se po uskla- 
ditvi v Zvezi vodnih skupnosti SR Slovenije 
sprejmejo v območnih vodnih skupnostih. 
Vodnogospodarske osnove se izdelajo naj- 
manj za dobo 10 let«. 

24. člen 
31. člen se spremeni tako, da se glasi: 
>(1 .)Člani vodnih skupnosti s samoupravni- 

mi sporazumi o temeljih planov in plani dolo- 
čajo cilje urejanja vodnega režima in razvoja 
vodnega gospodarstva ter usklajujejo razvoj 
vodnega gospodarstva v dejavnostih poseb- 
nega družbenega pomena. 
(2.)Samoupravne sporazume iz prejšnjega 

odstavka oblikujejo člani vodnih skupnosti na 
podlagi elementov za sklepanje samouprav- 
nih sporazumov o temeljih planov po enotni 
metodologiji za oblikovanje, zbiranje in uskla- 
jevanje elementov. Enotno metodologijo 
predpiše Zveza vodnih skupnosti SR Slove- 
nije. 
(3. )Pri oblikovanju elementov iz prejšnjega 

odstavka udeleženci upoštevajo vodnogo- 
spodarske osnove, analize razvojnih možno- 
sti vodnih skupnosti, temelje planov temeljnih 
vodnogospodarskih in drugih gospodarskih 
organizacij, ki izkoriščajo ali uporabljajo vodo 
oziroma vodo onesnažujejo, usklajene ele- 
mente drugih samoupravnih interesnih skup- 
nosti ter drugih skupnosti in smernice druž- 
benopolitičnih skupnosti. 
(4. J Udeleženci, ki sprejemajo samoupravni 

sporazum o temeljih plana vodne skupnosti 
kot uporabniki, sprejemajo zlasti elemente, s 
katerimi opredeljujejo: 

- obseg potreb po posameznih vrstah vo- 
dnogospodarskih storitev ali dejavnosti in nji- 
hovo kakovost; 

- pogoje in kriterije, pod katerimi naj bi jim 
bile vodnogospodarske storitve oziroma pro- 
grami storitev in dejavnosti zadovoljeni; 

- prostorsko organizacijo in lokacijo 
zmogljivosti vodnogospodarskih objektov in 
naprav v splošni rabi; 

- sredstva, ki naj bi jih združevali za uresni- 
čitev svojih potreb v okviru območne vodne 
skupnosti. 

(5) Udeleženci, ki sklepajo sporazum o te- 
meljih plana vodne skupnosti kot izvajalci, 
sprejemajo zlasti elemente, s katerimi opre- 
deljujejo: 
- obseg in kvaliteto vodnogospodarskih 

storitev, ki jih lahko zagotovijo ob danih 
zmogljivostih ter po veljavnih normativih in 
standardih; 

- predloge za morebitno spremembo ve- 
ljavnih normativov in standardov za opravlja- 
nje vodnogospodarskih storitev; 

- merila za določitev povračil za vodnogo- 
spodarske storitve, ki naj bi jih zagotavljali po 
sporazumu. 

(6) V območnih vodnih skupnostih spreje- 
majo člani dolgoročne, srednjeročne in letne 
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OPOMBE: plane. Dolgoročni plani se sprejemajo naj- 
manj za dobo 10 let.« 

25. čien 
V drugem odstavku 32. člena se besedi: 

»načrti razvoja« nadomestita z besedo 
»plani«. 

26. člen 
V 34. členu se drugi odstavek spremeni 

tako, da se glasi: 
»(2) Vodnogospodarske smernice izda vo- 

dnogospodarska organizacija za urejanje vo- 
da oziroma vodnogospodarska organizacija 
za urejanje hudournikov, če gre za lokacijo 
objektov in naprav ali za druge posege v hu- 
dourniška območja.« 

Tretji odstavek se črta, sedanji četrti in peti 
odstavek pa postaneta tretji in četrti odstavek. 

27. čien 

V drugem odstavku 36. člena se besedilo: 
»Republiški sekretariat za urbanizem« nado- 
mesti z besedilom: »Republiški komite za var- 
stvo okolja in urejanje prostora«. 

23. člen 

V drugem odstavku 40. člena se besedi: 
»načrtov razvoja« nadomestita z besedo: 
»piani«. 

29. člen 

V prvem odstavku 45. člena se črta besedi- 
lo: »ali širša vodna skupnost«. 

30. člen 

V tretjem odstavku 50. člena se zadnji sta- 
vek spremeni tako, da se glasi: 

»Za ta dela ima pravico zahtevati odškodni- 
no od povzročitelja oziroma, če se ta ne da 
ugotoviti povračilo stroškov iz sredstev, zbra- 
nih v ombočni skupnosti«. 

Četrti odstavek se spremeni tako, da se 
glasi: 

>>(4) Za izvajanje ustreznih ukrepov v smislu 
prejšnjega odstavka mora organizacija za 
urejanje voda imeti primerno opremo, če se 
za tako ukrepanje skupaj z drugimi zainteresi- 
ranimi organizacijami in skupnostmi ne uredi 
posebna intervencijska služba. Financiranje 
opreme zagotovi območna vodna skupnost iz 
zbranih sredstev za urejanje vodnega režima. 
Če pa se ustanovi posebna intervencijska 

služba se z dogovorom med zainteresiranimi 
organizacijami in skupnostmi uredi vprašanje 
sofinanciranja take službe.« 

31. člen 

V tretjem odstavku 60. člena se besedilo: 
»Republiški sekretariat za urbanizem« na- 

domesti z besedilom: »Republiški komite za 
varstvo okolja in urejanje prostora«. 

32. člen 

V 63. členu se besedila: »republiški sekretar 
za urbanizem, republiški sekretar za gospo- 
darstvo, republiški sekretar za zdravstvo in 
socialno varstvo« smiselno nadomestijo z be- 
sedili: »Repbuliški komite za varstvo okolja in 
urejanje prostora, Republiški komite za 
zdravstveno in socialno varstvo. Republiški 
komite za energetiko, industrijo in gradbeniš- 
tvo«. 

Šesta alinea prvega odstavka se dopolni 
tako, da se na začetku doda besedilo: 

. »- o tem, za katere posege v vodni režim je 
potrebno vodnogospodarsko soglasje in«. 

33. člen 

Vodne skupnosti morajo uskladiti svoje 
ustanovitvene in druge splošne akte s tem 
zakonom v roku šestih mesecev po njegovi 
uveljavitvi. 

Delavci vodnogospodarske organizacije za 
urejanje voda in vodnogospodarske organi- 
zacije za urejanje hudournikov so dolžni us- 
kladiti svoje samoupravne sporazume in dru- 
ge splošne akte z določbami tega zakona v 
roku enega leta od uveljavitve tega zakona. 

Delavci delovne skupnosti vodne skupnosti 
so dolžni uskladiti svoje samoupravne spora- 
zume in druge splošne akte z določbami tega 
zakona v roku iz drugega odstavka tega 

(1) Posebno sodišče združenega dela se 
ustanovi v roku dveh let po uveljavitvi tega 
zakona. 

(2) Postopki, ki so do ustanovitve posebnih 
sodišč združenega dela začeti pri rednih sodi- 
ščih, se zaključijo pri teh sodiščih. 

35. člen 
T a zakon začne veljati trideseti dan po obja- 

vi v uradnem listu SRS. 

OBRAZLOŽITEV 

Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o vodah je obravnavala Skupščina SR Slovenije na 
seji Zbora združenega dela in na seji Zbora občin 24. novem- 
bra 1980 in ga sprejela. Izvršnemu svetu Skupščine SR Slove- 
nije je naložila, naj pripravi osnutek zakona ter pri tem upo- 
števa stališča, mnenja in predloge Skupščine kot tudi pri- 
pombe in mnenja, ki so bila izražena v razpravah delegatov na 
sejah delovnih teles in zborov skupščine. 

Predlagatelj je pri izdelavi osnutka zakona upošteval nave- 
dena stališča in predloge ter tudi usklajeval posamezne reši- 
tve, zlasti tiste, ki jih je moral po pripombah in usmeritvah iz 
skupščinske razprave še proučiti in uskladiti. Tako se predlo- 
ženi osnutek naslanja na stališča in predloge iz skupščinskih 
razprav in na usklajene rešitve o posameznih vprašanjih, ki jih 
je predlagatelj proučil in vskladil. 

I. 
S predlaganim osnutkom se opredeljujejo dopolnitve in 

spremembe veljavnega zakona o vodah, ki se nanašajo na 
samoupravno organiziranost in družbenoekonomske odnose 
na področju vodnega gospodarstva. Pri tem so upoštevane 
izkušnje v praksi in tiste pravne ureditve, ki so bile uveljav- 
ljene s sistemskimi zakoni, izdanimi po sprejetju zakona o 
vodah v letu 1974. 

Osnutek zakona ohranja dosedanje načelo samoupravnega 
organiziranja, ki temelji na izhodišču, da je možno smotrno in 
celovito gospodariti z vodami le, če obsega to gospodarjenje 
zaključen vodni sistem z vsemi medsebojnimi vplivi. Zato 
osnutek zakona obdrži kot temeljno obliko samoupravnega 
organiziranja območno vodno skupnost. Ta skupnost se or- 
ganizira praviloma za vodno območje, ki je določeno z zako- 
nom. Za razliko od prej se lahko po sporazumu ustanoviteljev 
za eno vodno območje organizira več območnih vodnih skup- 
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nosti, ne da bi bilo obvezno povezovanje takih skupnosti na 
enem vodnem območju v širšo vodno skupnost. Povezovanje 
teh območnih vodnih skupnosti U širšo vodno skupnost ni 
potrebno, ker je usklajevanje med njimi mogoče opraviti v 
Zvezi vodnih skupnosti Slovenije. 

Osnutek zakona še napej izhaja iz opredelitve, da so dolo- 
čene zadeve in dejavnosti na področju vodnega gospodarstva 
posebnega družbenega pomena. Ker je opredelitev dejavnosti 
posebnega družbenega pomena predpogoj za izpeljavo načel 
svobodne menjave dela pri vodnogospodarskih organizacijah 
združenega dela so v osnutku zakona dejavnosti posebnega 
družbenega pomena opredeljene določneje. 

Razmerja med vodnogospodarskimi organizacijami združe- 
nega dela in uporabniki njihovih storitev se ne urejajo več s 
pogodbami, pač pa s samoupravnim sporazumom na podlagi 
opredeljenih programov storitev oziroma dejavnosti. S tem se 
skuša doseči in poudariti odgovornost vodno gospodarske 
organizacije za določeno stanje na vodnem območju, ki naj se 
zagotovi z njeno dejavnostjo. 

Dela, ki niso opredeljena kot dejavnost posebnega družbe- 
nega pomena, izvajajo vodnogospodarske ali druge organiza- 
cije združenega dela po tržnih zakonitostih. Pri tem osnutek 
zakona ne predvideva več prednosti pri izvajanju takih del v 
korist vodnogospodarske organizacije. 

Poseben družbeni interes se po novi ureditvi pri opravljanju 
delavnosti posebnega družbenega pomena uveljavlja s sood- 
ločanjem delegatov ustanoviteljev oziroma uporabnikov, 

. družbenopolitičnih skupnosti in družbeno-političnih organi- 
zacij v ustreznem organu upravljanja temeljne ali druge vo- 
dnogospodarske organizacije, ki opravlja tako dejavnost. 

Glede na stališča v skupščinski razpravi moramo pojasniti, 
da že sedanji zakon o vodah določa, da smejo vodnogospo- 
darske organizacije združenega dela opravljati vodnogospo- 
darsko dejavnost posebnega družbenega pomena kot glavno 
dejavnost in da s predloženim osnutkom zakona v tem po- 
gledu ni potrebno vnesti nove določbe. 

Po osnutku zakona se v vodni skupnosti oblikuje tudi organ 
samoupravne delavske kontrole, ki skrbi za uresničevanje in 
varstvo pravic članov. Hkrati se ustanovi posebno sodišče 
združenega dela za reševanje sporov iz družbenoekonomskih 
odnosov med vodnimi skupnostmi in sporov iz medsebojnih 
razmerij, ki jih delovni ljudje in občani samostojno urejajo v 
vodnih skupnostih. 

Glede strokovnih služb oziroma delovne skupnosti osnutek 
zakona vzpodbuja združevanje administrativno-strokovnega 
dela v skupnih strokovnih službah in v drugih povezavah, ki 
naj bi zagotovile racionalno organizacijo in dvig strokovnosti 
tega dela. Pri tem pa je poudarjena usmeritev, da naj bi 
delovna skupnost vodnih skupnosti opravljala le tiste naloge 
in opravila, ki so potrebna za nemoteno delo in funkcioniranje 
organov vodnih skupnosti. Opravljanje strokovnih in drugih 
del, ki so sedaj poverjena tej skupnosti, naj bi se praviloma 
poverila ustrezno usposobljenim organizacijam združenega 
dela oziroma vodnogospodarskim organizacijam, če take na- 
loge in dela ne bi bila sicer nezdružljiva z njihovo dejavnostjo. 

Osnutek zakona opredeljuje predmet svobodne menjave 
dela na področju opravljanja dejavnosti posebnega družbe- 
nega pomena tako, da izhaja iz predpostavke, da se za take 
dejavnosti sprejemajo programi storitev, ki kot celota omogo- 
čajo in zagotavljajo določeno stanje na vodnem režimu in 
nudijo ustrezne koristi uporabnikom. Pri tem osnutek zakona 
opredeljuje postopek za sporazumevanje o pogojih in načinu 
svobodne menjave dela v območni skupnosti. 

Osnutek zakona določa vire sredstev za urejanje vodnega 
režima kot celovite dejavnosti. Na področju vodnega gospo- 
darstva, zlasti pa na področju opravljanja dejavnosti poseb- 
nega družbenega pomena, namreč ni mogoče v celoti uvelja- 
viti načela, da se storitve in proizvode zaračunava uporabni- 
kom preko cene za posamezno storitev ali proizvod oziroma 
povračila za določen program storitev oziroma dejavnosti. 
Zato je potrebno zagotavljati sredstva za način, ki ustreza: 

1. tarifnemu sistemu, to je povračilom, 
2. z zakonom uvedenem prispevku iz dohodka temeljnih 

organizacij združenega dela, ki opravljajo gospodarsko ali 
komunalno gospodarsko dejavnost oziroma iz dohodka de- 
lovnih ljudi, ki opravljajo obrtno ali drugo gospodarsko dejav- 
nost - vodni prispevek 

3. združevanju sredstev delovnih in drugih organizacij in 

skupnosti ter občanov, pri slednjih zlasti v obliki samopri- 
spevka, za realiziranje njihovih posebnih interesov in potreb 
po vodi oziroma določenih vodnogospodarskih ureditvah. 

Po osnutku zakona bi višina cen in povračil temeljila na 
določenih programih storitev izvajalcev in bi bremenila upo- 
rabnike oziroma onesnaževalce vode pri kriterijih različne 
uporabe vode za posamezne namene oziroma za dejavnosti 
posameznih uporabnikov. Sredstva vodnega prispevka naj bi 
se namensko uporabljala za zagotavljanje tistih del in nalog, 
ki so smiselno dosedaj opredeljene z minimalno vodnogospo- 
darsko dejavnostjo. Višina in način obračunavanja vodnega 
prispevka se določi s posebnim zakonom. 

Združevanje sredstev vključno s samoprispevkom naj bi se 
po osnutku uveljavljajo po principih neposredne svobodne 
menjave dela in se medsebojni odnosi in razmerja razreševali 
na načine, ki veljajo za združevanje dela in sredstev skladno z 
zakonom o združenem delu. Pri tem naj bi veljalo načelo 
stroge namenske uporabe sredstev in poseben nadzor nad 
trošenjem teh sredstev. 

Glede na skupščinske razprave so vodnogospodarski ob- 
jekti in naprave v splošni rabi opredeljene kot osnovna sred- 
stva vodnogospodarskih organizacij, in sicer tistih organiza- 
cij, ki s takimi sredstvi delajo. Dane so tudi usmeritve glede 
amortizacije teh sredstev. Kot investitor gradnje ali rekon- 
strukcije vodnogospodarskih objektov in naprav v splošni 
rabi po osnutku zakona lahko nastopa območna vodna skup- 
nost, temeljna skupnost za vode, vodnogospodarska organi- 
zacija, poslovna skupnost vodnogospodarskih organizacij 
združenega dela in krajevna skupnost. Pri tem naj bi veljalo, 
da območna vodna skupnost ali temeljna skupnost za vode 
poveri opravljanje investitorskih del organizaciji združenega 
dela ali poslovni skupnosti, ki pa ne sme biti izvajalec gradnje 
ali rekonstrukcije vodnogospodarskih objektov in naprav, za 
katere opravlja investitorska dela. 

Z osnutkom zakona je predlagatelj problematiko planiranja 
na področju vodnega gospodarstva uskladil z rešitvami, ki jih 
vsebujeta republiški in zvezni zakon o sistemu družbenega 
planiranja. Pri tem osnutek zakona ne ponavlja določb, ki jih 
vsebujeta prej omenjena zakona. Urejene so le posebnosti 
planiranja na vodnogospodarskem področju. Vodnogospo- 
darske osnove so opredeljene kot podlaga za gospodarjenje z 
vodnimi in tudi strokovna osnova za sestavo in izvajanje 
planskih aktov v vodnih skupnostih, planskih aktov temeljnih 
vodnogospodarskih in drugih gospodarskih organizacij, ki 
imajo potrebe po vodi oziroma, ki onesnažujejo vodo. Vodno- 
gospodarske osnove se izdelajo najmanj za dobo 10 let in 
sicer za posamezno vodno območje in se po uskladitvi v Zvezi 
vodnih skupnosti Slovenije sprejemajo v občinskih vodnih 
skupnostih 

V območnih vodnih skupnostih sprejemajo člani dolgo- 
ročne, srednjeročne in letne plane na podlagi medsebojno 
usklajenih elementov ter svoje plane usklajujejo z drugimi 
samoupravnimi interesnimi ter drugimi skupnostmi. 

Kar zadeva izdajo vodnogospodarskih smernic je v osnutku 
zakona uveljavljena sprememba, da smernice izda vodnogo- 
spodarska organizacija. Ta je poprej dajala predlog smernic, 
smernice pa je izdajala območna vodna skupnost oziroma 
Zveze vodnih skupnosti. Ker so smernice po svojem pravnem 
značaju samoupravni akt in je skrb za stanje vodnogospodar- 
skih objektov in naprav v splošni rabi in za vzdrževanje narav- 
nih vodotokov naložena po osnutku zakona vodnogospodar- 
skim organizacijam, ni razloga, da bi vodnogospodarske or- 
ganizacije dajale le predlog smernic in ne izdajale smernic 
samih. Za to, da izdajajo vodnogospodarske organizacije vo- 
dnogospodarske smernice, govori tudi dejstvo, da izdajajo te 
smernice po postopku in na način, ki ga predpišejo vodne 
skupnosti s pravilnikom. 

Glede vodnogospodarskega poslopja oziroma postopka za 
izdajanje takega soglasja se je predlagatelj opredelil, da se ne 
spremenijo sedanje zakonske določbe, pač pa se nepravilno- 
sti in nejasnosti odpravijo s spremembo podzakonskih pred- 
pisov. Prav tako naj bi se prekinila praksa, da strokovne 
službe t. j. delovna skupnost zveze vodnih skupnosti in ob- 
močnih vodnih skupnosti dajejo predhodna mnenja za vo- 
dnogospodarska soglasja in naj to odgovornost prevzamejo 
ustrezno oblikovani organi zveze vodnih skupnosti oziroma 
območnih vodnih skupnosti. 

V predhodnih in končnih določbah je predpisana uskladitev 
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organizacije in dejavnosti ter samoupravnih splošnih aktov z 
določbami tega zakona. 

III. 
Predlagatelj pri izdelavi osnutka ni našel tudi po usklajeva- 

nju in proučitvi razlogov, ki bi podpirali sugestijo, da se 
namesto Zveze vodnih skupnosti Slovenije ustanovi Republi- 
ška skupnost za vode. Pri tem je ugotovil da ni nobenega 
utemeljenega stvarnega razloga, ki bi pogojeval urejanje 
družbenoekonomskega odnosa s takega nivoja. Naloge Zveze 
vodnih skupnosti Slovenije so opredeljene s sedaj veljavnim 
zakonom o vodah tako, da se usklajevanje določenih zadev in 

njih urejanje učinkovito izpelje v zvezi. Predlagatelj tudi ni 
sledil sugestij, da bi z osnutkom zakona predvidel obvezno 
ustanavljanje temeljnih skupnosti za vode. Taka zakonska 
ureditev bi bila namreč neskladna z ustavo. Pri tem pa predla- 
gatelj meni, da obstoječi zakon o vodah predvideva dovolj 
široko možnost samoupravnega ustanavljanja temeljnih 
skupnosti za vode. Dejstvo je tudi, da tako možnost previde- 
vajo že samoupravni sporazumi o ustanovitvi območnih vo- 
dnih skupnosti. Glede na to bi bilo primerno ustanavljanje 
temeljnih skupnosti za vode tam, kjer je potreba za to, spod- 
buditi z družbenopolitično akcijo. 

PREGLED členov zakona o vodah (Ur. list SRS 16/1974), ki se spreminjajo 

OPOMBE: 4. člen 

1) Na področju vodnega gospodarstva se 
za zadeve posebnega družbenega pomena 
štejejo: 

- programiranje razvoja vodnega gospo- 
darstva, zbiranje in obdelava hidroloških in 
drugih za vodno gospodarstvo pomembnih 
podatkov; 
- obramba pred poplavami; 
- urejanje vodnega režima, da se zagotovi 
varstvo pred škodljivim delovanjem voda in 
erozije, varstvo vodnih količin in zalog ter 
varstvo kakovosti voda; 
- vzdrževanje naravnih vodotokov in vodno- 
gospodarskih objektov ter naprav v splošni 
rabi; 
- urejanje medrepubliških in meddržavnih 
vodnogospodarskih zadev. 

7. člen 

1) Financiranje dejavnosti vodnih skupno- 
sti zagotavljajo uporabniki vode s prispevkom 
(v nadaljnjem besedilu: vodni prispevek). Vo- 
dni prispevek plačujejo delovni ljudje preko 
temeljnih organizacij združenega deia oziro- 
ma občani kot uporabniki vode in vodnogo- 
spodarskih storitev (v nadaljnjem besedilu: 
uporabniki vode). 

2) Financiranje dejavnosti vodnih skupno- 
sti se zagotavlja s samoupravnimi sporazumi, 
temelječimi na solidarnosti in sorazmernem 
prispevanju finančnih sredstev uporabnikov 
voda glede na njihovo ekonomsko moč in 
dohodek, glede na koristi, ki jih imajo od 
uporabe in vodnogospodarskih storitev, ter 
glede na stopnjo onesnaženja, ki jo povzroča 
njihova uporaba vode. 

9. člen 

1) Vodne skupnosti ustanovijo: 
1. Temeljne in druge organizacije združe- 

nega dela in skupnosti, ki opravljajo gospo- 
darsko ali komunalno gospodarsko dejavnost 
in občani, ki opravljajo samostojno obrtno ali 
drugo gospodarsko dejavnost; 

2. krajevne skupnosti; 
3. temeljne in druge vodnogospodarske 

organizacije združenega dela in njihove skup- 
nosti. 

2) Vodna skupnost se ustanovi kot območ- 
na vodna skupnost in širša vodna skupnost. 

3) Območna vodna skupnost se ustanovi 
za eno vodno območje 

4) Za eno vodno območje se lahko ustano- 
vi tudi več območnih vodnih skupnosti, če so 
se tako sporazumeli ustanovitelji iz prvega 
odstavka tega člena. 

5) Če je na enem vodnem območju usta- 
novljenih več območnih vodnih skupnosti, se 
te obvezno združujejo v širšo vodno skupnost 
za celotno vodno območje. 

6) Območne vodne skupnosti se lahko 
združujejo v širšo vodno skupnost tudi za več 
vodnih območij. 

7) Za območje SR Slovenije ustanovijo ob- 
močne vodne skupnosti zvezo vodnih skup- 
nosti Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zveza 
vodnih skupnosti). 

11. člen 

1) Ustanovitelji iz prvega odstavka 9. člena 
tega zakona ustanovijo vodno skupnost s sa- 
moupravnim sporazumom o ustanovitvi skup- 
nosti, s katerim opredelijo pogoje in način 
zadovoljevanja svojih osebnih in skupnih po- 
treb po vodi in vodnogospodarskih storitvah, 
zlasti pa: 
- notranjo organizacijo skupnosti in njeno 
povezovanje v širše skupnosti, 
- način enakopravnega odločanja v organih 
upravljanja skupnosti, sprejemanja sklepov 
ter pooblastila in odgovornost organov 
upravljanja, 
- način zbiranja, združevanja ter porabe 
sredstev, 
- način opravljanja storitev po vodnogospo- 
darskih organizacijah in strokovnih službah 
ter njihove pravice in dolžnosti. 

2) Samoupravni sporazum o ustanovitvi 
vodne skupnosti je sprejet, ko ga podpišejo 
pooblaščeni organi ustanoviteljev, ki pred- 
stavljajo večino delavcev oziroma delovnih 
ljudi organizacij oziroma skupnosti iz 1. in 3. 
točke prvega odstavka 9. člena oziroma veči- 
no občanov iz 2. točke 9. člena tega zakona. 

3) Samoupravni sporazum o ustanovitvi 
zveze vodnih skupnosti potrdi Skupščina SR 
Slovenije. „ 

12. člen 
1) Vodne skupnosti in njihove temeljne 

skupnosti ter interesne enote so pravne ose- 
be in nosilke pravic in obveznosti, ki jih dolo- 
ča zakon, samoupravni sporazum oziroma 
statut. 

2) Vodne skupnosti in njihove temeljne 
skupnosti ter interesne enote upravlja skup- 
ščina, ki lahko poveri določene izvršilne funk- 
cije svojim izvršilnim organom, ki so ji za 
svoje delo odgovorni. 

3) V zvezi vodnih skupnosti se oblikuje po- 
seben samoupravni organ za urejanje kmetij- 
skih zemljišč s sredstvi, zbranimi po določbah 
13. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Ura- 
dni list SRS, št. 26/73). 
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14. člen 

1) Skupščino širše vodne skupnosti sestav- 
ljata dva zbora delegatov, ki jih izvolijo skup- 
ščine območnih vodnih skupnosti iz vrst svo- 
jih delegatov po enakih načelih, kot je to 
določeno v prejšnjem členu tega zakona. 

15. člen 

1) Skupščine območnih in širših vodnih 
skupnosti odločajo o zadevah, ki so v njihovi 
pristojnosti praviloma tako, da se sklepi spre- 
jemajo enakopravno v vsakem zboru posebej. 

2) Samoupravni sporazum o ustanovitvi ali 
statut vodne skupnosti lahko določi zadeve, o 
katerih glasujejo delegati obeh zborov na 
skupni seji, razen v zadevah zbiranja in troše- 
nja sredstev iz prispevka članov, kakor tudi v 
zadevah, ki lahko vplivajo na delitev dohodka 
v vodnogospodarskih organizacijah. 

3) Postopek za odločanje in sprejemanje 
sklepov v skupščini ali v drugih samoupravnih 
organih skupnosti ter postopek in način us- 
klajevanja v zadevah, kadar zbora skupščine 
ne odločita enako, se določi s samoupravnim 
sporazumom o ustanovitvi ali s statutom 
skupnosti. 1g č|en 

1)Če se v okviru območne vodne skupnosti 
ustanovijo temeljne skupnosti oziroma intere- 
sne enote, urejajo temeljne skupnosti oziro- 
ma interesne enote zadeve iz prejšnjega člena 
tega zakona o obsegu, ki zadeva temeljne 
pravice in obveznosti njihovih članov do vo- 
dnega režima, kolikor ne posegajo v pravice 
in obveznosti ostalih članov vodne skupnosti. 

2) Če je ustanovljena širša vodna skupnost 
po določbah petega odstavka 9. člena tega 
zakona, ureja ta skupnost zadeve iz 18. člena 
tega zakona v obsegu, ki zadeva pravice in 
obveznosti vseh članov širše skupnosti, zlasti 
pa zadeve celovitosti vodnega režima na me- 
dregionalnem vodotoku. 

3) Zadeve iz prvega in drugega odstavka se 
določijo s samoupravnim sporazumom o 
ustanovitvi. 

21. člen 
1) Vodne skupnosti in njihove temeljne 

skupnosti ter interesne enote urejajo medse- 
bojna razmerja na podlagi značilnosti vodne- 
ga režima v mejnem oziroma iztočnem prere- 
zu vodotoka, ugotovljenih vodnogospodar- 
ski osnovi. 

2) Za vsak nameravani ukrep ali poseg v 
vodni režim, ki pomeni bistveno spreminjanje 
vodnega režima v mejnem ali iztočnem prere- 
zu ali zaradi katerega je ogrožena preskrba s 
pitno vodo ali je dana nevarnost poplav, si 
mora vodna skupnost pridobiti mnenje druge 
prizadete vodne skupnosti. 

3) O sporu med prizadetimi skupnostmi v 
zadevah iz prejšnjega odstavka odloča zveza 
vodnih skupnosti: o sporu, ki prizadene inte- 
res več občin odloča zveza vodnih skupnosti 
v soglasju s Skupščino SR Slovenije. 

22. člen 

1) Vodni prispevek plačujejo temeljne orga- 
nizacije združenega dela, ki opravljajo gospo- 
darsko ali komunalno-gospodarsko dejav- 

nost, in občani, ki opravljajo obrtno ali drugo 
gospodarsko dejavnost (v nadaljnjem besedi- 
lu: plačniki). 

2) Plačniki iz prejšnjega odstavka plačujejo 
vodni prispevek od vsake naslednje osnove 
posebej; 

- od doseženega dohodka; 
- od količine izkoriščene ali uporabljene 

vode oziroma od količine proizvedene elek- 
trične energije; 

- od količine in stopnje izpuščene onesna- 
žene vode oziroma od količine izpuščenih 
drugih snovi, ki onesnažujejo vodo; 

- od količine odvzetega peska, mivke, pro- 
da in strug, brežin in priobalnih zemljišč; 

3) Komunalne in druge vodovodne organi- 
zacije plačujejo vodni prispevek za vodo, ki jo 
oddajajo iz javnih vodovodnih naprav gospo- 
dinjstvom in tistim organizacijam združenega 
dela in drugim organizacijam, ki se ne ukvar- 
jajo, z gospodarsko ali komunalno-gospodar- 
sko dejavnostjo. 

4) Ne glede na določbe prvega do tretjega 
odstavka tega člena komunalne organizacije 
ne plačujejo vodnega prispevka za vodo, ki se 
uporablja za zalivanje javnih zelenih površin, 
čiščenje javnih prometnih površin, gašenje 
požarov in transport odpadnih vod ter vzdrže- 
vanje in izkoriščanje komunalnih hidrotehnič- 
nih objektov. 

23. člen 
1) Območna vodna skupnost zagotovi fi- 

nanciranje vodnogospodarskih del s samou- 
pravnim sporazumom o financiranju vodno- 
gospodarskih del, ki ga sklenejo člani skup- 
nosti in drugi plačniki vodnega prispevka iz 
prvega odstavka prejšnjega člena tega zako- 
na. Samoupravni sporazumi morajo biti skle- 
njeni vsaj en mesec pred pričetkom leta za 
katerega veljajo. 

2) Območna vodna skupnost pripravi sa- 
moupravni sporazum o financiranju vodno- 
gospodarskih del ta'ko, da zagotovi najmanj 
takšno višino sredstev kot je potrebna za mi- 
nimalno vodnogospodarsko dejavnost po- 
sebnega družbenega pomena. 

3) Za minimalno dejavnost po prejšnjem 
odstavku se šteje: 

- minimalna amortizacija zgrajenih vodno- 
gospodarskih objektov in naprav v splošni 
rabi; 

- redno vzdrževanje naravnih in hudourni- 
ških območij regionalnega in medregionalne- 
ga pomena; 

- investicijsko urejanje vodnega režima na 
vodotokih in na hudourniških območjih me- 
dregionalnega pomena, izjemoma pa tudi na 
manjših vodotokih, če so takšne investicije 
posebej pomembne za republiko; 

- pomoč pri urejanju vodnega režima na 
gospodarsko manj razvitih območjih SR Slo- 
venije; 

- opravljanje vodnogospodarske strokov- 
ne službe in financiranje študijsko raziskoval- 
ne dejavnosti; 
- sredstva za opravljanje nalog širše vodne 

skupnosti in zveze vodnih skupnosti. 
4) Višina sredstev, ki je potrebna za mini- 

malno vodnogospodarsko dejavnost se dolo- 
či z družbenim dogovorom, ki ga sklenejo: 

OPOMBE: 
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OPOMBE: zveza vodnih skupnosti in Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije. Družbeni dogovor pripra- 
vi zveza vodnih skupnosti ob sodelovanju ob- 
močnih vodnih skupnosti. 

24. člen 

1) Če člani območne vodne skupnosti in 
plačniki vodnega prispevka ne sklenejo sa- 
moupravnega sporazuma o financiranju vo- 
dnogospodarskih del niti v dveh mesecih po 
preteku roka iz prvega odstavka prejšnjega 
člena, sprejme Skupščina SR Slovenije zakon 
o vodnem prispevku, s katerim se zagotovi, 
nemoteno financiranje vodnogospodarskih 

1) Za uporabo posebnih vodnogospodarkih 
objektov ali naprav (melioracijskih objektov, 
vodovodov, kanalizacije itd.), ki so osnovno 
sredstvo vodnogospodarskih organizacij, pla- 
čujejo uporabniki nadomestilo. 

2) Višina nadomestila je sorazmerna stro- 
škom, ki jih ima vodnogospodarska organiza- 
cija z objekti ali napravami in sorazmerna 
koristim, ki jo imajo od njih uporabniki. 

3) Odločba o višini nadomestila začne velja- 
ti, ko jo potrdi na predlog območne vodne 
skupnosti oziroma temeljne skupnosti ali in- 
teresne enote skupščina občine, na katere 
območju je. posebni vodnogospodarski objekt 
ali naprava. 26. člen 

1) Vodnogospodarske storitve poverjajo vo- 
dne skupnosti vodnogospodarskim organiza- 
cijam, ki so v skladu s tem zakonom ustanov- 
ljene za njihovo območje, in drugim za to 
usposobljenim organizacijam združenega 
dela. 

2) V samoupravnem sporazumu o ustanovi- 
tvi vodne skupnosti se posebej določijo stori- 
tve, ki se poverjajo vodnogospodarskim orga- 
nizacijam. Med te storitve spadajo predvsem 
vsa dela v zvezi z rednim vzdrževanjem vo- 
dnogospodarskih objektov in naprav v sploš- 
ni rabi ter redno vzdrževanje naravnih vodo- 
tokov in druge naloge, ki so določene s tem 
zakonom. 

3) Izvajanje del iz drugega odstavka tega 
člena zagotovijo vodne skupnosti z večletnimi 
in letnimi pogodbami, ki jih sklepajo z vodno- 
gospodarskimi organizacijami. 

4) Gradbena dela, ki niso posebej navedena 
v samoupravnih sporazumih iz drugega od- 
stavka tega člena, se oddajajo v skladu s 
predpisi o gradnji objektov, pri tem pa imajo 
vodnogospodarske organizacije prednost 
pod enakimi pogoji. 

27. člen 

1) Vodnogospodarske storitve iz drugega 
odstavka prejšnjega člena tega zakona oprav- 
ljajo vodnogospodarske organizacije za ure- 
janje voda in vodnogospodarska organizacija 
za urejenje hudournikov. 

2) Vodnogospodarska organizacija za ure- 
janje voda se ustanovi za eno vodno območje 
ali za več vodnih območij, izjemoma pa tudi 
za dej vodnega območja. 

3) Če deluje na enem vodnem območju več 
vodnogospodarskih organizacij za urejanje 
voda, se te združijo v skupnost. 

4) Če vodnogospodarska organizacija 
opravlja tudi druge dejavnosti mora te dejav- 
nosti organizirati v posebnih temeljnih orga- 
nizacijah združenega dela. 

5) Za imenovanje individualnega poslovo- 
dnega organa ali drugega temu ustreznega 
organa vodnogospodarske organizacije ali 
sestavljene vodnogospodarske organizacije 
je potrebno soglasje zbora uporabnikov voda 
vodne skupnosti. 

6) Glede organizacije in poslovanja, pravic 
in obveznosti in za urejanje notranjih razmerij 
v vodnogospodarskih organizacijah, veljajo 
splošni predpisi o organizaciji, poslovanju, 
pravicah in obveznostih ter o načinu urejanja 
notranjih razmerij v organizacijah združenega 
dela, če ni s tem zakonom določeno drugače. 

29. čien 

1.) Programiranje razvoja vodnega gospo- 
darstva, opravljanje študijsko raziskovalnih 
del, tehnično-nadzornih del in drugih stro- 
kovnih del, ki naj zagotavljajo potrebno stro- 
kovnost v delu vodnih skupnosti, izvaja zveza 
vodnih skupnosti s posebnimi strokovnimi 
službami. 

2.) Delavci, ki v zvezi vodnih skupnosti 
opravljajo zadeve iz prejšnjega odstavka tega 
člena, ustanovijo delovno skupnost strokov- 
nih služb. 

3.) Medsebojne pravice in dolžnosti delav- 
cev delovne skupnosti ter zveze vodnih skup- 
nosti, za katere opravljajo zadeve, iz prvega 
odstavka tega člena, se urejajo s samouprav- 
nim sporazumom o ustanovitvi te skupnosti in 
s pogodbo. 

4.) S samoupravnim sporazumom iz prejš- 
njega odstavka se lahko določi, da bo oprav- 
ljala delovna skupnost strokovne zadeve iz 
prvega odstavka tega člena tudi za območne 
in širše vodne skupnosti. 

5.) Razmerja med delavci delovne skupno- 
sti strokovnih služb se urejajo s samouprav- 
nim sporazumom v skladu z zakonom. 

6.) Opravljanje strokovnih nalog iz prvega 
odstavka tega člena, ki jih s samoupravnim 
sporazumom območne in širše vodne skup- 
nosti niso prenesle na delovno skupnost zve- 
ze vodnih skupnosti, zagotovijo te skupnosti s 
svojo strokovno službo. 

IV. VODNOGOSPODARSKE OSNOVE IN NA- 
ČRTI 
ZA RAZVOJ VODNEGA GOSPODARSTVA 

30. člen 
1J Vodnogospodarske .osnove dajejo na 

podlagi prikaza dahosti in vrednosti vodnega 
režima v povodju in časovnem obdobju izho- 
dišča in možnosti bodočega vodnogospodar- 
skega razvoja. Vodnogospodarske osnove so 
podlaga za izdelavo regionalnega prostorske- 
ga plana in vodnogospodarskih razvojnih na- 
črtov. 

2.) Vodnogospodarske osnove se izdelajo 
za vodna območja; sprejme jih zveza vodnih 
skupnosti na predlog območne vodne skup- 
nosti oziroma širše vodne skupnosti. 

31. člen 

1.) Delovni ljudje in občani ter njihove te- 
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meljne in druge organizacije združenega dela 
uresničujejo svoje osebne in skupne potrebe 
glede rabe in izkoriščanja vode in vodnogo- 
spodarskih storitev v skladu s skupnimi načrti 
za urejanje in razvoj vodnega gospodarstva, 
ki jih sporazumno sprejmejo v vodni skupno- 
sti. 

2.} Dolgoročni načrt vsebuje predvidevanja 
glede zadovoljevanja potreb delovnih ljudi po 
vodi in vodnogospodarskih storitvah za dobo 
do leta 2000. 

3.) Srednjeročni načrt razvoja vodnega go- 
spodarstva vsebuje program in finančno kon- 
strukcijo za izvedbo načrta, sestavljeno na 
podlagi idejnotehničnih rešitev za obdobje 5 
let. 

4.}Letni načrt vsebuje program in podrob- 
no finančno realizacijo vodnogospodarskih 
del in ukrepov sestavljeno na podlagi tehnič- 
ne dokumentacije. 

5) Načrti vodnogospodarskega razvoja mo- 
rajo biti medsebojno usklajeni in izdelani v 
skladu z regionalnimi prostorskimi plani in 
družbenimi načrti razvoja družbenopolitičnih 
skupnosti. 

32. člen 
1.) Za vsako spremembo vodnega režima, ki 

lahko nastane z rabo in izkoriščanjem vode, z 
izpuščanjem onesnažene vode oziroma dru- 
gih snovi, ki onesnažujejo vodo, z gradnjo in 
rekonstrukcijo vodnogospodarskih in drugih 
objektov in naprav ter z drugimi posegi v 
naravni ali umetni vodotok in vodna zemlji- 
šča, s katerimi se spreminja količina, kako- 
vost, prostorska ali časovna razporeditev vo- 
da oziroma se spreminjajo razmere na vodnih 
in priobalnih zemljiščih, so potrebne vodno- 
gospodarske smernice, vodnogospodarska 
soglasja in vodnogospodarska dovoljenja, če 
ni s tem zakonom drugače določeno. 

2.)Vodnogospodarske smernice, soglasja 
in dovoljenja se izdajajo v skladu z vodnogo- 
spodarsko osnovo in načrti razvoja vodnega 
gospodarstva. 

3.) Vodnogospodarsko soglasje in vodno- 
gospodarsko dovoljenje za zadeve, ki utegne- 
jo vplivati na spremembo vodnega režima na 
medrepubliških oziroma meddržavnih vodo- 
tokih, se izda po poprejšnjem soglasju pri- 
stojnega organa oziroma pooblaščene orga- 
nizacije prizadete republike oziroma v skladu 
z mednarodno pogodbo s poprejšnjim so- 
glasjem zveznega sekretariata za kmetijstvo 
in zveznega sekretariata za narodno 
obrambo. 

34. člen 
1.) Za pridobitev lokacijskega dovoljenja za 

gradnjo objektov in naprav in za druge pose- 
ge v prostor v smislu prvega odstavka 32. 
člena tega zakona, si mora investitor pridobiti 
vodnogospodarske smernice. 

2.) Vodnogospodarske smernice izda ob- 
močna vodna skupnost na predlog vodnogo- 
spodarske organizacije oziroma širša vodna 
skupnost, če so se tako sporazumele območ- 
ne vodne skupnosti. 

3) Zveza vodnih skupnosti izda smernice na 
predlog delovne skupnosti strokovnih služb v 
primerih iz drugega odstavka 36. člena tega 

zakona in v primerih, ko lokacijsko dovoljenje OPOMBE: 
rabi območna vodna skupnost oziroma vo- 
dnogospodarska organizacija sama. 

4.} Postopek in način izdajanja vodnogo- 
spodarskih smernic predpišejo vodne skup- 
nosti s pravilnikom v skladu s samoupravnim 
sporazumom o ustanovitvi ali s statutom 
skupnosti. 

5]Zahtevi za vodnogospodarske smernice 
mora investitor priložiti predpisano vodnogo- 
spodarsko dokumentacijo. 

36. člen 
1.J Vodnogopodarsko soglasje izda občin- 

ski upravni organ, pristojen za vodno gospo- 
darstvo, ko pridobi mnenje pristojne vodne 
skupnosti. 

2.jRepubliški sekretariat za urbanizem izda 
vodnogospodarsko soglasje: 

- za gradnjo vodnogospodarskih objektov 
in naprav na vodotokih medregionalnega po- 
mena in na kraških vodah ter na medrepubli- 
ških in meddržavnih vodotokih: 

- za gradnjo drugih objektov in naprav na 
medregionalnih hudourniških območjih in na 
zemljiščih, ki so izpostavljena intenzivnejši 
eroziji in zemeljskim ter snežnim plazovom; 

- za gradnjo akumulacij nad 100.000 m3 

vode; f 

- za vodosilne naprave z jakostjo nad 10 
MW; 
- za odvzem in rabo mineralnih, termalnih 

in zdravilnih vrelcev ter za gradnjo objektov, 
ki utegnejo škodljivo vplivati na kakovost in 
količino teh vod; 

- za odvzem in transport talne vode in 
izvirne vode izdatnosti nad 20 1/sek ter za 
odvzem in transport vode in vodotokov v koli- 
čini nad 50 1/sek, oziroma za več kot 10 
odstotkov minimalnega pretoka; 

- za gradnjo in rekonstrukcijo industrijskih 
objektov in čistilnih naprav oziroma za tehno- 
loške postopke, pri katerih znaša onesnaže- 
nje nad 500 populacijskih ekvivalentov (E)„ ter 
za radioaktivne odpadne vode; 

- za kanalizacijo naselij z več kot 5000 pre- 
bivalci; 

- za gradnjo prometnih terminalov na po- 
vršinrnad 5000 m2 in za gradnjo letališč I. in II. 
reda; 

- za gradnjo naftovodov, produktovodov in 
plinovodov; 

- za odpiranje in izkoriščanje gramoznic; 
- za premostitve vodotokov, katerih 100- 

letna voda znaša 300 m3/sek ali več; 
- za gradnjo in rekonstrukcijo železniških 

prog, magistralnih in regionalnih cest; 
3) Republiški sekretariat za urbanizem izda 
vodnogospodarsko soglasje, ko pridobi mne- 
nje zveze vodnih skupnosti. 
4) Vodnogospodarsko soglasje neha veljati, 
če se v dveh letih od dneva, ko je postalo 
pravnomočno ne prične graditi objekt ali na- 
prava, za katero je Dilo izdano, ali ni bil vložen 
zahtevek za gradbeno dovoljenje. 

40. člen 
1) Vodni režim se v skladu z določbami 3. 

člena tega zakona ureja z vzdrževanjem vodo- 
tokov in zbiralnikov, z gradnjo in z vzdrževa- 
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OPOMBE: njem vodnogospodarskih objektov in naprav, 
kakor tudi z drugimi ukrepi in posegi, ki so 
pomembni za urejanje vodnega režima. 

2) Vodni režim se v skladu z vodnogospo- 
darsko osnovo ureja na podlagi načrtov ra- 
zvoja vodnega gospodarstva. 

45. člen 

1) Ukrepi in dela, ki so potrebna za obram- 
bo pred poplavami in hudournimi vodami na 
določenem območju, se določajo v načrtu za 
obrambo pred poplavami, ki ga pripravi vo- 
dna skupnost ali širša vodna skupnost, sprej- 
mejo pa ga občinske skupščine. 

2) Načrt za obrambo pred poplavami na 
medrepubliških in meddržavnih vodah pripra- 
vi zveza vodnih skupnosti na podlagi sprejetih 
načrtov iz prejšnjega odstavka. Načrt sprejme 
Skupščina SR Slovenije v sporazumu s pri- 
stojnimi organi v drugih republikah. 

3) V načrtu za obrambo pred poplavami je 
lahko predvidena tudi udeležba občanov in 
organizacij združenega dela kadar je nevar- 
nost poplave tolikšna, da z razpoložljivimi 
sredstvi in delavci ni mogoče zagotoviti 
obrambe. V načrtu se lahko predvidi tudi ude- 
ležba enot jugoslovanske ljudske armade in 
uporabe njenih sredstev. 

50. člen 

1) Vsako izlivanje ali spuščanje nevarnih ali 
škodljivih snovi, do katerega je prišlo po ne- 
srečnem naključju ali okvari, je povzročitelj 
onesnaženja dolžan nemudoma prijaviti naj- 
bližji postaji milice. 

2) Kdor zapazi izlivanje ali izpuščanje ne- 
varnih ali škodljivih snovi, mora vodnogospo- 
darska organizacija za urejanje voda na stro- 
ške povzročitelja nemudoma povzeti potre- 
ben ukrep za zavarovanje vode in morja. Za ta 
del ima pravico zahtevati povračilo"stroškov 
od povzročitelja oziroma, če se ta ne da ugo- 
toviti, od območne vodne skupnosti. 

4) Vodnogospodarska organizacija za ure- 
janje voda mora imeti primerno opremo. Fi- 
nanciranje opreme zagotavlja območna vo- 
dna skupnost in zveza vodnih skupnosti. 

60. čien i 

(1) Vodnogospodarske smernice, vodno- 
gospodarska soglasja in vodnogospodarska 
dovoljenja, ki jih izdajajo pristojne organiza- 
cije oziroma organi, se izbirajo v vodni knjigi. 

(2) Vodne količine, kakovost vode in zgra- 
jeni vodnogospodarski objekti in naprave se 
vpisujejo v kataster voda. 

(3) Vodno knjigo in kataster voda vodi de- 
lovna skupnost zveze vodnih skupnosti, nad- 
zor nad poslovanjem pa opravlja republiški 
sekretariat za urbanizem., 

63. čien 

(1) Republiški sekretar za urbanizem izda 
strokovno navodilo: — za ugotavljanje značil- 
nosti vodnega režima v mejnem oziroma iz- 
točnem prerezu (prvi odstavek 21. člena); 

- o načinu določenja količine in stopnje 
onesnaženosti vode (četrti odstavek 22. 
člena); . 

- o tem, kaj vsebujejo posamezni elementi 
minimalne vodnogospodarske dejavnosti 

(tretji odstavek 23. člena); 
- za izdelavo vodnogospodarskih osnov 

(drugi odstavek 30. člena); 
- o tem, kaj se šteje za manjše spremembe 

vodnega režima (drugi odstavek 33. člena); 
- o tem, kakšna vodnogospodarska doku- 

mentacija je potrebna za pridobitev vodnogo- 
spodarskih smernic, vodnogospodarskega 
soglasja in vodnogospodarskega dovoljenja, 
in kaj morajo vodnogospodarske smernice, 
vodnogospodarska soglasja in vodnogospo- 
darska dovoljenja (peti odstavek 34. člena, 
drugi odstavek 35. člena in tretji odstavek 37. 
člena; 

- o načinu kategorizacije vodotokov in hu- 
dourniških območij po vodnogospodarskem 
pomenu (drugi odstavek 41. člena); 

- o tem, kateri objekti se štejejo za vodno- 
gospodarske objekte v splošni in posebni ra- 
bi, in kateri vodotoki se štejejo za umetne 
vodotoke in druge zbiralnike vode (43 . člen); 

- za določanje meje priobalnih zemljišč, 
erozijskih območij in morske obale (prvi od- 
stavek 46. člena); 

- o metodologiji za preiskavo kakovostnih 
in količinskih sprememb odpadnih voda (51. 
člen); 

- o načinu odvzemanja mivke, peska, pro- 
da in kamna (56. člen); 

- o načinu zbiranja vodnogospodarskih 
smernic, vodnogospodarskih soglasij in vo- 
dnogospodarskih dovoljenj v vodni knjigi in 
katastrih voda, o vpisovanju vodnih količin, 
kakovosti vode in zgrajenih vodnogospodar- 
skih objektov in naprav (59. člen). 

(2) Republiški sekretar za urbanizem izda v 
sporazumu z republiškim sekretarjem za 
kmetijstvo in gozdarstvo in republiškim se- 
kretarjem za zdravstvo in socialno varstvo 
strokovno navodilo o urejanju gnojišč (tretji 
odstavek 49. člena) 

(3) Republiški sekretar za urbanizem izda v 
■sporazumu z republiškim sekretarjem za go- 
spodarstvo strokovno navodilo o tem, kako 
morajo biti zgrajena in opremljena skladišča 
ter transportne naprave za nevarne in škodlji- 
ve snovi (prvi odstavek 55. člena). 

(4) Republiški sekretar za zdravstvo in so- 
cialno varstvo izda strokovno navodilo o nači- 
nu izvajanja nadzorstva nad pitno vodo ter 
objekti.in napravami za oskrbo s pitno vodo 
(55. člen). 

(5) Republiški sekretar za zdravstvo in so- 
cialno varstvo izda v sporazumu z republiškim 
sekretarjem za urbanizem strokovno navodilo 
o tem, katere snovi se štejejo za nevarne in 
škodljive snovi in strokovno navodilo o do- 
pustnih temperaturah vode (49. člen). 

(6) Republiški sekretar za narodno obram- 
bo izda v sporazumu z republiškim sekretar- 
jem za urbanizem strokovno navodilo o vsebi- 
ni načrta za obrambo pred poplavami (45. 
člen). 

Strokovna navodila iz prve, tretje, četrte in 
sedme alinee prvega odstavka ter strokovno 
navodilo iz šestega odstavka tega člena so 
dolžni izdati pooblaščeni predstojniki repu- 
bliških upravnih oganov do 1. januarja 1975, 
vsa ostala strokovna navodila iz tega člena pa 
do 31. decembra 1975. 
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Ljubljana, 9. 6. 1981 

PREDLOG 

ustavnih amandmajev k ustavi SR 

Slovenije 

T! USTAVNI AMANDMAJI SO SESTAVNI DEL USTAVE SR SLOVENIJE IN ZAČNEJO 

VELJATI 2 DNEM NJIHOVE RAZGLASITVE 

AMANDMA I 

1. Vsi organi oblasti iri samoupravljanja in drugi 
nosilci samoupravnih, javnih in drugih družbenih 
funkcij so dolžni v okviru svojih pravic, dolžnosti in 
odgovornosti zagotavljati pogoje za uresničevanje 
interesov delavskega razreda in vseh delovnih 
ljudi v družbenoekonomskih in političnih odnosih 
socialističnega samoupravljanja, zlasti pa v dele- 
gatskem sistemu in za uresničevanje pravic, ob- 
veznosti in odgovornosti delovnih ljudi in občanov 
v samoupravnih in drugih organizacijah in skupno- 
stih in v družbenopolitičnih skupnostih. 

Organizacija, sestava in način dela kolektivnih 
organov oblasti in samoupravljanja se urejajo 
tako, da se zagotavljajo kolektivno delo, odločanje 
in odgovornost in enakopravnost članov teh orga- 
nov pri uresničevanju njihovih pravic, dolžnosti in 

odgovornosti, določenih z ustavo oziroma statu- 
tom in zakonom. 

Vsak član kolektivnega organa je osebno odgo- 
voren za svoje delo in v skladu s svojimi pravicami 
in dolžnostmi za delo in odločitve tega organa. 

Vsak član kolektivnega organa, ki je določen, da 
sodeluje pri delu drugih organov in teles, je dolžan 
ravnati po načelih delegatskega sistema v skladu 
s pooblastili, smernicami in stališči tega organa. 

Vsi organi oblasti in samoupravljanja in drugi 
nosilci samoupravnih, javnih in drugih družbenih 
funkcij so dolžni izvrševati svoje pravice in dolžno- 
sti tako, da je mogoče uresničevati družbeno nad- 
zorstvo nad njihovim delom. 

2. S tem amandmajem se dopolnijo določbe 1. 
točke II. poglavja drugega dela ustave SR Slove- 
nije. 

AMANDMA II 

1. Voljeni in imenovani funkcionarji in drugi no- 
silci samoupravnih, javnih in drugih družbenih 
funkcij, za katere tako določajo ustava, statut in 
zakon, se volijo oziroma imenujejo za dobo do 
štirih let, če za posamezne izmed njih ustava ne 
določa drugače. 

Voljeni in imenovani funkcionarji in drugi nosilci 
samoupravnih, javnih in drugih družbenih funkcij, 
za katere tako določajo ustava, statut ali zakon, so 
lahko izvoljeni oziroma imenovani za isto funkcijo 
največ dvakrat zaporedoma, če za posamezne 
izmed njih ustava ne določa drugače. 

Dolžino mandatne dobe in omejitev ponovne 
izvolitve oziroma imenovanja izvoljenih in imeno- 
vanih funkcionarjev in drugih nosilcev samou- 
pravnih, javnih in drugih družbenih funkcij, za ka- 

tere tako določajo ustava, statut ali zakon, dolo- 
čajo ustava oziroma v skladu z ustavo statut, za- 
kon ali poslovnik skupščine družbenopolitične 
skupnosti. 

Nosilci pravosodnih funkcij, ki jih določa zakon, 
se volijo oziroma imenujejo za dobo do osmih let 
in so lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani. 

Dolžino mandatne dobe in omejitev ponovnega 
imenovanja družbenega pravobranilca samou- 
pravljanja določa zakon. 

2. Določbe o omejitvi ponovne izvolitve oziroma 
imenovanja ne veljajo v primeru, če je voljeni 
oziroma imenovani funkcionar opravljal isto funk- 
cijo manj kot polovico mandatne dobe. 

3. S tem amandmajem se nadomesti 182. člen 
ustave SR Slovenije. 



AMANDMA III 

1. Predsednik in podpredsednik Skupščine SR 
Slovenije in predsedniki njenih zborov se volijo za 
dve leti in so lahko izvoljeni za to funkcijo največ 

dvakrat zaporedoma. 
2. S tem amandmajem se nadomesti drugi od- 

stavek 363. člena ustave SR Slovenije. 

AMANDMA IV 

1. Predsedstvo republike sestavljajo predse- 
dnik, šest članov in po položaju predsednik or- 
gana Zveze komunistov Slovenije, določenega s 
statutom Zveze komunistov Slovenije in predse- 
dnik organa Socialistične zveze delovnega ljud- 
stva Slovenije, določenega s statutom Sociali- 
stične zveze delovnega ljudstva Slovenije. 

2. Člani Predsedstva republike se volijo za štiri 
leta in so lahko največ dvakrat zaporedoma izvo- 
ljeni za to funkcijo. 

Predsednik Predsedstva republike se voli za 
dve leti in je lahko največ dvakrat zaporedoma 
izvoljen za to funkcijo. 

Kandidate za predsednika in člane Predsedstva 
republike določi kandidacijska konferenca Socia- 
listične zveze delovnega ljudstva Slovenije. Na- 
čela kandidacijskega postopka ureja zakon. 

Predsednik in člani Predsedstva republike so 
izvoljeni, če dobijo večino glasov vseh delegatov v 
dveh tretjinah občinskih skupščin in skupščin 
skupnosti občin kot posebnih družbenopolitičnih 
skupnosti. 

3. S tem amandmajem se nadomestijo prvi, 
drugi in četrti odstavek 383. člena in 386. člen 
ustave SR Slovenije. 

AMANDMA V 

1. Člane Sveta republike voli na predlog Pred- 
sedstva republike Skupščina SR Slovenije izmed 
družbenopolitičnih in drugih javnih delavcev in so 

lahko ponovno izvoljeni. 
2. S tem amandmajem se nadomesti drugi od- 

stavek 391. člena ustave SR Slovenije. 

AMANDMA VI 

1. Kandidat za predsednika izvršnega sveta 
predlaga člane izvršnega sveta po poprej oprav- 
ljenem postopku v Socialistični zvezi delovnega 
ljudstva Slovenije. 

2. Za predsednika izvršnega sveta ne more biti 
ista oseba izvoljena dvakrat zaporedoma. 

Člani izvršnega sveta, republiški sekretarji in 
drugi z zakonom določeni republiški funkcionarji, 

ki vodijo republiške upravne organe, so lahko naj- 
več dvakrat zaporedoma izvoljeni oziroma imeno- 
vani za isto funkcijo. 

3. Izvršni svet odloča z večino glasov vseh čla- 
nov. 

4. S tem amandmajem se nadomestijo peti in 
šesti odstavek 394. člena in drugi odstavek 397. 
člena ustave SR Slovenije in dopolni drugi odsta- 
vek 394. člena ustave SR Slovenije. 

AMANDMA VII 

1. Ustavno sodišče sestavlja devet sodnikov. 
Sodnike ustavnega sodišča voli na predlog Pred- 
sedstva republike Skupščina SR Slovenije za 
osem let in ne morejo biti ponovno izvoljeni. 

2. Predsednika ustavnega sodišča voli Skup- 

ščina SR Slovenije izmed sodnikov na predlog 
Predsedstva republike za dve leti in je lahko naj- 
več dvakrat zaporedoma izvoljen za to funkcijo. 

3. S tem amandmajem se nadomestita prvi in 
drugi odstavek 425. člena ustave SR Slovenije. 

AMANDMA VIII 

1. Za izvedbo ustavnih amandmajev I do VII k 
ustavi SR Slovenije in za zagotovitev prehoda k 
njihovi uporabi se sprejme poseben ustavni za- 
kon. 

2. Predlog ustavnega zakona določijo zbori 

Skupščine SR Slovenije. 
Ustavni zakon sprejmejo vsi zbori Skupščine SR 

Slovenije enakopravno. Ustavni zakon je sprejet, 
če zanj glasujeta dve tretjini delegatov vsakega 
zbora. 
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OBRAZLOŽITEV 

Uvod 
Pri oblikovanju predloga amandmajev je Komisija 

Skupščine SR Slovenije za pripravo sprememb ustave 
SR Slovenije izhajala iz tega, da so bila v javni razpravi 
in pri povzemanju njenih rezultatov v SZDL Slovenije v 
celoti podprta temeljna izhodišča in usmeritve osnutka 
amandmajev. To velja zlasti za naslednja izhodišča in 
usmeritve: 

- pobudo tovariša Tita o uresničevanju kolektivnega 
dela in odgovornosti je treba razumeti predvsem kot 
zelo pomembno zahtevo po nadaljnji demokratizaciji 
celote družbenopolitičnih odnosov na samoupravnih 
družbenoekonomskih temeljih; 

- za celovito uresničevanje Titove pobude je nujna 
široka in trajna družbenopolitična aktivnost organizira- 
nih subjektivnih družbenih dejavnikov, pri čemer z 
ustavnimi spremembami le spodbujamo takšno aktiv- 
nost in odpravljamo ustavne ovire za doslednejše uve- 
ljavljanje načel o kolektivnem delu in odgovornosti; 

- glede na to, da velja težišče družbenopolitične 
aktivnosti usmeriti v doslednejše uveljavljanje ustavne 
ureditve, je mogoč le tak pristop, ki ne bo spreminjal 
ustavnega položaja in pristojnosti organov družbeno- 
političnih skupnosti ter odnosov med njimi; 

- pri oblikovanju novih rešitev je potrebno dosledno 
upoštevati specifičen položaj in funkcije posameznih 
organov posameznih družbenopolitičnih skupnosti v 
ustavnem sistemu ter praktične izkušnje uresničevanja 
njihove ustavne zasnove in temu prilagajati rešitve, ki 
naj zagotovijo doslednejše uresničevanje kolektivnega 
dela in odgovornosti; 

- ni potrebno širiti obsega ustavnih določb, ki se 
nanašajo na vprašanja mandatne dobe in omejitve po- 
novne izvolitve, niti vnašati v ustavo tovrstnih določb, 
ki bi zavezovale občine. 

Pri oblikovanju predloga amandmajev je komisija 
upoštevala stališča, ki so jih na podlagi javne razprave 
oblikovali Predsedstvo CK ZKS ter Republiška konfe- 
renca SZDL Slovenije in njeno Predsedstvo. Pri tem je 
zlasti pomembna skupna usmeritev teh stališč, s katero 
se zavzemajo za neposredno povezovanje dolžine tra- 
janja mandatne dobe funkcionarjev skupščin in njim 
odgovornih organov z dolžino trajanja mandatne dobe 
članov delegacij temeljnih samoupravnih organizacij 
in skupnosti. Komisija meni, da takšna usmeritev nepo- 
sredno temelji na določbah ustave SFRJ in ustave SR 
Slovenije, ki v poglavjih o temeljih družbenopolitič- 
nega sistema med drugim določata, da ne more nihče 
opravljati samoupravnih, javnih in drugih družbenih 
funkcij, če mu jih niso poverili delovni ljudje ali skup- 
ščine družbenopolitičnih skupnosti, kar pomeni dele- 
gacije, ki skupščine sestavljajo. Takša ureditev za- 
hteva, da pri uresničevanju kadrovske politike kot pra- 
vilo za člane republiških organov uveljavimo enkratno 
opravljanje funkcij, na predsedniških funkcijah pa 
možnost enkratne ponovne izvolitve vežemo na oceno 
uspešnosti njihovega delovanja. To zahteva, da v bo- 
doče še dosledneje uveljavljamo sprotno, kontinuirano 
in odgovorno ocenjevanje uspešnosti delovanja vseh 
nosilcev samoupravnih, javnih in drugih družbenih 
funkcij ter z ustavo dane možnosti za zagotavljanje 
odgovornosti nosilcev teh funkcij. Možnost enkratne 
ponovne izvolitve, ki jo določajo amandmaji omogoča 
po mnenju Komisije več pogojev za odgovornejšo in 
bolj življenjsko kadrovsko politko, pa tudi za bolj do- 
sledno uveljavljanje vseh drugih načel kadrovske poli- 
tike, ki so že opredeljena v ustavi SR Slovenije. 

K amandmaju / 
S tem amandmajem se daje ustavnim spremembam, 

ki naj omogočijo doslednejše uresničevanje načel o 
kolektivnem delu in odgovornosti širši značaj in se 
tako te spremembe ne omejujejo zgolj na nekatera bolj 
ali manj organizacijska vprašanja. Res je sicer, da za 
takšen amandma, katerega vsebina je bila izboljšana 
na podlagi pripomb v javni razpravi, niso podani samo 
ustavnopravni, temveč predvsem družbenopolitični ra- 
zlogi, saj se z njimi zaokroža podoba ustavnih amand- 
majev, ki tako predstavljajo ustavnopravno spodbudo 
in podporo najširši družbenopolitični akciji za uresni- 
čevanje vseh vidikov Titove pobude za demokratizacijo 
celote družbenopolitičnih odnosov na samoupravnih 
in delegatskih temeljih. Takšna utemeljitev je dobila 
tudi široko podporo v javni razpravi. 

Pomen prvega odstavka 1. točke amandmaja I je v 
tem, da poudari, da kolektivno delo, odločanje in od- 
govornost v organih našega političnega sistema niso 
sami sebi namen, ampak je njihovo uresničevanje v 
funkciji uresničevanja interesov delavskega razreda in 
vseh delovnih ljudi. Poleg tega je na tem mestu pou- 
darjena odgovornost organov oblasti in samoupravlja- 
nja in nosilcev samoupravnih, javnih in drugih družbe- 
nih funkcij, da pri izvrševanju svojih obveznosti zago- 
tavljajo pogoje za uresničevanje pravic, dolžnosti in 
odgovornosti delovnih ljudi in občanov v samouprav- 
nih in drugih organizacijah in skupnostih in v družbe- 
nopolitičnih skupnostih. Po tem odstavku so namreč 
kolektivni organi in drugi nosilci družbenih funkcij 
dolžni v okviru svojih pravic, dolžnosti in odgovornosti 
zagotavljati pogoje za uresničevanje interesov delav- 
skega razreda in vseh delovnih ljudi v družbenoeko- 
nomskih in političnih odnosih socialističnega samou- 
pravljanja, zlasti pa v delegatskem sistemu in za ure- 
sničevanje pravic, dolžnosti in odgovornosti delovnih 
ljudi in občanov v samoupravnih in drugih organizaci- 
jah in skupnostih in v družbenopolitičnih skupnostih. 
Kolektivni organi morajo biti odprti do pobud celotne 
samoupravne in politične strukture in morajo v skladu 
s tem prilagajati vsebino in metodo svojega dela potre- 
bam nadaljnjega razvoja samoupravljanja in delegat- 
skega sistema. V razmerju do besedila tega odstavka, 
formuliranega v osnutku amandmajev je ta dolžnost 
kolektivnih organov bolj poudarjena s formulacijo, da 
so vsi organi in nosilci funkcij dolžni zagotavljati po- 
goje za uresničevanje interesov delavskega razreda. 

Drugi odstavek 1. točke amandmaja I določa, da je 
potrebno organizacijo, sestavo in način dela kolektiv- 
nih organov urejati tako, da se s tem zagotavlja kolek- 
tivno delo, odločanje in odgovornost in enakopravnost 
članov teh organov, vendar v odvisnosti od značaja, 
položaja in funkcije vsakega organa. S tem odstavkom 
je v ustavo uveden pojem »kolektivni organ« kot ime za 
organ, ki kot kolektivno telo opravlja svoje pravice in 
dolžnosti. Za čim popolnejše in doslednejše uresniče- 
vanje načela o kolektivnem delu, odločanju in odgo- 
vornosti je s tem odstavkom določeno, da se z ureja- 
njem navedenih vprašanj v vseh kolektivnih organih 
zagotavlja enakoprvnost članov teh organov v skladu z 
njihovimi pravicami, dolžnostmi in odgovornostmi, do- 
ločenimi z ustavo oziroma statutom in zakonom. Pri 
opravljanju funkcij organa ni izključena delitev dela in 
nalog v okviru tega organa, v skladu s to delitvijo pa so 
lahko tudi določene razlike glede odgovornosti za 
opravljanje teh del in nalog. Enakopravnost članov 
vsakega kolektivnega organa se nanaša predvsem na 
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enakopravnost v procesu odločanja ter na odgovor- 
nost vsakega člana za svoje delo in za celotno delo 
kolektivnega organa. Enakopravnost članov kolektiv- 
nega organa se, poleg tega, zagotavlja tudi z ustvarja- 
njem enakih pogojev za opravljanje njihovih pravic, 
dolžnosti in odgovornosti. Pri tem je treba upoštevati 
splošno načelo, da je odgovornost nosilcev funkcij v 
sorazmerju z njihovimi pravicami in pooblastili. 

Tretji odstavek 1. točke amandmaja I izhaja od pre- 
pričanja, da sta osebna odgovornost člana kolektiv- 
nega organa za njegovo delo in za delo in odločitve 
organa celota. To pomeni tudi dopolnitev določb 
ustave SR Slovenije o odgovornosti, za katere je zna- 
čilna posebej poudarjena osebna odgovornost. 

Namen četrtega odstavka 1. točke amandmaja I je, 
da na eni strani zaveže člana kolektivnega organa, ki 
sodeluje v delu drugih organov, da je dolžan ravnati v 
skladu s pooblastili, smernicami in stališči, na drugi 
strani pa zavezuje kolektivne organe, da oblikujejo te 
smernice in stališča. 

Peti odstavek 1. točke amandmaja I zavezuje organe 
oblasti in samoupravljanja in druge nosilce samou- 
pravnih, javnih in drugih družbenih funkcij, da so 
dolžni delovati tako, da je mogoče uresničevati druž- 
beno nadzorstvo nad njihovim delom. Tudi iz vsebine 
tega odstavka je jasno razvidno, da je namen amand- 
maja I k ustavi SR Slovenije, da poudari pomen uresni- 
čevanja kolektivnega dela in odgovornosti ne le za 
notranje odnose med člani kolektivnih organov, ampak 
predvsem za uresničevanje njihovih razmerij nasproti 
samoupravni delegatski bazi. 

Iz 2. točke amandmaja I jasno izhaja, da se z njim ne 
posega v Temeljna načela ustave SR Slovenije. 
Amandma I namreč dopolnjuje I. točko II. poglavja 
drugega dela ustave SR Slovenije o Temeljih družbe- 
nopolitičnega sistema, in sicer na ta način, da pov- 
zema, razčlenjuje in konkretizira načela, ki se nanašajo 
na delo in vlogo organov v političnem sistemu, način 
uresničevanja njihovih funkcij ter na osebno in kolek- 
tivno odgovornost. 

K amandmaju II 
Amandma II je potrebno sprejeti zato, ker pomeni 

določba 182. člena ustave SR Slovenije neposredno 
oviro za doslednejše uresničevanje kolektivnega dela 
in odgovornosti. Po tej določbi so namreč funkcionarji, 
ki jih določa zakon, voljeni oziroma imenovani za dobo 
štirih let, lahko so enkrat, ob posebno upravičenih 
razlogih, pa tudi dvakrat ponovno zaporedoma izvo- 
ljeni za isto funkcijo. 

Amandma II izhaja od ocene, da je potrebno z ustavo 
SR Slovenije glede mandatne dobe in omejitve po- 
novne izvolitve urediti naslednja načelna vprašanja: 

- da mandatna doba funkcionarjev traja do štiri leta; 
- da so lahko funkcionarji izvoljeni za isto funkcijo 

največ dvakrat zaporedoma, in 
- da v okviru teh omejitev dolžino trajanja mandatne 

dobe in omejitve ponovne izvolitve za posamezne 
funkcionarje določajo ustava oziroma statut, zakon aH 
poslovnik skupščine družbenopolitične skupnosti v 
skladu z ustavo. 

Prvi odstavek 1. točke amandmaja II omogoča skraj- 
šanje mandatne dobe predsednikov organov družbe- 
nopolitičnih skupnosti. Poleg tega vsebuje ta odstavek 
načelo, po katerem mandatna doba ne more biti daljša 
od štirih let, razen takrat, kadar je za posamezne no- 
silce samoupravnih, javnih ali drugih družbenih funkcij 
drugače določeno z ustavo. Ustava SR Slovenije sedaj 
na primer določa daljšo, osemletno mandatno dobo za 

predsednika in sodnike Ustavnega sodišča Slovenije, 
urejanje mandatne dobe za sodnike rednih sodišč pa 
prepušča zakonu. 

Drugi odstavek 1. točke amandmaja II vsebuje bolj 
zavezujočo oziroma strogo določbo glede omejitve 
ponovne izvolitve, kot pa jo vsebuje 182. člen ustave 
SR Slovenije. Po določbi tega odstavka namreč noben 
funkcionar, tudi ne, kadar to zahtevajo posebno upra- 
vičeni razlogi, ne more biti za isto funkcijo izvoljen 
oziroma imenovan več kot dvakrat zaporedoma. Tudi v 
tem odstavku je določeno, da lahko le ustava za posa- 
mezne funkcionarje določi drugače. Ustava SR Slove- 
nije določa reelekcijo (brez omejitve ponovne izvolitve) 
za sodnike rednih sodišč. 

Prvi in drugi odstavek 1. točke sta identična s prvima 
dvema odstavkoma 1. točke amandmaja II k ustavi 
SFRJ, ki zavezujeta tudi republike in občine. 

V tretjem odstavku 1. točke amandmaja II je poleg 
ustave, statuta in zakona naveden še poslovnik skup- 
ščine družbenopolitične skupnosti. To pomeni, da 
lahko tudi poslovnik skupščine družbenopolitične 
skupnosti konkretizira trajanje mandatne dobe in ome- 
jitev ponovne izvolitve za funkcionarje skupščin druž- 
benopolitičnih skupnosti v okviru načel, ki jih oprede- 
ljujeta prvi in drugi odstavek tega amandmaja. Pri tem 
je potrebno upoštevati, da poslovnik delegatske skup- 
ščine niti po svoji vsebini, niti po načinu nastajanja ni 
več interni predpis, ki bi urejal le notranji red in poslo- 
vanje v skupščini. Poslovnik delegatske skupščine 
ureja številne odnose, ki nastajajo v delegatskem si- 
stemu tudi zunaj zborov skupščine, ureja številna vpra- 
šanja, ki so vsebinske, politične narave, zato ga lahko 
štejemo za akt, ki je po svoji naravi zelo blizu zakonu, 
zlasti še, ker je sprejeman po enakem postopku kot 
zakon. 

Kljub temu, da je po tej določbi možno določiti 
mandatno dobo funkcionarjev skupščine s poslovni- 
kom, pa je vendarle primerno, da se mandatna doba 
najodgovornejših funkcionarjev Skupščine SR Slove- 
nije uredi z ustavo, ne glede na dejstvo, da tega vpraša- 
nja doslej ustava SR Slovenije ni izrecno urejala; v tem 
smislu je predlagan amandma III. Politična akcija, ki bo 
spremljala oblikovanje in sprejemanje sprememb in 
dopolnitev občinskih statutov bo verjetno zagotovila, 
da se bo mandatna doba najodgovornejših funkcionar- 
jev občinskih skupščin prav tako uredila s statuti občin 
in ne s poslovniki občinskih skupščin, kar bi sicer bilo 
mogoče glede na to določbo v amandmaju II. 

Četrti odstavek 1. točke amandmaja II se razlikuje od 
osnutka in jasneje opredeljuje, da gre v primeru nosil- 
cev pravosodnih funkcij za izjemo od splošnih načel, ki 
jih vsebuje amandma II. Amandma II namreč določa, da 
je mogoče samo za posamezne nosilce funkcij in samo 
z ustavo opredeliti izjeme od načela »do štirih let« in 
od načela največ dvakratne zaporedne izvolitve ozi- 
roma imenovanja. Javna razprava je opozorila na neja- 
snost določb četrtega odstavka 1. točke osnutka 
amandmaja II in da je potrebno v amandmaju izrecno 
zapisati »do osem let«, ker je le tako povsem jasno, da 
gre za izjemo od prvih dveh odstavkov. Prednost for- 
mulacije »do osem let« je tudi v tem, da ne preprečuje, 
čeprav tudi ne obvezuje, da bi bila mandatna doba 
funkcionarjev, ki vodijo posamezne pravosodne or- 
gane, krajša od mandatne dobe sodnikov. Tako bi npr. 
zakon lahko skrajšal mandatno dobo predsednikov 
sodišč. 

Predloženo besedilo tudi odpravlja nejasnosti in 
možnosti različnih tolmačenj, kdo so nosilci pravoso- 
dnih funkcij, ker prepušča opredelitev le-teh zakonu. 
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p r;e dlg. rešitvijo .lahko odpade določba, da 
ur.^ja mandatpo dobo nosilcev pravosodnih funkcij za- 
kon, ker to določa že tretji odstavek. Za nosilce pravo- 
sodnih funkcij, ohranja predlagana rešitev načelo ree- 
lekcije; takšne ureditve zakon ne bi mogel spreminjati. 
Z reelekcijo nosilcev pravosodnih funkcij je mogoče 
uresničevati ustavno načelo o strokovni usposobljeno- 
sti ter samostojnosti in neodvisnosti sodnikov pri soje- 
nju. 

Besedilo četrtega odstavka 1. točke amandmaja lise 
razlikuje od besedila četrtega odstavka 1. točke 
amandmaja II k ustavi SFRJ, vendar si dolćčbe niso v 
nasprotju. 

Za razliko od osnutka amandmajev se dodaja nov, 
peti odstavek 1. točke amandmaja II, ki povzema do- 
ločbe petega odstavka 1. točke amandmaja II k ustavi 
SFRJ. S temi določbami se urejanje mandatne dobe 
družbenega pravobranilca samoupravljanja prenaša 
na zakon, kar omogoča oblikovanje najustreznejših in 
prožnejših rešitev. 

Za razliko od osnutka amandmajev se dodaja v 
amandmaju II tudi nova 2. točka, ki določa, da določbe 
o omejitvi ponovne izvolitve oziroma imenovanja ne 
veljajo v primeru, če so voljeni oziroma imenovani 
funkcionarji opravljali isto funkcijo manj kot polovico 
mandatne dobe. To vprašanje, ki doslej ni bilo urejeno 
niti v ustavi SFRJ niti v ustavi SR Slovenije je potrebno 
rešiti, ker ima poseben praktičen pomen. 

Predlagana rešitev pomeni v nekem smislu izjeme od 
načel tega amandmaja, in je zato potrebno to vpraša- 
nje urediti na tem mestu, tako kot v amandmaju II k 
ustavi SFRJ. 

Besedilo 2. točke amandmaja II se razlikuje od bese- 
dila 2. točke predloga amandmaja II k ustavi SFRJ. 
Čeprav gre za rešitev istega vprašanja, izhaja besedilo 
v amandmaju II k ustavi SFRJ iz načela, kaj se šteje 
oziroma kaj se ne šteje za vso mandatno dobo. Zdi se, 
da je glede na namen, rešitev v amandmaju II k ustavi 
SR Slovenije primernejša. 

K amandmaju lil 
V javni razpravi o osnutku amandmajev k ustavi SR 

Slovenije je bilo predlagano, da bi bilo treba doJžino 
mandatne dobe in omejitev ponovne izvolitve funkcio- 
narjev skupščin družbenopolitičnih skupnosti urejati z 
ustavo oziroma statuti občin in ne s poslovniki skup- 
ščin družbenopolitičnih skupnosti. 

Amandma II k ustavi SFRJ in amandma II k ustavi SR 
Slovenije določata le gornjo mejo trajanja mandatne 
dobe, pri čemer določa tretji odstavek 1. točke amand- 
maja II k ustavi SFRJ, da se trajanje mandatne dobe in 
omejitev ponovne izvolitve uredi z ustavo oziroma sta- 
tutom in zakonom. Še posebej je bilo v javni razpravi 
izraženih več pomislekov o primernosti ureditve, po 
kateri se mandatna doba in omejitev ponovne izvolitve 
funkcionarjev republiških organov (Predsedstvo repu- 
blike, Izvršni svet, Ustavno sodišče), ureja z ustavo, le 
za funkcionarje Skupščine SR Slovenije pa naj bi to 
urejal poslovnik skupščine. 

V amandmaju II k ustavi SFRJ in k ustavi SR Slove- 
nije so urejena vprašanja mandatne dobe in omejitve 
ponovne izvolitve širše in na drugačen način kot v 
veljavni ustavi, zato je potrebno z amandmajem III 
urediti tudi vprašanje trajanja mandatne dobe za funk- 
cionarje Skupščine SR Slovenije, čeprav so bila ta 
vprašanja doslej urejena s poslovnikom. 

Amandma III sledi predlogom iz javne razprave in 
določa za predsednika Skupščine SR Slovenije, pod- 
predsednika in predsednika zborov dveletno man- 

datno dobo in največ dvakratno zaporedno izvolitev. 
Pri opredelitvi dveletne mandatne dobe z možnostjo 

enkratne ponovne izvolitve za predsednika in podpred- 
sednika Skupščine SR Slovenije in predsednika zbo- 
rov, je komisija izhajala iz stališč Predsedstva CK ZKS 
in Predsedstva in RK SZDL Slovenije, po katerem je 
treba neposredno povezovati mandatno dobo funkcio- 
narjev republiških organov z mandatno dobo članov 
delegacij temeljnih samoupravnih organizacij in skup- 
nosti. Vsa razmerja v delegatskem skupščinskem si- 
stemu temeljijo na pravicah in dolžnostih delegacij, 
tudi razmerja med delegacijami oziroma delegati v 
zborih in funkcionarji skupščine oziroma zborov. Lo- 
gično je tedaj, da mandati funkcionarjev nastanejo in 
ugasnejo z mandati delegacij oziroma delegatov, ki te 
funkcionarje volijo. 

K amandmaju IV 
Amandma IV, kot ga predlaga Komisija, ne posega v 

določbe Ustave SR Slovenije o funkciji, pristojnostih in 
sestavi Predsedstva SR Slovenije, niti v določbe o 
njegovih razmerjih do drugih organov. Predloženo do- 
polnilo se omejuje le na spremembo določbe o trajanju 
mandatne dobe predsednika Predsedstva SR Slove- 
nije. Komisija je ocenila, da bi skrajšanje mandatne 
dobe predsednika s štirih na dve ieti, lahko prispevalo 
h krepitvi kolektivnega dela v Predsedstvu SR Slove- 
nije oziroma posebej poudarilo odgovornost članov 
predsedstva za delo in odločitve predsedstva. 

Pri opredelitvi dveletne mandatne dobe je komisijo 
vodilo prepričanje, da je takšna rešitev v skladu s 
funkcijo, ki jo predsedniku Predsedstva SR Slovenije 
določa ustava SR Slovenije. Zato amandma ne posega 
v določbe ustave SR Slovenije, po katerih predsednik v 
imenu predsedstva predstavlja SR Slovenijo, skrbi za 
izvrševanje sklepov in aktov predsedstva ter ima še 
nekatere druge pravice in dolžnosti v primeru vojne 
oziroma ob neposredni vojni nevarnosti. Gre za funk- 
cijo, ki je ni mogoče zožiti na »predsedujočega«. Komi- 
sija ocenjuje, da so vsi razlogi, ki so vodili k takšni 
ureditvi v ustavi SR Slovenije ob uvedbi Predsedstva 
SR Slovenije leta 1974 še vedno v celoti aktualni in je ni 
potrebno spreminjati. Navedene pravice in dolžnosti 
predsednika Predsedstva republike v ničemer ne ogro- 
žajo aH ovirajo uveljavljanje kolektivnega dela in odgo- 
vornosti, kot je določeno v amandmaju I. 

V 1. točki amandmaja IV je predlagana drugačna 
določba o članih predsedstva republike, ki sta v tem 
organu po položaju, in sicer analogno določbi v 
amandmaju IV k ustavi SFRJ za Predsedstvo SFRJ. Na 
ta način ne določamo več z ustavo organov, katerih 
predsednika sta člana predsedstva republike in tako z 
ustavo ne onemogočamo spremembe v organiziranosti 
Zveze komunistov Slovenije in Socialistične zveze de- 
lovnega ljudstva Slovenije. S tega vidika je bolj načelna 
rešitev, da se prepusti obema družbenopolitičnima or- 
ganizacijama, da s svojima statutoma uredita to vpra- 
šanje. 

Komisija meni, da ni potrebno posegati v način izvo- 
litve predsednika in članov Predsedstva SR Slovenije. 
Pri tem je upoštevala stališče Predsedstva CK ZKS, 
Predsedstva in RK SZDL Slovenije, po katerem bi po- 
seg v način volitev predsednika pomenil spremembo z 
ustavo določenih razmerij med predsedstvom in dru- 
gimi organi republike. 

V amandmaju je določeno, da je lahko predsednik za 
to funkcijo izvoljen največ dvakrat zaporedoma. Za 
možnost enkratne ponovne izvolitve govori narava 
funkcije predsednika Predsedstva SR Slovenije. Poleg 
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tega je takšna rešitev v skladu z opredelitvijo, da je 
treba mandatno dobo funkcionarjev republiških orga- 
nov neposredno povezovati s štiriletno mandatno dobo 
članov delegacij. 

Končno velja ugotoviti, da so določbe amandmaja v 
celoti v skladu z določbami amandmajev I in ti k ustavi 
SFRJ ter amandmajev I in II k ustavi SR Slovenije. 

K amandmaju V 
Člani Sveta republike nedvomno spadajo med »no- 

silce samoupravnih javnih in drugih družbenih funk- 
cij«, o katerih govori amandma II. V javni razpravi pa je 
bilo ugotovljeno, da gre pri Svetu republike za takšno 
posvetovalno telo, pri katerem omejitev ponovne izvo- 
litve ne bi bila v skladu z naravo in funkcijo tega organa 
ter pravicami in dolžnostmi njegovih članov. Zato 2. 
točka tega amandmaja določa, da so lahko člani Sveta 
republike ponovno izvoljeni za to funkcijo, kar pomeni, 
da zanje ne velja omejitev ponovne izvolitve (načelo 
reelekcije). Mandatno dobo bo (kot doslej) urejal za- 
kon, in sicer v okviru načela iz amandmaja II k ustavi 
SFRJ in amandmaja II k ustavi SR Slovenije (»do štiri 
leta«). 

Za predloženo rešitev govori dejstvo, da je Svet repu- 
blike posvetovalno telo, ki se lahko sklicuje zaradi 
obravnavanja vprašanj samoupravnega socialističnega 
razvoja, odnosov z drugimi republikami in avtono- 
mnima pokrajinama in zaradi drugih vprašanj splošne 
politike. V takšnem posvetovalnem telesu ni mogoča 
uzurpacija oblasti, niti uveljavljanja leaderskih in dru- 
gih deformacij, ki bi ogrožale uresničevanje kolektiv- 
nega dela in odgovornosti. 

Komisija je menila, da je potrebno oblikovati pose- 
ben amandma o Svetu republike, v katerem je dolo- 
čena izjema od načela iz amandmaja II k ustavi SFRJ in 
amandmaja II k ustavi SR Slovenije (največ dvakratna 
zaporedna izvolitev nosilcev samoupravnih, javnih in 
drugih družbenih funkcij). Takšna rešitev je ustrez- 
nejša kot da bi to spremembo vključili v amandma IV, 
saj Svet republike ni vezan le na Predsedstvo SR Slove- 
nije, ker je izvoljen v Skupščini SR Slovenije. 

Z 2. točko tega amandmaja je dopolnjen 391. člen 
ustave SR Slovenije, ki doslej ni vseboval določb o 
mandatni dobi in omejitvi ponovne izvolitve za člane 
Sveta republike. 

K amandmaju VI 
Ta amandma izhaja iz stališča komisije, da sta 

ustavna opredelitev funkcij, pristojnosti in odgovorno- 
sti Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, kakor tudi 
način izvolitve in pristojnosti predsednika in članov 
izvršnega sveta, ustrezna in ju zato z ustavnimi spre- 
membami ni potrebno spreminjati. Prav tako je komi- 
sija enotnega mnenja, da mora biti mandatna doba 
predsednika in članov izvršnega sveta enaka. Komisija 
tudi poudarja, da so pooblastila predsednika oziroma 
kandidata za predsednika izvršnega sveta v funkciji 
uresničevanja kolektivnega dela - kot ga je potrebno in 
smiselno uveljavljati v izvršnem svetu, glede na nje- 
govo ustavno funkcijo. 

Komisija meni, da je še posebej v sedanjih, zaplete- 
nih družbenih in gospodarskih razmerah, potrebno v 
celoti upoštevati in uveljavljati specifičen položaj, ki ga 
ima izvršni svet po ustavi kot izvršilni organ, ki je 
Skupščini SR Slovenije odgovoren za stanje na vseh 
področjih družbenega življenja, za izvajanje politike in 
izvrševanje zakonov in drugih aktov skupščine ter za 
usmerjanje in koordiniranje dela upravnih organov. 
Uresničevanje tako določenih funkcij zahteva od izvrš- 
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nega sveta, da deluje kot resnično učinkovito, homo- 
geno in operativno telo. K takšnemu delovanju Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije bodo lahko precej 
prispevale nove rešitve v tem amandmaju. 

V prvi točki tega amandmaja je vloga, ki jo ima po 
ustavi SZDL Slovenije v kandidacijskem postopku za 
predsednika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
izrecno razširjena tudi na njegove člane. Na ta način je 
zdaj vloga SZDL opredeljena podobno kot v amandma- 
jih k ustavi SFRJ in ustavam drugih republik in avtono- 
mnih pokrajin. To točko je razumeti kot dopolnilo in 
konkretizacijo temeljnih načel ustave SR Slovenije (X. 
razdelek), kjer je jasno opredeljeno, da delovni ljudje in 
občani v SZDL med drugim »zagotavljajo demokra- 
tično predlaganje in določanje kandidatov za... sa- 
moupravne, javne in druge družbene funkcije« - kar 
razumljivo velja tudi za člane izvršnega sveta. 

V drugi točki tega amandmaja je omejena možnost 
ponovne Izvolitve predsednika in članov izvršnega 
sveta. Po veljavni ureditvi je lahko predsednik izvoljen 
največ dvakrat zaporedoma, člani pa po posebnem 
postopku tudi tretjič. V amandmaju je določeno, da 
predsednik, ki ima štiriletno mandatno dobo ne more 
biti ponovno izvoljen za to funkcijo, člani pa so lahko 
izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. S prepovedjo po- 
novne izvolitve predsednika bi lahko, ob doslednejšem 
upoštevanju veljavnih ustavnih določb, dodatno spod- 
budili uresničevanje kolektivnega dela v izvršnem 
svetu in prispevali k omejevanju nevarnosti teženj po 
preseganju ustavnih pooblastil izvršnega sveta in nje- 
govega predsednika ter teženj po vzpostavljanju nee- 
nakopravnih odnosov v izvršnem svetu, teženj po ka- 
rierizmu itd. Prepoved tretje zaporedne izvolitve članov 
izvršnega sveta izhaja tudi iz načel amandmaja II k 
ustavi SFRJ in amandmaja II k ustavi SR Slovenije, ki 
določata možnost največ dvakratne zaporedne izvoli- 
tve nosilcev samoupravnih, javnih in drugih družbenih 
funkcij. 

Komisija je bila enotnega mnenja, da je potrebno 
določiti absolutno večino za sprejemanje odločitev v 
Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije. S takšno reši- 
tvijo, ki lahko nedvomno prispeva oziroma spodbudi 
kolektivno delo in odgovornost v izvršnem svetu so se 
strinjali tudi predstavniki Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije, podprta pa je bila tudi v javni razpravi. 
Komisija je izhajala iz ocene, da z vidika doslednega 
uresničevanja kolektivnega dela in odgovornosti ne 
zadošča relativna večina za sprejemanje odločitev, pa 
čeprav je zakon temu ustavnemu načelu dodal do- 
ločbo, da mora biti na seji navzoča večina članov 
izvršnega sveta. Po mnenju komisije predložena reši- 
tev ne bo ogrozila učinkovitosti in operativnosti delo- 
vanja izvršnega sveta. 

Upoštevati velja, da zahteva pomembne spremembe 
v delu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije tudi 
amandma I. Tako lahko ugotovimo, da bi dosledno 
uresničevanje določbe ustavnih amandmajev (prepo- 
ved ponovne izvolitve predsednika in tretje zaporedne 
izvolitve članov izvršnega sveta, strožje opredeljena 
večina za sprejemanje odločitev v izvršnem svetu, pou- 
darjena odgovornost vsakega člana tudi za delo in 
odločitve izvršnega sveta, dolžnost delovanja člana v 
skladu s smernicami in stališči izvršnega sveta ter 
delovanja izvršnega sveta na način, ki omogoča druž- 
beno nadzorstvo nad njegovim delom) pomembno pri- 
spevalo k doslednejšemu uresničevanju kolektivnega 
dela v izvršnem svetu, ne da bi s tem posegli v ustavno 
koncepcijo izvršnega sveta ali ogrozili njegovo učinko- 
vitost in operativnost. Druge spremembe ustavnih do- 
ločb o izvršnem svetu niso potrebne, ker slabosti v 
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praksi delovanja izvršnega sveta ne izvirajo iz ustave, 
temveč predvsem iz dejstva, da ustavna koncepcija 
izvršnega sveta v pogojih ne dovolj razvitega delegat- 
skega sistema še ni dosledno uresničena. 

K amandmaju VII 
Ustavno sodišče SR Slovenije je samostojen organ 

republike, ki ima zelo pomembne funkcije kot nosilec 
varstva ustavnosti, in ki zagotavlja tudi zakonitost v 
skladu z ustavo. To še posebej velja za njegovo pra- 
vico, da presoja skladnost zakonov z ustavo SR Slove- 
nije. Kot takšno, Ustavno sodišče SR Slovenije ni se- 
stavni del pravosodnega sistema, zaradi česar je pri 
spreminjanju določb o Ustavnem sodišču SR Slovenije 
v tem amandmaju opredeljen drugačen pristop, kot 
velja za nosilce pravosodnih funkcij. 

Ustava SR Slovenije opredeljuje samostojen in neo- 
dvisen položaj Ustavnega sodišča SR Slovenije, brez 
katerega le-to ne bi moglo uspešno uresničevati svoje 
ustavne funkcije. Na drugi strani pa ustava SR Slove- 
nije vsebuje tudi določbe, ki zmanjšujejo možnost de- 
formacij v okviru ustavnega sodišča. Tako določa 
ustava SR Slovenije v 425. členu, da sodniki Ustavnega 
sodišča SR Slovenije po preteku osemletne mandatne 
dobe ne morejo biti ponovno izvoljeni za to funkcijo. 

Ustava SR Slovenije ne vsebuje posebnih določb o 
pravicah predsednika Ustavnega sodišča SR Slovenije, 
v praksi pa opravlja predsednik tega sodišča predvsem 
pomembno delo v zvezi z uresničevanjem stikov z 

drugimi organi republike in organi družbenopolitičnih 
organizacij. Določba prvega odstavka 425. člena 
ustave SR Slovenije o številčni sestavi tega sodišča je 
spremenjena le v toliko, da je v 1. točki tega amand- 
maja določeno, da ustavno sodišče sestavlja devet 
sodnikov (po veljavni ustavi predsednik in osem sodni- 
kov), kar ustreza naravi kolektivnega dela in odgovor- 
nosti tega organa. 

Predsednika sodišča po 2. točki tega amandmaja voli 
Skupščina SR Slovenije na predlog Predsedstva repu- 
blike za dve leti izmed sodnikov tega sodišča in je 
lahko največ dvakrat zaporedoma izvoljen za to funk- 
cijo. Mandatna doba predsednika ustavnega sodišča 
se s tem posredno povezuje z mandatno dobo delega- 
cij in ni daljša od mandatne dobe funkcionarjev drugih 
republiških organov. 

K amandmaju VIII 
Za izvedbo ustavnih amandmajev I do VII k ustavi SR 

Slovenije in za zagotovitev prehoda k njihovi uporabi je 
potrebno sprejeti poseben ustavni zakon, s katerim bi 
opredelili roke za uskladitev republiških zakonov z 
ustavnimi amandmaji in nekatera druga vprašanja pre- 
hodnega značaja, ker v ustavi SR Slovenije ni določb o 
postopku sprejemanja ustavnega zakona za izvedbo 
ustavnih amandmajev. Določbe 442. člena ustave SR 
Slovenije urejajo sprejem ustavnega zakona za izvedbo 
ustave in se ne morejo uporabljati za izvedbo ustavnih 
amandmajev. 

POROČILO 

o rezultatih javne razprave o osnutku 

amandmajev k ustavi SR Slovenije 

i. 
Zbori Skupščine SR Slovenije so na sejah dne 22. 10. 1980 

določili osnutek ustavnih amandmajev k ustavi SR Slovenije 
in ga v skladu s prvim odstavkom 438. člena ustave SR 
Slovenije dali v javno razpravo. Zbori Skupščine SR Slovenije 
so naložili Komisiji za pripravo sprememb ustave SR Slove- 
nije, naj spremlja javno razpravo in na tej podlagi pripravi 
predlog ustavnih amandmajev. 

Komisija je proučila vse pripombe, predloge in mnenja, ki 
so jih k osnutku ustavnih amandmajev k ustavi SR Slovenije 
dali delovni ljudje in občani v samoupravnih organizacijah in 
skupnostih in družbenopolitičnih organizacijah, organi druž- 
benopolitičnih skupnosti, znanstvene in strokovne institucije 
in drugi. Komisija je proučila tudi oceno javne razprave, ki jo 
je sprejela Republiška konferenca SZDL Slovenije ter njena 
stališča v zvezi s tem. 

Komisija je ugotovila, da je javna razprava potekala v vseh 
okoljih uspešno in ustvarjalno in da je bila večina predlogov, 
pripomb in mnenj skladna s politično intencijo predlaganih 
ustavnih sprememb, kar je bilo komisiji v pomoč pri oblikova- 
nju predloga amandmajev. 

Komisija je ugotovila, da je javna razprava podprla duha in 
usmeritev osnutka ustavnih amandmajev, zaradi česar je bila 
tudi večina predlogov sprejemljivih in so predlagane amand- 
maje obogatili. Le malo je bilo predlogov, ki jih komisija ni 

sprejela, predvsem zaradi nerazumevanja duha ustavnih 
amandmajev in ker so bili v nasprotju s konceptom ustavnih 
amandmajev glede kolektivnega dela in odgovornosti ozi- 
roma s funkcijami in odgovornostmi posameznih organov. 

V javni razpravi so bila podprta zlasti naslednja izhodišča za 
spreminjanje ustave SR Slovenije: 

- razumevanje Titove pobude o kolektivnem delu v najšir- 
šem smislu, kot zahteve po nadaljnji demokratizaciji družbe- 
nopolitičnih odnosov, 

- ustavne spremembe predstavljajo spodbudo široki druž- 
benopolitični akciji pri uresničevanju vseh intenc Titove po- 
bude, 

- ustavne spremembe ne posegajo v ustavne funkcije In 
položaj organov družbenopolitičnih skupnosti in v odnose 
med njimi, 

- konkretne rešitve glede mandatne dobe in omejitve po- 
novne izvolitve morajo upoštevati specifičen ustavni položaj 
vsakega organa posebej in v njihovi medsebojni povezanosti, 

- z ustavnimi spremembami ni potrebno širiti obsega orga- 
nizacijskih določb ustave niti ni potrebno s takimi določbami 
dodatno zavezovati občin. 

Ker je potekala javna razprava hkrati o ustavnih amandma- 
jih k ustavi SFRJ in k ustavi SR Slovenije, so predstavljale 
oporo za delo komisije pri pripravi predloga amandmajev k 
ustavi SR Slovenije tako pripombe k predlaganim spremem- 
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Dam zvezne kot tudi republiške ustave V tem smislu so 
pomenili ustavni amandmaji k ustavi SFRJ Oporo za oblikova- 
nje predloga amandmajev k ustavi SR Slovenije. Besedili 
zveznih in republiških amandmajev sta glede vseh bistvenih 
vprašanj povsem usklajeni Besedilo republiških amandmajev 
je v celoti usklajeno s tistimi določbami zveznih amandmajev, 
ki zavezujejo vse družbenopolitične skupnosti. Razlike so 
samo glede trajanja mandatne dobe in omejitve ponovne 
izvolitve, ki pa so pojasnjene in utemeljene. 

Glede vseh pomembnejših sprememb osnutka amandmajev 
k ustavi SR Slovenije se je komisija opirala predvsem na 
stališča Republiške konference 3ZDL Slovenije, sprejeta po 
javni razpravi Republiška konferenca SZDL Slovenije je v 
načelu podprla osnutek ustavnih amandmajev, kot bistveno 
načelo pa je poudarila nujnost povezave mandatne dobe 
funkcionarjev v organih družbenopolitičnih skupnostih s tra- 
janjem mandatne dobe članov delegacij in delegatov v skup- 
ščinah. Komisija poudarja, da je bistvenega pomena, da man- 
datna doba funkcionarjev časovno he presega mandatne 
dobe članov delegacij, ker po naši ustavi le delovni ljudje 
neposredno ali prek svojih delegacij v skupščinah, določajo 
nosilce samoupravnih javnih in drugih družbenih funkcij. Na 
podlagi teh načel je v predlogu amandmajev predlagana kot 
najustreznejša rešitev dveletna mandatna doba z možnostjo 
še enkratne ponovne izvolitve, to pomeni, da bo potrebno 
poleg sprotnega preverjanja uspešnosti delovanja posamez- 
nih funkcionarjev po preteku dveletne mandatne dobe še 
posebej oceniti in utemeljiti ali obstojijo razlogi za ponovno 
izvolitev oziroma imenovanje določenega funkcionarja. 

★ ★ ★ 

V nadaljevanju tega poročila daje komisija splošni pregled 
pripomb iz javne razprave o osnutku amandmajev k ustavi SR 
Slovenije, opozarja na opredelitve, stališča in mnenja Iz te 
razprave, posebej prikazuje važnejše spremembe glede na 
osnutek amandmajev ob upoštevanju pripomb in predlogov iz 
javne razprave in opozarja na razloge, zaradi katerih nekatere 
pripombe in predlogi niso mogli biti sprejetf 

II. 
1 Javna razprava je v celoti podprla določbe I. amandmaja 

kot nadaljnjo ustavno krepitev kolektivnega dela. odločanja in 
odgovornosti organov oblasti in samoupravljanja in drugih 
nosilcev samoupravnih, javnih in drugih družbenih funkcij. 

Pripombe in predlogi, dani v javni razpravi k temu amand- 
maju, še v glavnem nanašajo na razlike med ustraznim zvez- 
nim in slovenskim amandmajem, da je treba v prvi odstavek 
na ustrezen način vključiti Kardeljevo misel o pluralizmu 
samoupravnih interesov, da je treba bližje opredeliti smisel 
pojma »kolektivni organ«, da besedilo, pO katerem vsi organi 
oblasti in samoupravljanja ter drugi nosilci samoupravnih, 
javnih in drugih družbenih funkcij »zagotavljajo« uresničeva- 
nje interesov delavskega razreda in vseh delovnih ljudi. 
normativno-pravno ni primerno, ker ima bolj značaj deklara- 
cije, da premalo poudarja osebno in kolektivno odgovornost 
in na nekatere redakcijske slabosti v besedilu tega amand- 
maja. 

Amandma I dobesedno prevzema vsebino amandmaja I k 
ustavi SFRJ, če ne upoštevamo njunih jezikovnih razlik med 
obema besediloma. Zato je morala komisija pri oblikovanju 
tega amandmaja ne glede na različne pripombe paziti na 
usklajenost z amandmajem I k zvezni ustavi. Pri tem sta glede 
na osnutek tega amandmaja sprejeti dve spremembi. Prva 
zadeva besedilo prvega odstavka 1. točke tega amandmaja v 
tem smislu, da novo besedilo jasneje opredeljuje naloge orga- 
nov oblasti in samoupravljanja pri uresničevanju oblasti ozi- 
roma interesov delavskega razreda. V tem smislu je bila na 
podlagi pripomb sprejeta formulacija, da so »vsi organi obla- 
sti dolžni v okviru svojih pravic/dolžnosti in odgovornosti 

zagotavljat! pogoje :<•. Na ta način -je. odpravljena -vsaka 
možnost napačnega tolmačenja, češ da se< preveč poudarja 
vloga organov oblasti ali da se celo na te organe prenaša 
uresničevanje Oblasti v imenu delavskega razreda. 

Druga sprememba je manj pomembna in se nanaša na 
besedilo četrtega odstavka 1. točke tega amandmaja, kjer je 
beseda »pooblaščen« zamenjana z besedo »določen«. Obe 
spremembi sta vključeni tudi v predlog amandmaja I k ustavi 
SFRJ 

Glede pripombe, da se v amandma I na ustrezen način 
vključi Kardeljeva misel o pluralizmu samoupravnih interesov 
je prevladovalo stališče, da Kardeljeve zamisli o demokratič- 
nem pluralizmu samoupravnih interesov ni mogoče uveljav- 
ljati samo v kontekstu tega amandmaja. Gre namreč za eno 
bistvenih obeležij socialističnega samoupravljanja, ki se 
izraža v kontekstu celotnega ustavnega sistema, zlasti še v 
temeljnih načelih in v določbah o političnem in skupščinskem 
sistemu. To načelo je kot temelj vgrajeno v ustavni sistem 
strukture organov oblasti in samoupravljanja in v sistem dele- 
gatskega Odločanja, poleg tega je to načelo vsebinsko vklju- 
čeno v 1. točko amandmaja I, čeprav o njem izrecno nrgovor. 

Glede na pripombo, da po besedilu amandmaja v kolektiv- 
nem organu ni enake odgovornosti za delo in odločitve tega 
organa je treba poudariti, da določbe o odgovornosti v 
amandmaju I dovolj jasno izražajo oba elementa odgovorno- 
sti: osebno in kolektivno. Odgovornost je tudi dovolj jasno 
povezana S pravicami in dolžnostmi člana kolektivnega or- 
gana, ki jih ima kot član tega organa. V zvezi s tem je treba 
poudariti, da je vsak član organa osebno odgovoren za svoje 
delo, glede njegove odgovornosti za delo in odločanje kolek- 
tivnega organa pa izhaja rešitev tretjega odstavka iz tega, da 
mora biti ta odgovornost dimenzionirana v skladu in v sora- 
zmerju z njegovimi pravicami, dolžnostmi in naravo in deli- 
tvijo dela v okviru organa ter da morajo biti zato tudi določene 
razlike v odgovornosti članov organov za opravljanje teh 
Zadev 

2. V javni razpravi so bili podprti principi, določeni v 
amandmaju II glede dobe in omejitve ponovne izvolitve Ozi- 
roma imenovanja voljenih in imenovanih funkcionarjev in 
drugih nosilcev samoupravnih, javnih in drugih družbenih 
funkcij. 

Pripombe in predlogi, dani v javni razpravi k temu amand- 
maju, se v glavnem nanašajo na določnejše opredelitve dol- 
žine mandatne dobe in omejitve ponovne Izvolitve za »nosilce 
pravosodnih funkcij« in za družbenega pravobranilca samou- 
pravljanja. 

Določbe amandmaja II tako k ustavi SR Slovenije kot tudi k 
ustavi SFRJ so bile v osnutku v resnici pomanjkljive in deloma 
nejasne. Na podlagi pripomb in predlogov iz javne razprave je 
v predlogu amandmajev opredeljena nova rešitev tega vpra- 
šanja. V predlogu je jasno opredeljeno, da gre pri nosilcih 
pravosodnih funkcij za izjemo od splošnih načel, ki jih vse- 
buje amandma II. Na podlagi pripomb iz javne razprave je v 
predlogu amandmaja II izrecno zapisano, da se nosilci pravo- 
sodnih funkcij, ki jih določa zakon, volijo oz. imenujejo za 
dobo osmih let in so lahko ponovno izvoljeni oz. imenovani. 
Tako je povsem jasno določeno, da gre za izjemo od prvih 
dveh odstavkov 1. točke amandmaja II, pri čemer je možno, da 
bi bila mandatna doba funkcionarjev, ki vodijo posamezne 
pravosodne organe, krajša od mandatne dobe sodnikov 

Predlog amandmaja II v tem delu tudi odpravlja nejasnosti 
in možnost različnih tolmačenj, kdo so nosilci pravosodnih 
funkcij oz. katere funkcije se štejejo za pravosodne, ker pre- 
pušča ureditev tega vprašanja zakonu. 

Predlagana rešitev ohranja za nosilce pravosodnih funkcij 
načelo reelekcije, s čimer je mogoče uresničevati ustavno 
načelo o strokovni sposobnosti ter samostojnosti in neodvi- 
snosti sodnikov pri sojenju. 

Urejanje mandatne dobe družbenega pravobranilca samou- 
pravljanja se v predlogu amandmaja II prenaša na zakon, s 
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čimer se upoštevajo prtpombe iz javne razprave in omogoča 
oblikovanje najustreznejših in prožnejših ^rešitev. 

Prav tako so bile v javni razpravi dane pripombe in predlogi, 
naj bi mandatne dobe funkcionarjev skupščin družbenopoli- 
tičnih skupnosti ne urejal poslovnik skupščine družbenopoli- 
tične skupnosti, ker gre za vprašanja, ki morajo biti urejena z 
ustavo oz. statutom ali zakonom. 

Te pripombe so v predlogu amandmajev upoštevane le 
deloma. V predlogu amandmajev je sicer določena mandatna 
doba predsednika in podpredsednika Skupščine SRS ter 
predsednikov njenih zborov (v amandmaju III), kljub temu pa 
je v tretjem odstavku 1. točke amandmaja II poleg ustave, 
statuta in zakona naveden še poslovnik skupščine družbeno- 
politične skupnosti kot akt, s katerim je mogoče konkretizirati 
trajanje mandatne dobe in omejitev ponovne izvolitve za funk- 
cionarje skupščin družbenopolitičnih skupnosti, v okviru na- 
čel, ki jih opredeljujeta prvi in drugi odstavek 1. točke tega 
amandmaja. Treba je namreč upoštevati, da poslovnik dele- 
gatske skupščine niti po svoji vsebini, niti po načinu nastaja- 
nja ni zgolj interni predpis, ki bi urejal le notranjo ureditev in 
poslovanje v skupščini. Poslovnik delegatske skupščine ureja 
številne odnose, ki nastajajo v delegatskem sistemu tudi zunaj 
zborov skupščine, ureja številna vprašanja, ki so vsebinske, 
politične narave, zato ga lahko štejemo za akt, ki je po svoji 
naravi zelo blizu zakonu, zlasti še, ker se sprejema po enakem 
postopku kot zakon. Kljub temu so v predlogu amandmajev 
upoštevane pripombe iz javne razprave, da naj se mandatna 
doba najodgovornejših funkcionarjev Skupščine SR Slovenije 
uredi z ustavo, dolžino mandatne dobe in omejitev ponovne 
izvolitve oziroma Imenovanja drugih skupščinskih funkcio- 
narjev pa bo, kot doslej, mogoče urediti s poslovnikom skup- 
ščine. 

V javni razpravi so bile dane tudi nekatere pripombe naj bi 
se iz ustavnega vidika proučil položaj sveta republike oz. 
možnost izrecne izjeme v ustavi za ta organ, kolikor ne želimo 
globlje posegati v obstoječo statusno ureditev posameznih 
organov. 

Ker je bilo v javni razpravi tudi ugotovljeno, da gre pri svetu 
republike Za takšno posvetovalno telo, pri katerem Omejitev 
ponovne izvolitve ne bi bila v skladu z naravo tr> funkcijo tega 
organa ter pravicami in dolžnostmi njegovih članov, so bile te 
pripombe upoštevane tako, da je predlagan nov amandma V, 
ki določa, da so člani sveta republike lahko ponovno izvoljeni. 
To pomeni, da zanje ne velja omejitev ponovne izvolitve, 
ampak se ohranja načelo reelekcije. Mandatno dobo članov 
sveta republike naj bi kot doslej urejal zakon, in sicer v okviru 
načela iz amandmaja II k ustavi SFRJ in amandmaja II k ustavi 
SRS (»štirih let«). Za predložene rešitve govori dejstvo, da je 
svet republike posvetovalno telo, ki se lahko skliče zaradi 
obravnavanja vprašanj samoupravnega socialističnega ra- 
zvoja, odnosov z drugimi republikami in avtonomnima pokra- 
jinama in zaradi drugih vprašanj splošne politike. V takšnem 
posvetovalnem telesu ni mogoča uzurpacija oblasti niti uve- 
ljavljanje drugih deformacij, ki bi ogrožale uresničevanje ko- 
lektivnega dela in odgovornosti. 

V javni razpravi je bila dana tudi pripomba, da bi bilo 
umestneje za načelnike skupščinskih geodetskih uprav po- 
staviti načelo reelekcije, kot je to že sedaj določeno v zakonu 
0 sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine. SR 
Slovenije ter o republiških upravnih organih In funkcionarje, 
ki vodijo upravne zavode, uprave in upravne organizacije. Ta 
pripomba v amandmaju ni mogla biti upoštevana in se tudi za 
te funkcije uporabljajo določbe prvega in drugega odstavka 1. 
točke amandmaja II. Pri usklajevanju zakona o sistemu dr* 
žavne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter 
0 republiških upravnih organih z ustavnimi amandmaji pa bo 
potrebno presoditi, ali gre v konkretnem primeru za take 
funkcionarje, za katere veljajo določbe amandmaja II ali gre 
za strokovne, vodstvene delavce, za katere bi veljalo načelo 
reelekcije. 

3. V javni razpravi so bile izražene nekatere pripombe in 
predlogi v zvezi z mandatno dobo, načinom izvolitve, funkci- 
jami in sestavo Predsedstva republike ter položajem predse- 
dnika Predsedstva republike, kot je bilo to opredeljeno v 
amandmaju III v osnutku ustavnih amandmajev. 

Pri oblikovanju predloga ustavnih amandmajev je komisija 
izhajala predvsem iz stališča RK SZDL Slovenije, ni potrebno 
spreminjati ustavnih določb glede volilne osnove za predse^ 
dnika in člane Predsedstva republike oziroma, da ni utemelje- 
nih razlogov za poseganje v sedanjo ureditev, ki velja za 
Predsedstvo republike. V skladu s tem stališčem predlog 
amandmajev (amandma IV) ne posega v določbe ustave SR 
Slovenije o funkciji, pristojnostih in sestavi Predsedstva SR 
Slovenije, niti v določbe o njegovih razmerjih do drugih orga- 
nov. Predlog amandmajev se omejuje le na spremembo do- 
ločbe o trajanju mandatne dobe predsednika Predsedstva 
republike, pri čemer komisija meni, da skrajšanje mandatne 

§jobe predsednika tega organa s štirih na dve leti spada h 
krepitvi kolektivnega dela tega organa oziroma poudarja od- 
govornost članov Predsedstva republike za delo in odločitve 
tega organa. Komisija poudarja, da opravlja predsednik Pred- 
sedstva republike v imenu Predsedstva določene posebne 
funkcije, zato njegovega položaja ni mogoče spremeniti v 
položaj predsedujočega člana. 

Glede pripombe nujnosti regionalne sestave Predsedstva 
republike komisija meni, da tega ni potrebno upoštevati, ker 
ustava že doslej ni določala kriterijev za izvolitev predsednika 
in članov Predsedstva oziroma pri tem ni posebej navajala 
zastopanosti področij oziroma območij v Predsedstvu repu- 
blike. Gre za vprašanja, ki jih je potrebno reševati v kandida- 
cijskih postopkih v okviru Socialistične zveze, zato ni razlo- 
gov, da bi na tem področju karkoli spreminjali. 

4. V javni razpravi so bile k amandmaju IV dane v glavnem 
pripombe, ki so se nanašale na dolžino mandatne dobe in 
možnost ponovne izvolitve predsednika in članov Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije in na sodelovanje SZDL v kan- 
didacijskem postopku za izvolitev članov Izvršnega sveta. 

Komisija meni, da bo upoštevanje določb amandmaja I, 
določbe o odločanju Izvršnega sveta z absolutno večino In 
prepoved ponovne izvolitve predsednika Izvršnega sveta do- 
datno spodbudilo uresničevanje kolektivnega dela v Izvršnem 
svetu in prispevalo k omejevanju nevarnosti teženj po prese- 
ganju ustavnih pooblastil Izvršnega sveta in njegovega pred- 
sednika ter teženj po vzpostavljanju neenakopravnih odnosov 
v Izvršnem svetu. Prepoved tretje zaporedne izvolitve članov 
Izvršnega sveta izhaja tudi iz načela amandmaja II k ustavi 
SFRJ in amandmaja II k ustavi SRS, ki določata možnost 
največ dvakratne zaporedne izvolitve nosilcev samoupravnih, 
javnih in drugih družbenih funkcij. 

Pripomba, da je potrebno sodelovanje SZDL v kandidacij- 
skem postopku korektneje urediti je upoštevana v 1. točki 
predloga tega amandmaja, kjer je vloga, ki jo ima po ustavi 
SZDL Slovenije v kandidacijskem postopku za predsednika 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije razširjena tudi na 
člane Izvršnega sveta. Na ta način je vloga SZDL opredeljena 
v skladu s temeljnimi načeli ustave SR Slovenije (X. razdelek), 
pa tudi s predlogi amandmajev k ustavi SFRJ in k ustavam 
drugih republik in avtonomnih pokrajin, ki opredeljujejo 
takšno vlogo SZDL. 

V javni razpravi so bile dane nekatere pripombe, da bi bilo 
potrebno v ta amandma vključiti tudi določbe o poročanju 
Izršnega sveta Skupščine SR Slovenije o njegovem delu in 
sicer najmanj enkrat letno oziroma na 2 leti, s čemer naj bi se 
tudi konkretno opredelila odgovornost članov Izvršnega 
sveta. 

Komisija teh pripomb ni sprejela in v besedilu predloga 
amandmaja VI ni vključila takšne določbe, ker je menila, da 
druge spremembe ustavnih določb o Izvršnem svetu niso 
potrebne, ker slabosti v praksi delovanja Izvršnega sveta ne 
izvirajo iz ustave, temveč predvsem iz dejstva, da ustavna 
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koncepcija Izvršnega sveta v pogojih ne dovolj ražvitega dele- 
gatskega sistema še ni dosledno uresničena, na drugi strani 
pa že ustava konkretno opredeljuje (399. člen) obveznosti 
Izvršnega sveta v zvezi s poročanjem Skupščine SRS o njego- 
vem delu, kar je tudi podrobneje razdelano v poslovniku 
Skupščine SR Slovenije. 

5. V zvezi z amandmajem V so bile v javni razpravi izražene 
nekatere pripombe glede dolžine mandatne dobe in možnosti 
ponovne izvolitve predsednika Ustavnega sodišča SR Slove- 
nije Predlagano je bilo, naj bi mandatna doba predsednika 

tega organa trajala eno leto z možnostjo ponovne izvolitve. 
Pri oblikovanju predlogov amandmajev je komisija izhajala 

iz tega, da Ustavno sodišče SRS ni sestavni del pravosodnega 
sistema, kar opravičuje drugačno rešitev, kot velja za pravo- 
sodne institucije oziroma za nosilce pravosodnih funkcij. Po 
predlogu amandmajev traja mandatna doba predsednika 
ustavnega sodišča dve leti in je lahko največ dvakrat zapore- 
doma izvoljen za to funkcijo. Mandatna doba predsednika 
ustavnega sodišča se tako usklajuje z mandatno dobo funk- 
cionarjev drugih republiških organov. 

OPOMBE: 

ft 
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BESEDILO PREDLOGA 

ustavnega zakona za izvedbo ustavnih 

amandmajev S do ¥11 k ustavi SR 

Slovenije 

1. člen 
Ustavni amandmaji I do VII k ustavi SR Slovenije (v 

nadaljnjem besedilu: ustavni amandmaji) se uporab- 
ljajo od dneva, ko jih razglasi Skupščina Slovenije na 
skupni seji vseh zborov, če ni glede uporabe njihovih 
posameznih določb v tem zakonu drugače določeno. 

2. člen 
Določbe ustavnih amandmajev, ki se nanašajo na 

izvolitev in trajanje mandatne dobe predsednika Pred- 
sedstva SR Slovenije in republiških funkcionarjev, ki 
jih voli oziroma imenuje Skupščine SR Slovenije, se 
uporabljajo od dneva, ko se prvič sestane Skupščina 
SR Slovenije po splošnih volitvah članov delegacij in 
glasovanju o izvolitvi delegatov v družbenopolitične 
zbore skupščin družbenopolitičnih skupnosti v letu 
1982. 

3. člen 
Zakone in druge splošne akte in statute občin in 

skupnosti občin kot posebnih družbenopolitičnih 
skupnosti je treba uskladiti z ustavnimi amandmaji 
najkasneje do 31. marca 1982. 

4. člen 
Pri uporabi določb ustavnih amandmajev, ki se na- 

našajo na omejitev ponovne izvolitve oziroma imeno- 
vanja voljenih in imenovanih funkcionarjev v republi- 
ških organih se šteje celoten čas opravljanja iste funk- 
cije neposredno pred uveljavitvijo ustavnih amandma- 
jev. 

5. člen 
Ta zaikon se razglasi in začne veljati hkrati z ustav- 

nimi amandmaji. 

OBRAZLOŽITEV 

Ustavni zakon za izvedbo ustavnih amandmajev I do 
VII k ustavi SR Slovenije določa kot splošno načelo, da 
se ustavni amandmaji uporabljajo od dneva, ko jih 
razglasi Skupščina SR Slovenije, če ni glede uporabe 
njihovih posameznih določb v ustavnem zakonu dolo- 
čeno drugače. Med te izjeme od splošnega načela šteje 
ustavni zakon tiste določbe ustavnih amandmajev, ki 
se nanašajo na izvolitev in trajanje mandatne dobe 
predsednikov nekaterih organov in drugih republiških 
funkcionarjev. V teh primerih bi se določbe ustavnih 
amandmajev uporabljale od dneva, ko se bo prvič 
sestala Skupščina SR Slovenije po opravljenih sploš- 
nih volitvah članov delegacij in glasovanju o izvolitvi 
delegatov v družbenopolitične zbore skupščine druž- 
benopolitičnih skupnosti v letu 1982. Ustavni zakon ne 
določa izjem glede začetka veljavnosti določb ustavnih 
amandmajev glede nosilcev funkcij v občinah, ampak 
prepušča urejanje tega vpgašanja občinskim statutom. 

Za uskladitev republiških zakonov in drugih splošnih 
aktov ter statutov občin in skupnosti občin z ustavnimi 

amandmaji določa ustavni zakon rok do 31. marca 
1982. Ta rok je dovolj dolg, saj so se spremembe in 
dopolnitve nekaterih zakonov in drugih splošnih aktov, 
zlasti pa statutov občin, začele pripravljati že v javni 
razpravi v osnutku ustavnih amandmajev. 

Glede določge 1. člena tega ustavnega zakona je 
treba razumeti, da začne določba 3. točke Amandmaja 
VI veljati takoj z uveljavitvijo ustavnih amandmajev 
(odločanje z večino glasov vseh članov izvršnega 
sveta). 

V razpravi o osnutku ustavnih amandmajev se je 
pojavljalo vprašanje, ali se dosedanje mandat me dobe 
voljenih oziroma imenovanih funkcionarjev štejejo pri 
novih volitvah in imenovanjih in od kdaj se štejejo te 
dobe. Ustavni zakon rešuje to vprašanje v 4. členu. 
Določbe tega člena je treba razumeti tako, da se bodo 
pri prvi izvolitvi po uveljavitvi ustavnih amandmajev 
štele vse mandatne dobe od sprejema ustave, to je od 
leta 1974. 

poročevalec XI 



OPOMBE: ■30MK 

. 

v 

\ 

-1 V 

' 

■ 

• v.-, •• •: 

- 

, ' - 

■ 

' 

I'-. ■ 

Ial XII poročevalec 



: 

y 
  1 

poročevalec X!II 
• - ' . 



OPOMBE: 





OPOMBE: 
'.'.fc' rSfe'i ':-'i  '*■ • v' * ' 

t. 
bltaa is,«; \ 

. »as; 
..-.»«6 ■ 
i!ci i' -V 

Vi o 
£ ' ' 
r,i.» 



Ljubljana, 25. 6. 1981 

ANALIZA 

izvajanja družbenega plana SR Slovenije 

za obdobje 1981-1985 ter resolucije o 

družbenoekonomski politiki in razvoju SR 

Slovenije v letu 1981 

UVOD 

Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje 
je Analizo pripravil na podlagi 151. in 194. 
člena Zakona o sistemu družbenega planiranja 
in o družbenem planu SR Slovenije (Ur. list 
SRSšt. 1-4/80). 

Analiza predstavlja strokovno analitsko pod- 
lago za Poročilo o izvajanju družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1981-1985 in resolu- 
cije o družbenoekonomski politiki in razvoju 
SR Slovenije v letu 1981. 

V prvem poglavju Analiza povzema razvojne 
cilje za srednjeročno obdobje 1981-1985 in 
cilje za leto 1981. 

V drugem poglavju je podana globalna 
ocena uresničevanja razvojnih in tekočih 
usmeritev s predhodno oceno možnosti do 
konca letošnjega leta in v letu 1982. 

Tretje poglavje vsebuje podrobnejšo analizo 
po posameznih področjih družbene reproduk- 
cije. Komaj nekaj mesecev planskega obdobja 

je minilo, zato so za uresničevanje srednjeroč- 
nega plana značilne predvsem različne začetne 
- pogosto tudi organizacijske aktivnosti, pri 
materialnih gibanjih pa gre še vedno pretežno 
za nadaljevanje iz prejšnjega planskega ob- 
dobja prenešenih trendov, kar se najbolj jasno 
kaže prav v tem poglavju. 

Stanje razpoložljivih informacijskih in meto- 
doloških osnov ne dopušča, da bi v Analizi v 
večji meri prodrli v bistvo tekočih in tudi traj- 
nejših družbenoekonomskih procesov razvoja. 
To opozarja na potrebo po hitrejšem razvoju 
informacijskih in metodoloških podlag samou- 
pravnega družbenega planiranja. Ne glede na 
to pa Analiza daje celovit pregled nad tekočo 
in razvojno problematiko, omogoča solidno 
razpravo o Poročilu Izvršnega sveta in obliko- 
vanju dodatnih ukrepov. 

Analiza je pripravljena na osnovi uradnih 
statičnih podatkov in drugih informacij, s kate- 
rimi je Zavod SR Slovenije za družbeno plani- 
ranje razpolagal do 18. junija 1981. 
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I. CILJI IN POLITIKA DRUŽBENEGA 
PLANA SR SLOVENIJE ZA OBDOBJE 
1981-1985 IN RESOLUCIJE O POLITIKI 
RAZVOJA SR SLOVENIJE V LETU 1981 

Družbeni plan za obdobje 1981-1985 je bil sprejet v času, 
ko smo se v SR Sloveniji in SFR Jugoslaviji odločneje spo- 
padli z nakopičenimi problemi sicer dinamičnega, a pretežno 
ekstenzivnega razvoja v preteklosti. Negativni vplivi ekonom- 
ske nestabilnosti na kvaliteto gospodarjenja in razvoj družbe- 
noekonomskih odnosov so ob zaostrenih razmerah v svetu 
terjali, da dosledno izvajanje ekonomske stabilizacije postane 
temeljna prvina razvojne politike v tem srednjeročnem ob- 
dobju. Upoštevajoč izhodišča za opredelitev razvojne politike, 
možnosti in pogoje razvoja ter zaostrene gospodarske ra- 
zmere na prehodu v novo srednjeročno obdobje, so z družbe- 
nim planom SR Slovenije dogovorjeni za obdobje 1981-1985 
naslednji temeljni cilji: 

- usmeritev v izvozno naravnano gospodarstvo, 
- oblikovanje take gospodarske strukture, ki omogoča dol- 

goročno ustvarjanje višjega dohodka na zaposlenega in na 
vložena sredstva, 

- usmerjanje znanosti in izobraževalnega dela v procese 
prestrukturiranja, 

- povečanje proizvodnje hrane kot pomemben element 
stabilizacije, 

- razvoj gospodarskih infrastrukturnih dejavnosti v skladu 
z realnimi možnostmi in potrebami združenega dela, 

- boljši pogoji življenja in dela kot vzpodbuda produktivno- 
sti dela, 

- smotrna raba prostora, izboljšanje človekovega okolja in 
skladnejši regionalni razvoj. 

Razmere na prehodu v novo srednjeročno obdobje-zlasti 
problemi na področju ekonomskih odnosov s tujino, neuskla- 
jeni odnosi med povpraševanjem in ponudbo ter naraščajočo 
inflacijo - so narekovale, da v letu 1981 okrepimo pozitivne 
procese in dosežke v zadnjem letu preteklega srednjeročnega 
obdobja, dosežemo preokret v dosedanjem obnašanju ter s 
tem zagotovimo pogoje za stabilnejši in kvalitetnejši razvoj v 
naslednjih letih tega srednjeročnega obdobja. Zato smo se z 
Resolucijo o družbenoekonomski politiki in razvoju za leto 
1981 dogovorili za temeljno usmeritev-to je izvajanje politike 
ekonomske stabilizacije ob istočasnem razvijanju in poglab- 
ljanju samoupravnih družbenoekonomskih odnosov. V okviru 
globalne usmeritve so v letu 1991 v ospredju naslednji cilji in 
naloge: 

- doseganje skladnejših odnosov v deviznobilančnem in 
plačilnobilančnem položaju republike s povečanjem izvoza 
kot temeljnega spodbujevalca rasti, 

- povečanje proizvodnje ter dohodka predvsem z učinkovi- 
tejšo izrabo obstoječih kadrovskih, materialnih, finančnih in 
drugih zmogljivosti ter z boljšo izrabo domačih virov energije 
in nadomeščanjem uvoza povsod, kjer je to smotrno, 

- krepitev deleža sredstev za razširitev materialne osnove 
dela v dohodku In zaostajanje rasti vseh vrst porabe za rastjo 
dohodka; v tem okviru pa razvijati In krepiti elemente stimula- 
tivne delitve osebnih dohodkov, 

- prilagajanje investicij dejanskim materialnim možnostim 
In kriterijem prestrukturiranja gospodarstva, 

- doseči počasnejšo rast cen kot v letu 1980 ter v okviru 
materialnih možnosti zagotavljati socialno in materialno var- 
nost delovnih ljudi In občanov, 

- Izboljšanje oskrbe občanov z boljšim Izkoriščanjem mož- 
nosti za proizvodnjo hrane In drugih osnovnih življenjskih 
potrebščin, 

- dograjevanje družbenega sistema Informiranja, kot po- 
goja za bol|še delovne razmere, poslovanje In upravljanje ter 
učinkovitejše vključevanje delovnih ljudi v proces družbenega 
planiranja In političnega odločanja. 

II. GLOBALNA OCENA IZVAJANJA 
DRUŽBENEGA PLANA SR SLOVENIJE 
ZA OBDOBJE 1981-1985 IN 
RESOLUCIJE O 
DRUŽBENOEKONOMSKI POLITIKI IN 
RAZVOJU V LETU 1981 TER PRVA 
OCENA RAZVOJNIH MOŽNOSTI SR 
SLOVENIJE V LETU 1982 

1. Prvo leto novega srednjeročnega obdobja je v veliki meri 
odločujoče za izvajanje politike ekonomske stabilizacije, pa 
tudi drugih ciljev in nalog družbenega plana. Z ukrepi eko- 
nomske politike ter odločnejšo in bolj usklajeno aktivnostjo 
vseh nosilcev razvoja smo v letu 1980 uspeli zaustaviti ali celo 
zaokreniti nekatere že dalj časa prisotne neugodne tendence 
v razvoju, kot n.pr. upadanje deleža izvoza v družbenem pro- 
izvodu, hitrejše naraščanje porabe od ustvarjenega dohodka, 
neugodna razmerja v razporejanju dohodka itd. Vendar bo 
pomen teh rezultatov dolgoročnejši le, če jih bomo z enako 
zavzetosjo utrjevali in izboljševali tudi v letošnjem letu ter 
usklajeno preusmerjali negativne tokove tudi na drugih po- 
dročjih. 

Že ob pripravah družbenega plana in resolucije za leto 1981 
smo ocenjevali, da bodo možnosti za rast proizvodnje, živ- 
ljenjskega standarda in investicij v prvem letu srednjeročnega 
obdobja bistveno skromnejše, kot so poprečna predvidevanja 
plana. V razmerah, ko je devizno bilančni položaj osnovni 
omejevalni faktor razvoja v celotni Jugoslaviji in v Sloveniji, 
prihaja v ospredje nujnost povečevanja izvoza, četudi ob 
nekoliko nižjem neposrednem dohodkovnem učinku, saj le 
tako lahko zagotovimo uvoz nujno potrebnega reprodukcij- 
skega materiala ter najnujnejši uvoz opreme in blaga široke 
potrošnje, s tem pa tudi nadaljnjo rast proizvodnje. Po visoki 
rasti lani, zlasti v zadnjih mesecih leta, se izvozna ekspanzija 
na začetku letošnjega leta ni nadaljevala. Osnovni vzrok je 
izčrpanost ekonomskih spodbud za izvoz predvsem pa po- 
manjkanje proizvodnje, ki je trajneje usmerjena v izvoz. . 
Sprememba tečaja dinarja sredi leta 1980 je okrepila dohod- 
kovno motiviranost za izvoz, vendar, ker ukrep ni bil podprt s 
celovitimi protiinflacijskimi Ukrepi, so bili njegovi pozitivni 
učinki na izvoz izrazito kratkotrajnega značaja. Možnosti več- 
jega izvoza dodatno poslabšujejo razmere na domačem trgu, 
ko prihaja zaradi nerazvitih dohodkovnih odnosov med proi- 
zvodnjo in dohodkovno soodvisnimi organizacijami združe- 
nega dela na celotnem jugoslovanskem trgu ter tako pretežno 
kratkoročnimi kupoprodajnimi odnosi med njimi, do zmanjša- 
nja ali celo prekinitev oskrbe s surovinami in reprodukcijskim 
materialom, vse večjega zapiranja gospodarstva v lokalne 
okvire in pojavov monopolizma. 

Ob nižji ravni izvoza od planirane so bile v začetku leta 
bistveno manjše tudi možnosti uvoza, tako da je potekala 
celotna menjava slovenskega gospodarstva s tujino na ob- 
čutno nižji ravni kot v letu 1980. To je še dodatno zaostrovalo 
probleme oskrbljenosti s surovinami in reprodukcijskim ma- 
terialom. Zato se je na začetku leta nadaljevalo padanje dina- 
mike proizvodnje, ki je bilo značilno že lani. Slabša oskrblje- 
nost z domačimi in uvoženimi surovinami in reprodukcijskim 
materialom je ob izčrpanih zalogah vplivala na občasne za- 
stoje v proizvodnji, pa tudi na opuščanje nekaterih vrst pro- 
izvodnje. 

Visoka rast cen, zlasti reprodukcijskega materiala, pove- 
čuje potrebe gospodarstva po denarju. Narašča tudi obseg 
obveznosti iz dolžniško upniških razmerij In povečuje se šte- 
vilo blokiranih žiro računov, zlasti pa višina neporavnanih 
obveznosti. Banke zaradi sorazmerno velikih prevzetih inve- 
sticijskih obveznosti Iz preteklih let ter omejenega povečanja 
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plasmanov ne morejo zadovoljiti vseh zahtev gospodarstva po 
kreditih v obratna sredstva. Tako se ob devizno bilančnih 
omejitvah in problemih oskrbe na domačem trgu pojavlja 
nelikvidnost kot tretji omejevalni dejavnik rasti proizvodnje. 

Slabšanje domače konjunkture, zaostrene možnosti uvoza 
in nestabilni pogoji na celotnem jugoslovanskem trgu zaradi 
strukture slovenske proizvodnje intenzivneje vplivajo na dina- 
miko proizvodnje v SR Sloveniji kot v celotni državi. Tako je 
bil obseg industrijske proizvodnje v SR Sloveniji v petih mese- 
cih letos za 0,1% višji kot v enakem obdobju lani, v celotni 
Jugoslaviji pa v štirih mesecih za 3,3% višji. Raven proizvod- 
nje je v prvih mesecih letos nižja predvsem v surovinskih in 
tehnološko intenzivnih dejavnostih, v nekaterih drugih, zlasti 
predelovalnih dejavnostih, ki so se uspešno vključile v izvoz, 
pa proizvodnja kljub težavam dosega razmeroma ugodne 
rezultate. 

Po padcu v začetku leta pa se kažejo v zadnjih treh mesecih 
tendence oživljanja industrijske proizvodnje, povezane zlasti 
z nekoliko večjim uvozom reprodukcijskega materiala. Koli- 
kor bo industrijska proizvodnja v prihodnjih mesecih ohranila 
v zadnjih dveh mesecih doseženo raven, kar ne bo lahka 
naloga, bi obseg industrijske proizvodnje v celem letu porasel 

za približno 2%. To je predvsem odvisno od izvoznih rezulta- 
tov v prihodnjih mesecih, pa tudi od tega, v kolikšni .meri 
bomo uspeli urediti razmere na domačem trgu, vključno s 
problemi nelikvidnosti. 

Zaradi manj ugodnih gibanj in tendenc na drugih področjih 
gospodarstva bo realna rast družbenega proizvoda v globalu 
nižja od rasti industrijske proizvodnje. Ocenjujemo, da bo 
tako družbeni proizvod slovenskega gospodarstva letos pora- 
sel le za okoli 1 %. Na to zlasti vpliva zmanjšan obseg gradbe- 
nih dejavnosti, kot posledica zoževanja investicijske aktivno- 
sti. Čeprav se ocenjuje, da bodo doseženi razmeroma ugodni 
rezultati v poljedelski proizvodnji, bo celoten obseg kmetijske 
proizvodnje letos ostal približno na lanskoletni ravni, predv- 
sem kot posledica stagnacije v proizvodnji mesa in mleka in 
izpada pomembnega dela pridelka v sadjarstvu in vinogra- 
dništvu. Tudi druge gospodarske dejavnosti ne bodo bistveno 
prispevale k rasti družbenega proizvoda, saj se pri vseh kaže 
vpliv zmanjšane konjukture. 

V takšnih razmerah, ko ocenjujemo, da bomo dosegli skro- 
mnejši porast družbenega proizvoda od resolucijskih predvi- 
devanj, so manjše tudi možnosti za doseganje drugih predvi- 
denih okvirov razvoja za leto 1981: 

Ocena osnovnih okvirov razvoja v SR Sloveniji v letu 1981 stopnje rasti v % 

1980 
realizacija 

I—V 81/ 
1-V80 

1981 prva 
ocena 

1981 
Resolucija 

0 uvoz 
1981-85 

Plan 

Družbeni proizvod v združ. delu 
- nominalno 
- realno 
Dohodek - nominalno 
Industrijska proizvodnja 
Kmetijska proizvodnja 
Zaposleni v združenem delu skupaj 
v tem: - gospodarstvo 

- negospodarstvo 
Produktivnost v gosp. združ. dela 

Izvoz blaga 
- nominalno 
- realno 
Uvoz blaga61 

- nominalno 
- realno 
Pokritje uvoza z izvozom blaga v % 
Izplačila za investicije v osnovna sredstva 
- nominalno 
- realno 
v tem: investicije v gosp. 
- nominalno 
- realno 
Investicije v stan. dej. 
- nominalno 
- realno 

investicije v družb. dej. In ostale 
negospodarske objekte 
- nominalno 
- realno 
Sredstva za osebne dohodke 

Poprečni OD na zaposlenega 
- nominalno 
- realno 
vtem: 
gospodarstvo - nominalno 
negospodarstvo - nominalno 

30,1 
2,3 

31,5 
2,6 
2,0 
1,6 
1,6 
2,0 
0,7 

34.1 
12,7 

4,8 
-12,7 
74,6 

20,8 
-5,4 

16,6 
-7,5 

41,3 
4,7 

16,6 
-7,5 
19,3 

18,6 
-8,6 

19,0 
16,9 

32,52' 
0,1 

0,5 
-0,2 
-2,0 

7,1 
-7 

-5,0 
-18 

71,9 

6,6" 
-25 

-0,71) 

-30 

45,51' 

—2,61' 

27,01' 

26,4" 
-13,8" 

27.51' 
21,1" 

35 
1,2 

35 
1,9 
0 
0,5 
0,3 
1,4 
0,9 

35.07' 

2,57> 

98,07) 

11 
-15 

10 
-15 

30 
0 

-10 
-30 

22,5 
2,5 

22,5 
2,5 
3,5 
1,2 
1.2 
1,0 
1.3 

12,5 
-6 

16 
-3 

19.5 
0 

-16 
-30 

3,5 
3.5 
3.6 
3,5 
1,8 
1.7 
1.8 
1,8 

18,8 
8,0 

13,0 
1,0 

78 oz. 955' 

0,6 

1,4 

0,9 

-3,5 

33,0 5% počas. 
od rasti doh, 

32,5 20,0 
-5 0 

3,131 

1,3 

največ do rasti OD 
v gospodarstvu 
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Priliv sredstev za skupno porabo skupaj 41 

vtem: 
- družbene dejavnosti 
- pokoj, in invalid, zav. ter starostno 

zavarovanje kmetov 
Priliv sredstev za splošno porabo 
- občinski proračuni 
- republiški proračuni 
- prispevek federaciji 

24.3 

18,6 

35,5 
22.4 
22.5 

5,3 
28,0 

24,51) 

26,91' 

20,21' 

18,21' 
12,61) 

78,21> 

31.4 10% izpod 3,33' 

31.5 dohodka 3,13) 

31,3 3,73' 
5,131 

18 20% izpod doh. 3,131 

12 40% izpod doh. 3,131 

64 64,0 7,13) 

Cene proizvajalcev ind. proizv. 
Cene na drobno 
Življenj, stroški 

23,3 
30,9 
29,8 

52,0 45 počasneje kot 
48.7 40 v letu 1980 
46.8 do 40 

11 Obdobje januar-april 2> Obdobje januar-marec 31 Realna rast 4,Podatki za prve 4 mesece 1981 niso neposredno primerljivi z gibanji v prvih štirih mesecih 1980 zaradi sprememb sistema s> Z oziroma brez upoštevanja uvoza energetskih surovin B> Brez uvoza energetskih surovin 71 Na osnovi usklajenih planov v okviru SISEOT za leto 1981 

3. Po veliki izvozni ekspanziji v drugem polletju je slovensko 
gospodarstvo z resolucijo tudi za leto 1981 sprejelo zahtevne 
naloge, ki bodo težko uresničljive. Po močnem padcu vredno- 
sti izvoza na začetku leta, izvoz v zadnjih dveh mesecih 
narašča in je v petih mesecih nominalno za 7,1% višji (realno 
pa za okoli 7% nižji) kot v enakem obdobju lani. Ta rast je 
predvsem posledica povečanja izvoza na klirinško področje, 
medtem ko je vrednost izvoza na kovertibilno področje še 
vedno nižja od lanske (za 4,7%). V celotni Jugoslaviji so 
gibanja izvoza v istem obdobju v globalu nekoliko ugodnejša 
(nominalna rast za 16%), prav tako predvsem kot posledica 
hitrejše rasti izvoza na klirinško področje, medtem ko je 
vrednost izvoza na konvertibilno področje tudi v celotni Jugo- 
slaviji manjša kot v enakem obdobju lani (za 4,6%). Zaostaja- 
nje rasti izvoza za predvidevanji projekcije plačilnobilančnega 
in deviznobilančnega položaja republike v prvih mesecih le- 
tos zmanjšuje tudi možnosti uvoza blaga, ki je bil v obdobju 
petih mesecev nominalno za 5% manjši (realno za okoli 18%) 
kot v enakem obdobju lani (v celotni Jugoslaviji je bil uvoz 
blaga nominalno za 12% višji). Ob takšnih gibanjih pa v SR 
Sloveniji dosegamo v celotni meniavi in v menjavi s konverti- 
bilnim področjem boljše pokritje uvoza blaga z izvozom kot v 
celotni Jugoslaviji (v petih mesecih v SRS globalno 71,9%, v 
SFRJ 57,3%), kar je sicer pozitivno glede na nujnost izboljša- 
nja plačilnobilančnega položaja, negativno pa se odraža na 
možnostih za proizvodnjo, celotno gospodarsko rast, posre- 
dno pa tudi na možnostih za nadaljnje povečevanje izvoza. 
Celoten obseg mednarodne menjave se odvija na realno nižji 
ravni kot v preteklem letu, kar kaže na ponovno zapiranje 
gospodarstva. 

Gospodarska gibanja v začetku leta so pod vplivom infla- 
cije, ki ogroža uresničevanje osnovnih usmeritev in razmerij, 
opredeljenih v letošnji resoluciji. Močan inflacijski val na 
prehodu v letu 1981 se je v zadnjih mesecih pod vplivom 
ukrepov za zadrževanje rasti cen sicer nekoliko umiril, vendar 
so pritiski na rast cen še vedno močni. Na visoko rast cen so 
vplivali predvsem veliki prenosi cen iz leta 1980 in nadaljnje 
visoko povečanje v januarju letos, prenos učinkov devalvacije 
na stroške in cene, spremembe prometnega davka, podraži- 
tev nafte in derivatov ter neuravnovešeni odnosi na trgu, ki še 
vedno omogočajo, da organizacije združenega dela izhod iz 
težav iščejo pretežno v povečanju cen, ne glede na odnose v 
celotni reprodukcijski verigi. 

V takšnih razmerah se poslabšujejo notranji pogoji našega 
gospodarstva v menjavi s tujino, saj rast domačih cen znatno 
presega stopnjo inflacije v državah, s katerimi dosegamo 
največjo blagovno menjavo 1. Pri takšnem povečevanju neso- 
razmerja med cenami na domačem trgu in v izvozu je te- 
meljno vprašanje ekonomske politike v letu 1981, kako zago- 
toviti ustreznejše ekonomske spodbude za povečanje izvoza 
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na konvertibilno področje in to tako z vidika kratkoročnega 
reševanja deviznobilančnega položaja in proizvodnje, kot za- 
gotavljanja trajne izvozne usmeritve slovenskega in jugoslo- 
vanskega gospodarstva. Zato je toliko bolj pomembno zavreti 
nadaljnjo hitro rast cen2 ter z izvajanjem ukrepov in nalog, 
dogovorjenih v resoluciji in dodatnimi ukrepi spodbujati izvoz 
na konvertibilno področje, in sicer s povečevanjem in z re- 
dnim izplačevanjem izvoznih premij, izgrajevanjem instru- 
mentarijev internih spodbud v organizacijah združenega dela 
in enotah samoupravne interesne skupnosti SR Slovenije za 
ekonomske odnose s tujino ter z ukrepi ekonomske politike, 
zlasti kreditno monetarne politike. 

Da bi v SR Sloveniji organizacije združenega dela do konca 
leta 1981 nadoknadile manjši izvoz blaga na konvertibilno 
področje v prvih mesecih, bi morale v preostalih mesecih 
povečati vrednost izvoza blaga na konvertibilno področje za 
51% glede na enako obdobje lani. 

4. Stagnacija proizvodnje in elementi politike razporejanja 
dohodka vplivajo na znatno bolj umirjeno gibanje zaposlova- 
nja. Število zaposlenih delavcev je v štirih mesecih večje za 
0,5% v primerjavi z istim obdobjem lani; ocenjujemo, da bo 
tudi v celem letu 1981 zaposlenost porasla za 0,5%. 

V zaostrenih gospodarskih razmerah prihaja v večji meri do 
izraza dosedanja strukturna neusklajenost med kadrovskimi 
potrebami v organizacijah združenega dela in prilivom kadrov 
iz šol. Podcenjevanje proizvodnega dela je vplivalo, da se je 
mladina manj usmerjala v proizvodne poklice, kjer pa so tudi 
sedaj še možnosti za zaposlovanje. To je eden ključnih vzro- 
kov za krčenje možnosti zaposlovanja mladine, ki je zaključila 
šolanje. 

5. Že resolucija je predvidevala, da bo zaradi skrajno omeje- 
nih možnosti za investicijske kredite in zadolževanja v tujini 
investicijska dejavnost v letu 1981 manjša kot lani; razpolož- 
ljiva sredstva pa naj bi usmerjali v dokončanje v preteklem 
srednjeročnem obdobju začetih objektov. Izplačila za investi- 
cije v osnovna sredstva so v prvih štirih mesecih za 6,6% višja 
kot v istem obdobju lani (v SFRJ za 20%); v tem v gospodar- 
stvu za 0,7% nižja. Ob visoki rasti cen takšna gibanja kažejo 
na visok padec realnega obsega investicij v gospodarstvu in 
negospodarskih dejavnostih, medtem ko se po ocenah ohra- 
nja lanski obseg investicij v stanovanjsko gradnjo. Ocenju- 
jemo, da se bodo takšna gibanja na področju investicij nada- 

'V januarju 1981 so bile cene v razvitih zahodnih državah v povprečju za okoli 
11% višje kot v januarju preteklega leta, pri čemer je prisotna tendenca upada- 
nja njihove dinamike; v Sloveniji in v celotni Jugoslaviji je bil porast cen skoraj 5- 
krat višji. 
'Dosedanja gibanja cen namreč kažejo, da bi ob zadrževanju dosežene ravni 
cen v aprilu, cene proizvajalcev, cene na drobno in življenjski stroški v letu 1981 
porasli za okoli 40% glede na povprečje 1980. 
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Ijevala in bo zmanjšanje realnega obsega investicij celo večje 
od resolucijskih predvidevanj, zlasti na področju gospodar- 
skih investicij. Ob takšnem znižanju realnega obsega investi- 
cij se bo znižal njihov delež v družbenem proizvodu po oceni 
za okoli 4 odstotne točke v primerjavi z letom 1980. Tako se 
bomo že v letu 1981 močno približali za celotno srednjeročno 
obdobje planiranemu znižanju deleža investicij v družbenem 
proizvodu. 

Investicijski krediti bank se usmerjajo v dokončanje že 
začetih investicij, vlaganja v nove naložbe pa se odlagajo na 
leto 1982 in kasneje. Kljub zaostrenim pogojem investiranja 
se ohranja neustrezna struktura investicij v teku, saj v drugem 
polletju lani in. v prvih mesecih letos ni bila ustavljena ali 
preusmerjena nobena od večjih začetih investicij. Zato bo 
potrebno, da se odločitve o novih investicijah dosledno po- 
dredijo kriterijem prestrukturiranja gospodarstva iz dogovora 
o temeljih družbenega plana SR Slovenije, ki so vgrajeni tudi 
v planske dokumente bank. Ob terrj pa primanjkuje projektov, 
ki bi prispevali k prestrukturiranju gospodarstva, zlasti v proi- 
zvodnjo za izvoz. 

6. V pogojih bistveno manjših možnosti za dodatno obliko- 
vanje sredstev za razširjeno reprodukcijo iz bančnih in tujih 
virov je nujno z razporejanjem dohodka v organizacijah zdru- 
ženega dela zagotavljati večja lastna sredstva za razširjeno 
reprodukcijo. Takšna razmerja v razporejanju dohodka dose- 
gamo tudi v prvem trimesečju letos. Ob visoki rasti dohodka 
se kljub povečevanju nekaterih obveznosti iz dohodka (obre- 
sti, bančne storitve, takse, SLO, varstvo človekovega okolja 
itd.) in večjim obveznostim za zadovoljevanje skupnih potreb 
od predvidenih, povečuje delež sredstev za razširitev mate- 
rialne osnove dela. 

Zaradi visoke rasti cen pa bodo ta sredstva v veliki meri 
razvrednotena. Zato bi bilo v okviru stabilizacijske politike 
poleg ukrepov za omejevanje investicij potrebno uveljaviti 
instrumentarij dolgoročnejšega stimuliranja organizacij zdru- 
ženega dela za oblikovanje večje akumulacije. 

7: Resolucija določa 5-odstotno zaostajanje rasti sredstev 
za osebne dohodke za rastjo dohodka. Hkrati tudi predvideva, 
da realni osebni dohodki v letu 1981 ne bodo padli pod raven, 
doseženo v letu 1980. Visoka rast materialnih in drugih po- 
slovnih stroškov ter življenjskih stroškov je ob nekoliko bolj 
zadržanih odločitvah o delitvi dohodka v organizacijah zdru- 
ženega dela3 vplivala na nadaljnje upadanje realnih osebnih 
dohodkov, ki so v štirih mesecih za 13,8% nižji kot v enakem 
obdobju lani. Rast sredstev za osebne dohodke v celotni 
Jugoslaviji je bolj dinamična (okoli 35%), tako da je manjše 
tudi znižanje realnih osebnih dohodkov (okoli 5%). Ker padec 
realnih osebnih dohodkov prizadene najbolj delavce in ob- 
čane z nižjimi osebnimi dohodki in prejemki, poteka že od 
marca 1981 v samoupravnih interesnih skupnostih in izvršnih 
svetih družbenopolitičnih skupnosti intenzivnejša aktivnost 
za ohranitev njihove socialno-ekonomske varnosti. Tako so 
kot izreden in začasen ukrep uvedene kompenzacije pri ce- 
nah nekaterih osnovnih živil ter sprejeti ukrepi na področju 
otroškega varstva, socialnega skrbstva, pokojnin in štipendij 
ter pri oblikovanju cen nekaterih vrst storitev družbenih de- 
javnosti. 

Ocenjujemo, da bodo organizacije združenega dela do 
konca leta izkoristile možnosti za rast osebnih dohodkov v 
skladu z resolucijo; tako bo ob predvideni umiritvi rasti cen 
občutneje zmanjšano tudi upadanje realnih osebnih dohod- 
kov. Realno znižanje osebnega standarda bo nižje tudi zaradi 
delovanja sprejetih ukrepov na področju materialne in so- 
cialne varnosti, čeprav se učinki vseh teh ukrepov ne bodo v 
celoti odrazili v statističnem prikazu gibanj realnih osebnih 

dohodkov, oziroma realnega osebnega standarda delovnih 
ljudi in občanov. 

8. Gibanja v začetku leta kažejo na večji obseg in globino 
problemov kot smo računali ob pripravi družbenega plana in 
letošnje resolucije. V takšnih razmerah so vse bolj prisotne 
tudi težnje, da se z odločitvami na posameznih področjih 
odstopa od zastavljene stabilizacijske politike (zahteve po 
fjonovni uvedbi ukrepov za pospeševanje proizvodnje, ki je 
odvisna od uvoza in se usmerja pretežno le na domači trg; 
pritiski na linearna povečanja osebnih dohodkov ter njihovo 
usklajevanje z rastjo življenjskih stroškov). 

Plačilno bilančne razmere terjajo, da povečujemo predv- 
sem proizvodnjo za izvoz in s povečevanjem produktivnosti 
dela zagotavljamo tudi večjo konkurenčnost. Stabilnejših ra- 
zmer na domačem trgu, ki pomenijo pogoj za umirjanje rasti 
cen, ne moremo doseči le s povečanjem proizvodnje oziroma 
blagovnih skladov, ampak tudi s celovitimi ukrepi ekonomske 
politike, zlasti pri usklajevanju vseh oblik domačega povpra- 
ševanja. Zato je potrebno vztrajati pri doslednem izvajanju z 
resolucijo predvidenih usmeritev na področju osebnih do- 
hodkov, splošne in skupne porabe, davčne politike, investicij 
ter kreditno monetarne politike. Vsakršno oblikovanje porabe 
iznad možnosti ustvarjenega dohodka bi namreč v teh razme- 
rah pomenilo le dodaten pritisk na rast cen, s čimer bi se še 
nadalje zmanjševala konkurenčnost v izvozu. 

Kljub zmanjševanju domače potrošnje, kar sili organizacije 
združenega dela v povečanje izvoza, pa bo ob dodatnih izvoz- 
nih stimulacijah izvozno usmeritev potrebno vedno bolj gra- 
diti na večji produktivnosti dela in učinkovitejši proizvodnji, ki 
bo omogočila, da bodo izvozni pogoji vse bolj dohodkovno 
zanimivi in to za vse večji krog organizacij združenega dela. 

. 9. Možnosti razvoja v letu 1982 so v celotni. Jugoslaviji še 
zelo negotove in v veliki meri odvisne od tega, kako se bo 
gospodarstvo in družba kot celota prilagodila zaostrenim 
pogojem gospodarjenja v letošnjem letu. Prva zvezna predvi- 
devanja4 izhajajo iz ocene, da bo v letu 1982 potrebno nado- 
knaditi relativni zastoj v razvoju v prvem letu srednjeročnega 
obdobja ter se tako približati okvirom, predvidenim z druže- 
nim planom. Tako bi po prvih ocenah v celotni Jugoslaviji 
industrijska proizvodnja v prihodnjem letu porasla za okoli 
4,5%, predvsem na podlagi povečane proizvodnje surovin in 
reprodukcijskega materiala, ki bi omogočila sorazmerno 
manjšo odvisnost proizvodnje od uvoženih surovin in repro- 
dukcijskega materiala. Družbeni proizvod celotnega gospo- 
darstva bi porasel za 4%. Za prihodnje leto se ocenjuje po- 
stopna rast investicij v osnovna sredstva, vendar še vedno 
znatno počasnejša od rasti družbenega proizvoda (okoli 2%). 
Osnovna naloga ekonomske politike bo zagotoviti pogoje za 
dinamično rast izvoza blaga in storitev (najmanj za 7-%), 
zlasti na konvertibilno področje ob zadrževanju uvoza na 
letošnji ravni, ter v tem okviru povečanja uvoza reprodukcij- 
skega materiala za ol^oli 4%. 

Tako bi zagotovili nadaljnje zmanjšanje deficita v plačilni 
bilanci in znižanje stopnje zadolženosti države (za najmanj 1 
odstotno točko). Rast vseh oblik domače porabe bo tudi v letu 
1982 počasnejša od rasti dohodka; ocenjuje se, da bi realni 
osebni dohodki lahko porasli za okoli 2%. Sredstva za zado- 
voljevanje skupnih in splošnih potreb bodo tudi v letu 1982 
rasla počasneje od rasti dohodka. 

V letu 1982 bo potrebno bistveno znižati stopnjo inflacije, 
pri čemer bi se morala rast cen približati rasti cen v industrij- 
sko razvitejših državah. 

Že dosežena raven proizvodnje SR Slovenije s specifično 
strukturo slovenskega gospodarstva, z večjimi zahtevami 
glede usklajenega razvoja gospodarske in družbene infra- 

3Pri rasti dohodka za 32,5% so sredstva za osebne dohodke (neto) v OZD s 
področja gospodarstva v prvem trimesečju porasla za 25%, kar pomeni zaosta- 
janje za 23% za rastjo dohodka. 

4 »Analiza ostvarivanja društvenog plana Jugoslavije za period od 1981-1985 u 
1981 godini i ocene mogućnosti razvoja u 1982. godini", Savezni zavod za 
društveno planiranje, Beograd, junij 1981 
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strukture in izboljšanje človekovega okolja, racionalnem za- 
poslovanju in ustreznejši kadrovski strukturi, po boljši izrabi 
naravnih in drugih virov, navaja na oceno, da bodo gospodar- 
ska gibanja v SR Sloveniji v prihodnjem letu na nižji ravni, kot 
kažejo ocene za celotno Jugoslavijo. V letu 1982 se bodo 
prepletali učinki letošnjih ukrepov, do izraza pa bodo v vse 
večji meri prihajale tudi razvojne usmeritve sprejetih srednje- 
ročnih planov, ki bodo pomenile vzpodbudo za bolj dina- 
mično gospodarsko aktivnost ob postopnem uveljavljanju 
nekaterih kvalitetnih dejavnosti razvoja. Zlasti bo pomembno 
okrepljeno varčevanje, boljša in smotrnejša organizacija dela 
ter večja izraba delovnega časa, kar vse bo tudi prispevalo k 
zmanjševanju stroškovnih pritiskov na rast cen. Ocenjujemo, 
da bodo impulzi gospodarske rasti s strani povpraševanja na 
celotnem jugoslovanskem trgu v prihodnjem letu sicer neko- 
liko močnejši, vendar še vedno skromnejši, kot je predvideno 
za celotno srednjeročno obdobje. Zato bo tudi v letu 1982 
izvoz osnovni dejavnik gospodarske rasti. 

III. URESNIČEVANJE DRUŽBENEGA 
PLANA iN RESOLUCIJE NA KLJUČNIH 
PODROČJIH RAZVOJA 

1. Industrijska proizvodnja 
1. V prvih petih mesecih letošnjega leta je industrijska 

proizvodnja v globalu na ravni enakega obdobja lani (indeks 
100,1), z rahlo tendenco oživljanja v zadnjih treh mesecih. V 
tem okviru je proizvodnja sredstev za delo v globalu večja za 
1,4 %, proizvodnja reprodukcijskega materiala stagnira, proi- 
zvodnja blaga za široko potrošnjo pa je za 0,1% nižja. Padec 
proizvodnje ali stagnacijo so zabeležile zlasti surovinske in 
tehnološko intenzivne dejavnosti, medtem ko druge predelo- 
valne panoge kažejo ugodnejše rezultate.5 Osnovni vzrok za 
takšne razmere so predvsem nerazviti dohodkovni odnosi 
med proizvodno in dohodkovno soodvisnimi organizacijami 
združenega dela na celotnem jugoslovanskem trgu, ki pov- 
zročajo zmanjševanje aii celo prekinitve oskrbe s surovinami 
in reprodukcijskim materialom, poslabšanje kvalitete oskrbe, 
trganje reprodukcijskih verig, nespoštovanje dogovorjenih 
dobavni rokov, zaradi devizno bilančnih omejitev pa tudi z 
narodno gospodarskega vidika neracionalen izvoz surovin in 
reprodukcijskega materiala. Ob neurejenih razmerah na do- 
mačem trgu je še bolj pereč problem manjših možnosti za 
uvoz surovin in reprodukcijskega materiala. Zaradi dokaj izčr- 
panih možnosti izvoza letos verjetno ne bo moč ponoviti 
lanskoletnih izvoznih rezultatov. 

Tako bodo glede na plačilno bilančne razmere še vedno 
omejene možnosti oskrbe s surovinami in reprodukcijskim 
materialom iz uvoza; v okviru jugoslovanskega gospodarstva 
pa bo potrebno storiti vse za čim normalnejši pretok blaga 
tako, da bi se v letošnjem letu približali resolucijskim predvi- 
devanjem industrijske proizvodnje (2%). Pri tej oceni upošte- 
vamo, da bo povpraševanje po industrijskih izdelkih manjše, 
zlasti zaradi upadanja investicijske porabe. 

2. Oskrba z domačimi surovinami in reprodukcijskim mate- 
rialom je postala kritična zlasti v drugem delu 1980. Zaradi 
neurejenih dohodkovnth odnosov pri udeležbi v skupnem 
deviznem prilivu ter na tej podlagi trajneje urejenega zagotav- 

5 Petmesečni indeksi glede na enako obdobje lani: strojegradnja 102,4; proizv. 
električnih strojev in aparatov 95,4; proizvodnja bazičnih kemičnih izdelkov 
103,1; črna metalurgija 99,3; pridob. rud barvnih kovin 84.9; pridob. barvastih 
kovin 93,9; proizv. gradb. materiala 95,2; proizv. žaganega lesa In plošč 89,1; 
proizv. prom. sredstev 103,5; predelava kem. izdelkov 102,9; proizvodnja konč- 
nih tekstilnih izdelkov 104,7; proizvodnja usnja in krzna 112,8;-proizvodnja 
obutve in galanterije 108,1; predelava kavčuka 105,8; proizvodnja živilskih proi- 
zvodov 95,8; proizvodnja pijač 104,6; proizvodnja in predelava tobaka 103,2; 
grafična dejavnost 105,6. 

Ijanja deviz za uvoz potrebnega reprodukcijskega materiala je 
devalvacija dinarja spodbudila tudi jugoslovanske proizva- 
jalce surovin in reprodukcijskega materiala k večjemu izvozu 
blaga, čeprav tega materiala primanjkuje na domačem trgu. 

Kljub dogovorom izvršnih svetov skupščin SR in SAP še 
vedno prihaja do zapiranja trga surovin v ožje regionalne 
okvire zaradi prednostnega zagotavljanja oskrbe lastnih pre- 
delovalnih industrij, do visokih cen surovin zaradi monopol- 
nega položaja (kljub nasprotnim tendencam na svetovnem 
trgu), poleg tega pa dobavitelji surovin pogojujejo dobavo 
surovin s plačevanjem v devizah in s sovlaganjem v njihove 
proizvodne zmogljivosti. Tako je prišlo do prekinjanja že 
ustavljenih reprodukcijskih tokov, do zastojev oziroma do 
prekinitev proizvodnje v številnih proizvodnih organizacijah6, 
posledično pa tudi do premestitev in preusmerjanja delavcev 
na druga dela, kjer so glede na njihovo kvalifikacijo in za 
potrebe proizvodnje manj racionalno zaposleni. 

V marcu in začetku aprila je imelo okoli 70% organizacij 
manjše zastoje v proizvodnji, 4% pa daljše.7 

Organizacije združenega dela so prekinitve proizvodnje re- 
ševale z obveznimi dopusti zaposlenih. Vse to se je močno 
odrazilo tudi v zmanjšanju produktivnosti. Pozitivna izjema so 
tekstilna, usnjarska in obutvena industrija, ki so ob sora- 
zmerni dinamični rasti proizvodnje in visokem deležu proi- 
zvodnje, ki jo namenjajo izvozu, povečale tudi produktivnost 
dela. 

Zaradi zagotavljanja surovin in reprodukcijskega materiala 
se je intenziviral proces sporazumevanja glede skupnih vla- 
ganj v surovinske proizvodne kapacitete v drugih republikah.8 

Zlasti je to izrazito v bazni kemiji, metalurgiji in proizvodnji 
hrane (osnovni kmetijski proizvodi), vendar bo to vplivalo na 
preskrbo šele v letu 1982 ali kasneje. 

V zvezi s pomanjkanjem nekaterih surovin9 so problemi 
naslednji: glede polizdelkov za železarne še niso usklajeni 
pogoji, z domačimi dobavitelji; dobave boksita iz BiH so 
močno zmanjšane zaradi preusmeritve dobav h kupcem v 
okviru svoje republike; pri oskrbi z lesom - nizek obseg 
sečnje in blagovne proizvodnje zaradi neugodnih vremenskih 

6 Zastoji v proizvodnji elektroindustrije Slovenije: 
a) v I. trimesečju so se pojavili občasni zastoji v naslednjih organizacijah 

združenega dela: 
- DO Iskra Elektromehanika Kranj - TOZD ATC in TEA 70 delavcev 14 dni 
- DO Iskra Široka potrošnja - TOZD TV Pržanj 400 delavcev 21 dni 
- TOZD Montaža elektromotorjev Idrija 200 delavcev 14 dni 
- DO Iskra Avtoelektrika - TOZD Mali zaganjalniki Šempeter 600 delavcev 21 

dni 
- Loške tovarne hladilnikov Škofja Loka 160 delavcev 7 dni 
b) v II. trimesečju je bilo v ponedeljek, 6/4-1981 cca 100 delavcev v Elektrome- 

hanlki Kranj na prisilnem dopustu 
c) Ocenjuje se, da bo ob nadaljevanju dosedanjega pomanjkanja materialov 

potrebno uvesti prisilne dopuste za cca 1.500 delavcev v delovnih organizacijah 
elektroindustrije Slovenije 

Vir: Zapisnik 4. izredne seje 10 Splošnega združenja elektroind. SR Slovenije 
6/4-1981. 

Do zaastojev je prišlo tudi v številnih DO kemične industrije. V tem okviru je 
potrebno omeniti ustavitev proizvodnje metanola v INA-NAFTA Lendava ter 
prekinitev proizvodnje bakrovega sulfata v Cinkarni Celje. Zaradi pomanjkanja 
lesa so dalj časa stale žage Stolarna Dobrepolje, LIKO Vrhnika, KLI Logatec, 
tov. vlak. plošč Lalonit Ilirska Bistrica (20 dni!), zaradi pomanjkanja osnovnih 
surovin in repromateriala so bili zastoji v proizvodnji in predelavi papiria: v 
Sladkogorski (900 ur), Đuro Salaj v Krškem (12,5 dni), Vevče (6 dni), Kartonažna 
tovarna Ljubljana (14 dni), Količevo (2 dni) 

Vir: neposredne informacije organizacij združenega dela. 
7 Anketa Zavoda za istraživanja tržišta, ki se nanaša na 126 industrijskih OZD v 

SRS (Konjukturni barometer, april 1981). a Z organizacijami v BiH so npr. v teku razgovori o sovlaganju (tudi iz sredstev 
za manj razvite SR in SAP Kosovo) na področju alkalij, malein anhidrida, 
poliolov, izocianatov, lepil, formalina in metanola). Tečejo tudi razgovori o 
združevanju dela in sredstev s HIP Pančevo za izgradnjo proizvodnje polietilena 
in s tem za zagotovitev prepotrebne surovine za predelovalno kemično indu- 
strijo. Z INA-OKI, Zagreb je DO Donit-TOZD Laminati, Medvode in TOZD Fenolit, 
Borovnica podpisala samoupravni sporazum za izgradnjo nove tovarne petroke- 
mičnih izdelkov; tako si je DO Donit za svoje proizvodne kapacitete zagotovila 
po letu 1982 potrebne količine fenola in acetona. 

V industriji primanjkuje zlasti naslednji reprodukcijski material: jekleni od- 
padki, polizdelki za železarne, belo in surovo železo, boksit in silicij - metal, 
baker, cink, kositer, aluminij (izpolnjevanje izvoznih obvez), vse vrste pločevine! 
barve, laki, polietilen, polipropilen, ksilen, toluen, aceton, surovi fosfati, solna in 
žveplena kislina, bombaž in volna, les, papir, goveje kože; živilska industrija pa 
je slabše oskrbljena z vsemi vrstami mesa, maslom, sladkorjem, beljakovinskimi' 
komponentami in embalažo. 
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razmer in nizke realizacije sečnje predvsem v zasebnem sek- 
torju ter s tem v zvezi neuresničevanje samoupravnega spora- 
zuma o temeljih plana SIS gozdarstva, zelo slaba oskrbljenost 
predelovalcev lesa, zlasti celulozne industrije. 

Akutno je vprašanje izkoriščanja sekundarnih oziroma od- 
• padnih surovin. Pričelo se je s pripravami programov na 

področju kemične, gumarske, kovinske, lesne, papirne, tek- 
stilne, usnjarske in živilske industrije.10 

Glede na akutnost problema potekajo te priprave prepo- 
časi, zlasti pa velja to za organizacijo zbiranja in sortiranja 
odpadnih surovin. Učinkovitejše zbiranje in uporaba odpa- 
dnih surovin zahteva, da se zanje opravi klasifikacija in stan- 
dardizacija, opredelijo cene, ki bodo stimulirale zbiranje, ter 
da se izdelajo materialne bilance kot podlaga za usklajevanje 
proizvodnje, uvoznih in izvoznih tokov. V zvezi z zbiranjem in 
predelavo odpadkov je treba opozoriti na trgovski značaj 
delovnih organizacij, ki opravljajo to dejavnost in so pogosto 
objektivno zainteresirane, da zbrane in sortirane surovine 
izvažajo, namesto da bi jih posredovale domači industriji. 
Kazalo bi tudi proučiti smotrnost skupnih vlaganj omenjenih 
organizacij za nabavo in racionalno koriščenje dragih strojev 
za sortiranje surovin, ki jih izvažajo kot odpadke; sortirane pa 
uvažajo po znatno višjih cenah. Tudi uvoz opreme za izkori- 
ščanje sekundarnih surovin bi moral imeti določeno pre- 
dnost, zlasti ko gre za opremo majhne vrednosti s sorazmerno 
velikimi učinki. 

Pomembno vlogo pri izvajanju teh nalog bi morale imeti 
komunalne organizacije, ki so v dogovoru o temeljih družbe- 
nega plana SR Slovenije prevzele konkretne obveznosti, izva- 
janje teh nalog poteka v skladu s predvidevanji. Komunalne 
skupnosti so prevzele tudi obveznost, da bo akcija zbiranja 
odpadnih surovin stekla še v teku letošnjega leta. Pri tem bo 
potrebno sodelovanje specializiranih organizacij za odkup in 
predelavo surovin (Dinos, Surovina, Unija-papir servis). 

3. Zaradi ostrejših in manj stabilnih pogojev gospodarjenja 
v letu 1981, delno pa tudi zaradi kratkega časa od sprejema 
planskih dokumentov, so aktivnosti pri uresničevanju usmeri- 
tev družbenega plana SR Slovenije in nalog iz dogovora o 
njegovih temeljih, ki se nanašajo na prestrukturiranje indu- 
strije, v glavnem organizacijsko-pripravljalnega značaja. Po- 
membnejše aktivnosti so: 

- V Združenih podjetjih strojegradnje so še po sprejetju 
samoupravnega sporazuma o temeljih plana SOZD-a v teku 
usklajevanja proizvodnih programov, da bi odpravili prekriva- 
nja, povečali komplementarnost programov in omogočili rea- 
lizacijo kompletnejših ponudb. V okviru SOZD-a Združeno 

V teku je dogovarjanje med SR Slovenijo in SR Hrvatsko za skupen nakup 
strojev za predelavo odpadkov bele tehnike in avtomobilov (količina v SR 
Sloveniji je premajhna za takšno investicijo - 20.000 ton na leto). 

Zbiranje jeklenih odpadkov je urejeno s samoupravnimi sporazumi med žele- 
zarnami in zbiralci. Nastopa pa problem, ker proizvajalci surovin iz drugih 
republik zahtevajo za dobavo jekla vračanje jeklenih odpadkov. Za predelavo 
odpadnega svinca (akumulatorjev) je v gradnji ustrezna zmogljivost. Delno 
predelani bakreni odpadki se zaradi neustreznih cen pretežno izvažajo. 

Zbiranje papirja je urejeno s samoupravnim sporazumom o združevanju dela 
in sredstev ter poslovno tehničnem sodelovanju na področju zbiranja, odkupa, 
priprave in dobave papirnih odpadkov (podpisniki: Dinos, Surovina, Unija in 
organizacije združenega dela papirne industrije - Sladkogorska Sladki vrh, 
Papirnica Količevo, Kartonažna tovarna L|. TOZD lepenke Tržič). 

V podpisovanju je samoupravni sporazum med trgovino in proizvajalci pijač 
ter olja, tako da se bo iz gospodinjstev vračal vsaj del steklovine. 

Pripravlja se samoupravni sporazum za nabavo rezalnih strojev za odpadne 
gume med imetniki gum (avtoprevozniki) in zbiralci (pobudnik Gospodarska 
zbornica Slovenije). Razrezane gume naj bi uporabili za kurjenje. V pripravi je 
program za hidropirolizo odpadnih gum in za njihovo nadaljno uporabo kot 
goriva v piinsko-parni elektrarni. 

Pri zbiranju odpadnih mineralnih olj bo treba organizirati in povečati zbiralno 
mrežo, tako da se bo to olje uporabljalo za predelavo v kvalitetna mazalna olja in 
se ne bo uporabljalo za kurjenje (v letu 1980 je bilo zbrano le 2.000 ton, realne 
možnosti so bile 6.000 ton). 

Za zblran|e topil (kemična Industrija) |e v teku anketa, ki bo pokazala, koliko 
odpadnih topil |e na razpolago. 

V agrožlvllskem kompleksu se vrtijo rekonstrukcije za predelavo odpadkov 
klavno-predelovalne Industrije. V pripravi so elaborati za izgran|o novih kapaci- tet za predelavo klavnih odpadkov. Prav tako se prlpravl|ajo programi za korl- 
ičen|e odpadkov sadne predelave ter rastlinskih maičob. V letu 1982 pa bo 
končana Investicija za uporabo odpadnega pivskega kvasa. Skupno s papirno 
industrijo (Ouro SalaJ) se pripravila program za predelavo njihovih odpadkov v 
živinsko krmo. 

podjetje strojegradnje nameravajo s samoupravnimi spora- 
zumi o temeljih skupnih planov za posamezna proizvodno- 
programska področja opredeliti programe, njihove nosilce, 
delitev dela in druge obveznosti udeležencev sporazuma. 
Glede na naloge prestrukturiranja je to nujen korak, ki pa bi 
moral biti opravljen že pred sprejetjem srednjeročnih plan- 
skih dokumentov v SOZD. Sodelovanje bo treba razširiti tudi 
na druge organizacije združenega dela izven SOZD (elek- 
troindustrija, kemija, raziskovalne ustanove itd.); 

- v elektronski industriji (SOZD Iskra) poteka II. faza pro- 
jekta mikroelektronike, ki obsega osvojitev procesiranja silici- 
jevih rezin mikrovezij, dopolnitev montaže vezij s plastičnimi 
ohišji in izpopolnjeno preizkušanje vezij. Izgradnja prostorov 
in opreme za raziskovalno-razvojno dejavnost (v Stegnah) za 
spremljanje in dopolnjevanje tehnologije teče in bo po ter- 
minskem planu zaključena konec tega leta. Teče tudi instali- 
ranje opreme za II. fazo v obstoječi zgradbi. Celotno zamuja- 
nje projekta Iskra ocenjuje za okoli 12-16 mesecev. 

Zaradi tehnološkega zaostajanja elektronske industrije, ki 
se med drugim kaže v prepočasnem razvoju aplikacije mi- 
kroelektronskih vezij v proizvodnji, so naročila uporabnikov 
mikroelektronskih vezij v velikem zaostanku za razvojem mi- 
kroelektronike. To vpliva tudi na poslovne rezultate mikroe- 
lektronike; 

V proizvodnji računalniške opreme in sistemov je v teh 
mesecih teklo intenzivno usklajevanje za skupni program 
računalništva v skladu z dogovorom o temeljih družbenega 
plana SRS 1981-1985. V maju je bil oblikovan iniciativni 
odbor, v katerem sodelujejo odgovorni predstavniki Iskre, 
Elektrotehne - Delte in Gorenja, za oblikovanje koncepcije 
enotnega programa. Iniciativni odbor je zadolžen tudi za 
opredelitev nalog nove delovne organizacije, ki bo skrbela za 
razvoj poslovnega in procesnega računalništva, vzpodbujala 
stike s sorodnimi organizacijami drugod v Jugoslaviji in skr- 
bela za izobraževanje kadrov; 

- proizvajalci osebnih vozil v Sloveniji niso pravočasno in 
ustrezno reagirali na splošna gospodarska gibanja in na ra- 
zvoj avtomobilske industrije doma in v svetu. Kljub sprejeti 
nalogi v dogovoru o temeljih družbenega plana SR Slovenije 
za obdobje 1976-1980 ni bil izdelan enoten koncept razvoja 
avtomobilske industrije Slovenije. Zdaj so v skladu z dogovo- 
rom o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1981-1985 pripravili skupni koncept razvoja industrije cestnih 
vozil SR Slovenije. Ta koncept je v razpravi pri proizvajalcih iz 
tega področja in je dobil že doslej podporo kot osnova za 
nadaljnje povezovanje in razčiščevanje razvojnih usmeritev v 
avtomobilski industriji. V skladu s tem konceptom ter več let 
zaradi nerentabilne proizvodnje je bila ukinjena montaža 
osebnih avtomobilov v TOZD Proizvodnja avtomobilov v Šem- 
petru. Da bi uspešno rešili finančne probleme v tej TOZD, je 
bil sprejet sklep o njenem stečaju, nadaljevanje kooperacije s 
CITROEN pa se trenutno rešuje v povezavi Cimosovih TOZD s 
TOMOS. 

Industrija motornih vozil Novo mesto se je zaradi znanih 
razlogov (nesodelovanje z ostalimi proizvajalci, širjenje na 
delovno intenzivnih osnovah, neupoštevanje omejenosti virov 
zaposlovanja, sredstev in možnosti prodaje, neustrezno rea- 
giranje na splošne gospodarske razmere in razvoj avtomobil- 
ske industrije doma in v svetu itd.) znašla v težkem ekonom- 
skem položaju, ki ga še zaostrujejo nastali tržni pogoji in 
težave pri oskrbi sredstev za pokritje poslovnih izgub. Položaj 
zahteva takojšnjo izdelavo sanacijskega programa za zagoto- 
vitev dolgoročne osnove za uspešno poslovanje te industrije, 
upoštevajoč pri tem realne možnosti razvoja, pogojene z 
domačimi in tujimi razmerami. 

V okviru Skupnosti avtomobilske industrije se pripravlja 
samoupravni sporazum o usklajevanju planov in samoupravni 
sporazum o povezovanju v skupnost za plansko in poslovno 
sodelovanje. Sklepe o pristopil k tej skupnosti sta v skladu s 
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konceptom razvoja avtomobilske industrije v Sloveniji spre- 
jela tudi TOMOS in Industrija motornih vozil; 

- v železarni Jesenice je v teku priprava investicije v novo 
elektro jeklarno. V pripravi je samoupravni sporazum o zdru- 
ževanju sredstev za financiranje izgradnje. Tudi v železarni 
Štore in Ravne je v teku proces posodobitve naprav za proi- 
zvodnjo jekla. 

V industriji aluminija je v fazi priprav modernizacija proi- 
zvodnje in razširitev zmogljivosti primarnega aluminija. V 
zvezi s tem je v razpravi samoupravni sporazum o združevanju 
dela in sredstev. 

Industrija svinca in cinka težko zadovoljuje svoje potrebe 
po svincu in cinku, zato bo potrebno intenzivirati raziskave 
rudišč v SR Sloveniji, da bi povečali stopnjo samooskrbljeno- 
sti. Kaže, da tudi SR Slovenija razpolaga z neizkoriščenimi 
zalogami barvnih kovin, zato bo potrebno združiti sredstva za 
geološke raziskave na starih in novih rudiščih; 

- v pripravi je samoupravni sporazum o združevanju dela in 
sredstev za propilensko kemijo (Iplas) ter pogodba za licenco 
in za know-how; za projekt pentaeritritol je v izdelavi investi- 
cijski program (Belinka); v teku so investicije za žvepleno 
kislino (Cinkarna Celje) in organske kisline (TOK Ilirska Bi- 
strica); izdelan je investicijski program za povečanje proizvo- 
dnih kapacitet umetnih mineralnih gnojil od 80 na 100 tisoč 
ton, niso pa še začete aktivnosti za bistveno povečanje to- 
vrstne proizvodnje (dogovarjanje med proizvajalci in porab- 
niki). 
Ina-Nafta Lendava bo preusmerila svoj proizvodni program 
prvenstveno na petrokemijo, pri čemer bo postala pomem- 
ben soudeleženec pri realizaciji projekta kaprolaktama v Lju- 
tomeru in Iplasove proizvodnje v Kopru. Poleg teh globalnih 
usmeritev bo Ina-Nafta Lendava intenzivirala svojo usmeritev 
v nadaljnje predelave že obstoječih proizvodov metanola in 
formalina. 

Pospešiti bo treba pripravo samoupravnega sporazuma o 
združevanju v Poslovno skupnost petrokemije; 

- v grafični industriji je v pripravi poenotenje tehnologije (v 
zvezi s tem je v teku integracija založništva in delitev dela); 

- v lesarstvu že pripravljajo konkretne študije o komplek- 
snih ponudbah z inženiringom (predvsem za države v razvoju 
in za socialistične dežele); za izvajanje teh ponudb vključujejo 
tudi organizacije iz vse Jugoslavije; 

- tekstilna industrija zaostaja v modernizaciji proizvodnje. 
Kljub temu se uspešno vključuje v mednarodno delitev dela. 
Zaradi ugodnih pogojev prodaje na domačem trgu se zbolj- 
šuje tudi njen finančni položaj. 

Pomemben izvoznik sta tudi usnjarska in usnjarsko-prede- 
lovalna industrija. Posebno je opazen uspeh v izvozu športne 
obutve. 

2. Energetika 

Poraba električne energije v prvih štirih mesecih letošnjega 
leta je bila za 1,7% večja kot v istem obdobju lani, vendar za 
okoli 4% manjša od predvidene v energetski bilanci za letoš- 
nje leto. Manjšo porabo od planirane izkazujejo tako posebni 
odjemalci kot distribucija. Direktni odjemalci so porabili 3,3% 
manj električne energije, kot je bilo načrtovano, distribucija 
pa 4,8% manj. Tako je bila poraba direktnih odjemalcev za 
5,1%, distribucija pa za 0,6% večja kot v istem obdobju leta 
1980. V februarju in delno tudi v marcu je zaradi okvar v 
termoelektrarnah Šoštanj in Trbovlje znašala omejitev do- 
bave električne energije 2.287 MWh, v aprilu pa zaradi okvare 
transformatorja v Železarni Štore ni obratovala nova elektro- 
peč. Obseg omejitev je znašal manj kot 0,1% porabe elek-. 
trične energije v tem obdobju, kar kaže na dobro pripravlje- 
nost elektroenergetskega sistema. Nižja poraba od predvi- 
dene gre v tem obdobju na račun proizvodnih težav v indu- 
striji, predvsem pa na račun racionalnejše porabe električne 
energije v široki potrošnji. 

Predvidevamo, da bo do konca letošnjega leta ob normal- 
nih pogojih obratovanja obstoječih elektroenergetskih objek- 
tov in vključitve v obratovanje jedrske elektrarne v Krškem 
preskrba slovenskih porabnikov z električno energijo nor- 
malna. Po energetski bilanci naj bi jedrska elektrarna v 
Krškem v letošnjem letu proizvedla 1.176 GWh električne 
energije, od tega za SR Slovenijo 588 GWh, to je za 7,4% 
celotne proizvodnje električne energije v tem letu v Sloveniji. 
Skupna proizvodnja električne energije bo predvidoma v tem 
letu za okoli 10% večja od lanske. Če k temu dodamo še 600 
GWh zakupljene energije v BiH in nekoliko manjše potrebe od 
predvidenih po bilanci, lahko ocenjujemo, da v tem letu, razen 
v izjemnih slučajih, ne bo primanjkovalo električne energije. 

Izgradnja elektroenergetskih objektov ne poteka po letnem 
planu Interesne skupnosti elektrogospodarstva. Po ugotovi- 
tvah Elektrogospodarstva Slovenije in Interesne skupnosti 
elektrogospodarstva so osnovni vzroki za to velike podražitve 
gradnje ter počasnejše dotekanje sredstev, kot je predvideno 
s samoupravnim sporazumom o temeljih plana samoupravne 
interesne skupnosti. Ta samoupravni sporazum doslej še ni 
bil uveljavljen in se v I. 1981 zagotavljanje sredstev za izgrad- 
njo elektroenergetskih objektov ureja z intervencijskim zako- 
nom. Eden od razlogov za manjši dotok sredstev je nižja 
podražitev električne energije od predvidene. S povečanjem 
cen električne energije za 10,4% v aprilu je bilo zagotovljeno 
le pokrivanje stroškov enostavne reprodukcije, ne pa tudi dela 
stroškov za razširjeno reprodukcijo. Samoupravni sporazum 
o temeljih plana Interesne skupnosti elektrogospodarstva 
predvideva za srednjeročno obdobje med viri financiranja 
razvoja tudi 35% lastnih sredstev, ki jih ni moč v celoti 
nadomestiti brez delnega vključevanja razširjene reproduk- 
cije v ceno. Tudi ocena potrebnih združenih sredstev, oprede- 
ljenih v dogovoru o temeljih družbenega plana SR Slovenije 
za obdobje 1981-1985 je slonela na predpostavki, da se bodo 
cene električne^ energije v letu 1981 gibale v skladu s splošno 
rastjo cen, v letih 1982-1985 pa naj bi dosegle za 3% hitrejšo 
realno rast cen od splošne rasti cen. Dinamika izgradnje, 
predvidena v dogovoru o temeljih družbenega plana SR Slo- 
venije, je tako zagotovljena le za nekaj najvažnejših objektov 
(NE Krško in objekti, katerih gradnja je v zaključni fazi). 
Poslovni odbor Interesne skupnosti elektrogospodarstva zato 
meni, da je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za izgradnjo 
elektroenergetskih objektov, sicer bi prišlo do zmanjšanja 
zanesljivosti v oskrbi z električno energijo v naslednjih letih,- 
zlasti po letu 1983, verjetno pa tudi do motenj v proizvodnji in 
do občutnih podražitev gradnje predvidenih objektov. Rešitev 
tega vprašanja zahteva čimprejšnjo obravnavo v odboru pod- 
pisnikov dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije. 
Elektrogospodarstvo Slovenije in Interesna skupnost elektro- 
gospodarstva sta pripravila več predlogov za potek in obseg 
gradenj v letošnjem letu glede na omejena sredstva kakor tudi 
za dodatne vire financiranja. Pred iskanjem morebitnih dodat- 
nih sredstev za naložbe bo potrebno dodatno analizirati, kje je 
možno najti rezerve v poslovanju, napraviti je treba optimiza- 
cijo izbora potrebnih objektov na nivoju cele republike ter 
racionalno gospodariti s sredstvi. 

Energetska bilanca SR Slovenije je upoštevaje potrebo po 
znižanju uvozne energetske odvisnosti odmerila premogu v 
strukturi porabe bistveno večji delež. S tem je tudi povečana 
občutljivost oskrbe s tem energetskim virom. Poraba lignita 
naj bi porasla za 5,8%, poraba rjavega premoga pa za 35,8%. 
Ker so proizvodne možnosti v SR Sloveniji močno omejene - 
po energetski bilanci naj bi proizvodnja lignita zadržala raven 
iz preteklega leta, proizvodnja rjavega premoga pa bi bila 
večja za 16,8% - je potrebno zagotoviti pokritje porasta po- 
rabe premoga iz drugih virov. 

Proizvodnja lignita je bila v prvih štirih mesecih letošnjega 
leta dosežena v višini 35,4% letnega plana, nabava iz drugih 
SR in SAP pa v višini 18,2%. 
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Pri rjavem premogu je bila dosežena domača proizvodnja 
29,0% letnega plana, pri nabavi iz drugih SR pa le 11,3% 
letnih količin. 

Tako smo skupno proizvedli 33,5% z energetsko bilanco 
predvidenih letnih količin premoga, pri nabavi iz drugih SR in 
SAP pa dosegli le 16,0% tako, da je skupna poraba premoga 
znašala 34,9% z energetsko bilanco predvidene letne porabe. 

Ob tem velja ugotoviti, da je oskrba elektrogospodarstva z 
energetskim premogom potekala nemoteno, vendar je stanje 
deponij pri termoelektrarnah boljše od predvidenega. Enaka 
ugotovitev pa ne velja za oskrbo industrije, predvsem pa 
široke potrošnje, s komercialnim premogom. Tu so nastopile 
večje težave v oskrbi zaradi stopnjevanega povpraševanja, 
posledic dolge in mrzle zime kakor tudi zaskrbljenosti prebi- 
valstva, da bi oskrba v zimskih mesecih zatajila. Na drugi 
strani pa so bile možnosti pokrivanja potreb manjše zaradi 
nedogovorjenih pogojev dobave premoga iz SR Bosne in 
Hercegovine, nižje proizvodnje rjavega premoga v SR Slove- 
niji od predvidene in tudi zaradi dejstva, da bo z bilanco 
predviden uvoz kvalitetnega rjavega premoga realiziran šele v 
drugi polovici leta. 

Da se zagotovi oskrba s premogom do konca leta, bo 
potrebno storiti vse za,'izboljšanje transporta lignita iz Kolu- 
bare in za sklenitev ustreznega dogovora o dobavah rjavega 
premoga iz BiH. Nadalje bo potrebno ukreniti vse potrebno za 
morebitno povečanje izkopa domačega premoga glede na 
planiran obseg. Da bi izboljšali slabo oskrbo industrije in 
široke porabe, je sklenjeno, da se v poletnih mesecih sprosti 
200.000 t lignita iz deponije pri TE Šoštanj, obstajajo pa še 
možnosti, da se v jesenskih in zimskih mesecih sproste do- 
datne količine lignita, kolikor bo izkop premoga zadovoljiv, 
pričetek obratovanja NE Krško pravočasno zagotovljen in 
hidrologija ne bo slabša od pričakovane. Pri teh odločitvah 
bodo pomembno vplivale tudi dobave električne energije iz 
drugih SR in SAP. 

Delež porabe naftnih derivatov v SR Sloveniji se je v celotni 
porabi v Jugoslaviji v zadnjih letih stalno zmanjševal in je leta 
1978 znašal 16%, leta 1979 14,7% in leta 1980 12,7%. V letu 
1981 je po energetski bilanci SFRJ za Slovenijo za energetske 
in neenergetske potrebe predvidena poraba 1.945 milj. ton 
naftnih derivatov, poraba v lanskem letu pa je znašala 2.093 
milj. ton. S temi količinami je SR Slovenija na ravni iz leta 
1976. 

V energetski bilanci SR Slovenije za leto 1981 je predvidena 
poraba naftnih derivatov usklajena z količino, ki je SR Slove- 
niji namenjena v energetski bilanci SFRJ za to leto. Ker je bila 
pri tem upoštevana plačilno bilančna situacija države, so 
razpoložljive količine izredno omejene. Kljub temu je uspelo z 
ukrepi v SR Sloveniji v globalu zadržati porabo v prvih štirih 
mesecih letošnjega leta na nivoju energetske bilance, kar 
pomeni, da je bila v prvih štirih mesecih letošnjega leta 
poraba za 4,9% manjša od porabe v istem obdobju lani. Ob 
tem ugotavljamo, da oskrba potrošnikov ni bila zadovoljiva, 
saj je povpraševanje močno presegalo ponudbo. V okviru 
globalne porabe je bila realizirana poraba nekaterih naftnih 
derivatov zelo različna. Tako je bila na primer poraba motor- 
nih bencinov manjša za 12% od porabe v lanskem letu ozi- 
roma za 14,5% manjša od predvidene za to obdobje v letoš- 
njem letu. V naslednjih mesecih se bo situacija pri bencinu 
spremenila zaradi višje porabe v turistični sezoni, kljub temu 
pa na področju oskrbe z bencini v letošnjem letu ne pričaku- 
jemo večjih težav. Poraba plinskih olj je bila v prvih štirih 
mesecih za 1,4% večja kot v istem obdobju lani, vendar ni bila 
presežena glede na predvidevanja po energetski bilanci zato 
obdobje v letošnjem letu. Posebej težavno pa bo zagotoviti 
nemoteno oskrbo s kurilnim oljem, mazutom in EL kurilnim 
oljem. Čeprav je pri mazutu poraba v primerjavi s preteklim 
letom padla za okoli 16%, presegamo 1/3 porabe po bilanci 
za okoli 9%. Podobne razmere veljajo za EL kurilno olje, kjer 

je poraba v letošnjem letu večja od lanske za 1,3%, je pa za 
42,5% večja od 1/3 količine iz energetske bilance. Zato bodo 
na tem področju potrebni najostrejši ukrepi varčevanja in 
usmerjanja energije v prioritetno porabo, proučiti pa bo po- 
trebno možnosti za uvoz dodatnih količin teh dveh derivatov, 
posebej glede na to, da je malo verjetna sprememba v struk- 
turi dobav derivatov. 

Proizvodnja zemeljskega plina v SR Sloveniji predstavlja le 
dober odstotek porabljene količine, tako da smo skoraj v 
celoti vezani na uvoz tega goriva iz Sovjetske zveze. Poraba 
zemeljskega plina bo po bilanci v letu 1981 za okoli 24% večja 
kot v lanskem letu, pri čemer bo poraba v neenergetske 
namene ostala nespremenjena, v energetske pa se bo povečala 
za 30%. Zemeljski plin bi lahko v veliki meri nadomestil 
porabo kurilnih olj in mazuta, kolikor bi lahko porabniki 
enakomerno uporabljali plin v celem letu. Dobave zemelj- 
skega plina iz Sovjetske zveze ne potekajo po ustrezni dina- 
miki. Zato kaže pristopiti k priključitvi novih sezonskih porab- 
nikov na plinovodni sistem, ker skladiščenje plina v Avstriji 
lahko le delno zadosti potrebam končne porabe. Glede 
oskrbe z zemeljskim plinom, ki zavzema v strukturi porabe vse 
pomembnejše mesto, ugotavljamo, da je ta letos potekala 
brez večjih motenj, upoštevaje pogodbene količine in spre- 
jeto dinamiko dobav. Seveda bomo v zimskih mesecih soo- 
čeni z večjim povpraševanjem po zemeljskem plinu od dobav- 
nih možnosti, čeprav računamo, da bomo bilančne količine 
plina presegli in pogodbene količine realizirali z visokim od- 
stotkom. 

Združevanje sredstev za razvoj naftno-plinskega gospodar- 
stva bo po samoupravnem sporazumu o temeljih plana Sa- 
moupravne interesne skupnosti za nafto in plin zaživelo šele 
prihodnje leto. Ker za to dejavnost in bil sprejet interventni 
zakon, po katerem bi bila zagotovljena potrebna sredstva v 
letu 1981, je dinamika izgradnje objektov okrnjena. V teku so 
razgovori z bankami za zagotovitev najnujnejših sredstev za 
vlaganje v predvidene geološke raziskave za nafto in plin ter 
za financiranje plinovoda. Minimalna sredstva predvidena v te 
namene bo možno angažirati tudi pri raziskovalni skupnosti. 
Poleg tega še ni rešeno, koliko sredstev bo naftno-plinsko 
gospodarstvo dobilo iz namenskih sredstev od »bencinskega 
dinarja« predvsem za nujno razrešitev rezervoarskih zmoglji- 
vosti. 

V zvezi z varčevanjem in racionalnim gospodarjenjem z 
energijo ugotavljamo, da so doseženi določeni pozitivni re- 
zultati. Teh rezultatov sicer ni možno točno okvantificirati. Iz 
spremenjene strukture porabe energije in zmanjšanja uvozne 
energetske odvisnosti je razvidno, da je dosežen napredek 
glede varčevanja z energijo in da na osnovi izvajanja sprejetih 
ukrepov lahko pričakujemo še ugodnejše rezultate. Energet- 
ski bilanci SR Slovenije za leto 1981 so dodani ukrepi za njeno 
izvajanje, ki hkrati predstavljajo akcijski program Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije za uresničevanje družbenega 
dogovora o racionalnem ravnanju z energijo v letu 1981. 

3. Promet in zveze 

1. Realizacija prometnega deia v prvem trimesečju tega leta 
je pri večini prometnih panog manjša kot v enakem obdobju 
leta 198011, kar je pripisati predvsem zaostrenim splošnim 
pogojem gospodarjenja. Ocenjujemo, da bo dinamika rasti 
blagovnega prometa v letošnjem letu zaostajala za dinamiko 
rasti potniškega prometa s tem, da je pričakovati rahlo preu- 
smerjanje blagovnih tokov s cest na železnico zlasti zaradi 
povišanja cen pogonskih goriv ter drugih komparativnih pre- 
dnosti železniškega prometa, kot tudi bolj intenzivno substi- 
tucijo individualnih prevozov s sredstvi javnega, zlasti mest- 
nega potniškega prometa. Ugotavljamo, da se domači prevoz- 
niki vse premalo vključujejo v mednarodno delitev dela, delno 
zaradi omejevanja uvoza opreme in s tem povezanega tghno- 
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loškega zaostajanja (specializirano ladjevje, vagoni, težki ka- 
mioni). Za razliko od ostalih prometnih panog pa se v medna- 
rodnem prostoru vse bolj uveljavljajo le specializirane storitve 
(kontejnerski promet) luke Koper ter Splošne plovbe Piran. 
Visokega povečanja blagovne menjave, ki se predvideva v 
tekočem planskem obdobju, in na tej osnovi izboljšanja de- 
vizne bilance ne bo možno doseči brez aktivnega vključevanja 
domačih prevoznih zmogljivosti12 ter zlasti brez samouprav- 
nega sporazumevanja in dogovarjanja proizvajalcev in pre- 
voznikov, ki pa doslej še ni steklo v zadostni meri. 

Spodbudni premiki se kažejo pri organizaciji prometnih 
tokov. Skladiščno-pretovorne in špediterske dejavnosti vla- 
gajo napore v smeri pospeševanja izvoza blaga, aktivnejšega 
sporazumevanja s koristniki njihovih storitev na dohodkovnih 
odnosih in spodbujanje razvoja raznih oblik integralnega 
transporta. Tovrstna racionalizacija prometnih tokov in v tem 
okviru pospešen razvoj integralnega transporta sta med te- 
meljnimi dejavniki, ki vplivajo na zniževanje deleža transport- 
nih stroškov v ceni blagovne proizvodnje. Priprava metodolo- 
gije, ki bo te stroške tudi identificirala, je v zaključni fazi. S 
Giljem učinkovitejšega razvoja in uporabe vseh oblik integral- 
nega transporta pa je bil v okviru Splošnega združenja pro- 
meta in zvez Slovenije zasnovan samoupravni sporazum za 
oblikovanje plansko-poslovne skupnosti za integralni tran- 
sport, ki je v razpravi. V'letu 1981 je prav tako treba proučiti 
potrebe za ustanovitev poslovne skupnosti na področju skla- 
diščnopretovorne dejavnosti zaradi usklajenega razvoja to- 
vrstnih kapacitet ter zaradi vse bolj očitne potrebe po optimi- 
zaciji agregacije in distribucije blagovnih pošiljk. 

Ob razmejitvi pristojnosti v zvezi z izvajanjem novega za- 
kona o cenah SR Slovenija ni uspela z zahtevo po prenosu 
pristojnosti iz federacije na republike na železniške tarife 13. 
Ne glede na to, da je negativne učinke izpada transportnega 
prihodka možno kompenzirati tudi s povečanim obsegom 
transportnega dela ter doslednim izvajanjem sprejetega akcij- 
skega programa14, pa je nujno čimprej Uresničiti predloge o 
potrebnem povišanju cen železniških storitev 15, sicer bosta 
ogrožena tako normalno tekoče poslovanje ŽG Ljubljana kot 
razvoj železniških zmogljivosti. Opozoriti je potrebno tudi na 
nižje cene cestnih prevozov v SR Sloveniji napram nekaterim 
drugim SR in SAP. Prav tako je v letu 1981 potrebno uresniče- 
vati načelo o postopnem prehodu na samofinanciranje avto- 
cest. 

Tudi rast cen PTT storitev 16, predvsem v telefonskem pro- 
metu, je potrebno uskladiti z rastjo cen ostalih proizvodov in 

11 V I. trimesečju tega leta v primerjavi z enakim obdobjem leta 1980 so doseženi 
naslednji indeksi fizičnega obsega storitev v prometnih dejavnostih: železniški 
promet - potniški 95 in blagovni 80; cestni promet - potniški 96 in blagovni 98; 
zračni potniški promet 92; luški blagovni promet 97 in pretovorni promet 90, 
medtem ko so spodbudni porasti doseženi le pri letališkem (108) in mestnem 
potniškem prometu (105), PTT prometu (114) ter pomorskem prometu (115). 12 Zato bi morali pri izvozu in uvozu blaga težiti za prodajami po principu CIF in 
nakupih po principu FOB; FOB pomenj, da se prevzem pošiljke vrši »franko 
ladja« (postaja). Stroške transporta in zavarovanje prevzema kupec, ki ima 
možnost izbire prevoznika; CIF pomeni, da pogodbena cena zajema: ceno 
blaga, zavarovanje in prevoz blaga do namembne luke (postaje). Torej, stroške 
transporta in zavarovanja prevzema prodajalec, ki izbira tudi prevoznika. 
" Čeprav so se tudi zvezni družbeni sveti za to izrecno opredelili. Ob tem tudi 
ugotavljamo, da se ne realizira dinamika rasti cen v železniškem prometu, kot je 
predvidena v dogovoru o temeljih družbenega plana SR Slovenije (do splošne 
rasti cen). e 14 Akcijski program za povečevanje učinkovitosti poslovanja in za zmanjševanje 
stroškov poslovanja v integralnem železniškem transportu za obdobje 1981- 
1985. 15 Ob tem bi z vidika ustrezne prometne politike kazalo zagotoviti, da bi cestni 
prevozniki v večji meri kot doslej prispevali k enostavni in razširjeni reprodukciji 
v cestni infrastrukturi. 16 Dinamika rasti cen PTT storitev zaostaja za predpostavljeno v dogovoru o 
temeljih družbenega plana SR Slovenije (3,6 odstotka nad splošno rastjo cen). 17 Za razliko od SR Slovenije in SAP Kosovo, kjer je cena telefonskega impulza 
0,70 din, je le-ta v vseh drugih SR in SAP 1,00 din. še bolj očitne razlike se kažejo 
pri telefonski naročnini, kjer so posamežne kategorije naročnin (združeno delo, 
zasebni sektor, dvojni priključek) v vseh drugih SR in SAP tudi do dvakrat višji 
kot le-te v SR Sloveniji. Po drugi strani pa ugotavljamo, da so cene na novi 
telefonski priključek v SR Sloveniji višje kot v drugih krajih SFRJ. Tako naj bi bila 
po predlogu SIS za PTT promet cena novega priključka v Ljubljani 26.480, din; 
npr. cena za novi telefonski priključek v Beogradu pa je 13.000, din s tem, da 
uporabnik v Beogradu plača 3.000 din (PTT podjetje Beograd namreč od vsa- 
kega novega stanovanja dobi 10.000, din). 

storitev ter zlasti z rastjo cen PTT storitev v drugih republikah 
in pokrajinah17 tako, da bi cena PTT storitev pokrivala stroške 
enostavne fer del razširjene reprodukcije. 

2. V zvezi 2 realizacijo programa razvoja prometnih zmoglji- 
vosti iz dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije 
za obdćbje 1981 - 1985 je treba ugotoviti, da bo le-ta v letu 
1981 manjša od planirane, predvsem zaradi občutno zaostre- 
nih pogojev gospodarjenja. Gre predvsem za bistveno zmanj- 
ševanje kreditne sposobnosti domačih bank, omejitve pri 
uvozu opreme ter nerešena vprašanja udeležbe na deviznem 
prilivu med železnico in uporabniki storitev ter gibanja cen 
prometnih storitev pod predvideno dinamiko. 

Zaradi tega so v ŽG Ljubljana določili prioriteto izgradnje 
tistih objektov, ki zagotavljajo varnost prometa, ki optimalno 
povečujejo železniške zmogljivosti in odpravljajo šibke točke 
- ozka grla in objekte z največjim vplivom za zmanjševanje 
stroškov poslovanja. Tako se bo v letu 1981 nadaljevala grad- 
nja zlasti nedokončanih objektov iz leta 1980 ter modernizirale 
proge in vozlišča, izvrševali remonti zgornjega in spodnjega 
ustroja prog ter vgrajevali signalno varnostne telekomunika- 
cijske naprave le pri tistih naložbah, ki zadoščajo omenjenim 
kriterijem. Med bolj perečimi problemi je tudi nabava ustrez- 
nih vagonov, ob tem pa se tudi efektivni vozni park kritično 
zmanjšuje zaradi nepravočasnega vračanja vagonov s strani 
ostalih ŽTO na področju SFRJ. 

Tudi na področju cestne infrastrukture se glede na omejena 
finančna sredstva s finančnim planom Republiške skupnosti 
za ceste za leto 1981 zagotavlja redno vzdrževanje magistral- 
nih, regionalnih in avtocest na nivoju preteklega leta. Omeje- 
nost razpoložljivih sredstev pogojuje, da v letu 1981 ne bo 
pričeta nobena od novih gradenj iz srednjeročnega obdobja 
1981-1985. Ugotavljamo pa, daje v javnem cestnem prometu 
(zlasti mednarodnem) že ogrožena reproduktivna sposobnost 
prevoznih zmogljivosti predvsem zaradi skoraj popolne ome- 
jitve uvoza ustreznih vozil v preteklih dveh letih18. 

V luki Koper se bodo s prilivom sredstev na osnovi inter- 
ventnega zakona v I. 1981 ter z drugimi viri sredstev, zlasti iz 
naslova neposrednega interesnega združevanja, naložbena 
dela usmerila v pridobivanje in komunalno urejanje in asfalti- 
ranje površin, II. fazo kontejnerskega terminala ter v nabavo 
potrebne tehnološke opreme (kontejnerska dvigala, portalni 
skladalci itd.). 

Tudi v PTT dejavnosti bodo naložbe usmerjene predvsem v 
realizacijo plana iz 1.1980, pri čemer bo dan največji poudarek 
izgradnji telefonskih in telegrafskih kapacitet. 

Glede uresničevanja nalog.v pomorskem prometu pa ugo- 
tavljamo, da predvsem zaradi zasedenosti kapacitet ni možna 
nabava ladij iz domačih ladjedelnic pred letom 1985 tako, da 
ostaja za domačega ladjarja edina možnost uvoz ladij. 

Večje vključevanje v mednarodno delitev dela ter s tem 
povezano doseganje še ugodnejših deviznih rezultatov pa je 
pričakovati od našega letalskega prevoznika, ki bo v letoš- 
njem letu pridobil še dve sodobni letali. 

Čeprav so obstoječi pogoji gospodarjenja objektivna ovira 
pri doseganju planiranega obsega dela, bo uresničitev plani- 
rane stopnje rasti bistveno odvisna od aktivnosti nosilcev 
prometnih storitev. S tem v zvezi je pomembno sprejemanje in 
izvajanje akcijskih programov za izvajanje srednjeročnih pla- 
nov. 

4. Kmetijstvo in oskrba s prehrambenimi proi- 
zvodi 

1. Obseg-proizvodnje hrane bo po prvih ocenah v letoš- 
njem letu ostal približno na ravni iz leta 1980. Zaostanek za 

'"Starostna sliuktura vozil je že na skrajni meri primernosti za opravljanje 
mednarodnega prometa ter je ob tem poraba rezervnih delov pri nas že trikrat 
večja od povprečne. Opozoriti je, da se naši neposredni konkurenti (Madžarska, 
Bolgarija, Romunija) vedno bolj razvijajo, saj so samo v letu 1981 sklenili 
pogodbo za uvoz ca 2.000 sodobnih vozil iz zahoda, s čimer se tako slovenski kot 
jugoslovanski prevozniki ne morejo več enakopravno vključevati v mednarodni 
prevoz, še posebej v nove posle na Bližnjem vzhodu. 
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usmeritvami letošnje resolucije, ki predvideva 3,5%-no rast 
fizičnega obsega kmetijske proizvodnje, povzroča predvsem 
stagnacija v proizvodnji mesa in mleka ter izpad dela pridelka 
grozdja in sadja. 

Razmeroma ugodno realizacijo pričakujemo v poljedelski 
proizvodnji. Spomladanska setev je bila opravljena ob organi- 
zirani akciji z zadovoljivo oskrbo z ustreznimi semeni, zaščit- 
nimi sredstvi ter gnojili iz domače proizvodnje in iz uvoza. 
Realiziran bo plan obsega setve, v skladu s planom se spremi- 
nja tudi struktura setve s povečanjem površin pod koruzo, 
silažno koruzo in sladkorno peso. 

Akcija za povečanje setve je bila osredotočena na spreje- 
manje in izvajanje -setvenih planov, ki so bili usklajeni v 
koordinacijskih odborih za intenzivno rastlinsko proizvodnjo 
oz. v občinah, v Zadružni zvezi in Gospodarski zbornici SR 
Slovenije, v poslovnih skupnostih in v Izvršnem svetu Skup- 
ščine SR Slovenije. Ob tem je potrebno opozoriti, da je za 
nadaljnjo intenzifikacijo poljedelske proizvodnje nujno v vseh 
občinah ustanoviti koordinacijske odbore za intenzivno rast- 
linsko proizvodnjo. 

Ob letošnji setvi je ponovno izstopala nujnost oblikovanja 
velikih zemljiških kompleksov za organizirano tržno proizvod- 
njo oz. za proizvodnjo, ki je družbeno organizirana. Glede na 
to, da bodo v juniju sprejeti podzakonski predpisi za urejanje 
kmetijskih zemljišč na podlagi Zakona o kmetijskih zemlji- 
ščih, bo dana podlaga intenzivnejši akciji v tej smeri. Nujno je, 
da tudi Zadružna zveza in Zveza kmetijsko zemljiških skupno- 
sti usmerita napore v intenzivno združevanje zemljišč za 
skupno obdelovanje. 

V prvih štirih mesecih je bilo posejanih 4.813 ha površin s 
sladkorno peso. Čeprav so bile v obdobju priprav na setev 
realizirane potrebne aktivnosti in sprejeti ukrepi Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije, občin, Gospodarske zbornice, 
Zadružne zveze, Poslovne skupnosti za sladkor in strokovnih 
organizacij, bo plan izpolnjen le okoli 70%. Zaostaja setev 
sladkorne pese v SR Hrvatski, deloma pa tudi v Sloveniji na 
zasebnih površinah. 

V živinorejski proizvodnji nekatera, že daljše obdobje nere- 
šena vprašanja, vplivajo na nestabilen in neusklajen razvoj te 
panoge, kar še nadalje vpliva na oskrbo trga. Izvirajo predv- 
sem iz premajhne proizvodnje krme v Sjoveniji in zato velike 
odvisnosti od nakupa krme v drugih republikah oz. iz uvoza, iz 
nepravočasnega usklajevanja cen kmetijskih pridelkov s ce- 
nami reprodukcijskega materiala, zlasti krme. Vse to pov- 
zroča disparitete cen, preslabo zainteresiranost rejcev za or- 
ganizirano tržno proizvodnjo, povečan zakol telet, neizvajanje 
pogodbenih obvez in preplačevanje ter zato nekontroliran 
promet z živino (črni zakoli, prodaja nepogodbenim kupcem). 

Povečat .je tržne proizvodnje govedi bo mogoče z uskladi- 
tvijo odkupnih cen govedi z drugimi proizvodnimi območji v 
Jugoslaviji. Zaradi nujnosti pokrivanja premajhne razlike med 
dogovorjeno odkupno ceno in dogovorjeno maloprodajno 
ceno mesa so bile klavniško predelovalni industriji v začetku 
leta odobrene kompenzacije. Ob povečanju drobnoprodajnih 
cen v maju je bil del kompenzacij prenesen na drobnopro- 
dajne cene, medtem, ko so ostale proizvajalčeve cene nespre- 
menjene. Za zadržanje določenega števila govedi v pitanju je 
bil v letu 1981 sprejet Odlok o prepovedi klanja telet. 

Slabe proizvodne rezultate, oziroma slabo tržno proizvod- 
njo prašičev in perutnine bo mogoče izboljšati le z zadostno 
oskrbo s koruzo oz. pravočasnim uvozom beljakovinskih 
komponent ter ureditvijo razmerij med cenami. Promet z 
mesom je kritičen zlasti pri klavnicah, ki postajajo že po- 
slovno nesposobne zaradi izredno velikih izgub. Zaostanki 
izplačil kompenzacij za meso so v času od 23. 2. do 19. 5. tega 
leta narasli že na 498 milij. din. Poleg tega pa niso v celoti 
plačane kompenzacije v času od 1. 1. do 23. 2. (v znesku 256 
milijonov din) zaradi zaostankov izplačil tistega dela kompen- 
zacij, ki jih morajo plačati občine. V prometu z mesom je 

povsem nerešen problem prašičjega mesa glede na to, da 
dejanske tržne odkupne cene presegajo v Jugoslaviji enotno 
dogovorjene odkupne cene prašičev za 10 din, kar z drobno- 
prodajno ceno ni pokrito. 

V letošnjem letu postaja problematična tudi oskrba z mle- 
kom glede na to, da visoki proizvodni stroški (zaradi dragih 
krmil) presegajo dogovorjeno odkupno ceno zlasti pri kmetij- 
skih organizacijah, pa tudi pri zasebnih rejcih. Odkup mleka 
je v prvih mesecih padel v primerjavi z enakim obdobjem leta 
1980 za 7%. 

Zgodnja ohladitev lansko jesen in nizke zimske temperature 
so povzročile, da je vinska trta zmrznila. Ocenjuje se; da je 
uničenih okoli 600 ha vinogradov. To ne pomeni le izpad 
pridelka v tekočem letu, temveč trajno zmanjšanje proizvod- 
nje grozdja in dohodka. Nujno bo uničene nasade na novo 
urediti, za kar še ni rešeno vprašanje finančnih virov, katerih 
potreben obseg se še ocenjuje. 

V živilski industriji doslej ni prišlo do večjih motenj v proi- 
zvodnji. Močno pa se bo zaostrilo vprašanje nabave surovin in 
repromateriala iz domače proizvodnje in zlasti iz uvoza. 

Kmetijske in živilske organizacije združenega dela z izvo- 
zom ne pridobijo zadosti deviznih sredstev za nakup potreb- 
nih surovin in repromateriala. Zato si v okviru SISEOT priza- 
devajo skleniti sporazume o usmerjenem združevanju deviz z 
organizacijami združenega dela s področja lesarstva in lesne 
predelave, kož in obutve in transporta ter zlasti s pomembnej- 
šimi organizacijami združenega dela turizma in gostinstva. Z 
nekaterimi turističnimi in gostinskimi organizacijami združe- 
nega dela je tovrstni sporazum že podpisan. V letošnjem letu 
so bila zagotovljena sredstva za uvoz repromateriala (umetna 
gnojjla, zaščitna sredstva) in soje v skladu z določilom spora- 
zuma SISEOT za devizni režim. Še vedno pa ostaja zaradi 
iztrošenosti strojnega parka nerešeno vprašanje nabave več- 
jih kmetijskih strojev in opreme ter tudi nekatere opreme v 
živilski industriji. 

Nabava krmil iz uvoza ostaja še vedno nerešen problem 
kmetijskih oz. živinorejskih ^organizacij združenega dela, 
glede na to, da je omejen izvoz živine. 

2. V skladu z obvezami v srednjeročnem planu in resoluciji 
za leto 1981 o zagotovitvi primerne oskrbljenosti s hrano, v 
prvih mesecih tega leta ni prihajalo do večjih težav pri oskrb- 
ljenosti trga. Za zagotovitev primerne oskrbljenosti oziroma 
za uskladitev proizvodnje s potrebami oskrbe so odgovorni 
nosilci pokrenili akcijo povezovanja v reprodukcijski verigi oz. 
sklepanje dogovorov o naročeni proizvodnji med porabniki in 
proizvajalci na območju republike in v celotni državi. V teku 
so razgovori za trajnejše povezovanje z Vojvodino, kjer naj bi 
se zagotovilo vzpostavljanje poslovnih vezi na dohodkovnih 
osnovah oziroma realizacijo dogovorjene naročene proizvod- 
nje. Podobno sodelovanje se predvideva tudi z drugimi ob- 
močji v državi. Potrebni obseg tega programa, to je naložb in 
tekočega financiranja proizvodnje, bo mogoče izvesti le ob 
dogovoru o ustreznih pogojih in virih financiranja oz. ob 
sodelovanju temeljnih bank. S tem bi vzpodbudili interes vseh 
zainteresiranih organizacij združenega dela. 

Poleg 19.000 ton s pogodbami zagotovljenega odkupa pše- 
nice iz proizvodnje v Sloveniji je v letu 1981, na podlagi 
dolgoročnih odnosov v drugih republikah zagotovljeno 
70.000 ton pšenice (kar pomeni 56% od potrebnega nakupa 
pšenice v zrnju ali tretjino vsega deficita pri pšenici). Potre- 
ben nakup koruze (300.000) iz drugih območij v državi se 
doslej v celoti vrši le na podlagi kupoprodajnih odnosov (po 
tržnih cenah po žetvi oziroma ob dobavi koruze) in v nekaterih 
primerih z delnim predhodnim avansiranjem. Trenutno je z 
uvozom koruze rešen problem zagotavljanja koruze za krmo, 
ni pa zagotovljena dobava koruze za celo leto 1981. 

Oskrba z oljem je zagotovljena na podlagi dolgoročnih 
vlaganj v drugih republikah za 15.000 ton olja, kar pomeni 
40% vseh potreb po olju v SR Sloveniji, 17.000 ton oziroma 
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45% potreb pa je zagotovljeno iz sojarne v Zadru na podlagi 
skupnih vlaganj v sojarno, vendar le ob zagotovitvi deviznih 
sredstev za uvoz soje. Od celotnih potreb po sladkorju ' 
(114.000 ton) bo v letu 1981 iz lastne proizvodnje zagotovljeno 
23.000 ton. Del Sladkorja bo dobila SR Slovenija iz uvoza, 
največji del pa iz drugih republik. Zlasti do nove žetve se 
pričakujejo težave pri oskrbi s sladkorjem. Prodajo sladkorja 
proizvajalci na drugih območjih trenutno ne pogojujejo z . 
dolgoročnim povezovanjem oz. sovlaganjem, zahtevajo pa 
predhodno plačilo avansov v višini 30% v 3. kvartalu leta. 

3. Za izvajanje nalog iz področja kmetijstva in živilstva v 
Dogovoru o temeljih družbenega plana SR Slovenije za ob- 
dobje 1981-1985 je pripravljen Samoupravni sporazum o te- 
meljih srednjeročnega plana razvoja kmetijstva, ribištva in 
živilske industrije za obdobje 1981-1985 in bo sprejet v juniju 
1981. Pripravljen je tudi osnutek »Družbenega dogovora o 
uresničevanju plana razvoja kmetijstva, živilstva in ribištva v 
obdobju 1981-1985« za realizacijo nalog na področju investi- 
cijskih vlaganj. Na podlagi tega dogovora je pripravljen osnu- 
tek samoupravnega sporazuma o ustanovitvi konzorcija za 
zagotovitev hrane za potrebe SR Slovenije, v katerem udele- 
ženke (Poslovna skupnost za razvoj kmetijstva in živilske 
industrije Slovenije, SOZD-i kmetijstva, živilske industrije in 
trgovine ter banke) sprejemajo pogoje združevanja dela in 
sredstev in zagotavljanja denarnih sredstev za uresničitev 
programa tekoče proizvodnje in naložb. Pri financiranju raz- 
širjene reprodukcije in tekoče reprodukcije v kmetijstvu je, 
poleg potrebne načrtnosti, potrebno zlasti hitrejše uveljavlja- 
nje skupnih vlaganj kmetijskih proizvajalcev in porabnikov 
hrane v povečevanje materialne osnove za delo v kmetijskih 
organizacijah oz. organizacijah kmetov. 

Investicije v kmetijsko proizvodnjo zaostajajo. Zaradi ome- 
jenih kreditnih sredstev za naložbe v bankah teče v letošnjem 
letu usmerjanje sredstev predvsem le v investicije v živinorejo 
in za urejanje in usposabljanje zemljišč. Po dogovoru o ure- 
sničevanju samoupravnega sporazuma o temeljih planov 
bank združenih v LB-ZB za obdobje 1981-1985 v letu 1981 je v 
okviru prednostnega usmerjanja za dolgoročne naložbe za 
kmetijstvo za letos predvidenih 700 milijonov din kreditov za 
naložbe, katerih predračunska vrednost znaša 1,3 mlrd din 
(cene 1979). Z vidika zadostne oskrbe s sezonskimi prehram- 
benimi proizvodi bo nujno rešiti vprašanje združevanja sred- 
stev poslovnih bank. 

Doseženi so že spodbudni rezultati za učinkovitejšo sana- 
cijo klavno-predelovalne industrije v smislu racionalizacije in 
delitve dela ter oblikovanje klavnih in mesnopredelovalnih 
centrov ob postopnem ukinjanju zastarelih in sanitarno neu- 
streznih obratov. Samoupravni sporazumi o uskladitvi planov 
so podpisani: v pomurski, podravski, koroški in gorenjski 
regiji. V pripravi so sporazumi za ljubljansko in celjsko regijo. 
Nezadovoljivo pa poteka sporazumevanje v dolenjsko-posav- 
ski regiji zaradi izrazitejših krajevnih oz. občinskih interesov 
ter v primorski regiji, kier se SOZD Timav ne strinja z načeli 
nadaljnjega razvoja klavnice v Sečovlja.h, katera naj se uspo- 
sobi za drugo izvozno klavnico v regiji, le pod pogojem, da 
zainteresirane organizacije združenega dela s področja SR 
Hrvatske zagotovijo poleg surovine tudi sredstva za usposobi- 
tev izvozne klavnice,- * 

Za povečan ulov rib sta bili nabavljeni dve novi ladji in 
opravljena 1. faza sanacije predelave rib. 

Kasni sprejemanje aktov za intervencije v proizvodnji in 
porabi hrane. Glede na to, da je realizacija pomembnih nalog 
iz dogovora o temeljih družbenega plana Slovenije (zlasti 
pridobivanje zemljišč, pospeševanje proizvodnje, revitaliza- 
cija hribovskih območij^1 vezana na intervencijska sredstva, je 
potrebno pospešiti sprejem Zakona o intervencijah v proi- 
zvodnji in porabi hrane. S tem zakonom bo rešen način 
zagotavljanja virov sredstev, usmerjanje in uporaba sredstev 
za intervencije v kmetijski proizvodnji. 

Za pospešitev ureditve hribovskega sveta je potrebno izde- 
lati v republiki, v območjih in v občinah podrobne načrte za 
koordinirano delovanje vseh nosilcev (kmetijstva, gozdarstva, 
industrije, turizma, prostorskega razvoja, ljudske obrambe) 
razvoja hribovskega sveta v skladu z njegovo družbeno funk- 
cijo. Ti nosilci bodo v skladu s programom prevzemali tudi 
medsebojno usklajen del materialnih obveznosti. 

5. Razvoj rta drugih področjih gospodarstva 

1. V gozdarstvu se v začetku leta 1981 še nadalje zmanjšuje 
obseg sečnje in blagovne proizvodnje tako v družbenem kot 
zasebnem sektorju. 

Trajnejšim razlogom za negativne tendence, ki so: nerazviti 
kooperantski odnosi v zasebnem sektorju, nestimulativne 
cene gozdnih sortimentov zasebnega sektorja, neustrezna 
starostna struktura kmetov in nezadržano drobljenje gozdne 
posesti v zasebnem sektorju, so se letos pridružili tudi: izje- 
mno neugodni vremenski pogoji, odtok lesa iz družbeno 
organizirane tržne proizvodnje zasebnega sektorja ter večje 
povpraševanje po drveh kot posledica porasta cen vseh vrst 
goriv. Poleg tega se povečuje delež kmetov-gozdnih posest- 
nikov, ki ustvarjajo pretežni del dohodka z modernizirano in 
specializirano kmetijsko proizvodnjo; dohodek iz gozdov v 
skupnem dohodku kmečkih gospodarstev pa se zmanjšuje. 

Predvidevamo, da bo za leto 1981 načrtovana proizvodnja v 
družbenem sektorju uresničena, medtem, ko v zasebnem 
sektorju ne bo mogoče nedomestiti trimesečnega izpada in 
bo realizirano le okoli 90% načrtovane proizvodnje. 

Gozdno gojitvene naložbe so zaradi vremenskih razmer že 
nekoliko v zaostanku. Vendar bodo dela v enostavni gozdno 
biološki dejavnosti izvršena v predvidenih okvirih, prav tako 
pa tudi V razširjeni gozdno biološki reprodukciji, če bodo 
združena sredstva na podlagi povečanja blagovne proizvod- 
nje gozdnih sortimentov kot je predvideno v Samoupravnem 
sporazumu o temeljih plana Samoupravne interesne skupno- 
sti za gozdarstvo SR Slovenije. Tudi gradnja gozdnih promet- 
nic bo potekala v skladu s tem sporazumom, če bodo za ta 
namen angažirana tudi sredstva bank. 

Za izvedbo vseh teh nalog je treba čimpreje skleniti samou- 
pravne sporazume samoupravnih interesnih skupnosti obmo- 
čij po predhodni uskladitvi s samoupravnim sporazumom o 
temeljih plana Samoupravne interesne skupnosti za gozdar- 
stvo SR Slovenije. Nadalje bi bilo potrebno okrepiti temeljne 
organizacije kooperantov zlasti v smislu zboljšanja organiza- 
cije, kadrovske zasedbe in razvijanja kooperantskih odnosov. 

2. Ocenjujemo, da se letos nadaljuje lanskoletna dinamika 
proizvodnje v drobnem gospodarstvu (rast okoli 2%).19 Na 
področju deficitarnih storitev in proizvodov niso opazna 
izboljšanja glede zadovoljevanja potreb občanov.20 Vendar so 
v nekaterih občinah že začeli uresničevati sprejeta,naloge. Za 
to področje se prepočasi angažirajo sredstva prebivalstva, v 
glavnem zaradi slabih kreditnih pogojev in težav z uvozom 
opreme. 

Za uresničevanje nalog iz družbenega plana SR Slovenije in 
dogovora o njegovih temeljih so bili v okviru samoupravnega 
sporazuma o temeljih planov bank združenih v Ljubljansko 
banko sprejeti tudi kriteriji za kreditiranje razvoja drobnega 
gospodarstva. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je pripravil 
predlog za sprerrjembe in dopolnitve sakona o davkih obča- 
nov, s katerimi naj se občinam razširijo možnosti za spodbu- 
ditev razvoja dejavnosti drobnega gospodarstva, ki so defici- 

19 Za gibanje proizvodnje obrti v letošn|em letu de ni statističnih podatkov. 
"V letu 1979 je bilo v zasebnem sektorju na 10.000 prebivalcev v SR Sloveniji 
132 zaposlenih v obrtnih storitvah in popravilih, 36 v avtoprevozništvu in le 25 v 
osebnih storitvah in storitvah za gospodinjstvo. Na področ|u osebnih storitev in 
storitev gospodinjstvom je zaposlenih le 11,6% od vseh zaposlenih na področju 
samostojnega osebnega dela, v avtoprevozništvu pa kar 16,5%. 
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tame na določenem območju krajevne skupnosti, občine oz. 
regije. 

Da bi omogočili zboljšanje pogojev za ustanavljanje obrato- 
valnic samostojnih obrtnikov, zboljšanja ekonomskega polo- 
žaja delavcev v dopolnilnem delu in hitrejše ustanavljanje 
pogodbenih organizacij združenega dela, bo dopolnjen 
obrtni zakon in drugi predpisi. Posebna delovna skupina 
proučuje pogoje in možnosti za širše vključevanje drobnega 
gospodarstva v izvoz in substitucijo uvoza. V razpravi je 
družbeni dogovor o pospeševanju drobnega gospodarstva v 
SR Sloveniji, ki ga bo teba čimprej sprejeti. 

3. Poslovni rezultati v turizmu in gostinstvu prvih štirih 
mesecev leta 1981 so slabši kot v enakem obdobju lani. 
Skupno število nočitev se je zmanjšalo za 2%, od tega nočitve 
domačih gostov za 3%, medtem ko so se nočitve tujih gostov 
povečale za 2%. Glavni vzroki, so poleg že dalj časa prisotnih 
slabosti na tem področju, tudi podražitev energije in prehram- 
benih proizvodov, nespremenjene cene turističnih storitev ob 
povečanem prometnem davku, zlasti na pijače, ter upadanje 
življenjskega standarda. 

Zs leto 1981 se ocenjuje, da bomo v SR Sloveniji dosegli 
3-4% porast inozemskega turističnega prometa ter povečali 
devizni priliv za okoli 15%.21 Domači turistični promet bo 
zaradi porasta življenjskih stroškov zmanjšan za okoli 3-4%, 
pri čemer bo povpraševanje domačih gostov bolj usmerjeno v 
cenejše vrste prenočitvenih storitev in v potovanja na krajših 
relacijah ob koriščenju cenejših prevoznih sredstev. Zmanjše- 
valo se bo tudi število poslovnih in kogresnih potovanj. 

Za izboljšanje, popestritev, večjo elastičnost, racionalnost 
in enotnost turistične ponudbe v letu 1981 so nosilci turistič- 
nega razvoja sprejeli akcijski program.22 Določene naloge so 
že v teku, odvijajo se sestanki in posveti za pripravo na 
turistično sezono, vendar prepozno glede na bližajočo se 
sezono. Potebno bi bilo tudi resneje pristopiti k programu 
izvajanja aktivnosti na osnovi lastnih programov v organizaci- 
jah združenega dela, ki pa jih je večinoma še potrebno izde- 
lati. / 

Izvršilni odbor Gospodarske zbornice Slovenije je sprejel 
sklep, da ustanovi odbor za usklajevanje aktivnosti na po- 
dročju turizma. V odboru bi sodelovali predstavniki splošnih 
združenj, katerih dejavnosti vplivajo na enotno turistično po- 
nudbo (Splošno združenje za kmetijsko in živilsko industrijo, 
Zadružna zveza Slovenije, Splošno združenje za promet in 
zveze, Splošno združenje za trgovino, Splošno združenje za 
drobno gospodarstvo. Splošno združenje za turizem in go- ' 
stinstvo). 

Za zagotovitev zadovoljive oskrbe s prehrambenimi proi- 
zvodi v letošnji sezoni so organizacije združenega dela turi- 
zma in gostinstva združile devizna sredstva v višini 540 milijo- 
nov dinarjev v okviru SISEOT, na osnovi smoupravnega spo- 
razuma, sklenjenega z organizacijami združenega dela kme- 
tijstva in živilske industrije za uvoz reprodukcijskega mate- 
riala, rezervnih delov in opreme za kmetijstvo in živilsko 
industrijo in za uvoz nekaterih živil. Trajnejša rešitev preskrbe 
zahteva vzpostavljanje dolgoročnejših dohodkovnih odnosov 
med kmetijstvom, živilsko industrijo, trgovino in turizmom. V 
okviru splošnega združenja za turizem in gostinstvo so v 
izdelavi materialne bilance porabe prehrambenih proizvodov 
za leto 1981 zaradi oskrbe z morebitnimi kritičnimi vrstami 
blaga iz blagovnih rezerv v času turistične sezone. 

Splošno združenje za turizem in gostinstvo je izdelalo me- 
rila za oblikovanje cen gostinskih in turističnih storitev, na 
osnovi katerih bodo diferencirane cene penzionskih in izven- 
penzionskih gostinskih storitev med drugim v odvisnosti od 

21 Po dosedanji metodologiji za|emanja deviznega priliva v turizmu. 22 Podpisniki: Komite IS Skupščine SRS za turizem, RK za tržišče in splošne 
gospodarske zadeve, Splošno združenje gostinstva in turizma Slovenije, Turi- 
stična zveza Slovenije, Republiški odbor sindikata delavcev gostinstva in turi- 
zma Slovenije, Zveza obrtnih združenj Slovenije in Zadružna zveza Slovenije. 

kategorije in kvalitete, tako v organizacijah združenega dela 
kot pri zasebnikih. 

Problem kvalificiranih kadrov v turizmu je še vedno zelo 
pereč. Nadaljevati je treba zato s funkcionalnim in dopolnil- 
nim izobraževnjem kadrov v turistični dejavnosti. 

Izgradnja prenočitvenih in drugih gostinskih objektov ter 
pripadajoče infrastrukture v zdraviliškem in obmorskem turi- 
zmu poteka v skladu z opredeljeno dinamiko; pri gorskem, 
mestnem in tranziten turizmu pa se zaradi pomanjkanja fi- 
nančnih sredstev dinamika izgradnje prenočitvenih zmoglji- 
vosti premika v naslednje leto. 

V zvezi z zagotavljanjem sredstev za naložbe v turizem in 
gostinstvo je treba omeniti, da združevanje dinarskih sredstev 
med organizacijami združenega dela, turizma in gostinstva in 
drugimi organizacijami združenega dela, ki ne ustvarjajo de- 
viznih sredstev v zadostni meri za svoje potrebe, stagnira, v 
glavnem zato, ker še ni dogovorjena metodologija zajemanja 
deviznega priliva. V zvezi s tem se bo potrebno zavzemati tudi 
za vključitev trgovine v devizni priliv turizma, razširitev mreže 
menjalnic, spremembo distribucije in povečanje prodaje ben- 
cinskih bonov (pretežni del bonov naj bi se prodajal v Jugo- 
slaviji). 

Usmeritve in naloge sprejete v družbenem planu SR Slpve- 
nije in dogovoru o njegovih temeljih se izvajajo prepočasi. 
Zato bi bili potrebni naslednji ukrepi: 

- Skupščine občin naj pospešujejo vzpostavljanja dohod- 
kovnih in kooperantskih odnosov med zasebnim in družbe- 
nim sektorjem s selektivno davčno politiko. 

- Potrebno je pospešiti vzpostavljanja dohodkovnih odno- 
sov med turističnim posredovanjem (agencijami) in organiza- 
cijami združenega dela turizma in gostinstva, kar pogojuje 
tudi' preoblikovanje dosedanje organiziranosti agencij 
(skupna informativna služba, sodobna propaganda). 

- Na podlagi združevanja poslovnih funkcij organizacij 
združenega dela je potrebno aktivirati delo poslovnih skupno- 
sti na področju turizma. 

Za zagotovitev družbeno usmerjenega razvoja kmečkega 
turizma je podpisan Družbeni dogovor o pospeševanju ra- 
zvoja kmečkega turizma SR Slovenije, vendar so prizadevanja 
za razvoj kmečkega turizma kot dodatne dejavnosti urejenih 
kmetij pod pričakovanji, predvsem zaradi: nezainteresiranosti 
oz. neaktivnosti nekaterih osnovnih nosilcev razvoja (neka- 
tere medobčinske gospodarske zbornice, nekatere organiza- 
cije združenih kmetov) kakor tudi projektantskih in drugih 
delovnih organizacij, ki naj bi se angažirale na tem področju, 
pomanjkljivih normativnih aktov, infrastrukturnih, komunal- 
nih in hortikuturnih ureditev perspektivnih področij; neureje- 
nega kreditiranja; togosti posameznih inšpekcijskih služb. 

4. V prvem trimesečju je bilo dokončanih 1.092 stanovanj v 
družbenem sektorju, kar je glede na planirani obseg in plani- 
rano razmerje23 kljub sezonskemu značaju gradnje24 precejš- 
nji zaostanek. To kaže, da v I. 1981, kljub visokim izplačilom 
ne bo dosežen predviden obseg stanovanjske gradnje. 
Osnqvni razlogi so znani: nepravočasna opredelitev, pridobi- 
vanje, priprava in urejanje stavbnih zemljišč, nedogovorjenost 
prioritetne izgradnje sosesk, neorganiziran, ne celovit pristop 
k izgradnji sosesk ter kasnitve pri zaključnih delih, v zadnjem 
času pa tudi pomanjkanje inštalacijskega in drugega potreb- 
nega materiala. 

V začetku leta 1981 so se stanarine povišale le v 27 občinah 
in sicar od 20% do 43%, v nekaterih občinah in družbenopoli- 
tičnih organizacijah pa se celo razmišlja o zamrznitvi stanarin, 
kljub dvigu gradbenih cen za nova stanovanja v preteklem 
letu od 35-40%. Ne glede na višino stanarin je vzdrževanje 
stanovanjskih hiš še vedno nezadovoljivo posebno v objektih, 
kjer so stanovanja v mešani lastnini. Pomemben vzrok za to je 
neustrezno delovanje številnih hišnih svetov ter nezadostno 
vključevanje krajevnih skupnosti in krajevnih organizacij 
SZDL v delo na tem področju. Po sprejetju zakona o stano- 
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vanjskem gospodarstvu se skupnosti stanovalcev, kljub na- 
logi v akcijskem programu25, prepočasi ustanavljajo. Skupnost 
slovenskih občin bo v juniju izdala priročnik za delovanje 
skupnosti stanovalcev in hišnih svetov. 

Potrebno je uskladiti oblikovanje cen stanovanjske graditve 
z novim zakonom o cenah ter z dogovorom o izvajanju poli- 
tike cen proizvodov in storitev v SR Sloveniji in to tako, da 
bomo preprečili avtomatično priznavanje gradbenih stroškov, 
s tem pa prispevali k nižji rasti cen stanovanj. Sedanji način 
namreč povzroča, da razmeroma visoka rast sredstev za sta- 
novanjsko gradnjo ne dosega vrtoglave rasti cer/.6V ta namen 
je že v izdelavi nova metodologija, dopolnjuje pa se družbeni 
dogovor o oblikovanju cen v stanovanjski gradnji. 

Za večjo racionalizacijo v stanovanjski gradnji, hitrejšo 
gradnjo in smotrnejše trošenje sredstev je v pripravi predlog 
za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
graditvi objektov, osnutek zakona s področja urejanja pro- 
stora, pripravljajo se tudi normativi in standardi za gradnjo in 
opremljenost stanovanjskih sosesk. Potrebno je dopolniti in 
uskladiti zakon o investicijski dokumentaciji ter na njem slo- 
neče podzakonske predpise, zlasti z zakonom o sistemu druž- 
benega planiranja. 

V občinah že potekajo aktivnosti v zvezi z združitvijo stro- 
kovnih služb stanovanjskih komunalnih in stavbno zemljiških 
skupnosti. Kaže se tudi potreba po združitvi strokovnih služb 
Zveze stanovanjskih skupnosti in Zveze komunalnih skupno- 
sti. 

Glede na težko situacijo v bankah v začetku leta se zaostru- 
jejo pogoji za kreditiranje stanovanjske gradnje na podlagi 
angažiranja lastnih sredstev občanov, pojavljajo pa se celo 
manj ugodni pogoji za stanovanjsko varčevanje. Večji dotok 
lastnih sredstev je posledica zakonskih obveznosti. V skladu z 
Zakonom o stanovanjskem gospodarstvu morajo banke usta- 
noviti poslovne enote za stanovanjsko in komunalno gospo- 
darstvo do konca leta 1981, vendar v prvem trimesečju še ni 
bila ustanovljena nobena nova tovrstna enota. 

■ 5. Novi družbenoekonomski odnosi v komunalnem gospo- 
darstvu se prepočasi uveljavljajo. Zakonodaja, ki naj bi prine- 
sla sistemske rešitve, kasni. Zakon o skupnih osnovah svobo- 
dne menjave dela se na tem področju počasi uveljavlja. Na 
terenu že nastopajo problemi v zvezi z novim sistemom finan- 
ciranja. 

Sredstva za financiranje izgradnje komunalnih objektov in 
naprav primarnega in sekundarnega pomena, ki služijo indivi- 
dualni rabi, se združujejo na podlagi samoupravnih sporazu- 
mov o temeljih planov komunalnih oziroma stavbno zemlji- 
ških skupnosti iz ustvarjenih sredstev za razširjeno reproduk- 
cijo temeljnih organizacij združenega dela. Tako bo prihodnje 
leto prehodno obdobje27, ko se bodo sredstva oblikovala šele 
po zaključnem računu za leto 1982, kar bo negativno vplivalo 
na kontinuiteto stanovanjske gradnje. Možna rešitev bi bila 
uporaba ustreznega dela stanovanjskih sredstev v stavbno 
zemljiški skupnosti, to pa bo treba proučiti za vsako občino 
posebej. 

Izvajanje nalog iz dogovora o temeljih družbenega plana 
republike poteka v skladu s predvidevanji. Komunalne skup- 
nosti so pripravile osnutek normativov in standardov za gradi- 
tev komunalne infrastrukture za področje vodovoda in kanali- 
zacije. Pripravljeno je tudi delovno gradivo o standardih in 
opredelitvi odjemnih mest in osnov organizacije transprota 
komunalnih odpadkov. V pripravi je že nekaj investicijskih 
programov za izgradnjo objektov za predelavo odpadkov. 

"Občinske SIS so za leto 1981 planirale 12.900 stanovanj in sicer 71% v 
družbeni ter 29% v individualni gradnji. 
"Največ stanovanj se zgradi v tretjem in četrtem trimesečju. 25 Akcijski program uresničevanja zakona o stanovanjskem gospodarstvu - 
predlog nalog samoupravnih organizacij in skupnosti in družbenopolitičnih 
skupnosti (Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora 11. 3. 1981). 26 V prvih treh mesecih letos, so izplačila za investicije v stanovanjsko gradnjo 
porasla za 59%, ob tem ko kazalci kažejo na upadanje fizičnega obsega stano- 
vanjske izgradnje. 

6. V prvih štirih mesecih letošnjega leta so bile gradbene 
zmogljivosti slabše zaposlene kot v enakem obdobju lani. 
Zlasti velja to za projektantske organizacije in nizke gradnje. 
Poleg slabše intenzitete sklepanja pogodb so še nadalje pri- 
sotne težave z oskrbo z reprodukcijskim materialom (zlasti 
betonsko železo, nekateri predfabricirani elementi, inštalacij- 
ski material, stavbno pohištvo, izolacijski in drugi materiali za 
zaključna dela) in opuščajo se gradnje prej dogovorjenih 
objektov. Pri gradnjah prihaja do visokih prekoračitev rokov 
in predračunske vrednosti. 

Za boljše izkoriščanje zmogljivosti se organizacije združe- 
nega dela bolj kot doslej usmerjajo na dela v tujini, zlasti v 
državah v razvoju, kar pa velja predvsem za večje asociacije 
(Slovenija ceste - Tehnika, Gradiš...). Manjše organizacije 
združenega dela, nepovezane med seboj in z drugimi organi- 
zacijami, s sorazmerno slabo kadrovsko zasedbo, so Slabo 
usposobljene za samostojna dela zlasti v tujini. Zato so v teku 
akcije za medsebojno povezovanje gradbenih organizacij ter 
teh z drugimi organizacijami v gospodarstvu zaradi prevze- 
manja večjih poslov, ob sodelovanju domačih bank, kar je 
pomemben pogoj za občutno povečanje investicijskih del v 
tujini in s tem za večje izkoriščanje domačih zmogljivosti. 

Industrija gradbenega materiala je v prvih mesecih letos 
glede na enako obdobje preteklega leta znižala obseg pro- 
izvodnje. Kot splošno v industriji je bil tudi tu glavni vzrok 
slaba oskrba z reprodukcijskim materialom. Predvsem je pri- 
manjkovalo betonskega železa vseh dimenzij, zlasti za proi- 
zvajalce predfabriciranih gradbenih elementov ter jeklene 
žice za proizvajalce opeke. Poseben problem predstavlja 
oskrba s tehnološkimi gorivi. Zaradi omejenih količin mazuta, 
zagotovljenih na podlagi energetske bilance, bo treba uvoziti 
določene količine tega goriva po višji ceni, kar bo poslabšalo 
položaj nekaterih OZD v industriji gradbenega materiala in 
povečalo pritisk na zvišanje njihovih cen. 

V pripravi je problemska konferenca ZKS, ki bo ocenila 
dosedanje delo in opredelila naloge v gradbeništvu, pred- 
vsem z vidika potrebe po močnejši vertikalni povezanosti na 
dohodkovnih osnovah, večji specializaciji in delitvi dela ter 
tesnejši povezavi med gradbenimi organizacijami za nastope 
doma in v tujini. V tej zvezi je bilo v združenem delu v Sloveniji 
sproženo mnogo pobud za organizacijske povezave gradbe- 
ništva, da bi presegli razdrobljenost. 

6. Ekonomski odnosi s tujino 

Po izrazitem upadanju vrednosti izvoza blaga v prvih dveh 
mesecih smo dosegli v zadnjih treh mesecih povečanje. Tako 
se je izvoz blaga v petih mesecih povečal nominalno v primer- 
javi z enakim obdobjem lani za 7,1 %28, vrednost izvoza blaga 
na konvertibilno področje pa je za 4,7% manjša kot v prete- 
klem letu. V celotni Jugoslaviji so gibanja v globalu nekoliko 
bolj ugodna, zlasti zaradi hitrejše rasti izvoza na klirinško 
področje, medtem ko je izvoz na konvertibilno področje prav 
tako nižji kot lani. 

Proizvodnja se prvenstveno usmerja na domači trg in na 
klirinško področje, medtem ko je izvoz na konvertibilno po- 
dročje dohodkovno manj zanimiv. Povpraševanje še vedno 
omogoča ustvarjanje večjega dohodka na domačem trgu. 
Hkrati je visoka rast domačih cen izničila efekt devalvacije in 
je znatno upadel dohodkovni interes organizacij združenega 
dela za izvoz. Ob tem banke ne izvajajo dosledno nalog 
resolucije glede zagotavljanja zadostnih sredstev, ob ugo- 
dnejših pogojih (obrestna mera, roki) za vse oblike izvoznega 
kreditiranja: kreditiranje dela prihodka, ki ga predstavljajo 
izvozna povračila do njihovega izplačila, kreditiranje izvozno 

27Za leto 1981 se zagotavljajo sredstva za gradnjo komunalnih objektov in 
naprav primarnega in sekundarnega pomena na podlagi interventnega zakona. 
28 Ob 15 odstotnem porastu izvoznih cen to pomeni realno znižanje obsega 
izvoza blaga za 6,9%. 
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usmerjene proizvodnje, kreditiranje izvoza opreme in izvaja- 
nja investicijskih del v tujini29. 

V globalu smo v prvih mesecih tega leta dosegli 71,9 od- 
stotno pokritje uvoza blaga z izvozom blaga (planirano 68,5) 
in za četrtino nižji primanjkljaj v zunanjetrgovinski menjavi od 
planiranega (ob upoštevanju celotnega uvoza, vključno z 
energetskimi surovinami), glede na realizacijo v preteklem 
letu pa je primanjkljaj v istem obdobju za 30 odstotkov nižji. 

V primerjavi z dogovorjeno dinamiko izvrševanja projekcije 
plačilnobilančnega položaja SR Slovenije na konvertibilnem 
področju v prvem trimesečju letos sicer še nismo presegli 
planiranega zunanjetrgovinskega primanjkljaja, vendar je bilo 
to doseženo na znatno nižji ravni blagovne menjave od plani- 
rane; v zadnjih dveh mesecih pa se položaj SR Slovenije v 
menjavi s tem področjem močno poslabšuje, tako da je v 
petih mesecih primanjkljaj za 32 odstotkov večji kot je bil 
predviden s projekcijo. S klirinškim področjem pa dosegamo 
v prvih petih mesecih letos 98,5% pokritje uvoza blaga z 
izvozom blaga. 

V prvih štirih mesecih letošnjega leta so v okviru industrije 
nadpoprečno povečevale izvoz organizacije združenega dela 
v tistih panogah, ki so tradicionalne izvoznice in so v strukturi 
slovenskega izvoza najmočneje zastopane. To so črna meta- 
lurgija, predelava kovin, proizvodnja prometnih sredstev, pre- 
delava kemičnih proizvodov, proizvodnja končnih tekstilnih 
izdelkov, proizvodnja obutve in predelava kavčuka. Te pa- 
noge, z izjemo črne metalurgije, so v tem obdobju dosegle 
tudi povečanje proizvodnje. V prvih mesecih letos, ko je izvoz 
industrije v globalu dosegel skromne rezultate, je zlasti zao- 
stajal izvoz v naslednjih panogah: predelava barvnih kovin, 
predelava nekovin, strojegradnja, proizvodnja - električnih 
strojev in aparatov, proizvodnja žaganega lesa, proizvodnja 
končnih lesnih izdelkov, proizvodnja papirja, proizvodnja tka- 
nin in prediv in proizvodnja usnja. Nazaduje tudi izvoz kmetij- 
skih pridelkov; izvoz mesa je manjši, kot je bil v letu 1980, 
predvsem zaradi omejitve izvoza v Grčijo. Izvoz vina poteka v 
skladu s planom, povečuje pa se tudi izvoz živilskih izdelkov, 
predvsem izdelkov višjih stopenj predelave. 

V nekaterih surovinskih panogah, ki sicer nimajo velikega 
deleža v celotnem izvozu, se v tem obdobju kažejo tendence 
dinamičnejšega izvoza, kar je odraz nerazvitih dohodkovnih 
povezav pri ustvarjanju skupnega prihodka na domačem trgu 
in pri udeležbi v skupnem deviznem prilivu. Na nekaterih 
področjih pa se že kažejo rezultati samoupravnega sporazu- 
mevanja in dohodkovnega povezovanja med organizacijami 
združenega dela, ki so proizvodno soodvisne (v tekstilni in 
usnjarsko obutveni proizvodnji). 

Manjša rast izvoza od pričakovanega letos povzroča ob 
zaostrenih devizno bilančnih in plačilno bilančnih možnostih 
tudi dodatno zmanjšanje uvoza; v prvih dveh mesecih je bil 
uvoz v globalu nominalno za 40% nižji kot v prvih dveh 
mesecih lani, v marcu, aprilu in maju pa je dosegel nekoliko 
večjo dinamiko. Tako smo v petih mesecih dosegli nominalno 
za 5 odstotkov manjši uvoz kot v istem obdobju lani30, uvoz s 
konvertibilnega področja (brez energetskih surovin) pa je bil 
za 7,3 odstotka nižji. V okviru tako omejenega uvoza je bil v 
petih mesecih letos uvoz surovin in reprodukcijskega mate- 
riala s konvertibilnega področja enak uvozu v istem obdobju 
lani. Glede na projekcijo za leto 1981 smo v globalu uvozili za 
17,8% manj blaga, brez energetskih surovin pa za 7,8 odstot- 
kov manjši uvoz blaga31. Pri tem je bil najbolj omejen uvoz 
opreme32, ki je bil za 31,5% manjši kot v istem obdobju lani, 
nekoliko manj pa se je znižal uvoz blaga široke potrošnje. 

"Resolucija o družbenoekonomski politiki In razvoju SR Slovenije v letu 1981, 3-, 
4. In 5. alinea točke 3.1. 
30 Ob porastu uvoznih cen za 17% to pomeni realno zmanjšanje za okoli 18%. 31 V uvozu za leto 1981 je upoštevan za SRS le del uvoza nafte v vrednosti 1.491 
milijonov din, kar je 4,3% celotnega uvoza nafte za Jugoslavijo. 32 Delež uvoza opreme v skupnem uvozu se od leta 1979 naprej zmanjšuje in 
sicer: od 23,3% na 18,1% v letu 1980, v prvih petih mesecih letos pa le še okoli 
15%. 

Za čimbolj nemoteno oskrbo gospodarstva z uvoženimi 
surovinami in reprodukcijskim materialom se v okviru SISEOT 
usmerjajo devizna sredstva za uvoz reprodukcijskega mate- 
riala predvsem za izvoznike, za proizvodnjo za osnovno 
oskrbo prebivalstva ter za proizvodnjo zdravil. 

Primerjava realiziranega uvoza blaga s prijavljenimi posli 
uvoza blaga pri Narodni banki Slovenije kaže, da je bilo za I. 
trimesečje letos prijavljeno precej več uvoza reprodukcij- 
skega materiala in opreme, kot je bil realiziran uvoz v tem 
obdobju. Pričakujemo, da se bodo nerealizirane prijave uvoza 
blaga iz I. trimesečja realizirale v II. trimesečju (podatki za maj 
to oceno potrjujejo) in bo tako oskrbljenost z uvoženim repro- 
dukcijskim materialom nekoliko boljša, kar bo v prihodnjih 
mesecih omogočilo nekoliko večjo dinamiko proizvodnje in s 
tem tudi večji izvoz. 

Glede na omejene plačilno-bilančne možnosti bo potrebno 
ponovno preveriti že sprejete prijave in predvsem usmeriti 
uvoz opreme za potrebe proizvodnje za izvoz ter proučiti 
možnosti prenosa uvoza opreme v naslednje leto. V sedanjih 
razmerah sicer nujno omejevanje uvoza opreme pa bo imelo 
dolgoročnejše posledice na procese modernizacije in tudi na 
prilagajanje proizvodnje izvoznim zahtevam. 

Da bi v SR Sloveniji nadoknadili manjši izvoz in izpolnili 
naloge iz projekcije za leto 1981, bi morale organizacije zdru- 
ženega dela v obdobju junij-december 1981 povečati izvoz 
blaga na konvertibilno področje za 51% in zmanjšati uvoz 
blaga za 6%. Glede na dosežene rezultate v prvih mesecih 
tega leta ocenjujemo, da bo to nalogo izredno težko doseči. 

V teku so razgovori z dvajsetimi največjimi slovenskimi 
izvoznimi organizacijami združenega dela, ki so hkrati tudi 
največji uvozniki, vzporedno pa potekajo v okviru splošnih 
združenj pri Gospodarski zbornici Slovenije in v enotah SI- 
SEOT razprave o vzrokih za neizvrševanje planiranega izvoza 
ter o možnostih za realizacijo prevzetih obveznosti v letoš- 
njem letu. V skladu z izvrševanjem plana izvoza bo v okviru 
SISEOT zagotovljen uvoz surovin in reprodukcijskega mate- 
riala za organizacijo združenega dela, ki izvršujejo plan. 
Glede na manjši devizni priliv od predvidenega bodo tudi 
selektivno zmanjšane možnosti uvoza za tiste organizacije 
združenega dela, za katere se združujejo devizna sredstva po 
13. členu samoupravnega sporazuma o deviznem režimu. 

Ker je glede na devizno bilančne okvire in možnosti rasti 
domačega povpraševanja izvoz glavni faktor bolj dinamične 
rasti proizvodnje v letu 1981, je predvsem pomembno, da se 
takoj zagotovi izvrševanje nalog, dogovorjenih v resoluciji; za 
pospeševanje izvoza je predvsem pomembno dosledno izva- 
janje nalog na področju kreditiranja vseh oblik izvoza ter 
zagotavljanja ugodnejših pogojev kreditiranja izvoza in dogo- 
varjanje v SIS materialne proizvodnje, da izvozniki združujejo 
relativno manjša sredstva za razširjeno reprodukcijo. 

Potrebno bo tudi zagotavljati zadostna sredstva za tekoče 
izplačevanje izvoznih stimulacij, ki bi ob doseženi dispariteti 
domačih in izvoznih cen omogočale vsaj delno izenačevanje 
pogojev gospodarjenja ter tako povečevale dohodkovno mo- 
tiviranost izvoznikov. Hkrati je potrebno pri organizaicijah 
združenega dela še nadalje razvijati in krepiti medsebojno 
soodvisnost pri proizvodnji za izvoz ter tako z internim instru- 
mentarijem spodbujati večji devizni priliv in omogočati zado- 
voljevanje uvoznih potreb vseh dohodkovno povezanih te- 
meljnih organizacij. Proučiti bi bilo potrebno tudi možnosti za 
združevanje dinarskih sredstev za pospeševanje izvoza v ok- 
viru sis£ot. 

7. Tržišče in cene 
Za razmere na področju tržišča in cen je značilna še vedno 

prisotna strukturna neusklajenost blagovnih in denarnih to- 
kov, ki se odraža v prekinjanju proizvodov povezav, obča- 
snem pomanjkanju posameznih vrst blaga na tržišču in nara- 
ščanju cen. V zahtevnejših pogojih na domaČem trgu ter težki 
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plačilnobilančni situaciji, ki povzroča zapiranje gospodarstva 
pred vplivom mednarodnih ekonomskih tokov so se ob nedo- 
grajenih dohodkovnih odnosih pri ustvarjanju skupnega pri- 
hodka in skupnega deviznega priliva zaostrovali na različne 
načine tudi odnosi znotraj reprodukcijskihverig.odmonopoli- 
stičnih zahtev po visokih povečanjih cen, sovlaganju za raz- 
širjeno reprodukcijo in plačevanju v devizah, do zastojev in 
prekinjanja reprodukcijskih tokov zaradi zapiranja organizacij 
združenega dela v podjetniške in lokalne okvire. V takšnih 
razmerah je ukrep spremembe tečaja dinarja brez spremljajo- 
čih ukrepov na drugih področjih pomenil za odnose na doma- 
čem tržišču predvsem nadaljno spodbudo že tako naraščajoči 
inflaciji. 

Z letom 1981 se je začel uporabljati zakon o temeljih si- 
stema cen in družbeni kontroli cen, ki daje skladno z osnov- 
nimi izhodišči zakona o združenem delu odločilno vlogo pri 

oblikovanju cen delavcem v združenem delu. Splošne gospo- 
darske razmere, zlasti odnosi'na tržišču v času normativnega 
uveljavljanja novega zakona, so oteževali njegovo vsebinsko 
uveljavljanje. Dodaten problem je povzročila tudi kasnitev pri 
ustanavljanju občinskih skupnosti za cene in zlasti pri izdelavi 
navodil za uporabo meril pri oblikovanju cen, ki bi bila organi- 
zacijam združenega dela v pomoč pri uresničevanju določil 
zakona. 

Hitra rast cen v letu 1980, zlasti pa v zadnjih mesecih leta je 
vplivala na visoke prenose cen v letu 198133. Močan inflacijski 
val na prehodu v letošnje leto se je odražal tudi na izredno 
visokem porastu cen v januarju. V naslednjih mesecih prihaja 
do občutne umiritve rasti cen, vendar so cene v štirih mesecih 
letos občutno višje kot v enakem obdobju lani in kot v decem- 
bru. 

Gibanje cen - stopnje rasti v% 

IX 80 XII 80 181 1181 III 81 IV 81 V 81 l-V 81 
VI 80 IX 80 XII 80 I 81 II 81 III 81 IV 81 l-V 80 

Cene indust. proizv. 6,6 11,4 14,6 3,4 1,2 0,0 1,8 52,0 
v tem reprodukc. material 8,8 11,0 17,4 5,0 1,6 - 1,5 3,2 63,5 
Cene na drobno 8,2 10,2 8,6 2,5 3,8 3,1 3,2 48,7 
Življenjski stroški • 5,1 12,1 10,3 1,9 2,7 1,5 3,4 46,8 

Hitra in dokaj stihijska rast cen ni dovoljevala izvajanja 
politike odpravljanja disparitet v cenah, izboljšanja razmerij v 
relativnih cenah na področjih gospodarske infrastrukture ter 
izvajanja postopnega prehoda na ekonomske stanarine. Ure- 
sničitev teh sprememb, zlasti vključevanje celotnih stroškov 
enostavne reprodukcije v ceno infrastrukturnih dejavnosti bi 
pomenilo dodatno povečanje splošne ravni cen in porast 
stroškov v drugih dejavnostih, kar bi se v sedanjih razmerah 
odrazilo v še neugodnejših gibanjih na tem področju. 

Za razliko od gibanj v preteklih letih cene industrijskih 
proizvodov pri proizvajalcih naraščajo celo z nekoliko moč- 
nejšo dinamiko kot cene na drobno in življenjski stroški. 
Visoka rast cen industrijskih izdelkov, zlasti reprodukcijskega 
materiala kaže, da se inflacijski val še ni izčrpal. Takšno 
oceno potrjujejo tudi prisotni pritiski na rast cen v industriji, 
saj velik del proizvajalcev v industriji in. gradbeništvu predvi- 
deva povečanje svojih cen v prihodnjih mesecih34. 

Med cenami industrijskih proizvajalcev so letos najhitreje 
naraščale cene reprodukcijskega materiala35, kar vpliva 
predvsem na stroškovno inflacijo. Visoka rast cen na doma- 
čem trgu zmanjšuje ekonomski interes in motiviranost orga- 
nizacij združenega dela za izvoz ter kljub lanskoletni devalva- 
ciji pogosto onemogoča njihovo konkurenčnost na tujih trgih. 

V začetku leta so močno porasle tudi cene na drobno in 
življenjski stroški, kar je vplivalo na nadaljnje zmanjševanje 
življenjske ravni delovnih ljudi in občanov. Sprejeti ukrepi, 
predvsem uvedba izrednih kompenzacij za pokrivanje pove- 
čanja cen moke, olja, kruha in mleka ter delno sladkorja 
blažijo nadaljni porast cen osnovnih življenjskih proizvodov 
ter prispevajo, da je rast življenjskih stroškov nižja kot bi bila 
glede na dejanske podražitve v proizvodnji. 

Deloma so bili visoki porasti cen v začetku leta pričakovani, 
saj se v njih odražajo spremembe prometnega davka, porast 
cen naftnih derivatov, visoki prenosi cen iz preteklega leta, 
deloma pa tudi Sezonski vplivi. Vzroki za tako visoko rast cen 
so tudi že dalj časa prisotna strukturna neskladja, ki ob 

33 Cene proizvajalcev so bile v decembru za 16,4% višje kot v povprečju leta 
1980, cene na drobno za 16 J % in življenjski stroški za 17,1%. 34 Po jnketi konjunkturnega barometra v aprilu pričakuje porast cen v prihodnjih 
šestih mesecih 30% proizvajalcev v industriji, (od tega kar 57% proizvajalcev 
surovin in reprodukcijskega materiala) ter 98% anketiranih organizacij združe- 
nega dela v gradbeništvu (ZIT, april 1981). 35 V tem okviru so naraščale tudi cene surovin, kljub nekaterim nasprotnim 
tendencam na svetovnem trgu. 

omejevanju uvoza in zaradi izvoza ali manjše proizvodnje ter 
ob osiromašeni ponudbi nekaterih industrijskih in kmetijskih 
izdelkov rezultirajo v nezadovoljivi preskrbi tržišča. 

V razmerah visoke splošne rasti cen organizacije združe- 
nega dela pogosto iščejo izhod iz težav izključno ali pretežno 
v povečanju cen, ne glede na odnose v celotni reprodukcijski 
verigi. Takšne pojave je omogočalo tudi samovoljno tolmače- 
nje novega zakona o cenah ter kasnitev pri pripravi navodil za 
enotno uporabo kriterijev pri oblikovanju cen. Tako so neka- 
tere organizacije združenega dela kriterije razčlenjevale po 
svoje in cene oblikovale po merilih, ki so jim najbolj ustrezala. 
Velik del organizacij združenega dela v svojih temeljnih sa- 
moupravnih aktih nima vgrajenih meril za oblikovanje cen, 
oziroma so po hitrem postopku vgradile le tista, ki odgovar- 
jajo trenutnim razmeram in utemeljujejo njihove zahtevke. 
Tudi odločanje delavcev o spremembah cen je dokaj for- 
malno. Precejšen del delovnih organizacij pri odločanju o 
cenah tudi ne upošteva, da morajo biti samostojno obliko- 
vane cene določene v medsebojni povezanosti in odgovorno- 
sti, ter v skladu s pogoji pridobivanja dohodka. 

Izredno hitro naraščanje cen ob prehodu v letošnje leto ter 
dosežena raven v prvih štirih mesecih pomeni, da bi bila ob 
nadaljevanju vseh teh gibanj tudi v prihodnjih mesecih rast 
cen letos višja od lanskoletne rasti. Tendence umiritve cen v 
zadnjih mesecih, sprejeti ukrepi ter doslednejše stabilizacijsko 
obnašanje vseh nosilcev politike cen pa bi omogočilo, da se 
približamo resolucijskim okvirom. To pa zahteva da s ceno ne 
priznavamo avtomatično visoke individualne stroške poslova- 
nja, neraciohalnost in neustrezno izkoriščanje zmogljivosti 
temveč si tudi z izvajanjem politike cen prizadevamo za učin- 
kovitejše in kvalitetnejše gospodarjenje ter vsebinsko uveljav- 
ljanje novega sistema cen. 

8. Zaposlovanje, kadri in produktivnost 

1. V začetku leta 1981 so gibanja zaposlovanja v združenem 
delu in zlasti v gospodarstvu v primerjavi s preteklimi leti in 
tudi z letom 1980 mnogo bolj umirjena. Pod vplivom ostrejših 
pogojev gospodarjenja, počasnejše rasti proizvodnje in 
usmerjanja razporejanja dohodka, je v prvih štirih mesecih 
letos število zaposlenih v združenem delu na celotnem ob- 
močju SR Slovenije za 0,5% višje kot v istem obdobju lani. Na 
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manj razvitih in manj razvitih obmejnih območjih je rast zapo- 
slovanja hitrejša, kar je v skladu z usmeritvijo družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985. Tako je število 
zaposlenih v združenem delu v manj razvitih občinah v aprilu 
1981 v primerjavi z aprilom preteklega leta višje za 2,2%. 

Ob ohranjanju lanske ravni proizvodnje je zaposlenost v 
gospodarstvu v prvih štirih mesecih porasla glede na isto 
obdobje lani le za 0,2%. Na področju materialne proizvodnje 
se je število zaposlenih znižalo za 0,4%. Na ostalih gospodar- 
skih področjih, to je v prometu, trgovini, obrti in ostalih 
storitvenih dejavnosti, je število delavcev poraslo za 1,7%, 
zmanjšalo pa se je število delavcev v gradbeništvu in v goz- 
darstvu. 

V negospodarstvu je število zaposlenih v tem obdobju za 
2,0% višje od stanja v prvih štirih mesecih leta 1980. Med 
družbenimi dejavnostmi, kjer je število zaposlenih prav tako 
poraslo za 2,0%, je rast zaposlovanja opaznejša v znanstveno 
raziskovalni dejavnosti, v socialnem varstvu in deloma tudi v 
izobraževanju. Med družbenimi organizacijami in skupnostmi 
so povečali število delavcev organi skupščin in družbenopoli- 
tične organizacije v globalu za 2,1%.36 

S prerazporeditvijo že zaposlenih delavcev na nova ali pro- 
sta dela sicer smotrneje gospodarimo z delom, hkrati pa se ob 
tem zmanšuje obseg razpoložljivih prostih del tako za nove 
delavce kot za pripravnike. Ocenjujemo, da bo ob nadaljeva- 
nju teh tendenc rast zaposlovanja v letu 1981 nižja od resolu- 
cijskih predvidevanj. Pri tem bodo možnosti za delo ob iska- 
nju prve zaposlitve letos v primerjavi z letom 1980 še bolj 
omejene, zlasti se bodo ti problemi zaostrili v drugi polovici 
leta, po zaključku študija na srednjih šolah. 

Število prijavljenih nezaposlenih je v prvih mesecih leta 
1981 znašalo okoli 12 tisoč, kar predstavlja 1,5% v odnosu do 
vseh zaposlenih, med njimi se povečuje delež nezaposlenih, 
ki so upravičeni do denarnega nadomestila za čas nezaposle- 
nosti. Število mladih strokovnjakov, ki iščejo prvo zaposlitev, 
se zlasti povečuje v večjih mestnih središčih. Delež brezposel- 
nih delavcev ni zaskrbljujoč, saj je bil približno na isti ravni 
tudi v letih, ko smo dosegli sorazmerno visoko gospodarsko 
rast. V zaostrenih gospodarskih razmerah pa prihajajo v večji 
meri do izraza sedanje strukturne neusklajenosti mdd kadrov- 
skimi potrebami v organizacijah združenega dela in prilivom 
iz šol. Podcenjevanje proizvodnega dela je vplivalo, da se je 
mladina v manjši meri usmerjala v proizvodne poklice, kjer pa 
so tudi sedaj še možnosti za zaposlovanje. Ocenjujemo, da bo 
v letu 1981 ostalo brez zaposlitve do 7 tisoč mlajših oseb.37 

'Vključevanje pripravnikov v delo je bilo že v letu 1980 
manjše kot v preteklih letih, v letu 1981 se utegne obseg tega 
zaposlovanja še nadalje znižati. Z doslednim uveljavljanjem 
programov pripravništva in uveljavljanjem načela, da se pri- 
pravnike vključuje v delo vsaj v obsegu prejšnjih let, bi se 
lahko v določeni meri razreševalo probleme pri zaposlovanju 
mladine ob zaključku šolanja. 

V zvezi s problemi zaposlovanja1 pripravnikov bo moral 
Republiški komite za delo v sodelovanju s skupnostmi za 
zaposlovanje in Zvezo sindikatov Slovenije proučiti sedanji 
položaj ter pripraviti ustrezne dopolnilne ukrepe. 

Dela preko rednega delovnega časa in pogodbenega dela je 
še vedno veliko.38 Zato bo potrebno predvsem z boljšo in 

36 V okviru družbenih organizacij in skupnosti se najbolj povečuje število zapo- 
slenih v skupščinah in njihovih organih ter v družbenopolitičnih organizacijah. V 
organih občinskih skupščin se je povečalo število delavcev predvsem zaradi 
reorganizacije občin v Mariboru, ob tem pa se je povečalo tudi število zaposle- 
nih v organih krajevnih skupnosti. Republiški organi števila delavcev ne poveču- 
jejo. Prav tako ne narašča število zaposlenih v strokovnih službah samouprav- 
nih interesnih skupnosti, pri katerih znaša indeks rasti v prvih štirih mesecih 
1981 v primerjavi z istim obdobjem leta 1980 99,5. 
37 Ob resoluciji smo predvidevali rast zaposlenosti za 1,2% tako, da bi se na 
izpraznjenih in novih delovnih mestih zaposlilo okoli 23.000 delavcev, kar bi 
omogočilo zaposlitev skoraj celotnega naravnega priliva v republiki. 38 Preko polnega delovnega časa je v preteklem letu delalo okoli 22% vseh 
delavcev, pri čemer je v nekaterih dejavnostih ta odstotek še znatno višji 
(promet in zveze 34,9%, zdravstvo 41,8%, izobraževanje 33,9%). 

ustreznejšo organizacijo dela zmanjšati te oblike dela, ob tem 
pa, kjer je to potrebno, odpirati možnosti za nove zaposlitve. 

2. Na temelju razpoložljivih podatkov ocenjujemo, da je bilo 
ob koncu leta 1980 med zaposlenimi v združenem delu okoli 
54% strpkovnih delavcev, v gospodarstvu je znašal ta delež 
okoli 50% ter v negospodarstvu 75%. V obdobju 1976-1980 
se je kadrovska struktura zaposlenih le počasi izboljševala, ta 
tendenca se nadaljuje tudi v letu 1981. Organizacije združe- 
nega dela v ostrejših pogojih gospodarjenja sicer spreminjajo 
odnos do zaposlovanja in do strokovnega dela,39 vendar večje 
premike v kvalifikacijski strukturi zaposlenih, zlasti v gospo- 
darstvu in v njegovem proizvodnem delu, omejuje med dru- 
gim tudi neustrezna struktura zahtevnosti dela s ponekod 
zelo visokim deležem dela za poklice z ravnijo ozkega pro- 
fila.40 

3. Analiza kvalitetnih dejavnikov razvoja v preteklem sred- 
njeročnem obdobju kaže, da rast produktivnosti, dosežene v 
zadnjih letih temelji le na povečanju opremljenosti dela, med- 
tem ko se nenehno poslabšuje učinkovitost osnovnih sredstev, 
na katero vplivajo predvsem organizacija dela ter izkoriščanje 
kadrovskih, prostorskih, tržnih in drugih pogojev. To oceno 
potrjujejo tudi podatki o gibanju učinkovitosti41 osnovnih 
sredstev in tehnične opremljenosti dela. Učinkovitost sred- 
stev se je v letih 1976-1978, za katera so na voljo statistični 
podatki, zmanjševala poprečno letno za 1,7%, kar pomeni, da 
je bila že tako skromna rast produktivnosti (3,1 %) dosežena z 
ustrezno višjo rastjo tehnične opremljenosti dela (4,8%). 
Očitno gre za nadaljevanje dolgoročnih gibanj, ki se kažejo v 

'zmanjševanju učinkovitosti osnovnih sredstev ter nezadost- 
nim odrazom izboljšanja tehnične opremljenosti dela na giba- 
nje produktivnosti. To potrjuje, da imamo drag in neučinkovit 
način povečevanja družbenega proizvoda. Čeprav še ni 
ustreznih podatkov za zadnji dve leti preteklega srednjeroč- 
nega obdobja, pa lahko na osnovi gibanja investicij, proizvod- 
nje in zaposlenosti ocenimo, da se te tendence nadaljujejo 
tudi v letih 1979 in 1980. 

Takšne tendence so prisotne tudi letos, ko so ob zaostrenih 
pogojih gospodarjenja le skromne možnosti za porast druž- 
benega proizvoda in proizvodnje. Zato je toliko bolj po- 
membno, da ob omejenih možnostih za izboljšanje tehnične 
in tehnološke ravni proizvodnje čimbolj učinkovito izrabljamo 
obstoječe kadrovske, materialne in naravne potenciale 
družbe. Ob pogojih, ki jih omogoča rast proizvodnje in večji 
obseg storitev, računamo, da bo rast produktivnosti dela 
znašala v gospodarstvu do 1% in na področju proizvodnje 
tudi do 1,5%. 

9. Investicije v osnovna sredstva 

1. V družbenem planu SR Slovenije za obdobje 1981-1985, 
predvsem pa v resoluciji za leto 1981, je investicijska dejav- 
nost usmerjena v dokončanje gospodarskih investicijskih ob- 
jektov, ki so se začeli graditi še v preteklem planskem ob- 
dobju in ki so pomembni za skladnejšo strukturo in večjo 
izvozno usmerjenost gospodarstva. Pri odločanju o novih 
investicijah bodo morali investitorji, sovlagatelji in banke do- 
sledno upoštevati kriterije prestrukturiranja gospodarstva, 
sprejete v dogovoru o temeljih družbenega plana SR Slove- 
nije za obdobje 1981-1985, hkrati pa tudi ukrepe za uskladitev 
investicij z realno razpoložljivimi sredstvi. 

V prvih mesecih letos se nadaljuje nizka investicijska aktiv- 
nost iz druge polovice leta 1980, ko so se že pokazali učinki 
nizkega obsega odobrenih bančnih kreditov za nove gospo- 

39 Tako se je delež strokovnih delavcev v združenem delu od leta 1978 pa do leta 
1980 povečal za 0,4 odstotne točke, delež delavcev ozkega profila pa se je 
zmanjšal za 0,2 odstotne točke. 40 V tej analizi še niso bili uporabljeni podatki o kadrovski strukturi delavcev ki 
naj bi bili razvrščeni po novi klasifikaciji poklicev po »Družbenem dogovoru o 
enotnih temeljih za klasifikacijo poklicev in strokovne izobrazbe«. 41 Učinkovistost sredstev se je v industriji zmanjševala za 2,7% poprečno letno 
tako da je bila 2,9% - na rast produktivnosti dela dosežena s povečanjem 
tehnične opremljenosti dela za 5,8%. V gradbeništvu je bila učinkovitost sred- 
stev zmanjšana za 3,5%. Porast tehnične opremljenosti dela za 7,4% pa je 
spremljal porast produktivnosti za 3,7%. 
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darske naložbe42 ter omejevanja negospodarskih in nepro- 
izvodnih naložb.43 Izplačila za investicije v osnovna sredstva 
so v prvih štirih mesecih letos v primerjavi z enakim obdobjem 
lani nominalno le še za 6,6% višja. Pri tem so se izplačila za 
gospodarske investicije žmanjšala za 0,7%, za negospodar- 
ske investicije brez stanovanjske dejavnosti pa za 2,6%. Visok 
obseg izplačil za investicije se še vedno ohranja na področju 
stanovanjske gradnje (indeks 145,5), vendar pa realna gibanja 
tudi na tem področju kažejo znake stagnacije, saj visoki 
porasti cen vlaganja razvrednotijo44. 
Na nadaljnje zmanjševanje investicijske aktivnosti kaže upa- 
danje sklepanja novih poslov v gradbeništvu45 in slabšanje 
priliva domačih naročil v proizvodnji sredstev za delo, ki ga 
proizvajalci pričakujejo tudi še v naslednjih mesecih. Razen 
tega vplivajo na zastoje pri investiranju tudi močno omejene 
možnosti uvoza opreme v letu 1981. 

Izplačila za investicije v osnovna sredstva ter posredni ka- 
zalci investicijske aktivnosti, zlasti obseg del v gradbeništvu 
in proizvodnja v panogah industrije, ki zadovoljujejo investi- 
cijsko potrošnjo, pa tudi rast cen na tem sektorju kažejo, daje 
investicijska aktivnost v prvih štirih mesecih letos v primerjavi 
z enakim obdobjem lani realno za okoli tretjino nižja, razen na 
področju stanovanjske gradnje, ki je na lanskoletni ravni. V 
okviru gospodarstva so realno povečane naložbe v gozdar- 
stvu, vodnem gospodarstvu, gostinstvu in turizmu ter obrti. 
Izrazito je zmanjšanje naložb v gradbeništvu, prometu, trgo- 
vini in finančnih storitvah, pa tudi v industriji, kmetijstvu in 
komunalni dejavnosti. V negospodarstvu so naložbe manjše v 
vseh dejavnostih razen v stanovanjskem gospodarstvu. 

V preteklem letu ter v prvih mesecih letos ne ugotavljamo 
večjih premikov v smeri planirane strukture investicij. Kljub 
usmeritvam iz resolucij za leto 1980 in 1981, da se pospeši 
dokončanje tistih objektov, ki so pomembni za skladnejšo 
strukturo in večjo izvozno usmerjenost gospodarstva, se ve- 
čina investicij nadaljuje46. Programi za ustavljanje in odlaga- 
nje gradnje investicijskih objektov, ki ne prispevajo k uresni- 
čevanju ciljev prestrukturiranja gospodarstva, niso bili pri- 
pravljeni. Tako se ohranja dosedanja struktura investicij, za 
katero smo v analizah že ugotavljali, da ne bo bistveno prispe- 
vala k izboljšanju razvojno tehnološke ravni in izvozni usmer- 
jenosti. 

Podatki o investicijah, ki so se začele graditi v obdobju od 
aprila 1980 do marca letos47, še ne dajejo osnove za sklepanje 
o preusmeritvi investicijske naravnanosti organizacij združe- 
nega dela, temveč odražajo bolj učinke zakona o posebnih 
pogojih za investicijske kredite in zakona o prepovedi razpo- 
laganja z družbenimi sredstvi za negospodarske in neproizvo- 
dne investicije. Zmanjšuje se vrednost novozačetih investicij v 
družbenih dejavnostih, zlasti v zdravstvu, finančnih, tehničnih 
in poslovnih storitev ter v družbenih organizacijah in skupno- 
stih. 

Ukrepi kreditno monetarne politike z omejevanjem obsega 
plasmajev bank in usklajevanjem ročne strukture plasmajev 
glede na ročno strukturo sredstev v letošnjem letu dodatno 

42 V decembru 1979 je bil sprejet zakon o posebnih pogojih za investicijske 
kredite, ki določa, da banka ne sme dati kredita oziroma garancije za investicijo, 
če ni krila prekoračitev za prej začete investicije. Zakon določa tudi obvezen 
delež lastnega prispevka investitorja k financiranju investicije. 43 V marcu 1980 je začel veljati zakon o začasni prepovedi razpolaganja z 
družbenimi sredstvi za financiranje negospodarskih in neproizvodnih investicij v 
letu 1980. Veljavnost zakona je podaljšana tudi v leto 1981. 44 Ob koncu aprila letos so bile cene gradbenega materiala 33,3% višje kot v 
istem mesecu lani. Po podatkih ankete ZIT gradbene organizacije v letošnjem 
letu ne predvidevajo intenziviranja aktivnosti na področju stanovanjske gradnje. 

45 Na začetku maja so le pri 36% anketiranih organizacij gradbeništva naročila 
omogočala 80-100% izrabo zmogljivosti (anketa ZIT). 46 Po podatkih SDK v obdobju od marca 1980 do danes ni bila ustavljena nobena 
večja proizvodna investicija Ustavljenih je bilo 20 objektov s skupno predračun- 
sko vrednostjo 1.140 milijonov din glede na določila Zakona o začasni prepovedi 
razpolaganja z družbenimi sredstvi za financiranje negospodarskih in neproi- 
zvodnih investicij v letu 1980 in 1981. 
47 Po podatkih SDK o investicijah v teku znaša predračunska vrednost investicij, 
ki so se začele graditi v tem obdobju (728 objektov), 20% predračunske vredno- 
sti vseh investicij, ki so bile v teku 31. marca letos. 

zmanjšujejo razpoložljiva dopolnilna sredstva bank za investi- 
cijske naložbe48. Ta sredstva so v veliki meri namenjena za 
dokončanje objektov, začetih v preteklem planskem ob- 
dobju49, razpoložljiva sredstva za nove naložbe pa banke 
usmerjajo v zagotavljanje trajnih obratnih sredstev ter v pokri- 
vanje prekoračitev50. Hkrati se letos v bankah pojavljajo do- 
datne zahteve po finančnih sredstvih za sanacijo organizacij 
združenega dela na področju avtomobilske industrije, za pre- 
mostitvene kredite v elektro in naftno plinskem gospodarstvu 
ter nekatere druge. 

V začetku letošnjega leta razpoložljiva sredstva niso omo- 
gočila začenjanja pomembnejših novih investicij. Ocene inve- 
sticijskih programov pa kažejo, da v organizacijah združe- 
nega dela nastaja vse premalo programov, ki bi ustrezali 
razvojnim kriterijem, zlasti glede izvoza. Zato je toliko bolj 
pomembno, da pri odločanju o novih naložbah investitorji in 
temeljne banke dosledno upoštevajo kriterije za pestrukturi- 
ranje gospodarstva, ki so jih banke vgradile v svoje planske 
dokumente51. 

Banke so v dogovoru o uresničevanju samoupravnega spo- 
razuma o temeljih planov bank združenih v Ljubljanski banki- 
Združeni banki za obdobje 1981-1985 v letu 1981 tudi oprede- 
lile, da bodo za vlaganja na manj razvitih in manj razvitih 
obmejnih območjih namenile najmanj 15% razpoložljivih 
sredstev za dolgoročne naložbe. Pri tem bi prednostno usme- 
rile 390 milij. din za naložbe na manj razvita območja. Poleg 
tega bodo v ta namen združile 240 milj. din kot obveznost do 
združevanja iz preteklega srednjeročnega obdobja. 

V skladu z opredelitvami družbenega plana bi bilo potrebno 
povečati motiviranost organizacij združenega dela za obliko- 
vanje višjih sredstev za razširitev materialne osnove dela. Zato 
se je potrebno v medbančnih odnosih v okviru Jugoslavije 
zavzemati za sistem, ki bo omogočal ohranjanje realne vre- 
dnosti vezanih depozitov organizacij združenega dela, čemur 
bo potrebno prilagoditi tudi politiko obrestnih mer in plasma- 
jev. 

2. Koncem leta 1980 in v prvih mesecih leta 1981 se je 
povečalo zanimanje in pripravljenost organizacij združenega 
dela iz SR Slovenije za tesnejše povezovanje in sodelovanje z 
organizacijami združenega dela v drugih republikah in avto- 
nomnih pokrajinah, zlasti v manj razvitih republikah in SAP 
Kosovo. Samoupravno združevanje dela in sredstev pa v dolo- 
čeni meri otežujejo nekatera nerazšiščena vprašanja glede 
udeležbe pri ustvarjenem dohodku. Pripravljeno je že večje 
število programov za skupna vlaganja za gradnjo novih zmog- 
ljivosti v manj razvitih republikah in SAP Kosovo, pri katerih 
bodo s samoupravnim združevanjem dela in sredstev sodelo- 
vale organizacije združenega dela iz SR Slovenije. Pri tem 
upoštevajo možnost, da se 50% stalnih sredstev Sklada fede- 
racije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj 
razvitih republik in avtonomnih pokrajin usmeri na tej pod- 
lagi. V pripravi je republiški zakon, ki bo uredil vprašanja v 
zvezi z zagotavljanjem sredstev v SR Sloveniji za pospeševa- 
nje razvoja manj razvitih republik in SAP Kosovo. 

40 Poraba dinarskih investicijskih kreditov za osnovna in trajna obratna sredstva 
je znašala v prvih treh mesecih letos v temeljnih bankah Ljubljanske banke na 
območju SR Slovenije 2.678 milijonov din in je za 9% manjša kot v enakem 
obdobju lani. Krediti za osnovna sredstva so manjši za 19%, krediti za trajna 
obratna sredstva pa so se povečali za 79%. 49 V letu 1981 bodo banke usmerile investicijske kredite v dokončanje naslednjih 
pomembnejših objektov: tvorana sladkorja Ormož, plinovod (problem odplačila 
anuitet), Jugotekstil - obrat za proizvodnjo poliamidnih vlaken, Iplas - Koper - 
projekt anhidrida talne kisline faza II., Železarna Ravne - modernizacija je- 
klarne, kovačnice in jeklolivarne, Papirnica Radeče - obrat za proizvodnjo 
visokokvalitetnih in zaščitnih papirjev, Emo, Celje - tovarna energetske opreme 
in Krka, Novo mesto - tovarna farmacevtskih izdelkov. 
50 V prvih treh mesecih leta 1981 so temeljne banke Ljubljanske banke s po- 
dročja SR Slovenije odobrile za naložbe v osnovna in trajna obratna sredstva 
961 milijonov din, od tega 154 milijonov din za trajna obratna sredstva in 272 
milijonov din za pokrivanje prekoračitev. 51 Banke so v svojih planskih dokumentih poleg kriterijev za idnustrijo podrob- 
neje opredelile kriterije za ocenjevanje uspešnosti naložb v kmetijstvo, drobno 
gospodarstvo, turizem, trgovino in gradbeništvo. 
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K oblikovanju skupnih programov in projektov so predvsem 
pripomogli neposredni pogovori predstavnikov organizacij 
združenega dela, pri čemer so imele pomembno vlogo tudi 
aktivnosti gospodarskih zbornic. K temu so prispevali tudi 
neposredni stiki izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije z 
izvršnimi sveti skupščin SR Bosne in Hercegovine, SR Črne 
gore, SR Makedonije in SAP Kosovo. Na tej osnovi se sedanje, 
pogosto preveč kratkoročno sodelovanje, spreminja v dolgo- 
ročnejše povezovanje, zlasti še za uspešnejše reševanje pro- 
blemov oskrbe z energijo, surovinami in reprodukcijskim ma- 
terialom, za učinkovitejše povečevanje izvoza ter za smotr- 
nejše nadomeščanje uvoza z domačo proizvodnjo. 

10. Oblikovanje in razporejanje dohodka 
v letu 1981 

1. Resolucija o družbenoekonomski politiki in razvoju SR 
Slovenije za leto 1981 na področju oblikovanja in razporejanja 
dohodka v gospodarstvu opredeljuje kot osnovno nalogo 
zagotovitev skladnejših razmerij med blagovnimi in kupnimi 
skladi ter krepitev materialne osnove združenega dela, kar naj 
bi dosegli na osnovi počasnejše rasti vseh oblik porabe, ki se 
zajemajo iz dohodka, tako skupne in splošne porabe kot 
osebnih dohodkov od rasti dohodka. Ob predvidenem rela- 
tivno počasnejšem naraščanju cen v letošnjem letu resolucija 
predvideva, da naj bi dohodek gospodarstva porastel za okoli 
22,5%. Doseženi rezultati periodičnih obračunov v gospodar- 
stvu v prvem trimesečju letošnjega leta pa kažejo, da se spričo 
znatno višje rasti cen vrednostna gibanja elementov oblikova- 
nja in razporejanja dohodka odvijajo na nominalno precej 
višji ravni od predvidene ob hkrati precej nižji realni rasti v 
proizvodnji. 

Celoten prihodek v gospodarstvu se je v prvem trimesečju 
letos52 povečal v primerjavi s prvim trimesečjem lani za 38,5%. 
Hkrati pa so v tem obdobju celotni proizvodni in poslovni 
stroški porasli kar za 41,8%53 (njihov delež v celotnem pri- 
hodku pa se je povečal skoraj za dve odstotni točki), tako da 
je bil doseženi bruto dohodek vtem obdobju za 32% višji kot v 
prvem trimesečju lanskega leta. Močno so se povečale tudi 
nekrite obveznosti iz dohodka (preko 42%), čeprav v globalu 
njihov delež v celotnem dohodku ni porastel in se izgube 
povečujejo predvsem pri tistih organizacijah združenega 
dela, ki so že v preteklem letu poslovale z izgubo. Razporejeni 
dohodek pa se je v prvih treh mesecih letos v primerjavi z 
enakim obdobjem lani povečal za 32,5%. 

V razporejanju dohodka je v letošnjem letu prišlo do neka- 
terih sprememb v sistemu, ki jih je potrebno upoštevati pri 
analizi posameznih elementov delitve dohodka. Tako je zaradi 
prenosa prispevkov za zdravstvo, ki so se doslej plačevali iz 
bruto osebnih dohodkov, med prispevke iz dohodka, prišlo do 
sorazmerno večjega povečanja dela obveznosti iz dohodka za 
skupno porabo in zmanjšanja bruto osebnih dohodkov. Hkrati 
se del sredstev za stanovanjsko gradnjo (namenjen za solidar- 
nost), ki se je doslej zagotovljal iz delitve čistega dohodka v 
okviru Stanovanjskega prispevka, po novem sistemu zagotav- 
lja iz dohodka. Obe omenjeni sistemski spremembi imata za 
posledico sorazmerno znižanje čistega dohodka in povečanje 
obveznosti iz dohodka. 

Pri razporejanju dohodka pa so bila v tem obdobju ob 
upoštevanju teh sprememb v sistemu dosežena naslednja 
globalna razmerja: 

52 Po podatkih Službe družbenega knjigovodstva pri obdelavi poslovnih rezulta- 
tov v gospodarstvu v času od 1. 1. do 31. 3. 1981. 53 Ob tem je potrebno upoštevati, da je v letošnjem letu v sistemu obračunavanja 
dohodka prišlo do nekaterih sprememb, zaradi katerih ni možno v celoti primer- 
jati rezultatov periodičnih obračunov v letošnjem letu z obračuni v letu 1980. 
Tako je bil v letošnjem letu pretežen del sredstev za prehrano, ki so jih doslej 
TOZD pokrivale iz sredstev skupne porabe prenešen v materialne stroške. Prav 
tako je prenesen med materialne stroške oziroma vključen v ceno električne 
energije, prispevek za razširjeno reprodukcijo v elektrogospodarstvu, ki so ga 
doslej TOZD plačevale iz akumulacije). Če bi izločili vpliv teh sprememb v 
obračunu proizvodnih stroškov, bi bil njihov porast v prvem trimesečju glede na 
enako obdobje lani v globalu nekoliko nižji. 

Obveznosti iz dohodka za samoupravne interesne skupno- 
sti družbenih dejavnosti so se povečale za 120%. Obveznosti 
za splošno porabo (republiški in občinski davek iz dohodka) 
iz dohodka pa so porasle le za 7°/o. Obveznosti za druge 
namene iz dohodka so bile v globalu večje za 35%, pri čemer 
so zelo visoko porasle zlasti obresti od kreditov (preko 45%), 
bančne storitve (44%), kazni in takse (60%) in razna druga 
plačila (48%), pa tudi prispevki za ohranitev človekovega 
okolja (56%). Relativno nižje od rasti dohodka pa so porasla 
sredstva za delovno skupnost (27%). 

Sredstva, namenjena za amortizacijo po predpisanih stop- 
njah, so se v tem obdobju povečala za 34%, medtem ko je 
amortizacija iznad minimalnih stopenj porasla za 48%. 

Ob takšnem povečanju vseh obveznosti iz dohodka (seveda 
ob upoštevanju omenjenih sprememb v sistemu razporejanja 
dohodka) se je čisti dohodek v prvem trimesečju letos glede 
na enako obdobje lani povečal za 25%. V tem okviru so se 
bruto osebni dohodki povečali za 18,5%, neto osebni dohodki 
pa za 25%, kar je za 23% izpod rasti dohodka (medtem ko 
resolucija dovoljuje porast do 5% izpod rasti dohodka), pri- 
spevki za skupno porabo iz osebnih dohodkov pa so spričo 
spremembe sistema porasli le za 6%. 

Ob upoštevanju celotnih prispevkov za skupno porabo v 
prvem trimesečju letos (to je prispevkov iz dohodka in pri- 
spevkov iz osebnih dohodkov skupaj), so se obveznosti go- 
spodarstva do skupne porabe v globalu povečale za 35%, kar 
je za 8% hitreje od rasti dohodka in presega predvidene 
okvire, saj bi po resoluciji ta sredstva lahko rasla največ po 
stopnji, ki je za 10% nižja od rasti dohodka (to je največ za 
okoli 29,3%). 

Sredstva za skupno porabo v temeljnih organizacijah zdru- 
ženega dela so se v tem obdobju - spričo sprememb v 
sistemu (prenos sredstev za prehrano med materialne stro- 
ške), nominalno znižala za 4%, prav tako so se tudi sredstva 
za stanovanjsko gradnjo zaradi spremembe sistema (prenos 
sredstev za solidarnost v stanovanjski gradnji med obveznosti 
iz dohodka, pa tudi zaradi nižje stopnje izločanja sredstev za 
stanovanjske namene v novem petletnem obdobju) v prvem 
trimesečju glede na enako obdobje lani znižala za okoli 14%. 

Kot rezultat omenjenih odnosov v razporejanju dohodka in 
čistega dohodka so se v letošnjem prvem trimesečju obliko- 
vala v gospodarstvu za okoli 64% večja sredstva za razširitev 
materialne osnove dela kot v enakem obdobju lani. Sredstva 
rezerv pa so se povečala za 37%. 

Prikazana razmerja v oblikovanju in razporejanju dohodka, 
kot so bila dosežena na osnovi rezultatov periodičnih obraču- 
nov gospodarstva v prvem trimesečju letošnejga leta omogo- 
čajo ugotovitev, da se v pogojih znatno višje stopnje inflacije 
nekatere usmeritve resolucije na tem področju uresničujejo v 
večji meri kot na drugih strateških področjih. Ob višji nomi- 
nalni rasti dohodka se kljub visokemu povečanju različnih 
obveznosti iz dohodka in višji rasti sredstev za skupno porabo 
od resolucijskih okvirov, vendar ob relativno nižji rasti oseb- 
nih dohodkov od razmerij, opredeljenih z resolucijo, krepi 
materialna osnova združenega dela. To omogoča oceno, da 
se organizacije združenega dela v izredno zaostrenih pogojih 
gospodarjenja na prehodu v novo srednjeročno obdobje, 
zlasti še v bistveno omejenih možnostih za dodatno oblikova- 
nje sredstev za razširjeno reprodukcijo iz bančnih in tujih 
virov, zavedajo, da lahko za realizacijo svojih razvojnih načr- 
tov v tem obdobju računajo predvsem na lastna sredstva. 

2. Ocena možnih gibanj na področju oblikovanja in razpo- 
rejanja dohodka do konca letošnjega leta je, na podlagi dose- 
ženih rezultatov v prvem trimesečju v pogojih izrazito visoke 
dinamike rasti cen, izredno težka. Pri oceni možnih dejavni- 
kov, ki bodo vplivali na odnose v pridobivanju in razporejanju 
dohodka, izhajamo iz naslednjih predpostavk: 

- pričakujemo določeno izboljšanje dinamike rasti proi- 
zvodnje; industrijska proizvodnja naj bi v globalu do konca 
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leta porasla za okoli 2%; zaradi nižjega obsega proizvodnje 
na drugih področjih gospodarstva (zlasti še v gradbeništvu) 
pa bo fizični obseg celotne proizvodnje v globalu porastel le 
za okoli 1 %; 

- ob relativnem umirjanju dinamike rasti cen do konca leta 
ocenjujemo, da bo nominalna vrednost celotne proizvodnje 
(celotni prihodek) v letošnjem letu porasla za okoli 45%; 

- spričo hitrejše rasti cen surovin, energije in reprodukcij- 
skih materialov od cen na drugih področjih bodo materialni in 
drugi poslovni stroški naraščali tudi do konca leta hitreje od 
rasti celotnega prihodka. 

Na osnovi gornjih predpostavk ocenjujemo, da bo bruto 
dohodek oziroma družbeni proizvod v celem letu porasel 
nominalno za okoli 35 odstotkov. To je precej več, kot se je 
ocenjevalo ob sprejemanju resolucije za letošnje leto. 

Pri oceni razporejanja dohodka do konca leta pa smo 
izhajali iz naslednjih globalnih predpostavk: 

- ocenjujemo, da bodo organizacije združenega dela v 
celem letu 1981 namenjale večja sredstva za amortizacijo, ki 
bo porasla hitreje od rasti dohodka. V pripravi je namreč 
sprememba predpisa o obveznih minimalnih amortizacijskih 
stopnjah, ki naj. bi se tako povečale, da bi v merilu države 
amortizacija po minimalnih stopnjah porasla poprečno za 42 
odstotkov54. Povečane obvezne amortizacijske stopnje bodo 
vplivale na oblikovanje sredstev za razširjeno reprodukcijo, 
obstoji pa tudi možnost, da bodo nekatere organizacije zdru- 
ženega dela zaradi povečane obvezne amortizacije izkazovale 
izgubo; 

- čeprav je v prvem trimesečju letos rast sredstev za osebne 
dohodke bolj zaostajala za rastjo dohodka, kot jo omogočajo 

resolucijska razmerja, pa ocenjujemo, da bodo do konca leta 
organizacije združenega dela uskladile rast sredstev za 
osebne dohodke z resolucijskimi usmeritvami (to pomeni, da 
bodo v globalu za 5 odstotkov zaostajala za rastjo dohodka); 

- obveznosti organizacij združenega dela za skupno po- 
rabo (iz dohodka in iz osebnih dohodkov) bi na osnovi razme- 
rij, kot so se oblikovale v prvem trimesečju, ob upoštevanju 
nespremenjenih stopenj prispevkov za posamezne družbene 
dejavnosti do konca leta, v globalu naraščale hitreje od rasti 
dohodka. 

- na osnovi akcije za uskladitev obsega sredstev za zadovo- 
ljevanje skupnih potreb in ob upoštevanju, da bo potrebno iz 
sredstev za zadovoljevanje skupnih potreb pokriti del obvez- 
nosti, ki izhajajo iz zveznega zakona o začasni prepovedi 
razpolaganja z delom družbenih sredstev, ocenjujemo, da se 
bodo sredstva za skupno porabo do konca leta vskladila z 
resolucijskimi okviri, tako da se bodo v globalu obveznosti 
gospodarstva za skupno porabo povečale za 10 odstotkov 
manj kot bo porastel dohodek; 

-za namene splošne porabe se iz delitve dohodka oblikuje 
le manjši del sredstev. Ker je novi zakon o davku iz dohodka 
TOZD, na osnovi katerega se ta sredstva obračunavajo, začel 
veljati šele v začetku letošnjega leta, še ni mogoče v celoti 
oceniti njegovega učinkovanja. Za sedaj računamo, da bodo 
pri oblikovanju sredstev za splošno porabo iz dohodka dose- 
žena razmerja, s katerimi se je računalo v resoluciji; 

Na tej osnovi bi se v letu 1981 pri razporejanju bruto 
dohodka vzpostavila naslednja razmerja: 

Razmerja v razporejanju bruto dohodka v gospodarstvu ■ v milj. din 

1980 1981 Indeks 
1981/80 

Struktura v % 
- 1980 1981 

Bruto dohodek - razporejeni 228.777 308.858 
Amortizacija po minimalnih stopnjah 21.226 29.080 
Razporejeni dohodek 207.551 279.778 
Skupna poraba iz dohodka 9,549 20.873 
Stanovanjski prispevek - solidarnost - 1.777 
Splošna poraba 1.842 2.210 
Drugi nameni iz dohodka 50,449 69,366 
Osebni dohodki (bruto) 97.313 120.243 
V tem: neto OD 67.090 89.230 
Skupna poraba TOZD (vključno 
stanov, prisp.) 18.082 19.105 
Sredstva za razširitev materialne 
osnove dela 25,643 39,709 
Sredstva rezerv 4.672 6.495 
Evidenčno: 
Skupaj skupna poraba iz dohodka in OD 37.640 49.470 
v tem: 
- družbene dejavnosti 24.174 31.789 
- skupnost pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja ter starostnega 
zavarovanja kmetov 13.466 17.681 
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Kolikor se bodo uresničila navedena razmerja v razporeja- 
nju bruto dohodka, bi se delež sredstev za razširitev mate- 
rialne osnove dela v razporejenem bruto dohodku povečal od 
11,2 odstotka doseženih v letu 1980 naokoli 12,8 odstotka. Če 
predvidena razmerja v delitvi dohodka v letu 1981 ocenjujemo 

54 Amortizacijske stopnje naj bi se bolj povečale za gradbene objekte kot za 
opremo, in bolj za infrastrukturne dejavnosti kot za ostalo gospodarstvo. Učinka 
teh sprememb za SR Slovenijo za sedaj še ne moremo oceniti, vsekakor pa bo 
pomenil velik premik v delitvi dohodka ter zmanjšal potrebo, pa tudi možnosti za 
oblikovanje »pospešene« amortizacije. V I. trimesečju letos je znašala »pospe- 
šena« amortizacija okoli 19 odstotkov od minimalne amortizacije kar je premalo, 
da bi moglo v globalu pokriti predvideno povečanje minimalne amortizacije. 

v luči planiranih srednjeročnih odnosov, potem bi mogli zak- 
ljučiti, cla smo na poti njihovega uresničevanja55. 
55 Spričo visoke inflacije, ki povzroča precejšnje upadanje realnih osebnih do- 
hodkov pa se pojavljajo tudi zahteve po uresničevanju usmeritve iz resolucije 
glede ohranitve realne ravni osebnih dohodkov iz leta 1980. Uresničitev tega 
določila v resoluciji pa bi imela za posledico precej hitrejšo rast osebnih 
dohodkov od rasti dohodka (sredstva za osebne dohodke bi ob ocenjeni rasti 
življenjskih stroškov do konca leta morala porasti za okoli 40 odstotkov). To pa bi 
pomenilo, da bi se v delitvi dohodka gospodarstva namenilo za okoli 4,7 mrd din 
več sredstev za osebne dohodke in za enak znesek znižala sredstva za razširi- 
tev materialne osnove dela, s čimer bi se njihov delež v bruto dohodku znižal na 
okoli 11,3 odstotkov (ob tem pa v izračunu še ni upoštevano, da bi zaradi hitrejše 
rasti osebnih dohodkov v gospodarstvu prišlo tudi do višjega izločanja sredstev 
za skupno porabo, da bi tako tudi družbenim dejavnostim omogočili ohraniti 
realne osebne dohodke na ravni leta 1980.) 
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V letu 1981 bo prišlo do relativnega zmanjšanja obveznosti 
temeljnih organizacij združenega dela za združevanje sred- 
stev iz akumulacije. 

Medteoi ko so se doslej plačevale akontacije za združevanje 
sredstev na osnovi davčne osnove iz tekočega dohodka, se 
bodo od leta 1981 dalje združevala sredstva po enotnih virih, 
osnovah in merilih iz ustvarjenega dohodka, ki bo za leto 1981 
znan šele po izdelavi zaključnega računa, to je v februarju 
1982. V letu 1981 pa bodo za nadaljevanje del na infrastruk- 
turnih objektih temeljne organizacije združenega dela iz aku- 
mulacije poravnale le zaostanek obveznosti na osnovi pora- 
čuna po zaključnem računu za leto 1980 in združevale sred- 
stva na osnovi interventnega zakona za financiranje izgradnje 
cestne in luške infrastrukture. Skupaj bodo te obveznosti iz 
akumulacije v letošnjem letu znašale le okoli 41 odstotkov 
sredstev, ki so bila združena za te namene v letu 1980. 

Ker ob sprejetju dogovora o temeljih družbenega plana za 
obdobje 1981 - 1985 samoupravni sporazumi o temeljih pla- 
nov samoupravnih interesnih skupnosti materialne proizvod- 
nje še niso bili z njim usklajeni, poteka v maju in juniju akcija 
sprejemanja aneksov k samoupravnim sporazumom (v skladu 
z določili 117. člena Dogovora o temeljih družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1981 - 1985), s katerimi bodo obvez- 
nosti združenega dela za združevanje sredstev za infrastruk- 
turne objekte od lega 1982 dalje v globalu usklajene z dogo- 
vorom o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1981 - 1985. 

Z letom 1981 se je znižal delež ustvarjenega družbenega 
proizvoda, ki ga republika prispeva za hitrejši razvoj gospo- 
darsko manj razvitih republik in SAP Kosovo, in sicer od 1,97 
odstotkov na 1,83 odstotkov, zato bo tudi na tej osnovi prišlo v 
letu 1981 do relativno manjšega porasta obveznosti, kot če bi 
ostale dosedanje stopnje. 

11. izgube v gospodarstvu 
Po podatkih Službe družbenega knjigovodstva je leto 1980 

zaključilo z izgubo 152 organizacij združenega dela in to v 
skupnem znesku izgube 1.813 milijonov din, kar je za 33,3% 
več od zneska izgub v letu 1979. 91 organizacij združenega 
dela je izgubo pokrilo že pred predložitvijo zaključnega ra- 
čuna. Nekrita izguba v 61 organizacijah združenega dela, ki 
zaposlujejo 10.200 delavcev, znaša 1.278 milijonov din ali 
14,7% več kot v letu 1979. Po ugotovitvah pristojnih organov 
se je povečalo število organizacij združenega dela, ki so z 
zaključnim računom poskušale prikriti poslovanje z izgubo. 
Upoštevaje te organizacije je bil celotni pordst izgub v letu 
1980 znatno višji. 

V prvem trimesečju letos se problem izgub zaostruje in so 
znašale izgube 2.348,7 milijonov din, kar je za 52% več kot ob 
istem času lani. Tudi letos se pojavljajo izgube zlasti v tistih 
temeljnih organizacijah, ki so že več let izkazovale izgube, 
pojavljajo pa se tudi v nekaterih večjih organizacijah. Pri 
nekaterih so izgube manjše kot v istem obdobju lanskega leta 
in te organizacije tudi predvidevajo, da bodo do konca leta 
izgube znižale ali pa jih bodo odpravile. Pri nekaterih drugih 
organizacijah združenega dela (zlasti v mesni industriji) pa so 
izgube višje, predvidevanja do konca leta pa neugodna. 

Po dosedanjih ocenah so osnovni vzroki za večletne zapo- 
redne izgube slabe investicijske odločitve v preteklih letih, 
neustrezna struktura virov sredstev za naložbe in neustrezna 
politika cen. 

Za učinkovito, zlasti pa trajnejše saniranje izgub ni rešitev 
samo v odobravanju novih kreditov iz skladov skupnih rezerv 
■in bank, saj imajo te organizacije praviloma velike težave pri 
vračanju kreditov. V skladu skupnih rezerv gospodarstva Slo- 
venije tudi ni dovolj sredstev za nove kredite, v občinskih 
skladih pa je stanje različno: v nekaterih je več sredstev kot je 
potrebno, medtem ko drugje potrebe presegajo sredstva. 

Za sanacijo žarišč izgub je potrebna trajna akcija za preu- 
smeritev proizvodnih programov v skladu s politiko prestruk- 

turiranja gospodarstva in kriteriji, kot so opredeljeni v dogo- 
voru o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobjf 
1981-1985. 

Z racionalizacijo poslovanja, dvigom produktivnosti dela in 
drugimi ukrepi v samih organizacijah združenega dela, vklju- 
čevanjem širšega kroga za sanacijo zainteresiranih organiza- 
cij združenega dela, obenem z nekaterimi nujnimi ukrepi za 
ustreznejšo strukturo virov sredstev za naložbe, le izjemoma 
pa tudi na področju cen, bi morali trajno sanirati stanje v tistih 
organizacijah združenega dela, kjer je s proizvodnim progra- 
mom in možnostmi plasmana doma in v inozemstvu dana 
osnova za rentabilno poslovanje. 

12. Osebni dohodki, osebna potrošnja in ohra- 
njanje materialne in socialne varnosti delovnih 
ljudi in občanov 
1". Glede na globalno dogovorjeno politiko oblikovanja vseh 

oblik porabe v okvirih materialnih možnosti morajo v skladu z 
resolucijo in dogovorom o razporejanju dohodka sredstva za 
osebne dohodke letos naraščati za 5% počasneje od rasti 
dohodka. Ta usmeritev je v dogovor o razporejanju dohodka v 
letu 1981 vgrajena tako, da bi preko možnosti za stimulativ- 
nejšo delitev spodbujala k povečevanju produktivnosti dela, 
učinkovitosti gospodarjenja ter večjemu izvozu. Planirano 
razporejanje dohodka temeljnih organizacij združenega 
dela56 za letos kaže, da delavci v združenem delu upoštevajo 
resolucijske usmeritve. 

V prvih štirih mesecih so nominalni osebni dohodki na 
zaposlenega za 26,4% višji kot v enakem obdobju lani, kar ob 
porastu zaposlenosti za 0,5% pomeni, da je masa sredstev za 
osebne dohodke porasla za okoli 27% 57. Povprečni osebni 
dohodki pa za 21,1 %. Podobno rast kažejo tudi podatki perio- 
dičnega obračuna za prvo trimesečje letošnjega leta (ob rasti 
dohodka za 32% so se sredstva za osebne dohodke povečala 
za 25%). Zaradi hitrega naraščanja življenjskih stroškov so 
realni osebni dohodki v prvih štirih mesecih za 13,8% nižji kot 
v enakem obdobju lani (v gospodarstvu za 13%, v negospo- 
darstvu za 17,4%). 

Upoštevaje dosedanja gibanja osebnih dohodkov in oce- 
njeno rast dohodka za 35%, možni okviri, ki jih dovoljuje 
resolucija dopuščajo, da bi sredstva za osebne dohodke v letu 
1981 porasla za okoli 33%. Pri oceni rasti zaposlenih za 0,5o 
bi se povprečni osebni dohodek na zaposlenega povečal za 
32,6% tako, da bi znašal okoli 11.630 din. Tudi doseganje 
takšne rasti osebnih dohodkov pa ob dosedanjih tendencah 
rasti cen in življenjskih stroškov ter s tem velikim padcem 
realnih osebnih dohodkov v prvim mesecih leta kaže, da je 
zahteva resolucije po ohranitvi realne ravni povprečnih oseb- 
nih dohodkov za leto 1981 neizvedljiva. 

Ocenjujemo, da bo letošnje zmanjšanje realnih osebnih 
dohodkov vplivalo na spremembo strukture osebne potrošnje 
predvsem v smeri povečevanja izdatkov za življenjske do- 
brine, pri katerih je elastičnost potrošnje manjša (prehrana, 
kurjava, razsvetljava in prevozne storitve). Zmanjšali se bodo 

s6 Delavci v tozd planiralo zaostajanje rasli sredstev za osebne dohodke za 
rastjo dohodka za 4,4% (anketa P-81). 57 Izračun na osnovi podatkov Zavoda SR Slovenije za statistiko (obrazec-RAD) 58 Opremljenost gospodinjstev z nekaterimi trajnimi potrošnlml dobrinami v SR 
Sloveniji v letu 1978 ni občutneje zaostajala za opremljenostjo v Avstriji in 
Zahodni Nemčiji, kjer je razpoložljivi družbeni proizvod na prebivalca približno 
še enkrat večji.   

Avstrija Zahodna 
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izdatki za trajne potrošne dobrine in to toliko bolj, ker je v SR 
Sloveniji dokaj velika opremljenost gospodinjstev s temi po- 
trošnimi dobrinami, kar potrjujejo tudi nekatere mednarodne 
primerjave. 58. 

Del prebivalstva skuša ohraniti dosedanjo življenjsko raven s 
črpanjem hranilnih vlog, hkrati pa se ob zmanjševanju realnih 
osebnih dohodkov zmanjšuje tudi delež skupnih prijemkov 
prebivalstva, namenjen za hranilne vloge59. V okviru stabiliza- 
cijske politike se z ukrepi kreditno monetarne politike še 
naprej zaostrujejo pogoji pridobivanja potrošniških posojil. 

Za celovitejše ocenjevanje gibanja osebnega standarda je 
potrebno poleg gibanja realnih osebnih dohodkov upoštevati 
tudi ostale prejemke, ki tvorijo osebno potrošnjo prebivalstva. 
Med njimi je v okviru izdatkov za hrano želo pomembna 
družbena prehrana, ki je v SR Sloveniji v zadnjih letih dosegla 
hiter razvoj60. Družbena prehrana je razvita tudi v vzgojno 
varstvenih organizacijah in v osnovnih šolah, kar posredno 
vpliva tudi na zmanjšanje izdatkov za prehrano v strukturi 
izdatkov osebne potrošnje61. 

2. Stabilizacijska prizadevanja ob visoki rasti življenjskih 
stroškov vplivajo tudi na zmanjšanje življenjskega standarda. 
Zato letos poteka v samoupravnih interesnih skupnostih in 
izvršnih svetih družbenopolitičnih skupnosti v SR Sloveniji 
intenzivnejša aktivnost za zagotavljanje socialne in mate- 
rialne varnosti delovnih ljudi in občanov, zlasti tistih z nižjimi 
osebnimi dohodki in prejemki. 

Najmanjši osebni dohodek v organizacijah združenega 
dela, ki normalno poslujejo, je povišan na 5.100 din, 

V mesecu juliju bo izvedena medletna uskladitev vseh po- 
kojnin, Višina uskladitve bo odvisna od gibanja osebnih do- 
hodkov v letu 1981 ter od materialnih možnosti skupnosti: 

Varstveni dodatek je bil leta 1980 izplačan 26.143 upokojen- 
cem in sicer v poprečni višini 763 din, letos pa bo izplačan 
38.900 upokojencem v poprečni višini 1.149 din. Dodatek za 
pomoč in postrežbo je bil leta 1980 izplačan 11.124 upokojen- 
cem v poprečni višini 2.147 din, v letu 1981 bo ta dodatek 
izplačan 11.800 upokojencem v poprečni višini 2.550 din. 

V letu 1980 je starostna pokojnina'kmetov predstavljala 
40% mejnega zneska najnižjih pokojninskih prejemkov iz 
preteklega leta (1.280 din), v letu 1981 pa skladno s srednje- 
ročnim planom Skupnosti starostnega zavarovanja kmetov 
predstavlja 50% (1.930 din). Leta 1980 je starostno pokojnino 
prejemalo 42.153 upravičencev, v letu 1981 pa bo teh upravi- 
čencev 42.750. Varstveni dodatek je lani prejemalo 2.809 
kmetov r borcev NOV in sicer v poprečni višini 2.525 din, letos 
pa bo 2.810 upravičencev prejemalo poprečno 3.170 din. 

Poprečno mesečno denarno nadomestilo za čas brezposel- 
nosti je lani znašalo 4.473 din, letos pa bo predvidoma 5.368 
din. Lani je prejemalo ta nadomestila 2.326 upravičencev; 
zaradi naraščanja števila brezposelnih, ki so že bili zaposleni, 
se bo v letu 1981 število upravičencev do denarnih nadomestil 
povečalo po oceni na okrog 2.800. 

Z letom 1981 se je odločanje in izvajanje programa denar- 
nih pomoči družinam za prfeživljanje otrok (otroški dodatek) 
preneslo iz pristojnosti republiške skupnosti na nivo občinske 
skupnosti otroškega varstva. Spremenil se je značaj otroških 
dodatkov in kriteriji za upravičenost do te denarne pomoči. 
Otroški dodatek dobiva naravo socialnega korektiva, ki naj bi 
družinam z nizkimi dohodki omogočil kritje vsaj minimalnih 
življenjskih potreb svojih otrok. Tako bodo občinske skupno- 

58 Delež skupnih prejemkov prebivalstva za hranilne vloge Je znašal v letu 1979 
12,1%, v letu 1980 je padel na 6,6%, za leto 1981 pa ocenjujemo, da bo presegel 
6%. 60V letu 1980 je bila 76,8% delavcem zagotovljena družbena prehrana, 23,2% 
delavcev pa je dobivalo vrednostne bone. V gospodarskih dejavnostih ima 
zagotovljeno družbeno prehrano 79% delavcev, v industriji in rudarstvu pa 
90,8% delavcev. 61 Delež izdatkov za prehrano v strukturi izdatkov osebne potrošnje se od leta 
1973 stalno znižuje, kar je v veliki meri posledica rasti osebnega standrada, 
deloma pa tudi razvoja družbene prehrane. Tako Je bil leta 1973 delež izdatkov 
za hrano v strukturi Izdatkov osebne porabe 39,9%, v letu 1979 36,1%, v letu 1980 
pa je ob realnem znižanju osebnih dohodkov za 8,6% znašal 36,3%. 

sti otroškega varstva skladno s Dogovorom o temeljih družbe- 
nega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985, solidar- 
nostno zagotavljale minimalne denarne pomoči za otroke. 

V okviru dodatnih programov otroškega varstva pa se bodo 
v občinskih skupnostih glede na potrebe in razvitost vzgojno- 
varstvene dejavnosti odločali ali o višjih otroških dodatkih kot 
so minimalni ali pa bodo sredstva namenjali npr. za večje 
subvencioniranje oskrbnin v vrtcih ali za razvoj drugih oblik 
vzgojnovarstvene dejavnosti s ciljem izenačiti možnosti za 
razvoj vseh otrok. 

V letu 1981 so občinske skupnosti otroškega varstva enotno 
dvignile otroške dodatke. Tako so se s 1. majem 1981 druži- 
nam z dohodki do 2.200 din na člana družine povečali otroški 
dodatki od 600 na okrog 1.000 din, družinam v najvišji dohod- 
kovni lestvici (do 3.900 din na člana družine) pa od 210 din na 
okrog 350 din. Obenem pa je okrog 96.000 otrok (okrog 30% 
vseh dotedanjih upravičencev) iz najvišje dohodkovne sku- 
pine izgubilo pravico do otroških dodatkov. S tem se posto- 
poma uveljavlja načelo, naj denarne pomoči za otroke preje- 
majo le tiste družine, ki same ne morejo kriti minimalnih 
stroškov za vzdrževanje svojih otrok in to v taki višini, da bo 
družina s svojimi dohodki skupaj z otroškimi dodatki lahko 
krila minimalne življenjske stroške svojih otrok. 

V prizadevanju za znižanje cen vzgojnovarstvenih storitev 
in za poenotenje izračunavanja ekonomske cene, je skup- 
ščina Skupnosti otroškega varstva konec marca sprejela 
enotne osnove in merila za svobodno menjavo dela za oprav- 
ljanje vzgojnovarstvene dejavnosti, ki obsegajo enotno meto- 
dologijo za izračunavanje cene in minimalne kadrovske nor- 
mative; Republiški komite za vzgojo, izobraževanje in telesno 
kulturo pa je potrdil nove normative o najvišjem številu otrok v 
oddelku, ki bodo sicer vplivali na zmanjšanje cene oskrbe v 
vzgojnovarstvenih organizacijah, pomenijo pa tudi znižanje 
kvalitete storitev. 

Občanom, ki nimajo nobenih sredstev za preživljanje, se 
bodo v letu 1981 povečale denarne pomoči od 2.900 din na 
3.200 din; občanom, ki jim denarne pomoči predstavljajo 
dopolnilni vir preživljanja pa od poorečno 1.450 din na po- 
prečno 1.600 din. Predvideno število upravičencev za druž- 
bene denarne pomoči kot edini vir preživljanja je letos 4.542, 
za družbene denarne pomoči kot dopolnilni vir preživljanja pa 
8.693. 

Zaradi visokih cen oskrbe v splošnih socialnih zavodih, je 
samo slaba tretjina oskrbovancev samoplačnikov, ostalim 
oskrbovancem pa stroške oskrbe v celoti ali delno krijejo 
občinske skupnosti socialnega skrbstva, kar predstavlja 40% 
sredstev za dejavnost socialnega skrbstva. Zato se je večina 
občinskih skupnosti socialnega skrbstva že dogovorila z ob- 
činskimi zdravstvenimi skupnostmi o prerazporeditvi stroškov 
zdravstvene nege in oskrbe in z občinskimi stanovanjskimi 
skupnostmi o prerazporeditvi stroškov za stanarine. 

Za pomoč socialno najbolj ogroženim družinam pa občin- 
ske skupnosti otroškega varstva in socialnega skrbstva v letu 
1981 uveljavljajo sistem socialne zaščite družine in sicer v 
oblikah enkratne denarne pomoči (npr. ob vstopu otrok v 
šolo, plačila šole v naravi, šolske malice, plačila oskrbnine v 
vzgojno varstvenih organizacijah itd.). 

Za uveljavljanje celovitega sistema socialne zaščite družine 
je potrebno uvesti tudi enotne evidence upravičencev do 
socialnih dajatev. Letos se bo ta evidenca poskusno uvajala v 
občini Kranj, Ljubljana Center, Nova Gorica, Jesenice, Dom- 
žale in Novo mesto. 

13. Združevanje sredstev za zadovoljevanje 
skupnih potreb 

Po resoluciji o družbenoekonomski politiki in razvoju SR 
Slovenije v letu 1981 morajo sredstva za zadovoljevanje skup- 
nih potreb brez sredstev skupnosti pokojninskega in invalid- 
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skega zavarovanja ter starostnega zavarovanja kmetov nara- 
ščati za 10% počasneje od rasti dohodka. To usmeritev so 
vključile tudi občine v svoje resolucije za leto 1981. Podatki 
občin pa kažejo, da se občinska predvidevanja razlikujejo od 
republiških globalnih predvidevanj, saj občine načrtujejo v 
globalu okoli 25% povečanje rasti dohodka, kar je za 2,5 
odstotni točki višja rast dohodka od republiškega globala 
predvidenega v resoluciji. Ob taki rasti dohodka pa občinske 
samoupravne interesne skupnosti družbenih;dejavnosti načr- 
tujejo, da se bodo sredstva za skupne potrebe v letu 1981 v 
globalu povečala za okoli 28% v primerjavi z dogovorjeno 
porabo v letu 1980, kar pomeni za 12% višjo rast sredstev za 
skupne potrebe od poprečne planirani rasti dohodka v obči- 
nah, s čimer so presežena z občinskimi resolucijami predvi- 
dena razmerja. 

V prvih štirih mesecih leta 1981 je bilo združenih s svobo- 
dno menjavo dela za skupne potrebe (brez sredstev skupnosti 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter starostnega 
zavarovanja kmetov) 11,4 milijard din, kar je za 26,9% več kot 
v enakem obdobju1 preteklega leta62. Na osnovi štirimesečne 
realizacije sredstev, ob upoštevanju sprememb v srstemu 
obračunavanja in vplačevanja prispevkov ter ob prispevnih 
stopnjah, ki so veljale v prvem polletju ocenjujemo, da bi 
samoupravne interesne skupnosti družbenih dejavnosti v letu 
1981 v globalu združile okoli 41 milijard dinarjev, kar je za 
37,8% iznad dogovorjene porabe za leto 198063. S takim 
obsegom združevanja sredstev za zadovoljevanje skupnih 
potreb bi bila za okoli 6 odstotnih točk presežena dovoljena 
resolucijska razmerja, (glede na ocenjeno rast dohodka za 
okoli 35% bi se sredstva za skupne potrebe lahko povečala za 
3-1,5°/»). 

V primerjavi z dogovorjeno porabo v letu 1980 bi se po 
oceni znatno povečala sredstva kulturnih skupnosti (za 
44,5%), občinskih izobraževalnih skupnosti (39,6%), občin- 
skih skupnosti otroškega varstva (39,4%) in skupnosti social- 
nega skrbstva (38,2%). V nekoliko manjši meri bi presegala 
začrtane okvire sredstva zdravstvenih sklipnosti (ocenjena 
rast 36,9%), telesnokulturnih skupnosti (36,0%), ter sredstva 
za usmerjeno izobraževanje (ocenjena rast 34,7). Sredstva za 
raziskovalno dejavnost (brez upoštevanja dodatnih sredstev 
za odkrivanje in raziskovanje surovin splošnega pomena) se 
bi po oceni gibala v skladu z začrtano' usmeritvijo medtem, ko 
bi sredstva za nadomestila osebnih dohodkov za čas porodni- 
škega dopusta ter sredstva skupnosti za zaposlovanje rasla 
počasneje od rasti dohodka. 

Sredstva skupnosti pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja, ki z resolucijo niso omejena, se bodo po oceni v letu 
1981 v primerjavi s preteklim letom povečala za 29,8%, s 
čimer bo skupnost pokojninskega in invalidskega zavarova- 
nja zagotovila medletno valorizacijo pokojnih in povečanje 
varsivenega dodatka do višine najnižjega osebnega dohodka 
v SR Sloveniji (5.100 din). 

Glede na neugodna gibanja izvoza na konvertibilno po- 
dročje, je skupščina SFRJ sprejela zakon o začasni prepovedi 
razpolaganja z delom družbenih sredstev družbenb-političnih 
skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti v letu 1981, s 
katerim bodo republike in avtonomni pokrajini zagotovile 
sredstva za stimuliranje izvoza na konvertibilno področje. Po 
tem zakonu bo morala SR Slovenija zagotoviti 1.635,8 milijo- 
nov din. 

Ta sredstva bodo zagotovljena delno iz priliva sredstev na 
račune samoupravnih interesnih skupnpsti družbenih dejav- 

"Primerjava realizacije sredstev v prvih štirih mesecih leta 1981 z enakim 
obdobjem preteklega leta ni realna zaradi prenosov nalog med posameznimi 
SIS v letu 1981. SIS družbenih dejavnosti so v letu 1981 prevzele od Skupnosti 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja financiranje zdravstvenega varstva 
upokojencev in otroškega varstva ter otroškega dodatka otrok upokojencev, 
zaradi česar izkazujejo družbene dejavnosti v prvih štirih mesecih letos v 
primerjavi z istim obdobjem preteklega leta večji porast sredstev, skupnost 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja pa nižji porast. 
"Glede na realizirana sredstva v letu 1980 pa bo po ocenah ta porast znašal 
34,6%. 

riosti, delno iz sredstev za splošno porabo v republiki in 
občinah (zaradi že sprejetih dodatnih ukrepov, ki omejujejo 
splošno porabo v SR Sloveniji, ocenjujemo, da bi bilo možno 
zagotoviti iz sredstev splošne porabe le manjši del sredstev) 
in iz nekaterih drugih virov. Zagotavljanje teh sredstev bo 
urejeno s posebnim dogovorom. 

14. Družbene dejavnosti 

1. Obdobje štirih mesecev je prekratko za oceno uresniče- 
vanja planskih usmeritev družbenih dejavnosti. V začetku leta 
so zaradi zakonskih določil o svobodni menjavi dela organi- 
zacije združenega dela usklajevale svoje interese in pristopale 
k ustanovitvenim in planskim sporazumom v raziskovalni de- 
javnosti in izobraževanju; ustreznejša organiziranost samou- 
pravnih interesnih skupnosti seže kaže v večji zainteresirano-, 
sti in pripravljenosti vseh članic za izvajanje planskih nalog. 

Da bi ohranili doseženo raven družbenega standarda delov- 
nih ljudi in občanov so ob letošnjih materialnih možnostih vse 
družbene dejavnosti usmerjene na varčevanje pri materialnih 
stroških ter racionalnejšo izrabo kadrovskih in materialnih 
potencialov. Z resolucijo za leto 1981 je bilo dogovorjeno, da 
samoupravne interesne skupnosti družbenih dejavnosti ne 
bodo širile svojih programov, investicije pa bodo izvajale 
skrajno selektivno in racionalno. Razpoložljiva sredstva bodo 
usmerjale v dokončanje že začetih investicij, nove investicije 
pa razporejale na kasnejša leta srednjeročnega obdobja. 

2. Raziskovalna dejavnost se v celoti prepočasi razvija in 
tako ne pomeni v zadostni meri neposrednega razvojnega 
dejavnika in elementa hitrejšega prestrukturiranja gospodar- 
stva. 

Notranje prestrukturiranje raziskovalne dejavnosti na novih 
sistemskih osnovah poteka z zamudo. Ustanovljene so vse 
posebne raziskovalne skupnosti, vendar je interes organizacij 
združenega dela za uveljavitev teh skupnosti in vključevanje 
razvojnega dela premajhen, zato še vedno velik del uporabni- 
kov ni pristopil v nobeno skupnost. Hkrati so tudi samou- 
pravni sporazumi o ustanovitvi in delovanju posebnih razisko- 
valnih skupnosti pomanjkljivi, saj ne opredeljujejo družbe- 
noekonomskih odnosov, raziskovalni programi pa premalo 
odražajo potrebe in interese uporabnikov in ne izkoriščajo v 
zadostni meri prednosti teh skupnosti. 

Neposredna svobodna menjava dela tudi v novem srednje- 
ročnem obdobju pomeni najpomembnejši način pridobivanja 
dohodka raziskovalnih organizacij. V težjih pogojih gospo- 
darjenja pa se kaže manjša pripravljenost organizacij združe- 
nega dela za razvijanje neposrednih odnosov z raziskovalnimi 
organizacijami, obenem pa se nekatere raziskovalne organi- 
zacije še vedno preveč naslanjajo zgolj na sredstva, ki so 
zagotovljena v okviru skupnosti. Kvalitetnejše raziskovalno 
delo vse bolj otežuje tudi pomanjkanje svobodne uvožene 
raziskovalne opreme in reprodukcijskega materiala. 

V večini občin še kasni proces samoupravnega organizira- 
nja občinskih raziskovalnih skupnosti ter proces planiranja 
raziskovalne dejavnosti za potrebe družbenega in gospodar- 
skega razvoja občin. Občinske raziskovalne skupnosti si s 
svojim delovanjem na novih temeljih prizadevajo pospeševati 
množično inovacijsko dejavnost, v posameznih delovnih oko- 
ljih pa se že lotevajo organiziranega reševanja tehnoloških in 
organizacijskih problemov. V bolj razvitih občinah si občinske 
raziskovalne skupnosti s svojimi iniciativami prizadevajo uve- 
ljaviti načelo, da raziskovalno in izumiteljsko delovni le stvar 
inštitutov in vrhunskih znanstvenikov, ampak je trajna naloga 
vsake organizacije združenega dela in družbenopolitične 
skupnosti. 

Zaradi novosti pri uresničevanju svobodne menjave dela se 
pojavljajo težave na nekaterih področjih, ki na te spremembe 
niso bila pripravljena (znanstveni tisk, INDOK dejavnosti, ra- 
čunalništvo). Zdaj so namreč sredstva za te dejavnosti že 
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vključena, v ceno raziskovalnih storitev in tako raziskovalne 
organizacije neposredno določajo, v kolikšni meri bodo upo- 
rabljale storitve teh področij. 

3. Materialne in prostorske možnosti v letu 1981 bodo ob 
prehodu na izvajanje novih programov v usmerjenem izobra- 
ževanju nekoliko vplivale na povečanje izmenskega koefi- 
cienta64 in opremljenosti delavnic, ostrejši normativi in stan- 
dardi pa že vplivajo nma izvajanje izobraževalnega dela. 

Skupščine posebnih izobraževalnih skupnosti so sprejele 
vse nove vzgojno izobraževalne programe za pridobitev stro- 
kovne izobrazbe v srednjem izobraževanju in večino pro- 
gramskih zasnov za visoke šole. Sprejete so tudi prilagoditve 
teh programov za šole v jeziku narodnosti oziroma dvojezične 
šole. Prav tako so že sprejete tudi prilagoditve nekaterih 
programov za izobraževanje oseb z motnjami v razvoju ozi- 
roma invalidnih oseb, čeprav se bo to delo še moralo nadalje- 
vati, da bi razširili možnosti za njihovo izobraževanje in uspo- 
sabljanje. Oblikovanje in sprejemanje programov, ki jih spre- 
jemajo organizacije združenega dela v soglasju s posebnimi 
izobraževalnimi skupnostmi že teče. Pred začetkom novega 
šolskega leta so odprta nekatera vprašanja na področju proi- 
zvodnega dela in proizvodne prakse, za kar organizacije zdru- 
ženega dela še niso popolnoma pripravljene. Poteka pa izo- 
braževanje delavcev, ki bodo vodili proizvodno delo oziroma 
proizvodno prakso. 

V skladu z opredeljenim in usklajenim globalnim obsegom 
usmerjenega izobraževanja je bil izveden tudi razpis za vpis v 
I. letnik srednjega, višjega in visokega izobraževanja. Prvi 
rezultati kažejo določeno preusmeritev pri prijavah mladine v 
prvi letnik usmerjenega izobraževanja v korist proizvodnih 
usmeritev, čeprav interes za neproizvodne usmeritve še ve- 
dno nekoliko presega razpisana mesta. Prijav zaposlenih de- 
lavcev za srednje izobraževanje ob delu je znatno manj, kot je 
razpisanih mest. Bistveno več je prijav za izobraževanje ob 
delu ria višjih in visokih šolah, vendar pa so tudi ti interesi v 
velikem neskladju s potrebami oziroma možnostmi zaposlo- 
vanja. Prvi rezultati prijav so kazali naslednje značilnosti. 

Srednje šole proizvodne neproizvodne 
usmeritve usmeritve66 

razpis, prijave razpis, prijave 
 mesta mesta   
izobraževanje pred 
vstopom v delo 67,5% 60,5% 32,5% 39,5% 
izobraževanje ob delu 76,5% 40.5% 23,5% 59,5% 

Višje in visoke šole narav.-tehniško medic., ped., 
podr.  družb, podr. 

razpis.. prijaVe razpis, prijave 
 mesta mesta  
izobraževanje pred 
vstopom v delo 44% 38% 56% 62% 
izobraževanje ob delu 37,5% 15% .62,5% 85% 

Te prijave so bile v globalu sorazmerno ugodne, vendar so 
po posameznih medobčinskih območjih66 še strukturne neus- 
klajenosti. Sorazmerno manj je bilo prijav za šole deficitarnih 
smeri, za šole suficitarnih smeri pa jih je bilo sorazmerno več. 
Z akcijo usmerjanja, ki je sledila takoj po znanih rezultatih 
prijav, je bila dosežena večja usklajenost; kjer se to ni dalo, je 
bila deloma spremenjena mreža, vpis pa bo omejen samo na 
nekaterih usmeritvah. Število kandidatov za študij ob delu, ki 
se je letos v srednjem usmerjenem izobraževanju še posebej 

64 Po predvidevanjih Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje ter tele- 
sno kulturo se bo izmenski koeficient v srednjih šolah povečal od poprečno 1,38 
v šolskem letu 1980/81 na poprečno 1,62 v začetku šolskega leta 1981/82. 
65 Med neproizvodne usmeritve se šteje: ekonomska, zdravstvena, kulturnou- 
metniška, pedagoška, družboslovna in naravoslovna matematična. 66 Ljubljana, Maribor, Celje 

znižal«?, kaže, da je v organizacijah združenega dela zakasnilo 
usmerjanje že zaposlenih delavcev v študij. V organizacije 
združenega dela še vedno počasi prodira spoznanje, da je 
izobraževanje ob delu ali iz dela eden pomembnih načinov za 
izboljšanje kvalifikacijske strukture zaposlenih, za razvoj ma- 
terialne osnove in za izboljšanje produktivnosti dela. 

Uveljavljanje novih programov v srednjih šolah spremljajo 
tudi kadrovski problemi. Po ocenah bo v celotni republiki 
manjkalo okoli 400 (10%) učiteljev za pouk posameznih pred- 
metov v prvem letniku izobraževanja, zlasti tistih, ki doslej 
niso bili v programih vseh srednjih šol. Glede na potrebe in 
glede na velik delež zaposlenih učiteljev z neustrezno stro- 
kovno izobrazbo, bodo morale visoke šole s sistematičnim 
dograjevanjem znanja ter upoštevanjem že pridobljenih de- 
lovnih izkušenj omogočiti že zaposlenim delavcem pridobitev 
ustrezne strokovne izobrazbe. 

4. Na področju osnovnega šolstva se program izvaja v 
skladu z začrtanimi usmeritvami. V osnovno šolo je vključena 
vsa šoloobvezna mladina, ki so ji zagotovljeni približno enaki 
pogoji za tisti del programa, J<i je predpisan z zakonom o 
osnovni šoli. Z reševanjem prostorske problematike se po- 
stopno ustvarjajo možnosti za celodnevne organizacijo 
pouka, ki poleg materialnih in kadrovskih pogojev zahteva 
tudi pouk v eni sami izmeni. Število osnovnih šol, ki imajo 
organiziran pouk v eni sami izmeni, se nenehno povečuje. 
Tako je v začetku šolskega leta 1980/81 od skupno 8.682 
oddelkov imelo pouk v prvi izmeni 7.158 oddelkov, oziroma 
82%. 

Osnovne šole prehajajo na celodnevno organizacijo pouka 
glede na planske usmeritve in v skladu z materialnimi mož- 
nostmi posamezne občine. V SR Sloveniji je bilo na začetku 
leta 1980/81 10,8% šol s celodnevno organizacijo pouka. 

Na področju osnovnega izobraževanja odraslih število vpi- 
sanih pada.67 Ob koncu šolskega leta 1979/80 je bilo v to 
obliko izobraževanja vključenih 3.579 odraslih, medtem ko je 
osnovno šolo v začetku preteklega srednjeročnega obdobja 
obiskovalo več kot 5.000 odraslih oseb. Izvajanje planskih 
usmeritev pa zahteva povezovanje pridobivanja osnovne izo- 
brazbe za odrasle z izobraževanjem za delo in vključevanjem 
ustreznih vsebin v vse skrajšane programe za pridobitev stro- 
kovne izobrazbe, kadar se izobražujejo kandidati, ki niso 
končali osnovne šole. Izpeljava teh zahtev v programih in 
organizaciji izobraževanja bo tem delavcem omogočila tudi 
nadaljevanje .izobraževanja na svojem ali drugih področjih 
dela. Tako izobraževanje pa zaenkrat še ni steklo. 

5. Naloge srednjeročnega plana na področju zdravstve- 
nega varstva se uresničujejo le delno. V začrtanih okvirih se 
izvaja program skupnih nalog in program z zakonom zagotov- 
ljenega zdravstvenega varstva. Po lanskoletnem padcu ugo- 
tavljamo v prvem tromesečju tega leta ponovni rahli porast 
odsotnosti z dela zaradi bolezni, ki trajajo do 30 dni in za 
katere izplačujejo boleznine organizacije združenega dela.68 

To kaže, da organizacije združenega dela materialne pro- 
izvodnje in zdravstva še vedno niso storile potrebnih ukrepov 
za obvladovanje in zmanjševanje odsotnosti z dela zaradi 
bolezni. 

Z rezultati na področju delitve dela med zdravstvenimi or- 
ganizacijami ne moremo biti zadovoljni, ker večina zdravstve- 
nih organizacij še ni predložila ustrezno oblikovanih in uskla- 
jenih programov svojih storitev. Zato prihaja do zamud pri 
sklepanju samoupravnih sporazumov o svobodni menjavi 
dela in s tem pogojenega prestrukturiranja v zdravstvu, in tudi 
do likvidnostnih problemov v nekaterih zdravstvenih organi- 

67 V SR Sloveniji je približno četrtina zaposlenih z nepopolno osnovnošolsko 
izobrazbo. 68 Povprečna odsotnost z dela zaradi bolezni se je v letu 1980 zmanjšala na 
4,55% (1979 4,91%). V prvem tromesečju 1980 je bilo odsotnih z dela zaradi 
bolezni do 30 dni 2,61%, nad 30 dni pa 1,86% delavcev. V prvem tromesečju 1981 
pa je znašala odsotnost z dela zaradi bolezni do 30 dni 3,06%, nad 30 dni pa 
1,83%. 
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zacijah, saj do sklenitve samoupravnih sporazumov ne mo- 
rejo uveljaviti spremembe cen svojih storitev. 

Doseženi so zadovoljivi uspehi pri nadaljnji kadrovski in 
organizacijski krepitvi osnovne zdravstvene službe, problemi 
pa so še vedno v zvezi z njeno usmerjenostjo glede na potrebe 
delovnih ljudi in občanov. Prepočasi se usmerja v razvijanje 
preventive, zdravstveno varstvo delavcev ter zdravljenje in 
nego bolnikov na domu. 

Oskrbljenost tržišča z zdravili se je izboljšala in je kljub 
občasnim težavam zadovoljiva. Sprejet je tudi medrepubliško 
usklajen seznam najnujnejših zdravil, ki morajo biti obvezno 
na zalogi. 

Na področju investicij v zdravstvu se dokončujejo in nada- 
ljujejo že začete, v preteklem srednjeročnem obdobju dogo- 
vorjene investicije. Zaradi omejitev pri uvozu opreme pa je 
osnovni problem opremljanje novih zmogljivosti, saj še vedno 
uvažamo okoli 80% medicinske opreme. 
6. Selektivna investicijska politika na področju družbenih de- 
javnosti v obdobju 1981—85, in še posebej v letu 1981 narekuje 
racionalno izgradnjo novih kapacitet na področju otroškega 
varstva in daje prednost razvoju cenejših oblik vzgojnovar- 
stvene dejavnosti. Ta usmeritev je vključena tudi v program 
izgradnje novih mest za predšolsko varstvo in vzgojo v tem 
srednjeročnem obdobju, saj je predvidena manjša izgradnja, 
kot je bila v letih preteklega obdobja. Na racionalnejšo inve- 
sticijsko politiko kaže tudi podatek, da nameravajo v občinah 
okrog 28% novih mest za predšolske otroke pridobiti z adap- 
tacijami, prizidki k že obstoječim vzgojnovarstvenim objek- 
tom in šolam ter v okviru blokovne gradnje posameznih nase- 
lij. Investicijska dejavnost v letu 1981 bo usmerjena na dokon- 
čanje objektov, začetih v preteklem srednjeročnem obdobju. 

Ena od cenejših oblik pridobivanja novih mest za predšol- 
sko vzgojo in varstvo so varstvene družine. Tako občinske 
skupnosti otroškega varstva za leto 1981 planirajo 280 novih 
mest v varstvenih družinah, kar je za 25% več kot v letu 1980. 

7. Čeprav je stopil v veljavo zakon o svobodni menjavi dela 
na področju kulturnih dejavnosti in so občinske kulturne 
skupnosti že začele prilagajati svojo organiziranost njegovim 
določbam, se še vedno ohranjajo nekateri preživeli odnosi, 
kar se najbolj kaže pri vprašanju vzajemnosti. V teku je reše- 
vanje slovenske filmske proizvodnje, ki je v celoti zastala ob 
krizi Viba filma. Cankarjev dom, čeprav še v izgradnji, se že 
vključuje v kulturno življenje Slovenije, a ga kasnitev samou- 
pravnega sporazumevanja in dogovarjanja o vsebini dejavno- 
sti doma in zagotavljanju finančnih sredstev za njegovo delo, 
spravlja v kritičen položaj. 

Poleg pravnega urejanja ostalih kulturnih področij, je v 
pripravi tudi zakon o samostojnih kulturnih delavcih, ki bo 
uredil njihov družbenoekonomski položaj. Oživljen je tudi 
postopek samoupravnega sporazumevanja med avtorji ter 
založniškimi in ostalimi organizacijami glede medsebojnih 
pravic in obveznosti. 

8. Že v preteklem planskem obdobju je bil na področju 
telesne kulture narejen velik premik, predvsem glede7 osve- 
ščenosti delovnih ljudi in občanov o vrednosti rekreacije za 
zdrav razvoj osebnosti. Povečalo se je število nosilcev tele- 
sno-kulturne dejavnosti, uspešna je bilk povezava z vzgojnoi- 
zobraževalnim procesom, v delovnih organizacijah je bilo vse 
več organizirane vadbe. Ob tem se je znatno izboljšalo tudi 
stanje objektov, predvsem tistih, ki so namenjeni množič- 
nemu športu in rekreativni dejavnosti. Žal pa so v krajevnih 
skupnostih premalo naredili za razvoj rekreacije. 

15. Oblikovanje sredstev za splošne potrebe 
\ V skladu z usmeritvijo za zmanjševanje obveznosti organi- 

zacij združenega dela je za leto 1981 dogovorjeno, da sred- 
stva za splošno porabo v okviru republike zaostajajo za 30% 
za rastjo dohodka. Pri tem naj bi sredstva za splošno porabo 
na ravni občin zaostajala za 20%, sredstva na ravni republike 
pa za 40%.69 

V skladu s tem bi sedaj ocenjena rast dohodka v letu 1981 
omogočala rast sredstev za splošno porabo v občinah za 
28%, republiškega proračuna pa za 21%. Obveznost SR Slo- 
venije do prispevka proračunu federacije za leto 1981 bo 
zaradi večje udeležbe republik v njegovem financiranju ter 
njegove sorazmerno višje rasti, višja za 64%, od tega kotiza- 
cija za 67%, direktna udeležba na prilivu temeljnega davka od 
prometa proizvodov pa za 61%. 

Ob uvedbi izrednih kompenzacij v začetku leta 1981 je bilo 
dogovorjeno, da se sredstva za te namene zagotovijo tudi z 
dodatnim znižanjem proračunske porabe na ravni občin (za 2 
odstotni točki) in republike (150 milijonov din oziroma za 2 
odstotni točki). 

Priliv sredstev v občinske proračune je v prvih štirih mese- 
cih 1981 za 18% višji kot v enakem obdobju lani, kar kaže, da 
občine v letu 1981 ne ustvarjajo proračunskih presežkov. 
Proračunski presežki iz leta 1980 (400 mio din) so bili izločeni 
na posebne račune in so v skladu z družbenim dogovorom o 
ukrepih za omejevanje splošne porabe v občinah večinoma že 
namensko uporabljeni za financiranje občinskih blagovnih 
rezerv in kompenzacije za določene živilske proizvode. 

Skupni doseženi izvirni prihodki neto proračuna SR Slove- 
nije v obdobju januar-april 1981 znašajo 2.359 mio din in so 
za 12,6 % višji kot v enakem obdobju lanskega leta in pred- 
stavljajo 28,5% letnega plana. Ker v letu 1981 republiški 
proračun zagotavlja tudi sredstva za financiranje popisa pre- 
bivalstva, je dejanska nominalna rast neto republiškega pro- 
računa še za 2 % nižja. Visoka inflacija in nižja realizacija 
prihodkov od predvidene povzroča problem tekoče likvidno- 
st proračuna, kar otežuje izpolnjevanje najnujnejših obvez- 
nosti Proračuna SR Slovenije. To kaže, da za predvideno 
dodatno financiranje izvoznih stimulacij v republiškem prora- 
čunu ni sredstev. 

Prispevek SR Slovenije za pokrivanje splošnih družbenih 
potreb federacije je v prvih štirih mesecih 1981 za 78,2% višji 
kot v enakem obdobju lani. Do tako visokega porasta pri- 
spevka federaciji je prišlo zaradi spremembe v virih sredstev 
za pokrivanje njenih potreb. Medtem ko je bilo v letu 1980 iz 
emisije in iz sredstev bank financiranih okoli 17% vseh prora- 
čunskih izdatkov federacije, se za leto 1981 računa le z 2,7% 
udeležbo teh sredstev, razliko pa prispevajo republike iz po- 
večane kotizacije. 

Da bi povečali priliv sredstev za pokrivanje proračunskih 
izdatkov federacije, so bile na začetku leta povečane stopnje 
prometnega davka od proizvodov in storitev, vendar ni moč 
ugotoviti, ali bodo na ta način v republiki oblikovana zadostna 
sredstva iz izvirnih proračunskih virov za pokrivanje poveča- 
nih obveznosti SR Slovenije do proračuna federacije. 
16. Kreditno monetarna politika, likvidnost or- 

ganizacij združenega dela in bank 
1. V skladu z usmeritvijo na počasnejšo rast denarnih tokov 

od gibanj družbenega proizvoda je bil s projekcijo predviden 
porast denarne mase in plasmajev v letu 1981 v primerjavi z 
decembrom 1980 za 22%. 

Kot enega od stabilizacijskih ukrepov je denarna politika 
tudi letos, kot nekaj let nazaj, uporabila limitiranje kreditov, 
po katerem lahko banke povečajo vse svoje plasmaje, razen 
izjem, v I. trimesečju letos v primerjavi z decembrom 1980 za 
4,5%. Nekatere banke v SR Sloveniji so prekoračile ta limit, 
druge ga niso niti dosegle. Vse temeljne banke, ki so prekora- 
čile ta porast, so to lahko pokrile z neizkoriščenim limitom 
drugih temeljnih bank. Ljubljanska-Združena banka za svoje 
plasmaje take poravnave ni smela izvesti. Skupen porast 
plasmajev za'združeno in temeljne banke z območja SR 
Slovenije v prvih treh mesecih znaša 4,7% oziroma 0,2 poena 
nad dovoljenim. 

69 Tako je bila glede na ocenjeno rast dohodka dogovorjena rast občinskih 
proračunov 18%, republiški proračun za leto 1981 je višji za 12%. 
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Zaradi povečanih potreb gospodarstva po denarju je Svet 
guvernerjev sklenil, da se smejo plasmaji do konca junija 1981 
v primerjavi z decembrom povečati za 11%. Določila tega 
sklepa dovoljujejo odstopanje in prejemanje neizkoriščenega 
dela limita zdaj tudi med temeljnimi bankami in njihovo zdru- 
ženo banko na osnovi sporazuma in ne le med temeljnimi 
bankami. Trenutno banke v SR Sloveniji izpolnjujejo zahte- 
vane pogoje. 

V avgustu lani je Svet guvernerjev narodnih bank sprejel 
sklep, da smejo banke v letu 1981 uporabljati 60% kratkoroč- 
nih sredstev za dolgoročne namene (prej 65%), pod pogojem, 
da je vsaj 25% (prej 20%) kratkoročnih sredstev danih za 
naložbe do 1 leta. Zvezna resolucija za leto 1981 predvideva, 
da bi se ta odstotek (60%) do konca leta znižal do 50%. 

Letos v aprilu je bil, potem ko so bili sporazumi in dogovori 
za leto 1981 v bankah že sprejeti, sklep o strukturi plasmajev 
bank spremenjen v dveh smereh. Spremenila se je metodolo- 
gija sredstev in plasmajev (prej je bilo več izločitev) in znižal 
se je delež kratkoročnih sredstev, usmerjenih in dolgoročne 
naložbe na 30% (po stari metodologij bi temu odgovarjal 
delež okoli 50%). Banke morajo prilagoditi svojo strukturo 
plasmajev novemu ukrepu do konca leta 1981. Večina temelj- 
nih bank v SR Sloveniji trenutno ne izpolnjuje te zahteve. To 
pomeni, da bodo morale temeljne banke do konca leta 1981 
usmeriti v kratkoročne naložbe precejšnja sredstva. Pri prila- 
gajanju temu zahtevku bodo nastale pri nekaterih bankah 
težave, ki bodo zmanjšale možnosti dajanja dolgoročnih kre- 
ditov tako, da bo v posameznih primerih vprašljiva tudi 
izvedba že sklenjenih pogodb. 

Ob tem, ko je zaradi restriktivne kreditne politike bančni 
potencial za dolgoročne naložbe močno omejen, pa naj bi 
banke zagotovile tudi sredstva za prekoračitve pri naložbah, 
ki v planskih dokumentih niso predvidene, ali za reševanje 
nelikvidnosti in sanacij organizacij"združenega dela. 

2. Denarno-kreditna politika za leto 1981 je predvidela, da 
se bo začelo v drugi polovici leta postopno zoževanje selek- 
tivnih načinov kreditiranja ter njihovo preoblikovanje v selek- 
tivno monetizacijo. Dokler pa niso določena merila, na pod- 
lagi katerih se bo začel proces preoblikovanja kreditov iz 
primarne emisije v monetizacijo, koristijo banke pri Narodni 
banki predvsem selektivne kredite za izvoz, uvoz in kmetij- 
stvo, za monetizacijo vrednostnih papirjev in za likvidnost. 
Njihova višina je pogojena s reeskontno stopnjo in z gibanjem 
proizvodnje na tistih področjih, za katera se daje kredit. Z 
odlokom Narodne banke Jugoslavije pa so se v maju povečale 
reeskontne stopnje za skoraj vse namene. 

Podatki za I. trimesečje kažejo, da so se krediti iz primarne 
emisije v primerjavi z decembrom 1980 v Jugoslaviji znižali, v 
Sloveniji pa so se zaradi večje monetizacije vrednostnih pa- 
pirjev povečali za 1,9%. Tako v Sloveniji kot v vsej državi so se 
znižali likvidnostni in selektivni krediti, povečala se je le 
monetizacija vrednostnih papirjev. Vzrok za relativno majhno 
povečanje omenjenih namenov moramo iskati predvsem v 
zaostajanju izvoza in uvoza za predvidevanji. 

3. Iz predhodnih podatkov izhaja, da je likvidnost v bankah 
iz meseca v mesec rahlo upadala, v maju pa se kažejo znaki 
izboljšanja. Upadanje likvidnosti letos je posledica porasta 
cen, ko je potreba po denarju večja. Likvidnost bank je delno 
tudi odraz gospodarjenja v bankah v preteklem letu, saj je bilo 
glede na razpoložljiva dolgoročna sredstva prevzetih sora- 
zmerno veliko investicijskih obveznosti, zlasti še, ker je bil 
priliv sredstev varčevanja nižji od pričakovanja. Hkrati so 
vzroki tudi v obnašanju gospodarstva, zlasti preobsežna inve- 
sticijska dejavnost glede na razpoložljiva sredstva in narašča- 
nje dolžniško-upniških razmerij. Za ohranjanje svoje likvidno- 
sti najemajo banke pri Narodni banki likvidnostne kredite. 

Posledica poslabšane likvidnosti gospodarstva-je pofast 
števila blokiranih žiro računov, še bolj pa njihovih vrednosti. 
Konec maja je imelo 31 organizacij s 15.013 zaposlenimi 

blokirane žiro račune v vrednosti 925 mio din; od tega pri 
šestih organizacijah znesek blokacije presega vrednost dvo- 
mesečnih izplačil bruto osebnih dohodkov. 
17. Urejanje prostora in varstvo okolja 

V začetku letošnjega leta so se intenzivirale posamezne 
aktivnosti na področju uresničevanja politike prostorskega 
razvoja in varstva okolja. V postopku sprejemanja družbenih 
planov občin je bilo v mnogo večji meri kot doslej prisotno 
razreševanje prostorskih problemov. Posebje pomembno je,- 
da so se v večini družbenih planov družbenopolitičnih skup- 
nosti s kartografskimi interpretacijami prostorsko opredelile 
oziroma dimenzinonirale sprejete planske usmeritve in na- 
loge. 

V kratkem času od sprejetja planskih dokumentov so ob- 
čine posamezne prostorsko pomembne naloge, ki v doseda- 
njem planskem procesu prostorsko še niso bile dovolj uskla- 
jene, dodatno in poglobljeno obravnavale. To velja predvsem 
za posamezne naloge na področju preurejanja zemljišč za 
potrebe poselitve in industrije. Vedno bolj je prisotno kon- 
kretno in dogovorno razreševanje navzkrižij pri opredeljeva- 
nju zemljišč za kmetijstvo in poselitev. 

V skladu s sprejetimi planskimi obveznostmi so se izvajale 
naloge na področju sprejemanja ali novelacije zakonov, pose- 
bej pomembnih tudi za področje razvoja v prostoru in varstva 
okolja; v tem okviru je v teku novelacija zakonodaje s po- 
dročja komunalnih dejavnosti, stavbnih zemljišč, voda in ure- 
janja naselij; pripravlja pa se tudi podzakonski predpis »Te- 
hnična navodila za razvrstitev zemljišč, ki so namenjena za 
kmetijstvo« ter predpis v zvezi z opredelitvijo vsebine in sta- 
tusa »Agrokarte« v procesu planiranja. 

V zvezi s pripravo dogovora o razvoju geodetske službe v 
SR Sloveniji in uresničevanjem srednjeročnega programa 
geodetskih del za obdobje 1981-1985 se je med predvidenimi 
podpisniki vsebinsko uskladil in razdelal sistem financiranja 
tako, da se predvideva podpis dogovora v mesecu juniju tega 
leta. 

Posemezne občine so v svojih planskih dokumentih, na 
osnovi Dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije, 
izdelale prostorsko-ekološke kriterije. Tudi banke so te krite- 
rije vključile v svoje planske dokumente. 

Od pomembnejših planskih nalog varstva narave je bil letos 
sprejet zakon o Triglavskem narodnem parku. 

Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora je 
ponovno analiziral stanje na področju varstva zraka ter pred- 
lagal nove ukrepe za izboljšanje še vedno nezadovoljivega 
stanja na tem področju planskih nalog, ki jih določa zakon o 
varstvu zraka. 

Analizo so pripravili delavci Zavoda SR Slove- 
nije za družbeno planiranje, s posameznimi pri- 
spevki pa so sodelovali: 

Majda Artač, Maja Bergant, Anton Birsa, Andrej 
Briški, Vida Brus, Branko Bužan, Franc Debevec, 
Franc Dragan, Ciril Dragonja, Dagmar Fajdiga, Jurij 
Furlan, Milenka Gaberšek, Matjaž Hanžek, dr. Mat- 
jaž Jeršič, Jerina Kodelja, Jasna Kondža, Saša Kova- 
čič, Zlatko Lavrenčič, Helena Likar-Milavec, Boža 
Leonardi, Nastja Marinšek, Alenka Markič, Stojan 
Marković, Milena Mirkovič, Vida Mohorčič-Špolar, 
dr. Anton Povše, Miran Ribnikar, Peter Srakar, Alojz 
Stare, Igor Strmšnik, Marjeta Šiško-Debeljak, Nuša 
Škopac, RadoŠkrabar, Marjan Ulčar, Stane Vencelj, 
Mara Vrtačnik. 

Prva redakcija: Ciril Dragonja, Alenka Markič, 
Stane Vencelj in Peter Tribušon (točke 1. do 5. 
poglavja III.) 

Končna redakcija: Alenka Markič, Živko Pregl, 
Stane Vencelj in Bogdan Zeilhofer 

Delo na analizi je vodila Alenka Markič 

XXVI poročevalec 



POROČILO 

o uresničevanju družbenega plana SR Slovenije za 

obdobje 1981-1985 ter resolucije o 

družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije v 

letu 1981 

Na podlagi 194. člena Zakona o sistemu družbenega pla- 
niranja in o družbenem planu SR Slovenije, na osnovi Ana- 
lize izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1981-1985 ter resolucije o družbenoekonomski politiki in 
razvoju SR Slovenije v letu 1981 daje Izvršni svet Skupščini 
SR Slovenije 

POROČILO 
o uresničevanju družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1981-1985 ter resolucije 
o družbenoekonomski politiki in razvoju SR 
Slovenije v letu 1981 
i. 

Družbeni plan za obdobje 1981-1985 je bil sprejet v času, 
ko smo se v SR Sloveniji in SFR Jugoslaviji odločneje spo- 
padli z nakopičenimi problemi sicer dinamičnega, a pretežno 
ekstenzivnega razvoja. Negativni vpliv ekonomske nestabil- 
nosti na kvaliteto gospodarjenja in razvoj družbenoekonom- 
skih odnosov so ob zaostrenih razmerah v svetu terjali, da 
dosledno izvajanje ekonomske stabilizacije postane temeljna 
prvina razvojne politike v tem srednjeročnem obdobju. 

Razmere na prehodu v novo srednjeročno obdobje - zlasti 
problemi na področju ekonomskih odnosov s tujino, neuskla- 
jeni odnosi med ponudbo in povpraševanjem ter naraščajoča 
inflacija - so narekovale, da v letu 1981 okrepimo pozitivne 
procese in dosežke v zadnjem letu preteklega srednjeročnega 
obdobja ter s tem zagotovimo pogoje za stabilnejši in kvalitet- 
nejši razvoj v naslednjih letih tega srednjeročnega obdobja. 
Zato smo se z resolucijo o družbenoekonomski politiki in 
razvoju za leto 1981 dogovorili za konkretne naloge, s kate- 
rimi uresničujemo temeljno usmeritev-to je izvajanje politike 
ekonomske stabilizacije ob istočasnem razvijanju in poglab- 
ljanju samoupravnih družbenoekonomskih odnostov. 

II. 

Zaradi neugodnih gibanj v začetku leta 1981 je Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije že v marcu poročal o gospodarskih 
gibanjih in predlagal nekatere ukrepe za njihovo preusmeri- 
tev. Analiza izvajanja družbenega plana SR Slovenije za ob- 
dobje 1981-1985 ter resolucija o družbenoekonomski politiki 
in razvoju SR Slovenije v letu 1981 potrjujeta tedanje osnovne 
ocene o gospodarskih gibanjih v prvem letu srednjeročnega 
obdobja. 

V primerjavi z letom 1980 smo z učinkovitim ukrepanjem 
uspeli delno izboljšati oskrbo z reprodukcijskim materialom 
ter tako zmanjšati število zastojev v proizvodnji, izboljšana je 
oskrba z osnovnimi življenjskimi potrebščinami, nadaljuje se 
smotrnejše zaposlovanje, z doseganjem skladnejših odnosov 
pri razporejanju dohodka se krepi materialna osnova združe- 
nega dela. Ob tem pa se nadaljujejo nekatera neugodna 
gibanja iz preteklega leta, zlasti naraščajoča inflacija in nesta- 
bilne razmere na jugoslovanskem tržišču, hkrati pa zaostaja 
izvoz, stagnira proizvodnja, povečujejo se izgube in likvi- 
dnostne težave v organizacijah združenega deta in bankah, še 
naprej se zmanjšuje realni osebni dohodki. 

1. Ze ob pripravah družbenega plana in resolucije za leto 
1981 je Izvršni svet ugotovljal. da bodo možnosti za rast 
proizvodnje in življenjskega standarda v prvem letu srednje- 

ročnega obdobja bistveno skromnejše, kot so povprečna pre- 
dvidevanja družbenega plana. V razmerah, ko sta deviznobi- 
lančni in plačilnobilančni položaj osnovni omejevalni dejav- 
nik razvoja v vsej Jugoslaviji in v Sloveviji, je vedno bolj v 
ospredju nujnost povečevanja izvoza, četudi ob nekoliko niž- 
jem neposrednem dohodkovnem učinku, saj le tako lahko 
zagotovimo uvoz nujno potrebnega reprodukcijskega mate- 
riala in rast proizvodnje. Po visoki rasti lani, zlasti v zadnjih 
mesecih leta, letos izvoz ni naraščal s tako intenzivnostjo. 
Zaradi visoke rasti domačih cen je kljub lanski devalvaciji 
zmanjšan dohodkovni interes organizacij združenega dela za 

/ izvoz na konvekonvertibilno področje. Ob pomanjkanju dol- 
goročnejše politike spodbujanja proizvodnje za izvoz pri- 
manjkuje proizvodnja, ki bi bila trajneje usmerjena in dohod- 
kovno učinkovita pri nastopu na tujih trgih. Možnosti izvoza 
poslabšujejo tudi razmera na domačem trgu, ko prihaja do 
zmanjšanja ali celo prekinitve oskrbe s surovinami in repro- 
dukcijskim materialom, slabše kakovosti reprodukcijskega 
materiala, vse večjega zapiranja gospodarstva v lokalne ok- 
vire in pojavov monopolizma. 

Slovensko gospodarstvo je po veliki izvozni ekspanziji lani, 
zlasti še v drugi polovici leta tudi za letos sprejelo zahtevne 
naloge. Zato smo se z resolucijo dogovorili, da bomo večjo 
usmerjenost organizacij združenega dela v izvoz v SR Slove- 
niji podpirali tudi z ukrepi na drugih področjih ekonomske 
politike. V politiki osebnih dohodkov in davčni politiki so 
določeni spodbujevalni elementi; spodbujanje izvoza ni do- 
volj uresničeno preko poslovne politike bank. Pri oblikovanju 
sredstev za samoupravne interesne skupnosti materialne 
proizvodnje v letu 1981 niso opredeljene sorazmerno manjše 
obveznosti izvoznih organizacij združenega dela. Samou- 
pravne interesne skupnosti družbenih dejavnosti še niso 
sprejele programov za svoj prispevek k povečanju izvoza in 
zmanjševanju uvoza. 

Doseženi izvozni rezultati v prvih petih mesecih zaostajajo 
za projekcijo plačilnobilančnega in deviznobilančnega polo- 
žaja SR Slovenije za 1981. leto; zlasti so močna odstopanja pri 
izvozu na konvertibilno področje, ob čemer se poslabšuje tudi 
regionalna struktura izvoza. Zaostajanje izvoza za planiranim 
zmanjšuje tudi možnosti uvoza, kar zaostruje probleme 
oskrbljenosti proizvodnje s surovinami in reprodukcijskim 
materialom. Za čimbolj nemoteno oskrbo gospodarstva z 
uvoženimi surovinami in reprodukcijskim materialom so se 
organizacije združenega dela v okviru Samoupravne intere- 
sne skupnosti SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino 
dogovorile, da prednostno zagotavljajo uvoz reprodukcij- 
skega materiala za proizvodnjo, ki je namenjena izvozu, za 
ključne primarne dejavnosti in primarno kmetijsko proizvod- 
njo, za proizvodnjo za osnovno oskrbo prebivalstva in za 
proizvodnjo zdravil. 

2. Izvršni svet ocenjuje, da upadanje domače konjunkture, 
zaostrene možnosti uvoza in zapiranje blagovnih tokov v 
republike oziroma v ožje regionalne okvire zaradi strukture 
slovenske proizvodnje intenzivneje vplivajo na dinamiko proi- 
zvodnje v Sloveniji in v vsej Jugoslaviji. Zato industrijska 
proizvodnja v Sloveniji kljub težnjam naraščanja glede na 
gibanja na začetku leta ohranja raven prvih petih mesečev 
lani, medtem ko v vsej Jugoslaviji proizvodnja dosega višjo 
rast. 

Raven industrijske proizvodnje je v prvih mesecih letos 
nižja predvsem v surovinskih in tehnoloških intenzivnih dejav- 
nostih, ki naj bi postale v skladu z usmeritvami družbenega 
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plana nosilke razvoja. To je v veliki meri posledica težav pri 
njihovi oskrbi, ki izvirajo tudi iz neurejenih dohodkovnih 
odnosov pri ustvarjanju skupnega prihodka in pri udeležbi v 
skupnem deviznem prilivu. V nekaterih drugih, zlasti predelo- 
valnih dejavnostih, ki so se uspešno vključile v izvoz, pa 
proizvodnja kljub težavam dosega razmeroma ugodne rezul- 
tate. Problemom oskrbe se pridružuje tudi povečanje nepo- 
ravnanih obveznosti iz dolžniško upniških razmerij, kar se 
kaže tudi v večji nelikvidnosti organizacij združenega dela in 
bank. To zmanjšuje sposobnost organizacij združenega dela 
za aktiviranje razpoložljivih proizvodnih potencialov. 

Ob tem se pojavljajo zahteve, da se z ukrepi ekonomske 
politike zagotavlja nemotena proizvodnja. Izvršni svet ugotav- 
lja, da to glede na deviznobilančni položaj ni izvedljivo, hkrati 
pa bi pomenilo ohranjanje oziroma poglabljanje strukturnih 
neusklajenosti v proizvodnji. Zato je potrebno, da ob večjih 
zastojih v proizvodnji, pojavih nelikvidnosti in izgub organiza- 
cij združenega dela in njihove asociacije, poslovne banke in 
občine hitreje in z večjo odgovornostjo selektivno proučujejo 
možnosti nadaljnjega razvoja posameznih vrst proizvodnje. 
Hkrati pa je potrebno povečati odgovornost samoupravnih in 
poslovodnih organov za boljše izkoriščanje razpoložljivih ma- 
terialnih in kadrovskih potencialov in za izvajanje njihovih 
planskih nalog, posebno pri dohodkovnem povezovanju, in 
tako zmanjševati pritiske po intervencijah organov družbeno- 
političnih skupnosti. 

Po padcu v začetku leta se kažejo v zadnjih treh mesecih 
težnje oživljanja industrijske proizvodnje, povezane zlasti z 
nekoliko večjim uvozom reprodukcijskega materiala. Ocene 
kažejo, da bi ob nadaljevanju teh teženj tudi v prihodnjih 
mesecih lahko dosegli letos rast industrijske proizvodnje za 
okoli 2 %. To je sicer nižje od resolucijskih predvidevanj (2,5 
%), vendar je glede na razmere v začetku leta še vedno zelo 
zahtevna naloga. Možnosti za takšno rast so odvisne od tega, 
koliko bomo uspeli urediti razmere na domačem trgu, predv- 
sem pa od rezultatov, ki jih bomo v prihodnjih mesecih dose- 
gli pri izvozu. Zato Izvršni svet smatra, da je potrebno kot prvo 
med prioritetami izvajanja dogovorjene ekonomske politike 
poudariti nujnost povečevanja izvoza. 

Posebno proučitev terjajo dogajanja na podrčju materialnih 
stroškov. Podatki za združeno delo kažejo, da se ekonomič- 
nost poslovanja poslabšuje oziroma da se dosedanji obseg 
proizvodnje dosega ob povečanih materialnih stroških. V 
vseh organizacijah združenega dela je zato nujno potrebno 
analizirati in ukrepati na področju materialnih stroškov. 

To velja tudi za racionalnejše gospodarjenje z energijo, 
čeprav se tudi letos nadaljujejo nekateri pozitivni procesi. V 
maju sprejeta energetska bilanca SR Slovenije za leto 1981 
vključuje številne ukrepe za njeno izvajanje, in sicer za boljšo 
izrabo energije in za porabo posameznih vrst energije v okviru 
količin, opredeljenih v energetski bilanci. Ti ukrepi so se- 
stavni del akcijskega programa Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije za uresničevanje dogovora o racionalnem ravnanju 
z energijo. V prvem polletju letos je bila oskrba z energijo v SR 
Sloveniji v glavnem zadovoljiva. Težave so nastajale pri oskrbi 
s premogom za široko potrošnjo, predvsem zaradi nižje do- 
bave premoga iz nekaterih drugih republik in manjše proi- 
zvodnje premoga od predvidene v zasavskih premogovnikih. 
Oskrba z elektirčno energijo bo po ocenah zadovoljiva tudi v 
prihodnjih mesecih. Pri tem računamo na pravočasen začetek 
obratovanja Nuklearne elekrarne Krško. Težave pri oskrbi s 
premogom bodo zmanjšane s prostitvijo premoga iz deponij v 
termoelektrarnah, stopnjevano proizvodnjo lignita in uvozom 
kvalitetnejših vst premoga. Hkrati bo v kratkem sprejet tudi 
dogovor o dobavah rjavega premoga iz SR Bosne in Hercego- 
vine. Glede na zaostrene deviznobilančne razmere letos bo 
potrebno še nadalje zmanjševati porabo naftnih derivatov. 
Zato bomo morali dosledno izvajati ukrepe varčevanja in 
racionalne porabe in pri tem upoštevati načelo enakomerne 
oskrbe vseh območij SR Slovenije in dogovorjene razvojne 
prioritete 

V kmetijstvu pričakujemo letos razmeroma ugodne rezul- 
tate v poljedelski proizvodnji. Spomladanska setev je bila 
dobro organizirana ob zadovoljivi oskrbi z ustreznimi semeni, 
zaščitnimi sredstvi ter gnojili iz domače proizvodnje in uvoza. 
Povečane so površine s koruzo, silažno koruzo in sladkorno 
peso, čeprav načrtovani obseg setve sladkorne pese ni v 
celoti dosežen. Kljub tej ugodni oceni bo celoten obseg 

kmetijske proizvodnje ostal na lanski ravni, predvsem zaradi 
stagnacije pri proizvodnji mesa in mleka ter zmanjšanja pri- 
delka grozdja in sadja. 

Nižja rast industrijske proizvodnje od predvidevanj, omeje- 
vanja domače porabe v realne okvire in nižji obseg mednaro- 
dne menjave vplivajo ob drugih, specifičnih razmerah na 
stagnacijo ali celo zmanjševanje proizvodnje v drugih gospo- 
darskih dejavnostih. Zavzemanje za usklajevanje investicij z 
razpoložljivimi sredstvi zmanjšuje obseg del v gradbeništvu. 
Nizka rast proizvodnje in zmanjševanje drugih oblik domače 
porabe vplivata na manjši obseg storitev blagovnega in potni- 
škega prometa pa tudi na manjšo realizacijo prometa v trgo- 
vini glede na predvidevanja, obseg turističnega prometa pa 
bo ostal približno na lanski ravni. 

3. Visoka inflacija ogroža uresničevanje osnovnih usmeritev 
in razmerij, opredeljenih v letošnji resoluciji, hkrati pa zaradi 
hitre in pogosto tudi stihijske rasti cen ni možno izvajati 
začrtane politike odpravljanja cenovnih nesorazmerij, zlasti 
glede cen infrastrukturnih proizvodov in storitev ter na po- 
dročju stanarin. Močan inflacijski val na prehodu v letu 1981 
se je v zadnjih mesecih pod vplivom ukrepov za zadrževanje 
rasti cen sicer nekoliko umiril, vendar so pritiski na rast cen še 
vedno močni. Na visoko rast cen so vplivali predvsem velik 
prenos cen iz leta 1980 in nadaljnji močan porast v januarju 
letos, prenos učinkov devalvacije na stroške in cene, spre- 
membe prometnega davka, podražitev nafte in derivatov ter 
neuravnovešeni odnosi na trgu, ki še vedno omogočajo, da 
organizacije združenega dela ne glede na odnose v celotni 
reprodukcijski verigi, izhod iz težav iščejo pretežno v poveča- 
nju cen. 

Visoka inflacija povečuje tudi življenjske stroške ter s tem 
zmanjšuje realni standard delovnih ljudi in občanov. Da bi 
delno ublažili vpliv visoke rasti cen na življenjske stroške, so 
bile uvedene izredne kompenzacije oziroma regresi pri cenah 
nekaterih osnovnih živil. Takšen ukrep je linearen za vse 
kategorije občanov in ne le za družine z nižjimi osebnimi 
dohodki in prejemki. Izvršni svet meni, da je zaradi tega in 
glede na omejena sredstva' v splošni porabi potrebno po- 
stopno odpraviti kompenzacije po mesecu septembru. Za 
boljšo in stabilnejšo oskrbo pa je treba še letos zagotoviti 
financiranje samoupravnih skladov za intervencije v kmetij- 
stvo in proizvodnjo hrane ter zagotoviti trajne vire sredstev za 
njihovo učinkovito delovanje. 

Izredno hitro naraščanje cen ob prehodu v 1981 letu in 
dosežena raven v prvih petih mesecih pomenita, da bi bila ob 
nadaljevanju vseh teh gibanj tudi v prihodnjih mesecih rast 
cen letos višja kot lani. Nekatere težnje umiritve cen v zadnjih 
mesecih, sprejeti ukrepi in doslednejše stabilizacijsko obna- 
šanje in selektiven pristop vseh nosilcev politike cen pa bi 
omogočilo, da se približamo resolucijskim okvirom. Ob tem je 
treba upoštevati, da je Zvezni izvršni svet sprejel Odlok o 
določitvi najvišje raVni cen za vse proizvode in storitve in o 
obveznosti dostavljanja cenikov za te proizvode in storitve 
skupnostim za cene zaradi potrditve. 

4. V zaostrenih razmerah gospodarjenja se letos povečujejo 
tudi izgube, zlasti v organizacijah združenega dela, ki že več 
let poslujejo z izgubo al/ na meji rentabilnosti. Povečalo se je 
tudi število organizacij združenega dela, ki v zaključnih raču- 
nih ne izkazujejo realnega stanja svojega poslovanja. 

Za saniranje nekaterih velikih organizacij združenega dela, 
to je za pokritje izgub in odpravo resnih motenj v njihovem 
gospodarjenju - po ocenah bo za to potrebnih okoli 20 
milijard din - je Izvršni svet zahteval, da v teh organizacijah do 
konca julija pripravijo temeljite sankcijske programe. Na tej 
osnovi bo treba s širšo družbeno akcijo zagotoviti sredstva za 
pokrivanje izgub in opraviti dolgoročnejše vzroke slabega 
gospodarjenja. 

Vzroki za večletne zaporedne izgube so različni, med njimi 
zlasti neprimerne investicijske odločitve v preteklih letih, neu- 
strezna struktura virov sredstev za naložbe in gibanje cen. Za 
učinkovito, zlasti pa trajnejše saniranje izgub, ni rešitev samo 
v odobravanju novih kreditov iz skladov skupnih rezerv in 
bank, saj imajo te organizacije praviloma velike težave pri 
vračanju kreditov. 

Nosilci sanacijskih programov morajo biti organizacije 
združenega dela, banke družbenopolitične skupnosti in orga- 
nizacije združenega dela, ki z organizacijami združenega 
dela, ki so v izgubi, sodelujejo v reprodukcijski verigi. Reševa- 
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nje teh problemov terja še zlasti aktivnost poslovnih bank. Ti 
dejavniki bodo morali zagotavljati tudi sredstva za izvedbo 
sanacijskih programov, vključno z uporabo rezervnih skladov 
organizacij združenega dela in skladov skupnih rezerv gospo- 
darstva v občinah. Potrebno bo povečati tudi združevanje 
sredstev v občinskih skladih skupnih rezerv in omogočiti 
večjo mobilnost teh sredstev. 

Izvršni svet predlaga občinam in skupnostim za zaposlova- 
nje, da sprožijo dodatno solidarnostno združevanje sredstev 
za te namene, če tako združena sredstva ne bi zadoščala za 
preusmeritev proizvodnje in s tem povezano prekvalifikacijo 
delavcev. 

Sanacijski programi morajo, pri čemer je treba upoštevati 
konkretne razmere in usmeritev v prestrukturiranje gospodar- 
stva, začrtati racionalizacijo poslovanja, dvig produktivnosti, 
spremembe proizvodnih programov, spremembe v strukturi 
virov financiranja poslovanja, morebitne nujne spremembe v 
cenah, v skrajnem primeru pa tudi likvidacijo obstoječe proi- 
zvodnje in odpis izgub. 

5. Na področju zaposlovanja Izvršni svet ugotavlja, da pro- 
blem nezaposlenosti v SR Sloveniji v globalu ni zaskrbljujoč, 
do izraza pa prihaja strukturna neusklajenost med kadrov- 
skimi potrebami v organizacijah združenega dela in prilivom 
iz šol. Nekoliko je povečano število tistih, ki iščejo prvo 
zaposlitev. 

Organizacije združenega dela materialne proizvodnje mo- 
rajo pripraviti programe pripravništva ter uveljavljati načelo, 
da se pripravniki vključujejo v delo vsaj v obsegu prejšnjih let; 
to bo v določeni meri reševalo probleme pri zaposlovanju 
mladine ob koncu šolanja. Prav tako pa bodo morale z ustrez- 
nejšim vrednotenjem proizvodnega dela in ustreznejšo šti- 
pendijsko politiko zainteresirati mladino za izobraževanje v 
skladu s svojimi kadrovskimi potrebami. 

Izvršni svet priporoča skupnostim za zaposlovanje na ob- 
močjih, kjer se kažejo problemi pri zaposlovanju in prezapo- 
slovanju delavcev, da skupaj z izvršnimi sveti skupščin občin, 
občinskimi sindikalnimi sveti, gospodarskimi zbornicami in 
posebnimi izobraževalnimi skupnostmi ukrepajo, da bo rešen 
nastali položaj. Ob upoštevanju specifičnih razmer v občinah 
in zahtev po produktivnem zaposlovanju naj se družbena 
akcija usmeri v omejevanje vseh oblik dopolnilnega dela ter v 
izvajanje programov za usposabljanje in prekvalifikacijo mla- 
dine in delavcev za dela, ki so razvoju združenega dela po- 
trebna in druga, kot npr. za drobno gospodarstvo, storitvene 
dejavnosti itd. 

6. Glede gibanja dohodka in njegovega razporejanja oce- 
njujemo da bo v letu 1981 porastel za 35%. V preteklih 
mesecih je rast osebnih dohodkov za rastjo dohodka zaosta- 
jala bolj, kot je bilo predvideno z resolucijo, saj je bila večina 
organizacij združenega dela pri delitvi sredstev za osebne 
dohodke razmeroma zadržana. 

Glede na predvidena gibanja dohodka in osebnih dohodkov 
ob upoštevanju veljavnih prispevnih stopenj bi samoupravne 
interesne skupnosti družbenih dejavnosti letos združile v glo- 
balu za okoli 37% več sredstev, kot je dogovorjena poraba za 
leto 1980, ki pomeni izhodišče za načrtovana sredstva za leto 
1981. Tako bi bila presežena resolucijska razmerja, saj bi 
sredstva za zadovoljevanje skupnih potreb rasla hitreje od 
dohodka, čeprav resolucija zahteva 10% zaostajanje njihove 
rasti za rastjo dohodka. Vsekakor je treba ta gibanja uskladiti 
s predvidevanji resolucije. Sredstva za splošno porabo se 
oblikujejo v republiki na nižji ravni od predvidene z resolucijo, 
kar velja za večji del občin (republike 12%, občine 18%). To je 
posledica nižje rasti virov oblikovanja teh sredstev, ki tudi ob 
cenah o hitrejši nominalni rasti dohodka od predvidene z 
resolucijo ne bodo naraščali hitreje od dosedanjih gibanj. V 
takšni rasti republiškega proračuna je vključeno tudi financi- 
ranje popisa prebivalstva kot izredne akcije vi. 1981 in kom- 
penzacije kot dodatne obveznosti. 

7 Obseg investicijske aktivnosti, zlasti na področju gospo- 
darstva. se znižuje. Ob tem pa se nadaljuje široka fronta 
investicij in velika razdrobljenost investicijskih objektov, za 
katere so le delno zagotovljeni kvalitetni viri financiranja 
Hkrati se ohranja neustrezna struktura naložb, ki ne prispeva 
k večji izvozni usmerjenosti in skladnejši proizvodni strukturi, 
ugotavljamo da doslej ni bila ustvarjena aH preusmerjena 
nobena od večjih investicij. To kaže, da investitorji in banke 
vztrajajo pri posameznih investicijah ne glede na njihovo 
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usklajenost s planskimi usmeritvami, in to pogosto kljub dvo- 
mom v rentabilnost bodoče proizvodnje. 

8. Visoka rast življenjskih stroškov ob nekoliko bolj zadrža- 
nih odločitvah o delitvi osebnih dohodkov v organizacijah 
združenega dela v prvih mesecih letos vpliva na nadaljnje 
upadanje realnih osebnih dohodkov. Nadaljnje upadanje real- 
nih osebnih dohodkov in drugih osebnih prejemkov v letu 
1981 bi imelo negativne socialne in ekonomske posledice, kot 
so težnje po povečanju osebnih dohodkov iznad okvirov rasti 
dohodka, kar bi še okrepilo pritiske na rast cen, težnje po 
uravnilovki ne glede na rezultate dela, slabšalo stimulacijo za 
višjo produktivnost in zmanjšalo kupno moč prebivalstva za 
nekatere vrste proizvodnje. Izvršni svet smatra, da upadanje 
realnih osebnih dohodkov ni moč reševati s politiko linearnih 
povečanj osebnih dohodkov ali drugimi načini, ki bi bili v 
nasprotju s politiko delitve po delu in rezultatih dela. Prizade- 
vanje za ohranitev realnega standarda torej ne more veljati za 
vsakega delavca in občana linearno, ublažiti pa je treba padec 
realnega standarda delavcev z najnižjimi osebnimi dohodki in 
najnižjimi pokojninami, ko so jim ti edini vir dohodka, ter 
občanov, ki prejemajo socialne pomoči. Realne možnosti za 
povečanje osebnih dohodkov so le v večjem dohodku, zasno- 
vanem na večji produktivnosti dela in boljšem gospodarjenju. 
Tudi pri izvajanju socialne politike moramo upoštevati načelo, 
da socialni kolektivi sicer pomenijo obliko solidarnosti, ne 
smejo pa zmanjševati motiviranosti za delo in rezultate dela. 

Ker padec realnih osebnih dohodkov najbolj prizadene de- 
lavce in občane z najnižjimi osebnimi dohodki in prejemki, si 
od marca 1981 v samoupravnih interesnih skupnostih in izvrš- 
nih svetih družbenopolitičnih skupnosti prizadevajo za ohra- 
nitev njihove socialno ekonomske varnosti. Poleg kompenza- 
cij pri cenah nekaterih osnovnih živil so sprejeti ukrepi na 
področju otroškega varstva, socialnega skrbstva, pokojnin in 
štipendij ter pri oblikovanju cen nekaterih vrst storitev druž- 
benih dejavnosti: 

- najmanjši osebni dohodek v organizaciji združenega dela, 
ki normalno posluje, je povišan na 5.100 din; 

- povišala se je denarna pomoč otrokom iz družin z najniž- 
jimi prejemki; 

- sprejete so enotne osnove in merila, ki bodo vplivale na 
znižanje cen vzgojno varstvene dejavnosti in poenotenje nji- 
hovega izračuna. Hkrati se je priporočilo občinskim skupno- 
stim otroškega varstva, da pokrivajo del cene za vzgojo; 

- v večini občin so že začeli z uveljavljanjem različnih oblik 
domicilne socialne zaščite družine: enkratne denarne pomoči 
(npr. ob vstopu otrok v šolo), plačilo šole v naravi, šolske 
malice, odplačilo aH celotno plačilo oskrbnine v vrtcih itd.; 

- skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja je v 
marcu povečala osnovo za odmero varstvenega dodatka; 

- v juliju bo medletna uskladitev pokojnin, uskladitev pa bo 
diferencirana glede na odnos pokojnin do osebnih dohodkov 
in odvisna od gibanja osebnih dohodkov v letu 1981 ter od 
materialnih možnosti skupnosti; 

- Skupščina skupnosti socialnega skrbstva Slovenije je 
sprejela sklep o povišanju stalnih denarnih pomoči za 10 %; 

- v občinah uspešno poteka družbenopolitična akcija za 
podpis samoupravnih sporazumov, o štipendiranju. Štipen- 
dije iz združenih sredstev so bile že izplačane na podlagi 
določil teh sporazumov, hkrati pa tudi predčasno valorizirane 
za 9 %. Tudi kadrovske štipendije so bile v večini primerov že 
valorizirane za 18,6 %; 

- po sklepu skupnosti domov učencev srednjih šol v SR 
Sloveniji se bo v letu 1981 povečala oskrbnina za največ od 
5-15 %. Del vpliva višjih stroškov na oskrbnine pa bodo 
ublažili z varčevalnimi ukrepi; 

- Izobraževalna skupnost Slovenije obravnava pobudo za 
enkratno subvencioniranje učbenikov za prvi letnik usmerje- 
nega izobraževanja; 

- v osnovnih šolah si prizadevajo za nadaljnje razvijanje 
knjižnic za izposojo učbenikov, s čimer se povečuje število 
brezplačnih učbenikov za učence šol. 

Stanarine in komunalni stroški so pomemben del življenj- 
skih stroškov, zato bo treba skrbno proučiti vsako njihovo 
povečanje. Med občinami so na tem področju velike razlike in 
se ponekod povečanju stanarin in cen ne bo mogoče izogniti. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ob tem poudarja, da 
nosijo polno odgovornost za te odločitve občine in pristojne 
samoupravne interesne skupnosti. 
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V resoluciji smo predvideli, da bomo v letu 1981 ob usmeri- 
tvah na področju razporejanja dohodka in ob počasnejši rasti 
cen kot v letu 1980 v globalu ohranili lansko raven realnih 
osebnih dohodkov. V prvih mesecih tega leta se je nadaljevalo 
padanje realnih osebnih dohodkov na zaposlenega. Raču- 
namo. da bodo organizacije združenega dela pri višji rasti 
dohodka do konca leta uskladile rast osebnih dohodkov v 
skladu z resolucijo, kar bo ob predvideni umiritvi rasti cen 
občutneje zmanjšalo tudi upadanje realnih osebnih dohod- 
kov. Kljub hitrejšemu naraščanju osebnih dohodkov v drugi 
polovici leta ugotavljamo, da zaradi visoke inflacije ne bo moč 
ohraniti lanske realne ravni osebnih dohodkov. Realno zniža- 
nje osebnega standarda bo ublaženo zaradi ukrepov na po- 
dročju materialne in socialne varnosti. 

III. 

Gibanja v začetku leta kažejo na večji obseg in globino 
problemov, kot smo računali ob pripravi družbenega plana in 
letošnje resolucije. V takšnih razmerah so vse bolj prisotne 
tudi težnje, da se z odločitvami na posameznih področjih 
odstopa od zastavljene stabilizacijske politike. Ponekod po- 
stavljajo zahteve po ponovni uvedbi ukrepov za pospeševanje 
proizvodnje, ki je visoko odvisna od uvoza in se usmerja 
pretežno na domači trg, hočejo linearna povečanja osebnih 
dohodkov in njihovo usklajevanje z rastjo življenjskih stro- 
škov, nadaljujejo investicijske pritiske itd. 

V prihodnjih mesecih moramo storiti vse za selektivno poži- 
vitev proizvodnje na kvalitetnih osnovah ter tako omiliti neu- 
godna razmerja na začetku leta in hkrati omogočiti ugodnejše 
izhodišče za razvoj v prihodnjem letu. Oblikovanje porabe 
nad ustvarjenim dohodkom bi pomenilo dodaten pritisk na 
rast cen, s čimer bi se še nadalje zmanjševala konkurenčnost 
v izvozu. Zato je potrebno vztrajati pri doslednem izvajanju z 
resolucijo predvidenih usmeritev cen, osebnih odhodkov, 
splošne in skupne porabe, davčne politike, investicij in kre- 
ditno-monetarne politike. Povsod je potrebno zaostriti druž- 
benopolitično in materialno odgovornost pri sprejemanju od- 
ločitev ter za izvajanje že sprejetih usmeritev, dogovorov, 
sporazumov in zakonskih predpisov. Vsak v svojem okolju ter 
družba kot celota moramo intenzivirati svoja prizadevanja za 
izvajanje usmeritev in nalog, za katere smo se dogovorili z 
resolucijo. 

V tem okviru Izvršni svet posebej poudarja naloge na po- 
dročju ekonomskih odnosov s tujino, selektivne rasti proi- 
zvodnje, investicij, razporejanja dohodka in cen. 

2. Dosledno moramo uresničevati z resolucijo dogovorjeno 
opredelitev, da je povečanje izvoza na konvertibilno področje 
prva prioriteta. Zato so nujne dodatne stimulacije izvoza na 
konvertibilno področje. Sprejeti in usklajeni plani izvoza in 
uvoza v Samoupravni interesni skupnosti SR Slovenije za 
ekonomske odnose s tujino pomenijo veliko obveznost orga- 
nizacij združenega dela, hkrati pa zahtevajo, da z ukrepi na 
vseh področjih omogočimo ponovno poživitev izvoza, 

Do nasedanja skupščinskih zborov bodo pripravljeni do- 
catnl ukrepi za spodbujanje izvoza: razširitev davčnih olajšav, 
diferencirane obveznosti temeljnih organizacij združenega 
dela do gospodarske infrastrukture, združevanje sredstev te- 
meljnih organizacij združenega dela za Izvozne investicije, 
diferencirane aktivne obrestne mere In preusmerjanje krediti- 
ranja prodaje na domačem trgu v Izvozno prodajo, programi 
aktivnosti v družbenih dejavnostih. 

Absolutna prioriteta Izvozni usmeritvi v letu 1981 zahteva 
tudi dosledno upoštevanje meril za uvoz surovin In reproduk- 
cijskega materiala, Zaostriti je potrebno tudi odgovornost 
temeljnih bank za zagotavljanje sredstev In stlmulativnejših 
pogojev za kreditiranje Izvozno usmerjene proizvodnje kakor 
tudi pri Izvajanju drugih njihovih nalog na področju deviznega 
poslovanja, Samoupravna Interesna skupnost SR Slovenije za 
ekonomske odnose s tujino bo ob sodelovanju Gospodarske 
zbornice Slovenije, Narodne banke Slovenije In Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije pospešila sodelovanje z organi- 
zacijami združenega dela, ki so pomembni izvozniki, ter si 
prizadevala, da bodo uresničeni sprejeti plani Izvoza ter dose- 
žen Izvoz nad obveznostmi, sprejetimi s plani, 

V skladu z resolueijsklml usmeritvami predlaga Izvršni svet 
v osnutku Zakona o načinu zagotavljanja sredstev SR Slove- 
nije za pospeševanje razvoja gospodarsko manj razvitih SR In 

SAP Kosovo sorazmerno nižje obveznosti oziroma posebne 
olajšave za organizacije združenega dela, ki so pomembnejši 
izvozniki. 

V okviru samoupravne interesne skupnosti SR Slovenije za 
ekonomske odnose s tujino bo pripravljen samoupravni spo- 
razum članic o združevanju sredstev za naložbe v proizvodnjo 
za izvoz, proučili pa bodo tudi druge možnosti za spodbujanje 
izvoza. 

Temeljne banke v SR Sloveniji v juniju pripravljajo poročilo 
o prekoračitvah dinamike vračil po subjektih za postopno 
zmanjševanje prekoračitev terminskih nakupov deviz, Sa- 
moupravna interesna skupnost SR Slovenije za ekonomske 
odnose s tujino pa bo pripravila predlog za dopolnitev meril 
za terminsko prodajo in nakup deviz. 

Glede na manjši devizni priliv od predvidenega bo Samou- 
pravna interesna skupnost za ekonomske odnose s tujino v 
sodelovanju z Narodno banko Slovenije in temeljnimi ban- 
kami preverila oblikovanje in črpanje pravic na osnovi združe- 
vanja deviznih sredstev članov Samoupravne interesne skup- 
nosti SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino ter pripra- 
vila predlog za uskladitev obsega in dinamike trošenja sred- 
stev z ustvarjenim deviznim prilivom. 

Energetska bilanca SR Slovenije bo usklajena s projekcijo 
plačiinobilančnega in deviznobilančnega položaja SR Slove- 
nije v letu 1981 in z ustvarjenimi deviznimi prilivi, izvršni svet 
bo sprejel odlok o četrtletni dinamiki uvoza nafte, naftnih 
derivatov in premoga za koksiranje, tako da ne bo prišlo do 
prekoračitve uvoza in plačil za uvoz energetskih surovin glede 
na možnosti deviznega priliva ter da bi v okviru možnosti 
zagotovili ustrezno preskrbo za vse leto. 

Ker se zunanjetrgovinski tokovi ne uresničujejo v skladu z 
načrtovanimi, so še dodatno omejene možnosti uvoza 
opreme. 

Zato se bo v okviru deviznobilančnih in plačilnobilančnih 
možnosti uvažala le oprema za takojšnjo proizvodnjo za izvoz. 
Hkrati bodo ponovno preverjene že potrjene prijave za uvoz 
opreme v letu 1981. Opravljena bo selekcija ter v tem okviru 
det uvoza opreme prenesen v prihodnja leta ali storniran. 

3. Izvozna prizadevanja in izvajanje politike ekonomske 
stabilizacije lahko povečamo z nadaljnjo krepitvijo dohodkov- 
nih odnosov med proizvodno in dohodkovno povezanimi or- 
ganizacijami združenega dela na celotnem jugoslovanskem 
trgu. 

V razmerah visoke rasti cen energije, surovin in reproduk- 
cijskega materiala postaja imperativ smotrnega gospodarje- 
nja tudi varčevanje z materialnimi stroški ter preusmerjanje 
na čim večjo izrabo in predelavo odpadkov. 

Izvršni svet smatra, da moramo z večjo zavzetostjo izvajati 
usmeritve družbenega plana na področju kmetijstva in zago- 
toviti večjo odgovornost podpisnikov za izvajanje dogovora o 
temeljih družbenega piana SR Slovenije za obdobje 
1981-1985. Z učinkovitejšo akcijo moramo s samoupravnim 
sporazumevanjem pravočasno zagotoviti sredstva za odkup 
pridelkov letošnje letine, še zlasti pšenice. Če bi kasnilo 
samoupravno sporazumevanje bank o združevanju sredstev, 
Izvršni svet predlaga Skupščini SR Slovenije odlok o obvezni 
združitvi dola sredstev temeljnih bank za odkup kmetijskih 
proizvodov ter na ta način omogoči zagotavljanje redne in 
pravočasne oskrbe občanov. Upravljalcl bank, ustrezne po- 
slovne skupnosti in večje preskrbovalne organizacije morajo 
pospešiti sporazumevanje za zagotavljanje sredstev za proi- 
zvodnjo In preskrbo s hrano. Proizvajalci In porabniki hrane 
doslej še niso ustanovili samoupravnih skladov za interven- 
cije v kmetijstvu, Izvršni svet se bo zavzel, da se v juliju letos 
konstituira republiški sklad za intervencije v kmetijstvu za 
obdobje do leta 1985. 

4, Zaostrene razmere gospodarjenja in odgovornejši odnos 
do razvoja so terjali, da se ponovno pregledajo nameravane In 
že začete Investicije z vidika sprejetih kriterijev prestrukturira- 
nja gospodarstva, zlasti kriterija Izvozne usmerjenosti ter 
ustrezne strukture virov financiranja< Hkrati je zaostreno Izva- 
janje določil, da se te pri pripravi Investicije zagotovijo poleg 
dinarskih tudi vsa potrebna devizna sredstva za uvoz opreme, 
ki bo ustrezala kriterijem, in za potrebe morebitnega uvoza 
surovin ali reprodukcijskega materiala, Izvršni svet tudi pred- 
laga, da se opusti praksa, po kateri so banke dajale garancije 
glede bodočega dohodka kot dokazila o zagotovitvi lastnih 
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sredstev za investicije, izjeme bi lahko uvajali le glede investi- 
cij v proizvodnjo, namenjeno izvozu. 

V skladu s sklepi Predsedstva SFRJ je Izvršni svet od pri- 
stojnih organov zahteval, da še v juliju na teh izhodiščih 
opravijo ponovni pregled investicij, ki niso dosegle 80 % 
realizacije. Že začete večje investicije in tiste, ki naj bi jih letos 
pričeli izvajati, pa preverja z vidika razvojnih kriterijev po- 
sebna republiška strokovna komisija. Letos ne bi smeli začeti 
nobene investicije, ki nima v celoti zagotovljenih sredstev in 
vse potrebne dokumentacije. 

Izvršni svet poziva banke, da ob manjših razpoložljivih sred- 
stvih za naložbe od predvidenih v okviru upoštevanja nalog iz 
dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije in kriteri- 
jev za prestrukturiranje gospodarstva prednostno zagotav- 
ljajo sredstva za naložbe, ki bodo prispevale k povečanju 
izvoza in za naložbe v proizvodnjo hrane. V pripravi je tudi 
program investicij, ki bodo prispevale k izvozni usmeritvi in 
prestrukturiranju združenega dela. 

Izvršni svet svet je predlagal samoupravnim interesnim 
skupnostim družbenih dejavnosti, da letos ne začenjajo novih 
investicij, temveč razpoložljiva sredstva namenijo le za do- 
končanje objektov na področju organiziranega otroškega var- 
stva in prvih štirih razredov celodnevne osnovne šole ter 
selektivno izvajanje tistih investicij v visokem šolstvu, ki-pri- 
spevajo k prestrukturiranju gospodarstva. Glede na padec 
realnega standarda prebivalstva ter omejene materialne mož- 
nosti samoupravnih interesnih skupnosti in bank Izvršni svet 
predlaga, da pobudniki znova resno proučijo smotrnost uva- 
janja novih samoprispevkov za razvoj družbenega standarda. 
Pri izvajanju investicij iz sredstev samoprispevkov, uvedenih v 
preteklih letih, se je potrebno usmeriti predvsem na dokonča- 
nje objektov, ki so v izgradnji. Zato bo potrebno reprogrami- 
rati izvajanje programov iz sredstev samoprispevka v občinah, 
pri čemer bo potrebno predvideno strukturo virov sredstev 
prilagoditi načelu, da se v teh razmerah odpravi sofinancira- 
nje teh naložb iz sredstev bank in samoupravnih interesnih 
skupnosti družbenih dejavnosti. 

V skladu s sprejetimi obveznostmi bo med novimi nalož- 
bami veljala posebna skrb investicijam v gospodarsko manj 
razvitih republikah in SAP Kosovo. Pripravljeno je večje šte- 
vilo programov za skupna vlaganja, pri katerih bodo sodelo- 
vale organizacije iz SR Slovenije. Izvršni svet ocenjuje, da 
bodo za nekatere od teh programov že v prihodnjih mesecih 
sklenjeni samoupravni sporazumi med združenim delom ozi- 
roma dogovori med gospodarskimi zbornicami in združenim 
delom. Pripravlja se tudi republiški zakon, ki bo uredil vpraša- 
nja v zvezi z zagotavljanjem sredstev SR Slovenije za pospe- 
ševanje razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP 
Kosovo. Osnutek zakona opredeljuje nekatere organizacijske 
rešitve in mehanizme za izvajanje obveznosti organizacij 
združenega dela iz SR Slovenije do pospeševanja gospodar- 
skega razvoja manj razvitih republik in SAP Kosovo na pod- 
lagi samoupravnega združevanja dela in sredstev. Tak način 

pomeni novo kvaliteto pospeševanja razvoja, ki motivira orga- 
nizacije združenega dela, da na osnovi ekonomskih principov 
rešujejo svoja konkretna razvojna vprašanja v okviru enot- 
nega jugoslovanskega trga. 

5. V politiki osebnih dohodkov naj delavci v materialni 
proizvodnji glede na nominalno rast bruto dohodka gospo- 
darstva oziroma družbenega proizvoda za okoli 35 % sredstva 
za osebne dohodke uskladijo tako, da bodo v globalu zmanj- 
šali njihovo zaostajanje za rastjo dohodka na 5 %. Odbor 
podpisnikov dogovora o uresničevanju družbene usmeritve 
razporejanja dohodka je že pripravil predlog za ustrezne 
dopolnitve dogovora. 

Zaradi uskladitve oblikovanja sredstev za skupno porabo z 
resolucijo bomo del sredstev vrnili združenemu delu, tako da 
bomo pospeševali izvoz. Po zveznem zakonu o začasni pre- 
povedi razpolaganja z delom družbenih sredstev družbeno- 
političnih skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti v 
letu 1981 morajo zaradi neugodnih gibanj v izvozu na konver- 
tibilno področje republike in avtonomni pokrajini preusmeriti 
del sredstev za skupno in splošno porabo za dodatno spod- 
bujanje izvoza. Po tem zakonu bomo morali v SR Sloveniji 
zagotoviti 1.635,8 milijona din. Poleg sredstev skupne porabe, 
ki naj bi se zagotovila iz priliva sredstev na račune samou- 
pravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti, bodo 
delno za to uporabljena tudi sredstva za splošno porabo v 
republiki in občinah ter drugi viri. Zagotavljanje teh sredstev 
bo urejeno s posebnim dogovorom, ki se pripravlja. 

6. Povečanje cen v resolucijskih okvirih naj bi teklo v 
skladu s programom, ki bo posebej vseboval odpravljanje 
ključnih osnovnih nesorazmerij. 

Pri dogovarjanju o cenah bodo skupnosti za cene dosledno 
zavračale vse tiste zahtevke po povečanju cen, katerih spre- 
membe niso pripravljene v skladu z določbami zveznega 
zakona o cenah. Prav tako bo skupnost terjala, da o predlaga- 
nih spremembah predhodno razpravlja v ustreznih splošnih 
združenjih. Skupnosti za cene ne bodo potrjevale cenikov 
izdelkov in storitev temeljnih organizacij združenega dela, ki 
so povečale cene v zadnjem četrtletju 1980 in prvih petih 
mesecih letos. Skupnosti za cene bodo pri odločanju o cenah 
dajale prednost izdelkom in storitvam, katerih cene so izrazito 
depresirane in zaradi česar je ogrožen proces reprodukcije in 
preskrbe trga. 

Za zagotovitev normalne preskrbe tržišča do konca leta in 
da bi preprečevali občasno pomanjkanje blaga na tržišču, so 
v letošnjem letu oblikovane znatne večje občinske in republi- 
ške blagovne rezerve kot v prejšnjih letih (predvsem slad- 
korja, olja, soli in pralnih praškov). 

★ ★ ★ 

Na podlagi ocen in smeri ukrepov v tem poročilu bo Izvršni 
svet do zasedanj skupščinskih zborov podrobnejše opredelil 
dodatne ukrepe. 

OPOMBE: 

poročevalec XXXI 



XXXII poročevalec 



PERIODIČNI DELOVNI 

ZBORA ZDRUŽENEGA DELA, ZBORA 

OBČIM IN DRUŽBENOPOLITIČNEGA 

ZBORA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

ZA il3. TRIMESEČJE 1981*  
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* Periodični delovni načrt Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR 
Slovenije za III. trimesečje je bil sprejet na sejah zborov Skupščine SR Slovenije dne 24. junija 1981. 
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SEJE ZBOROV, 

SREDA, 1. JULIJA 1981 

A) Republiški akti 
1. Osnutek zakona o spremembah in 

dopolnitvah zakona o komunalnih 
dejavnostih posebnega družbenega 
pomena 
Osnutek objavljen v Poročevalcu. 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin / 

Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
Komisija za spremljanje zakona o združenem delu, od- 
bori za družbenoekonomske odnose in družbenopolitič- 
ni sistem, odbora za stanovanjsko-komunalna vprašanja 
in varstvo okolja, skupina delegatov za proučitev aktov s 
področja samoupravnih interesnih skupnosti materialne 
proizvodnje. 
V obravnavi sodeluje: 
Gospodarska zbornica Slovenije in Zveza komunalnih 
interesnih skupnosti SR Slovenije 
Koordinator: 
predsednica Družbenopolitičnega zbora Tina Tomlje 

2. Osnutek zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o vodah 
Osnutek objavljen v Poročevalcu. 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
Komisija za spremljanje zakona o združenem delu, od- 
bora za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja 
in varstvo okolja, odbori za družbenoekonomske odnose 
in družbenopolitični sistem in skupina delegatov za 
prpučitev zakonskih aktov s področja samoupravnih in- 
teresnih skupnosti materialne proizvodnje. 
V obravnavi sodelujeta: 
Gospodarska zbornica Slovenije, Zveza vodnih skupno- 
sti Slovenije 
Koordinator: $ 
predsednica Družbenopolitičnega zbora Tina Tomlje 

3. Osnutek zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o stanovanjskih 
razmerjih 
Osnutek objavljen v Poročevalcu. 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije 
Pristojna delovna telesa: 
odbora za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo 
okolja in Odbor DPZ za družebenoekonomske odnose 
Koordinator: 
predsednica Zbora občin Silva Jereb 

« 

4. Predlog zakona o investicijskih vlaganjih 
SR Slovenije v g.aditev objektov in nabavo 
opreme v obdobju od leta 1981 do leta 1985 

Pristojna: 
zbor združenega dela 
Zbor občin 

Pristojna delovna telesa: 
odbora za finance in odbora za družbenopolitjčni sistem 
V obravnavi sodeluje: 
Republiška konferenca SZDL Slovenije 
Koordinator: 
podpredsednik Skupščine SR Slovenije Ludvik Golob 

5. Izvajanje sistema financiranja splošnih 
družbenih potreb v družbenopolitičnih 
skupnostih z vidika gibanja sredstev 
splošne porabe v obdobju od 1976 do 1980 
Analiza objavljena v Poročevalcu. 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
Odbor za finance 

Koordinator: 
predsednik Zbora združenega dela Emil Tomažič 

® 

6. Izvajanje zakona o varstvu zraka ter o 
uresničevanju sklepov in priporočil za 
izvajanje nujnih ukrepov na področju 
varstva zraka 
Poročilo objavljeno v Poročevalcu. 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojni delovni telesi: 
odbor za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vpraša- 
nja in varstvo okolja • 
V obravnavi sodelujejo: 
Gospodarska zbornica Slovenije, Zveza skupnosti za 
varstvo zraka SR Slovenije 
Koordinator: 
predsednica Zbora občin Silva Jereb 

7. Informacija o graditvi in planu dograditve 
Nuklearne elektrarne Krško 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

Pristojna delovna telesa: 
odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj 
Koordinator: 
predsednik Zbora združenega dela Emil Tomažič 

8. Predlog odloka o usmeritvi dela depozitov 
družbenopolitičnih skupnosti pri narodni 
banki Slovenije 

9. Predlog odloka o financiranju graditve 
stanovanj za voijene in imenovane 
funkcionarje republiških organov in 
organizacij 

10. Predlog odloka o sofinanciranju programa 
gradnje družbenih najemnih stanovanj za 
delavce republiških organov v obdobju 
1981-1385 in zagotovitvi sredstev za 
odplačilo posojil, najetih za stanovanja, 
zgrajena v obdobju 1875-1980 
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11. Predlog odloka o sofinanciranju programa 
reševanja stanovanjskih vprašanj delavcev 
v organih za notranje zadeve v letih 
1981-1985 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojni delovni telesi: 
odbora za finance 
Koordinator: 
predsednik Zbora združenega dela Emil Tomažič 
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12. Predlog za uvedbo postopka za spremembo 
dogovora republik in avtonomnih pokrajin o 
usklajevanju temeljev sistema in politike 
obdavčenja celotnega prihodka občanov. 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojno delovno telo: 
odbora za finance 
Koordinator: 
predsednik Zbora združenega dela Emil Tomažič 

B. Zvezni akti 
13. Poročilo o uresničevanju družbenega plana 

Jugoslavije za obdobje od leta 1981 do leta 
1985 v letu 1981 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna teiesa: 
odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj, odbo- 
ra za finance ter skupina delegatov za proučitev poročila 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o izvajanju reso- 
lucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slove- 
nije v letu 1981 
V razpravi sodelujejo: 
Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije, Gospodarska 
zbornica Slovenije 
Koordinator: 
vodja delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru repu- 
blik in pokrajin Marko Bule 

14. Predlog za izdajo zakona o razširjeni 
reprodukciji in minulem delu z osnutkom 
zakona 
Predlagatelj: Zvezni zbor Skupščine SFRJ 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Družbenopolitični zbor 
Zbor občin (zainteresirani zbor) 
Pristojna delovna teiesa: 
Komisija za sprejemanje izvajanja zakona o združenem 
delu ter odbora za družbenoekonomske odnose in druž- 
benoekonomski razvoj 
V obravnavi sodelujejo: 
Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije, Gospodarska 
zbornica Slovenije 
Koordinator: 
delegat v zveznem zboru Rado Roter 

15. Osnutek zakona o spremembah zakona o 
skupnem obsegu proračunskih odhodkov 
federacije za leto 1981 
Predlagatelj: 
Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

Pristojna delovna telesa: 
odbora za finance 
Koordinator: 
vodja delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru repu- 
blik in pokrajin Marko Bule 

16. Osnutek odloka o spremembi odloka o 
določitvi prihodkov od carin in drugih 
uvoznih davščin, ki se v letu 1981 odstopijo 
Interesni skupnosti Jugoslavije za 
ekonomske odnose s tujino 

Predlagatelj: 
Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna teiesa: 
odbora za finance 
Koordinator: 
vodja delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru repu- 
blik in pokrajin Marko Bule 

17. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o 
garanciji med Socialistično federativno 
republiko Jugoslavijo in mednarodno banko 
za obnovo in razvoj za peto kreditno linijo za 
industrijo (VU-1909, (VU-1919, VU-1911 in 
YU-1912) 

Predlagatelj: 
Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
Odbora za finance 
Rok za soglasje: 
konec junija 1981 

18. Predlog zakona o ratifikaciji protokola k 
sporazumu o uvozu predmetov 
prosvetnega, znanstvenega in kulturnega 
značaja 

Predlagateij: 
Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
odbori za družbenoekonomske odnose, Komisija za me- 
dnarodne odnose 
Rok za soglasje: 
konec junija 1981 

19. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma 
med Socialistično federativno republiko 
Jugoslavijo in kraljevino Švedsko o 
izogibanju dvojnemu obdavčevanju 
dohodka in premoženja 
Predlagatelj: 
Skupščina SFRJ (enakopravno delovno področje obeh 
zborov) 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
odbora za finance 
Rok za soglasje: 
konec junija 1981 
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SEJE ZBOROV, 

SREDA, 15. JULIJA 1981 

A) Republiški akti 

1. Predlog ustavnih amandmajev k ustavi SR 
Slovenije 

2. Prediog ustavnega zakona za izvedbo 
ustavnih amandmajev I do VII k ustavi SR 
Slovenije 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna deiovna telesa: 
odbori za družbenopolitični sistem 

3. Predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o volitvah in 
delegiranju v skupščine 
Predlog bo objavljen v Poročevalcu. 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: odbori za družbenopolitični 
sistem 
V obravnavi sodelujejo: 
Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije 
Koordinator: 
predsednik komisije Miro Gošnik. 

4. Predlog zakona o svetu SR Slovenije za 
varstvo ustavne ureditve 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
odbori za družbenopolitični sistem 
Koordinator: 
podpredsednik Skupščine SR Slovenije Ludvik Golob 

« 

5. Osnutek zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o poslovnih stavbah in 
poslovnih prostorih 
Osnutek bo objavljen v Poročevalcu. 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
odbori za družbenoekonomske odnose in odbora za 
urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in var- 
stvo okolja 
V obravnavi sodeluje: 
Republiška konferenca SZDL Slovenije 
Koordinator: 
predsednica Zbora občin Silva Jereb 

6. Osnutek zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o upravljanju in 
razpolaganju s stavbnim zemljiščem 
Osnutek bo objavljen v Poročevalcu. 

Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
odbora za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vpraša- 
nja in varstvo okolja 
V obravnavi sodeluje: 
Republiška konferenca SZDL Slovenije 
Koordinator: 
Predsednica Zbora občin Silva Jereb 

7. Spremembe in dopolnitve samoupravnega 
sporazuma o ustanovitvi posebne 
izobraževalne skupnosti za gozdarstvo 

8. Samoupravni sporazum o ustanovitvi 
posebne izobraževalne skupnosti za 
pedagoško usmeritev 

9. Samoupravni sporazum o ustanovitvi 
posebne izobraževalne skupnosti za 
zdravstveno varstvo 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojno delovno teio: skupina delegatov za proučitev 
samoupravnih sporazumov in statutov samoupravnih in- 
teresnih skupnosti s področja družbenih dejavnosti za 
območje republike 
Koordinator: predsednica Družbenopolitičnega zbora 
Tina Tomlje 
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TOREK, SEJE ZBOROV, 

28. JULIJA 1981 

1. Poročilo izvršnega sveta skupščine SR 
Slovenije o uresničevanju družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 
ter družbenoekonomski politiki in razvoju 
SR Slovenije v letu 1981, s prvo oceno 
možnosti razvoja v letu 1982 
Poročilo bo objavljeno v Poročevalcu. 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Obravnavajo tudi: skupščine samoupravnih interesnih 
skupnosti š področja družbenih dejavnosti 
Pristojna delovna tesela:skupina delegatov za prouči- 
tev poročila Izvršnega sveta o izvajanju resolucije o 
družbenoekonomski politiki in razvoja SR Slovenije v 
letu 1981, odbori za družbenoekonomske odnose in ra- 
zvoj, odbora za finance. 
V obravnavi sodelujejo: Republiški svet Zveze sindika- 
tov Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, samou- 
pravne interesne skupnošti s področja materialne proi- 
zvodnje 
Koordinator: podpredsednik Skupščine SR Slovenije 
Jože Globačnik. 

2. Predlog za izdajo zakona o izpolnjevanju 
obveznosti SR Slovenije do sklada 
federacije za kreditiranje gospodarsko manj 
razvitih republik in SAP Kosovo 
Pristojni: 
2bor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor Pristojna delovna telesa: odbori 
za družbenoekonomske odnose in razvoj 
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V Obravnavi sodeluje: Republiška korrferenca SZDL 
Slovenije 
Koordinator: podpredsednik Skupščine SR Slovenije 
Jože Globačnik 

3. Osnutek zakona o dodatnem prispevku 
solidarnosti v letih 1982 do 1985 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna teiesa: odbora za finance 
Koordinator: predsednica Zbora občin Silva Jereb 

© 

4. Predlog zakona o davkih občanov 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojni delovni telesi: odbora za finance 
V obravnavi sodelujejo: Republiška konferenca SZDL 
Slovenije, Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije 
Koordinatoripredsednik Zbora združenega dela Emil 
Tomažič 

© 

5. Predfog zakona o spremembi zakona o 
prekrških 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna teiesa: odbori za družbenopolitični 
sistem 

6. Predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o samoupravnih 
sodiščih 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna teiesa: odbor za družbenopolitični 
sistem 

7. Predlog zakona o spremembah zakona o 
skladih skupnih rezerv 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna teiesa: odbora za finance 
Koordinator: predsednik Zbora združenega dela Emil 
Tomažič. 

8. Poročilo o izvajanju sklepov in stališč 
skupščine SR Slovenije o temeljnih 
usmeritvah za organiziranje in razvoj 
zunanjetrgovinske mreže in 
zunanjetrgovinskih kadrov doma in v tujini 
Pristojen: 
Zbor združenega dela 
Pristojna delovna telesa: odbor za družbenoekonom- 
ske odnose in komisija za spremljanje izvajanja zakona o 
združenem delu. 
V obravnavi sodeluje: Republiška konferenca SZDL 
Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije 
Koordinator: predsednik Zbora združenega dela Emil 
Tomažič 

9. Predlog dogovora o valorizaciji 
katastrskega prihodka 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

Pnstojna delovna telesa: odbora za finance 
Koordinator: predsednik Zbora združenega dela Emil 
Tomažič 

10. Letno poročilo o delu službe družbenega 
knjigovodstva v SR Sloveniji za leto 1980 
Pristojen: 
Zbor združenega dela 
Pristojno delovno telo: odbor za finance 

Seje zborov, 

23. septembra 1981 

A. Republiški akti 
1. Osnutek zakona o urejanju prostora 

Osnutek bo objavljen v Poročevalcu. 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
odbora za stanovanjsko-komunalna vprašanja in var- 
stvo okolja in ustrezni odbor Družbenopolitičnega 

Koordinator: 
predsednica Zbora občin Silva Jereb 

® 

2. Predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o osebnem imenu 

3. Predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o matičnih knjigah 
Pristojna: 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
odbori za družbenopolitični sistem in komisija za naro- 
dnosti 
Koordinator: 
predsednica Zbora občin Silva Jereb 

4. Osnutek zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o varnosti cestnega 
prosfteta 
Osnutek bo objavljen v Poročevalcu. 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
odbori za družbenopolitični sistem 
Koordinator: 
predsednik Zbora združenega dela Emil Tomažič 

5. Predlog za izdajo zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o prekrških 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
odbori za družbenopolitični sistem 
Koordinator: 
podpredsednik Skupščine SR Slovenije Ludvik Golob 

poročevalec V 



6. Predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o ureditvi določenih 
vprašanj s področja varnosti železniškega 
prometa 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
odbori za družbenopolitični sistem 
Koordinator: 
predsednik Zbora združenega dela Emil Tomažič 

e 

7. Osnutek zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o graditvi objektov 
Osnutek bo objavljen v Poročevalcu. 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
odbori za družbenoekonomske odnose 
Koordinator: 
predsednik Zbora združenega dela Emil Tomažič 

e 

8. Ocena uresničevanja sklepov in stališč 
Skupščine SR Slovenije o obmejnem 
gospodarskem sodelovanju 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
Komisija za mednarodne odnose, odbori za družbe- 
noekonomske odnose 
V obravnavi sodelujejo: 
Republiška konferenca SZDL Slovenije, Gospodarska 
zbornica Slovenije 

• 

9. Predlog periodičnega delovnega načrta 
zbora združenega dela, zbora občin in 
družbenopolitičnega zbora za IV. 
trimesečje 1981 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
delovna telesa skupščine in zborov 
Koordinator: 
predsednik Zbora združenega dela Emil Tomažič 

B. Zvezni akti 

10. Predlog za izdajo zakona o temeljnih 
pravicah iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja z osnutkom zakona 

Pristojni: Zbor združenžgž dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije 
Pristojna delovna telesa: 
odbori za družbenoekonomske odnose 

NADALJNJE 

URESNIČEVANJE 

PROGRAMA DELA 

ZBORA ZDRUŽENEGA 

DELA, ZBORA OBČIN IN 

DRUŽBENOPOLITIČNEGA 

ZBORA SKUPŠČINE SR 

SLOVENIJE ZA LETO 
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V programu dela Zbora združenega dela, Zbora občin in 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za leto 
1981 je predvideno, da bi morali zbori Skupščine SR Slovenije 
v III. trimesečju 1981 obravnavati še naslednje akte oziroma 
vprašanja: 

1. Predlog zakona o energetskem 
gospodarstvu 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: Komisija za spremljanje izva- 
janja zakona o združenem delu, odbori za družbenoe- 
konomske odnose in družbenopolitični sistem, skupina 
delegatov za proučitev zakonskih aktov s področja 
samoupravnih interesnih skupnosti materialne proi- 
zvodnje 
V obravnavi sodelujejo: Gospodarska zbornica Sloveni- 
je, Samoupravna interesna skupnost elektrogospodar- 
stva Slovenije 
Koordinator: predsednica Družbenopolitičnega zbora 
Tina Tomlje. 

2. Predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o gozdovih 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: Komisija za spremljanje izva- 
janja zakona o združenem delu, odbori za družbenoeko- 
nomske odnose in družbenopolitični sistem, skupina 
delegatov za proučitev zakonskih aktov s področja sa- 
moupravnih interesnih skupnosti materialne proizvod- 
nje. 
V obravnavi sodeluje: Gospodarska zbornica Slovenije 
Koordinator: predsednica Družbenopolitičnega zbora 
Tina Tomlje 

3. Predlog za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o samoupravnih 
interesnih skupnostih za PTT promet 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: Komisija za spremljanje izva- 
janja zakona o združenem delu, odbori za družbenoeko- 
nomske odnose in družbenopolitični sistem, skupina 
delegatov za proučitev zakonskih aktov s področja sa- 
moupravnih interesnih skupnosti materialne proizvod- 
nje. 

V! 
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4. 

V obravnavi sodelujejo: Gospodarska zbornica Sloveni- 
je, Samoupravna interesna skupnost za PTT promet 
Koordinator: predsednica Družbenopolitičnega zbora 
Tina Tomlje 

Predlog za izdajo zakona o družbenem 
sistemu informiranja 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: odbori za družbenopolitični 
sistem 
V obravnavi sodeluje: Republiški svet Zveze sindikatov 
Slovenije 
Koordinator: podpredsednik Skupščine SR Slovenije 
Ludvik Golob 

5. Uresničevanje zakonov s področja 
kmetijstva (združevanje kmetov, 
kmetijskega zemljišča, dedovanje 
kmetijskih zemljišč, starostno zavarovanje 
kmetov, preživninsko varstvo kmetov) 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: odbora za družbenoekonom- 
ske odnose 

Vobravr.avi sodelujejo: Gospodarska zbornica Sloveni- 
je, Zadružna zveza Slovenije 
Koordinator: predsednik Zbora združenega dela Emil 
Tomažič 

6. Poročilo o aktivnostih na področju oskrbe 
varčevanja z energijo 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: odbora za družbenoekonom- 
ske odnose in razvoj 
Koordinator: predsednik Zbora združenega dela Emil 
Tomažič 

Poročilo o uresničevanju politike 
zaposlovanja 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije 
Pristojna delovna telesa: odbori za družbenoekonom- 
ske odnose 
V obravnavi sodelujejo: Republiški svet Zveze sindika- 
tov Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije 
Koordinator: podpredsednik Skupščine SR Slovenije 
Jože Globačnik 

8. Informacija o uresničevanju zdravstvenega 
varstva v SR Sloveniji 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: odbora za družbenoekonom- 
ske odnose 
Koordinator: predsednica Zbora občin Silva Jereb 

Ta vprašanja in akte naj bi zbori Skupščine SR Slovenije 
obravnavali na sejah 30. septembra oziroma na sejah v prvi 
polovici oktobra 1981. 
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o družbenem sistemu informiranja 

(ESA-797) 

I. Ustavna podlaga za izdajo zakona 
Ustavna podlaga za izdajo zakona je 14. točka 321. člena ustave SR 

Slovenije, po kateri republika z zakonom ureja razmerja na področju 
družbenega sistema informiranja in določbe 92., 93. in 94. člena ustave 
SR Slovenije, po kateri se določa vsebina in način delovanja družbe- 
nega sistema informiranja ter pravice in obveznosti samoupravnih, 
družbenih in drugih subjektov pri urejanju in organiziranju dejavnosti 
na področju družbenega sistema informiranja. 

II. Ocena stanja in razlogi, ki narekujejo izdajo 
zakona 

1. Nadaljnji razvoj političnega sistema socialističnega samoupravlja- 
nja in družbenoekonomskih odnosov terja temeljito spremembo dose- 
danje prakse na področju družbenega sistema informiranja, podružb- 
Ijanje dejavnosti na področju družbenega sistema informiranja ter 
zlasti odpravo pojavov in teženj, s katerimi se ohranja sedanje stanje in 
odnosi. Proces prilagajanja dosedanje organizacije zbiranja, obdelave 
in izkazovanja podatkov dejanskih sprememb v družbi zahteva po- 
drobnejšo določitev pravic, obveznosti in odgovornosti vseh subjektov 
družbenega sistema informiranja ter vsebine, metodologije, organiza- 
cije in tehnologije informacijskih sistemov in posameznih dejavnosti 
na področju družbenega sistema informiranja in določitev položaja in 
vloge informacijskih služb, odgovornih za zagotavljanje točnih, ažur- 
nih in lahko dostopnih družbeno dogovorjenih podatkov. 

2. V družbenem sistemu informiranja naj bi vsi subjekti dosledno 
uresničevali neodtujljive pravice in dolžnosti, da so informirani in 
imajo možnost dostopa do podatkov ter da informiranje o pojavih in 
odnosih, ki so pomembni za njihovo vsakdanje življenje, delo in odlo- 
čanje. Da bi pospešila uresničevanje pravic, obveznosti in odgovorno- 
sti delavcev, delovnih ljudi in občanov neposredno in združenih v 
temeljne in druge organizacije združenega dela in njihove asociacije, v 
krajevne skupnosti, druge samoupravne organizacije in skupnosti ter 
organiziranih v družbenopolitične skupnosti kot subjektov družbenega 
sistema informiranja ter da bi določila prioriteto urejanja elementov in 
odnosov v družbenem sistemu informiranja, je Skupščina SFR Jugo- 
slavije maja 1979 sprejela Resolucijo o temeljih družbenega sistema 
informiranja. 
V Resoluciji so bile podane ugotovitve, stališča in smernice v zvezi z 
nadaljnjo graditvijo in razvojem družbenega sistema informiranja ter 
temeljna načela, po katerih naj bi deloval enoten družbeni sistem 
informiranja. Resolucija zahteva med drugim, da republika: 

»(1) obravnava stanje na področju informiranja in v skladu s tem 
opredeli svoje potrebe, uskladi zakone, druge predpise in splošne akte 
s potrebami združenega dela; 

(2) v skladu z ustavnimi pooblastili gradi in razvija družbeni sistem 
informiranja v republiki in v ta namen sprejme čimprej zakon o družbe- 
nem sistemu informiranja; 

(3) sprejme spremembe in dopolnitve k sedanjim zakonom, drugim 
predpisom in splošnim aktom, s katerimi se ureja delo sedanjih specia- 
liziranih služb, organov in organizacij, pooblaščenih za zbiranje, obde- 
lavo in izkazovanje podatkov.« 

Sočasno so Skupščina SR Slovenije oz. njeni zbori ob obravnavi 
gradiva »Razvoj družbenega sistema informiranja v SR Sloveniji« za- 
dolžili predlagatelja, da predloži gradivo, v katerem naj natančnejše 
utemelji potrebo za izdajo zakona in v tezah nakaže konkretnejše 
rešitve najpomembnejših vprašanj, ki naj bi jih urejal zakon. 

Februarja 1981 je Skupščina SFR Jugoslavije sprejela predlog za 
izdajo zakona o temeljih družbenega sistema informiranja in o infor- 
macijskem sistemu federacije, junija 1981 pa osnutek zakona. S tem so 
bile podane osnove in temeljna načela izgradnje, razvoja in delovanja 
družbenega sistema informiranja. Kasnitev postopka sprejemanja 
zveznega zakona je vplivala na dinamiko priprave republiškega zakon- 
skega predloga. 

3. Do sedaj so bila izdelana številna analitska gradiva, ki obravnavajo 
posamezna vprašanja družbenega sistema informiranja. Zbrani so bili 
maloštevilni odgovori na anketo, ki jo je Republiški komite za informi- 
ranje naslovil na 30 nosilcev večjih informacijskih sistemov. Na razpo- 
lago je bila tudi ocena stanja in ugotovitve, ki so bile zbrane ob pripravi 
resolucije in predloga za izdajo zakona o temeljih družbenega sistema 
informiranja in informacijskem sistemu federacije. Vse to je omogočilo 
ustrezno analizo in oceno stanja na področju družbenega sistema 
informiranja v SR Sloveniji ter pripravo utemeljitve razlogov, ki nareku- 
jejo izdajo zakona v naši republiki. 

4. Sprejetju zakonov, s katerimi smo uvedli samoupravljanje delav- 
cev, delovnih ljudi in občanov in s tem začeli novo obdobje razvoja 
družbenih odnosov, ni sledil proces prilagajanja obstoječega sistema 
informiranja novonastalim potrebam po podatkih in informacijah. Svo- 
bodno odločanje, kar je temeljna sestavina samoupravljanja, je mo- 
goče le na podlagi ustreznih informacij. Zlasti kasnimo z zakoni in 
predpisi, ki naj bi hitreje urejali nova razmerja na tako zahtevnem in 
kompleksnem področju. Nova ustava. Zakon o združenem delu, Zakon 
o sistemu družbenega planiranja, nove usmeritve na področju eko- 
nomskih odnosov s tujino, novi sistem urejanja cen, dohodkovnih 
odnosov, združevanja sredstev in dela, samoupravnega interesnega 
organiziranja in povezovanja ter delegatskega odločanja, nujno zahte- 
vajo spremembe in dopolnitve v praksi informiranja, predvsem dopol- 
nitev, obstoječih in vzpostavitev novih evidenc in ustreznih baz podat- 
kov, dostopnih vsem samoupravnim in družbenim subjektom. 

5. Na področju družbenega sistema informiranja so bili doseženi 
delni uspehi pri objektivnem informiranju delovnih ljudi in občanov o 
pomembnejših pojavih in odnosih, tokovih in procesih gospodarskega 
in družbenega razvoja. K temu so zlasti prispevale obstoječe velike 
informacijske službe - Zavod za statistiko, Služba družbenega knjigo- 
vodstva, Narodna banka in druge, ki so v okvirih svoje temeljne 
dejavnosti ali za potrebe izvajanja svojih osnovnih funkcij organizirale 
in izvajale zbiranje, obdelavo in izkazovanje podatkov o dejstvih skup- 
nega in splošnega pomena. Omenjene službe so razvile tehnološko 
zahtevne informacijske sisteme, ki pa so ostali med seboj premalo 
usklajeni in povezani, tako po vsebinski kot po metodološki in tehnolo- 
ški plati. Tako so bile tudi modernizacije velikih informacijskih siste- 
mov predlagane in reševane parcialno, posamezne akcije povezovanja 
sistemov po določenih kriterijih pa niso uspele, predvsem zaradi veli- 
kih zamud ter nedoslednosti pri uveljavljanju skupnih osnov (zlasti 
standardov). 

6. Družbeni sistem informiranja na ravni družbenopolitičnih skupno- 
sti je bil do sedaj organiziran in usmerjen predvsem v zadovoljevanje 
informacijskih potreb in zahtev izvršilnih in upravnih organov družbe- 
nopolitičnih skupnosti na vseh ravneh ter poslovodnih struktur gospo- 
darstva. Enako so v samoupravnih organizacijah in skupnostih infor- 
macije namenjene večinoma poslovodnim in drugim vodilnim struktu- 
ram in le v manjši meri zadovoljevanju potreb po podatkih organov 
upravljanja, delegacij in družbenopolitičnih organizacij oz. delavcev, 
delovnih ljudi in občanov. 

7. Sedanje velike informacijske službe zbirajo in obdelujejo veliko 
število podatkov za spremljanje razvoja samoupravnih odnosov in 
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družbenoekonomskih tokov. Osnovne pomanjkljivosti na tem po- 
dročju so zlasti majhno povezovanje podatkov ter njihova relativno 
skromna analitska obdelava oz. nadgradnja, nesorazmerje med zbra- 
nimi podatki in izkazanimi dejstvi, pomanjkanje podatkov o nekaterih 
pojavih in odnosih ter zlasti manj razvita obdelava podatkov in izkazo- 
vanje dejstev, pomembnih za življenje, delo in odločanje v temeljnih 
organizacijah združenega dela, krajevnih skupnostih, samoupravnih 
interesnih skupnostih in družbenopolitičnih skupnostih, predvsem v 
občinah. 

Na podlagi posebne ankete v SR Sloveniji cca 4000 organizacij 
združenega dela v gospodarstvu (njihovo število se je v zadnjih letih po 
prehodu na temeljne organizacije združenega dela kot poročevalske 
enote skoraj podvojilo) izpolnjuje poročila za potrebe informacijskih 
služb mesečno, tromesečno, polletno in letno na več kot 120 obrazcih, 
ki vsebujejo več sto podatkov in se v glavnem ne morejo dobiti 
neposredno iz obstoječih evidenc. Ocenjeno je, da na izpolnjevanju 
omenjenih poročil dela najmanj 2500 delavcev. Pri tem pa organizacije 
združenega dela večinoma ne dobivajo ustreznih povratnih informacij, 
kar negativno vpliva na njihov odnos do dajanja podatkov. 

Proces usklajevanja in racionalizacije evidentiranja, zbiranja, obde- 
lave in izkazovanja podatkov in informacij velikih informacijskih služb 

' (zavodov za statistiko, Službe družbenega knjigovodstva, Narodne 
banke in drugih) bo zahteval velike družbene napore, kajti te informa- 
cijske službe so se doslej razvijale dokaj avtonomno. Njihovo medse- 
bojno usklajevanje bo zahtevalo večji družbeni vpliv in bo trajalo dalj 
časa. 

Istočasno uporabniki premalo sodelujejo pri planiranju informacij- 
skih potreb, na drugi strani pa zbrane podatke, ki so jim na razpolago, 
redko in malo uporabljajo. 

8. V zakonih in drugih normativnih aktih, s katerimi urejamo posa- 
mezna področja družbene reprodukcije, je običajno pomanjkljivo ob- 
delano področje zagotavljanja ustreznih podatkov, na osnovi katerih 
jih je možno izvajati in spremljati njihovo uresničitev. Prav tako so 
pogosto slabo ocenjene možnosti in sposobnosti posameznih nosilcev 
skupnih informacijskih sistemov, ki naj bi zagotovili nove podatke za 
aktualne potrebe skupnega pomena. Vse to povzroča zamude pri 
uresničevanju oz. izvajanju zakonov in vnaša dvome v sistemske reši- 
tve. 

9. Izrazito vertikalna funkcionalna povezanost in organiziranost veli- 
kih informacijskih sistemov oziroma informacijskih služb z vrhom v 
federaciji ovira horizontalno povezovanje, usklajeno in racionalno 
delitev dela, hitrejše spreminjanje in prilagajanje metodologij zajema- 
nja, obdelave, shranjevanja in izkazovanja podatkov novonastalim 
potrebam v družbeni praksi. 

10. Neenotnost metodologij ter večkratno zajemanje podatkov o 
določenem pojavu ali odnosu s strani ene in iste ali več informacijskih 
služb družbenega sistema informiranja povzroča obstoj in uporabo 
različnih uradnih podatkovoz. informacij o istem pojavu. Različna 
uporaba različnih virov podatkov o istem pojavu ali odnosu vnaša 
negotovosti v sistemu delegatskega odločanja. To dodatno povzroča 
nezaupanje v sistem zbiranja podatkov in izkazanih dejstev ter na 
osnovi le-teh sprejetih odločitev. 

11. Poslovodni organi temeljnih in drugih organizacij združenega 
dela oz. upravni in izvršilni organi družbenopolitičnih skupnosti dajejo 
v nekaterih primerih nepopolne podatke in informacije. Tako se do- 
gaja, da se tudi objektivni podatki in informacije, ki jih zagotavljajo 
informacijske službe, uporabljajo v skladu z interesi struktur, ki jih 
izkazujejo. Zadrževanje podatkov in informacij v ozkih krogih, kratenje 
dostopa določenim podatkom in informacijam ter njihova neustrezna 
uporaba negativno vpliva na uresničevanje neodtujljivih pravic delov- 
nih ljudi in občanov kot samoupravljalcev na informiranje. Tako takšni 
podatki, namesto da bi bili realen odraz stvarnega stanja, bolj izražajo 
ožje interese posameznih struktur in skupnosti, ki se na ta način 
prenašajo, vsiljujejo v odločitve na višjih ravneh ne glede nato, kakšen 
je dolgoročen skupen družbeni interes. 

12. Povezovanje podatkov ter postopkov njihove obdelave za prido- 
bivanje informacij temelji na do sedaj izdelanih in razvitih skupnih 
osnovah družbenega sistema informiranja, ki pa so le delno urejene in 
razvite. Pomanjkljivost pa je tudi v tem, da te osnove urejajo predvsem 
podatke in postopke njihove obdelave v velikih informacijskih siste- 
mih, ne 'pa v okviru informacijskih sistemov temeljnih organizacij 
združenega dela, krajevnih skupnosti oziroma občin, Izjema so le tisti 
podatki in postopki, ki se nanašajo na računovodske oz. knjigovodske 
evidence. Neustrezna delitev dela, ki jo pogojuje zlasti zelo majhna in 
pomanjkljiva standardizacija in še nerazvito dogovarjanje in sporazu- 
mevanje med posameznimi izvajalci dejavnosti na področju družbe- 
nega sistema informiranja oz. nosilci informacijskih sistemov, pov- 
zroča večtirnost pri zbiranju in obdelavi podatkov ter obdelavo istih 
podatkov na različnih ravneh. Vse to povzroča veliko družbeno škodo, 
naraščanje neracionalnosti, zmanjšanje produktivnosti in učinkovitosti 
pri informacijskih in administrativnih opravilih in nalogah. 

13. Glede na ustavno opredelitev vloge občin v našem družbenopoli- 
tičnem sistemu, ki odreja njihovo pristojnost za celotno družbeno 
reprodukcijo na njihovem območju, niso ustrezno oblikovani in razviti 
komunalni informacijski sistemi kot organizacijske in tehnično-tehno- 
loške celote, ki zagotavljajo podatke za urejanje odnosov delavcev, 
delovnih ljudi in občanov pri samoupravnem zadovoljevanju njihovih 
materialnih, socialnih, kulturnih irt drugih skupnih potreb, za usmerja- 
nje in usklajevanje gospodarskega in družbenega razvoja na ravni 

občine. To je uresničljivo predvsem s funkcionalno horizontalno pove- 
zavo vseh informacijskih sistemov na ravni občine. 

14. Javno omrežje za prenos podatkov v SFR Jugoslaviji in SR 
Sloveniji je šele v fazi načrtovanja oz. priprave samoupravnega spora- 
zuma med izvajalcem (PTT gospodarstvom) in večjimi uporabniki, 
medtem ko razviti svet to pomembno tehnično infrastrukturo že mno- 
žično uporablja. 

15. Vse večji prehodi na evidence in registre ter nove možnosti 
njihovega povezovanja postavljajo nove zahteve za zaščito podatkov 
pred nepooblaščeno rabo in zlorabo ter zaščito opreme pred možnimi 
poškodbami in diverzijami. Kljub večletnim opozorilom srno to vpraša- 
nje začeli reševati šele pred kratkim. 

16. Velik zaostanek ugotavljamo tudi na področju proizvodnje raču- 
nalniške opreme, raziskovalnega dela ter strokovnega usposabljanja 
kadrov in izobraževanja uporabnikov informacijskih sistemov. Spora- 
zumevanje in dogovarjanje na teh področjih se je komaj začelo. 

17. Na področju družbenega sistema informiranja še vedno ni uve- 
ljavljeno načelo, po katerem so osnova za urejanje odnosov med 
dajalci in uporabniki podatkov z ene strani ter izvajalci dejavnosti 
družbenega sistema informiranja z druge strani praviloma dohodkovni 
odnosi. To pogojuje zelo majhno kritičnost uporabnikov do obstoje- 
čega stanja na področju družbenega sistema informiranja ter zlasti do 
vsebine in kvalitete dela velikih informacijskih služb. 

18. Eden od temeljnih vzrokov prepočasne samoupravne preobrazbe 
velikih informacijskih služb nasploh ter zaostajanja v razvoju družbe- 
nega sistema informiranja je še nerazvito podružbljanje dejavnosti na 
področju družbenega sistema informiranja. Razen tega še vedno ni 
ustrezno uveljavljen neposreden družbeni vpliv delavcev, delovnih 
ljudi in občanov na vsebino in kvaliteto podatkov, ki se zbirajo, obdelu- 
jejo in izkazujejo v skupnih informacijskih sistemih. Tako še vedno ni v 
celoti prišlo do uveljavljanja določbe, da so dejavnosti na področju 
družbenega sistema informiranja posebnega družbenega pomena. 

III. Načela, na katerih naj temelji zakon in 
poglavitne rešitve v zakonu 

1. Temeljna izhodišča za urejanje elementov in odnosov družbenega 
sistema informiranja v SR Sloveniji predstavljajo družbene težnje in 
politične usmeritve v zvezi z izgradnjo in delovanjem družbenega 
sistema informiranja, ki jih vsebujejo predvsem naslednji dokumenti: 

. (1) Resolucija XI. kongresa ZKJ in VIII. kongresa ZKS, 
(2) Razprava Edvarda Kardelja »Smeri razvoja političnega sistema 

samoupravljanja«, 
(3) Stališča o družbenem sistemu informiranja, sprejeta na skupni 

seji komisije Predsedstva CK ZK Slovenije za politično propagando in 
informacijsko dejavnost in Tiskovnega sveta Predsedstva Republiške 
konference SZDL. 

(4) Opredelitve 30. seje Predsedstva CK ZKJ o nadaljnjem razvoju 
političnega sistema, 

(5) Stališča o družbenem sistemu informiranja 6. seja CK ZKS, 
(6) Razprave Zveznega sveta za vprašanja družbene ureditve, 
(7) Razprava Republiškega sveta za vprašanja družbene ureditve. 
Usmeritev za ustrezne spremembe dosedanje prakse na področju 

družbenega informiranje daje zlasti zvezna resolucija o temeljih druž- 
benega sistema informiranja ter sprejeti osnutek zakona o temeljih 
družbenega sistema informiranja in informacijskem sistemu federa- 
cije. Ustava ter sprejete opredelitve in stališča, tako na zvezni kot 
republiški ravni, poudarjajo, da je potrebno organizirati, razvijati in 
vzdrževati tak sistem informiranja, v katerem bodo vsi samoupravni in 
družbeni subjekti na osnovi dogovorjenih pravic in obveznosti zago- 
tavljali informiranje oz. dostop do podatkov, ki so pomembni za življe- 
nje, delo in samoupravno odločanje, spremljanje, usmerjanje in plani- 
ranje družbenega razvoja, usklajevanje odnosov v družbeni reproduk- 
ciji, izvajanje funkcij oblasti in upravljanja družbenih zadev, za uresni- 
čevanje neposredne in svobodne menjave dela ter ekonomskih odno- 
sov s tujino, za samoupravno sporazumevanje in družbeno dogovarja- 
nje oz. za delovanje sistema socialističnega samoupravljanja v celoti. 
Tak sistem bo možno zgraditi le na osnovi skupno opredeljenih ele- 
mentov in odnosov, ki bodo omogočali smotrno, učinkovito, povezano 
in usklajeno evidentiranje, zbiranje, obdelavo, izkazovanje, shranjeva- 
nje, prenos in objavljanje družbeno dogovorjenih podatkov ter njihovo 
dostopnost in dosledno uporabo. 

Skladno z navedenimi izhodišči in usmeritvami je potrebno obstoječi 
sistem informiranja prilagoditi spremembam v družbenoekonomskih 
odnosih in v družbenopolitičnih skupnostih, tako da bo sposoben 
zagotoviti točne, aktualne, celovite pravočasne in lahko dostopne 
podatke posebnega in skupnega pomena. 

Tako bo zagotovljeno še bolj učinkovito in dosledno izvajanje določil 
zakona o združenem delu in zakona o družbenem planiranju ter drugih 
sistemskih zakonov. Na teh osnovah je hkrati potrebno opredeliti 
skupne vsebinske, organizacijske, metodološke, tehnične in tehnolo- 
ške elemente sistema, ter odnose pri upravljanju in koordinaciji v 
sistemu, opredeljevanju vsebine in njene dostopnosti, delitvi dela in 
povezovanju, planiranju in zagotavljanju sredstev za izvajanje posa- 
meznih dejavnosti. 

2. Rešitve v zakonu naj bi temeljile na naslednjih načelih: 
(1) da se zagotovi odločilna vloga delavcev, delovnih ljudi in obča- 

nov pri izgradnji in upravljanju družbenega sistema informiranja ter pri 
opredeljevanju njegove vsebine in zagotavljanju dostopa do podatkov 
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v skladu s potrebami, pravicami in možnostmi subjektov družbenega 
sistema informiranja, z namenom povečanja njihovega individualnega 
in skupnega znanja; 

(2) da se organizirajo in vzdržujejo taki sodobni informacijski si- 
stemi, ki bodo zagotavljali podatke, ki po svojem obsegu, vsebini in 
načinu predstavitve služijo predvsem živlejnju, delu in odločanju v 
samoupravnih organizacijah in skupnostih, sprejemanju in spremlja- 
nju izvajanja samoupravnih odločitev, načrtovanju razvoja ter zlasti 
uresničevanju sprejetih sistemskih, političnih in ekonomskih rešitev 
oz. so odraz aktualnih informacijskih potreb na vseh ravneh družbene 
organiziranosti. Temeljni učinek družbenega sistema informiranja 
mora biti skok v kvaliteti življenja, dela in upravljanja, ki pa ne pred- 
stavlja osvobajanje temveč olajšanje izvajanja posameznih nalog pri 
upravljanju in odločanju: 

(3) da se vzpostavljajo in razvijajo taki informacijski sistemi, ki v 
svojih bazah podatkov zagotavljajo informacijsko osnovo za sočasno 
izvajanje večjega števila različnih opravil in nalog (razvojnih, poslov- 
nih, operativnih, planskih, upravljalskih, nadzornih, kontrolnih) njiho- 
vih nosilcev oziroma uporabnikov; 

(4) da se zagotovi preprečevanje ponavljanja in neracionalnosti pri 
postopkih obdelave in prenosa: podatkov in pridobivanja informacij; 

(5) da se organizirajo in vzdržujejo izvirno vodene baze podatkov in 
iz njih sestavljene banke podatkov za večkratno in večstransko upo- 
rabo; 

(6) da je omogočena učinkovita delitev dela in specializacija kadrov 
ter medsebojno povezovanje in usklajevanje posameznih nalog pri 
izvajanju dejavnosti na področju družbenega sistema informiranja; 

(7) da subjekti družbenega sistema informiranja dogovorno in spora- 
zumno opredeljujejo in prevzemajo odgovornost za izvajanje posa- 
meznih nalog skupnega pomena za vse udeležence v sistemu; 

(8) da se z dogovori in sporazumi zagotovi hitrejši razvoj tehničnih in 
tehnoloških elementov družbenega sistema informiranja, pridobivanje 
potrebnega znanja in usposabljanja kadrov; 

(9) da se organizira razvijanje in uveljavljanje skupnih osnov družbe- 
nega sistema informiranja kot elementov povezovanja podatkov po 
vsebini, v prostoru in času ter s tem večanje enotnosti, racionalnosti, 
učinkovitosti in produktivnosti tako v posameznih informacijskih siste- 
mih kot v družbenem sistemu informiranja v celoti: . 

(10) da se sredstva za izvajanje dejavnosti družbenega sistema in- 
formiranja zagotovijo razen iz sredstev za splošno porabo tudi na 
polagi svobodne menjave dela oziroma z dohodkovnim povezovanjem 
uporabnikov in izvajalcev informacijskih storitev ob uveljavljanju real- 
nih stroškov obdelave podatkov in pridobivanja informacij; 

(11) da organiziranost informacijskih sistemov in izvajanja dejavno- 
sti družbenega sistema informiranja zagotavlja zajemanje in obdelavo 
podatkov tam, kjer nastajajo, ter neposreden dostop uporabnikom do 
vseh pomembnih podatkov tam, kjer jih najbolj potrebujejo; 

(12) da se pri vsakem informacijskem sistemu kot element obvez- 
nega medsebojnega informiranja med subjekti družbenega sistema 
informiranja in kot izhodišče za pridobivanje celovitih podatkov obli- 
kujejo in vzdržujejo obvezne enotne baze podatkov (minimum podat- 
kov); 

(13) da se s tem v zvezi organizirajo obvezni enotni katalogi podat- 
kov pri vsakem posameznem informacijskem sistemu in vzpostavi 
centralni katalog podatkov družbenega sistema informiranja ter regi- 
ster družbenih evidenc; 

(14) da se zagotovi v republiki ustrezna tehnična infrastruktura in 
predpisi za hiter, cenen in zanesljiv prenos podatkov med posamez- 
nimi informacijskimi sistemi in do posameznega uporabnika; 

(15) da se vključujejo v širši obtok le nujno potrebni podatki ob 
zagotavljanju enostavnega dostopa do predpisanih in dogovorjenih 
podatkov, organiziranih v obveznih enotnih bazah podatkov, tako da si 
lahko vsak uporabnik neposredno izbere vse potrebne podatke, na 
osnovi katerih si bo samostojno pridobil objektivno informacijo oz. 
zahtevano znanje za svojo odločitev ali akcijo; 

(16) da se pri vseh subjektih družbenega sistema informiranja izvaja 
zaščita podatkov in varovanje elementov informacijskih sistemov pred 
nemarnostjo, zlorabo in sovražnim delovanjem oziroma elementarno 
nesrečo; 

(17) da se pri načrtovanju in delovanju, informacijskega sistema 
upoštevajo koncepti družbene samozaščite, splošnega ljudskega od- 
pora in teritorialne obrambe; 

(18) da se onemogoči monopolizacija in zloraba podatkov oziroma 
manipuliranje s podatki, to je prirejanje podatkov z namenom prikriva- 
nja dejstev in zavajanja ter koriščenje pravice razpolaganja s podatki 
pri uveljavljanju ožjih, parcialnih interesov; 

(19) da se vzpostavi učinkovit sistem družbenega usmerjanja razvoja 
dejavnosti na področju družbenega sistema informiranja in upravljanja 
posameznih, zlasti skupnih informacijskih sistemov zaradi zagotovitve 
izvajanja sprejete politike (ustanovitev svetov za družbeni sistem infor- 
miranja) in strokovna koordinacija dejavnosti nosilcev informacijskih 
sistemov ter izvrševanje posebnih in skupnih razvojnih nalog (ustano- 
vitev organizacij za družbeni sistem informiranja). 

3. Predlagani zakon naj bi pomenil odločilni korak v prizadevanjih za 
dosledno uresničevanje ustavnih določil o diužbenem sistemu infor- 
miranja, zato predvideva vrsto sprememb in dopolnitev v dosedanji 
praksi organiziranja dejavnosti na področju družbenega sistema infor- 
miranja; 

Tako naj bi subjekti družbenega sistema informiranja izoblikovali v 

okviru enotnega družbenega sistema informiranja informacijske si- 
steme v skladu s posebnimi in skupnimi družbenimi potrebami. Tako 
izoblikovani informacijski sistemi predstavljajo urejene celote podat- 
kov in postopkov njihove obdelave, informacijske opreme in standar- 
dov, za pridobivanje ustreznih informacij o določenih pojavih in odno- 
sih, ki jih opredeljujejo zahteve njihovih uporabnikov. V okviru infor- 
macijskih sistemov se neposredno izvajajo posamezne dejavnosti na 
področju družbenega sistema informiranja in sicer evidenčna, knjigo- 
vodska, statistična, dokumentacijska, knjižničarska, analitska ter infor- 
macijsko-komunikacijska dejavnost. Strokovna osnova naštetih dejav- 
nosti pa je informatika, ki obsega projektiranje, izgradnjo, vrednotanje, 
uporabo in vzdrževanje sistemov za obdelavo in prenos podatkov, 
določanje in izdelavo vsebinskih, metodoloških, tehnoloških in tohnič- 
nih standardov, razvijanje programske računalniške opreme, pridobi- 
vanje in prenos znanja, vzgojo kadrov ter usposabljanje uporabnikov 
za oblvadovanje informacijske tehnike in tehnologije pri obdelavi po- 
datkov in pridobivanju informacij v okviru ustreznih informacijskih 
sistemov. 

Izvajanje teh dejavnosti naj bi subjekti družbenega sistema informi- 
ranje organizirali v temeljnih in skupnih informacijskih službah, ki se 
lahko oblikujejo ali ustanovijo kot enote v sestavi organizacij in skup- 
nosti, delovne skupnosti ali kot organizacije združenega dela. 

Za zagotovitev družbenega vpliva na razvoj informacijskih sistemov 
in izvjanje dejavnosti na področju družbenega sistema informiranja je 
predvidena ustanovitev ustreznih družbenih teles - svetov za družbeni 
sistem informiranja na ravni družbenopolitičnih skupnosti. 

4. Subjekti družbenega sistema informiranja naj bi v bodoče samo- 
stojno, na temelju zakona in v skladu z dogovori in sporazumi organizi- 
rali, razvijali in posodabljali ter urejali informacijske sisteme za zado- 
voljevanje posebnih in skupnih informacijskih potreb. Pri organizira- 
nju in urejanju skupnih informacijskih sistemov naj bi subjekti družbe- 
nega sistema informiranja dogovorno in sporazumno določali temelj- 
nega nosilca ustreznega skupnega informacijskega sistema, ki je od- 
govoren za njegov razvoj in koordinacijo dela vseh njegovih uporabni- 
kov-udeležencev. Programe skupnih informacijskih sistemov določajo 
in sprejmejo udeleženci dogovora oz. sporazuma o razvoju posamez- 
nega informacijskega sistema, s katerim istočasno določijo, kako bodo 
za potrebe dela in nalog s svojega področja pravilno in pravočasno 
evidentirali in vnašali podatke ter jih uporabljali v skupnem informacij- 
skem sistemu in dajali na razpolago ostalim subjektom. 

5. Pri dosedanji izrazito vertikalni organiziranosti skupnih informa- 
cijskih sistemov in informacijskih služb je potrebno uveljaviti tudi 
horizontalno povezavo dejavnosti in tokov informiranja, ker bo le tako 
možno doseči enoten, celovit in usklajen sistem, ki bo skupna last in 
skrb vseh subjektov družbenega sistema informiranja na ravni dolo- 
čene družbenopolitične skupnosti. Horizontalna povezava informacij- 
skih sistemov naj bi potekala na občinski, republiški in zvezni ravni. 

Tako naj bi komunalni informacijski sistem zagotavljal podatke za 
urejanje pogojev za življenje in delo delovnih ljudi in občanov, za 
urejanje njihovih odnosov pri samoupravnem zadovoljevanju material- 
nih, socialnih, kulturnih in drugih skupnih potreb, za usmerjanje in 
usklajevanje gospodarskega in družbenega razvoja in za urejanje 
razmerij neposrednega pomena za delovne ljudi in občane. Te podatke 
bo ta sistem zagotavljal iz lastnih evidenc in registrov oziroma baz 
podatkov, ter iz posebnih in skupnih informacijskih sistemov tako na 
ravni občine kot na ravni republike in širše. V komunalnem informacij- 
skem sistemu naj bi se izvajalo tudi povezovanje podatkov, ki jih 
zagotavljajo informacijski sistemi na ravni občine predvsem pa infor- 
macijski sistemi temeljnih organizacij združenega dela, krajevnih 
skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti. 

V republiškem informacijskem sistemu naj bi se zagotavljalo eviden- 
tiranje, zbiranje, obdelava, shranjevanje in prenos podatkov potrebnih 
za izvajanje temeljnih funkcij republiške in občinskih skupščin družbe- 
nopolitičnih skupnosti in njihovih izvršnih svetov ter občinskih in 
republiških organov, organizacij in skupnosti ter izvajalo povezovanje 
vseh dejavnosti na področju družbenega sistema informiranja na ravni 
republike. Istočasno bi se v tem sistemu na skupnih osnovah povezo- 
vali vsi komunalni informacijski sistemi v republiki. Temeljni nosilci 
komunalnih in republiškega informacijskega sistema naj bi bile že 
omenjene organizacije za družbeni sistem informiranja skupaj z že 
obstoječimi skupnimi informacijskimi službami. Predlagane rešitve 
temeljijo predvsem na prekvalifikaciji obstoječega strokovnega kadra, 
ki že sedaj opravlja naloge s področja družbenega sistema informira- 
nja, njihovi boljši povezanosti in organiziranosti. 

6. Poseben sklop vprašanj, ki naj jih ureja predvideni zakon, so 
skupne osnove družbenega sistema informiranja (usklajeni programi 
zbiranja, obdelave in izkazovanja podatkov, enotne evidence in regi- 
stri, enotne metodologije, standardi). S skupnimi osnovami naj bi se 
zagotavljali pogoji za povezovanje postopkov obdelave podatkov, tako 
da je omogočena postopna, enakomerna in porazdeljena obdelava 
podatkov ter organiziranje in vzdrževanje večnamenskih baz podatkov. 
Tako bodo zagotovljeni podatki, ki se lahko primerjajo in povezujejo 
po vsebini, v prostoru in času. Skupne osnove bodo morale zagotoviti 
tudi smotrno delitev dela med posameznimi izvajalci dejavnosti in na 
področju družbenega sistema informiranja zlasti med velikimi informa- 
cijskimi službami ter omogočati ustrezno specializacijo kadrov. Te- 
meljni vir podatkov za pridobivanje informacij bodo tako lahko le 
poenotene evidence, registri in baze podatkov, organizirane in vzdrže- 
vane na način, ki omogoča njihovo večkratno in večstransko rabo. 
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Razen z zakoni in predpisi bodo skupne osnove opredeljene in dolo- 
čene tudi z dogovori in sporazumi zainteresiranih subjektov družbe- 
nega sistema informiranja. Za izdelovanje in uveljavljanje posameznih 
skupnih osnov, zlasti standardov, bodo odgovorni predvsem temeljni 
nosilci skupnih informacijskih sistemov. 

7. Za zagotavljanje pregleda nad podatki, ki se obdelujejo v posa- 
meznih informacijskih sistemih ter hitrejšega in enostavnejšega do- 
stopa do njih z namenom pridobivanja celovitejših informacij, se 
predvideva organiziranje centralnega kataloga podatkov. Centralni 
katalog podatkov naj bi se organziral kot evidenca, ki otjsega podatke 
o lokaciji, organizaciji, ažurnosti, natančnosti, mediju shranjevanja, 
načinu in obliki zapisa ter načinu dostopa do vseh podatkov, ki so na 
voljo subjektom družbenega sistema informiranja v republiki. 

Za zagotavljanje načela enkratnega zajemanja podatkov in prepre- 
čevanja nepotrebnih podvajanj ostalih postopkov obdelave podatkov 
se predvideva organiziranje registra vseh obstoječih družbenih evi- 
denc v republiki. 

8. Posebne določbe predvidenega zakona naj bi opredeljevale jav- 
nost in dostopnost podatkov v družbenem sistemu informiranja. Tako 
bi podatki in informacije, ki se zagotavljajo v družbenem sistemu 
informiranja, bili javni in vsakomur dostopni pod enakimi pogoji, razen 
podatkov in informacij, ki se določajo kot tajni ali jih ni dovoljeno 
objavljati. Subjekti družbenega sistema informiranja bodo morali v 
skladu z zakonom, drugim predpisom ali samoupravnim splošnim 
aktom zagotoviti javnost in dostopnost podatkov in informacij, in sicer: 
(1) z zagotavljanjem enostavnega dostopa do podatkov, 
(2) z izmenjavo podatkov in informacij, 
(3) z izdajanjem podatkov in informacij na predpisan način na zahtevo 
drugih subjektov družbenega sistema informiranja, 
(4) z objavljanjem v publikacijah, sredstvih javnega obveščanja in na 
druge načine po dogovorjenem programu ter 
(5) z neposrednim obveščanjem. 

Tako naj bi bil osrednji cilj družbenega sistema informiranja ne samo 
zagotavljanje obveščanja, temveč predvsem zagotavljanje dostopnosti 
do podatkov, ki se evidentirajo, zbirajo, obdelujejo in izkazujejo v 
družbenem sistemu informiranja in to vsem subjektom pod enakimi 
pogoji. Tako bo delavec v temeljni organizaciji združenega dela ali 
delovni človek in občan v krajevni skupnosti oz. občini lahko neposre- 
dno prišel do podtkov, na osnovi katerih si bo pridobival potrebne 
objektivne informacije za svoje vsakdanje življenje, delo in odločanje. 
Neposreden dostop do podatkov bo omogočen le z njihovim organizi- 
ranjem v enotne baze in banke podatkov in shranjevanjem na takšne 
medije in v takšne računalniške sisteme, iz katerih jih bo možno 
neposredno, hitro in enostavno črpati s sodobno komunikacijsko 
tehniko. 

9. V zvezi z opredelitvijo v ustavi, da so dejavnosti na področju 
družbenega sistema informiranja posebnega družbenega pomena, bo 
ustrezno opredeljen način družbenega vpliva, zlasti vpliva delavcev in 
drugih delovnih ljudi na graditev, delovanje in razvoj družbenega 
sistema informiranja v celoti ter na delo informacijskih služb, ki skrbijo 
za razvoj in delovanje skupnih informacijskih sistemov. V ta namen se 
predvideva ustanovitev ustreznih, družbenih teles-svetov za družbeni 
sistem informiranja tudi pri posameznih velikih skupnih informacijskih 
službah. 

IV. Ocena potreb po finančnih sredstvih 
Izvedba predlaganega zakona bo potekala postopoma. Razen že 

predvidenih sredstev za tekoči razvoj dejavnosti na področju družbe- 
nega sistema informiranja bodo potrebna tudi dodatna finančna sred- 
stva za vzpostavljanje novih in posodobljanje obstoječih informacij- 
skih sistemov v skladu s potrebami in možnostmi. 

Sredstva za delo obstoječih, reorganiziranih in novoustanovljenih 
informacijskih služb in delovanje informacijskih sistemov bodo zago- 
tovljena iz sredstev namenjenih za zadovoljevanje splošnih družbenih 
potreb, s svobodno menjavo dela in z neposrednimi tržnimi odnosi pri 
opravljanju storitev v okviru posameznih dejavnosti na področju druž- 
benega sistema informiranja. 

Z dogovori in samoupravnimi sporazumi bo potrebno zagotoviti 
sredstva za razvoj in delovanje skupnih informacijskih sistemov ter 
izdelavo in vzdrževanje skupnih vsebinskih, tehničnih in tehnoloških 
osnov družbenega sistema informiranja v republiki (enotnih baz in 
katalogov podatkov, javnega omrežja za prenos podatkov, bibliotek 
splošne uporabniške programske opreme ter standardov). Za republi- 
ški proračun se z izdajo tega zakona ustvarjajo obveznosti, ki izhajajo 
iz sprejetega družbenega plana in predvidenega programa moderniza- 
cije državne uprave. 

Pri odločanju o sredstvih, ki se bodo vlagala v izgradnjo in nadaljnji 
razvoj družbenega sistema informiranja, je treba upoštevati dejstvo, da 
je le s kvalitetnejšimi podatki in njihovo organizirano in sistematično 
uporabo možno hitreje in uspešneje reševati gospodarska, socialna in 
politična vprašanja pri nadaljnjem razvoju naše družbe. 

Izvedba tega zakona bo zahtevala vedno več kvalitetnega strokov- 
nega in družbenega dela in s tem tudi več sredstev. Razvoj sistema, 
zlasti njegova modernizacija, bo zahtevala znatna sredstva, vendar bo 
njegovo učinkovito delovanje že v kratkem lahko zmanjšalo režijo 
oziroma število administrativnih delavcev. Rezultati, ki bodo doseženi 
z dograjevanjem in modernizacijo informacijskih sistemov ter nadalj- 
njim razvojem družbenega sistema informiranja, bodo večkratno pre- 
segli vložena sredstva. 

Vzpostavitev komunalnih informacijskih sistemov, njihovo mini- 
malno modernizacijo ter izgradnjo javnega omrežja za prenos podat- 
kov je možno uresničiti do leta 1985, nastavitev in tekoče vzdrževanje 
centralnega kataloga podatkov in registra vseh družbenih evidenc pa 
že do leta 1983. V družbenem planu SR Slovenije za obdobje 
1981-1985 je predvidena modernizacija obstoječih in vzpostavitev 
novih skupnih informacijskih sistemov na ravni republike. Nadaljevan 
bo razvoj in modernizacija statističnega informacijskega sistema, in- 
formacijskega sistema organov notranjih zadev in pravosodja, kadrov- 
skega informacijskega sistema ter vzpostavljeni informacijski sistemi 
za področje planiranja, cen, prenosa znanja in tehnologije, investicij, 
prostora in okolja, dohodka občanov. Ob racionalnejši organizaciji, 
večji izkoriščenosti obstoječe informacijske opreme in boljšem angaži- 
ranju obstoječih in novih kadrov, bi potrebovali za dosego omenjenih 
ciljev cca 0,5 milijard din. 

Do konca tekočega srednjeročnega plana bi bilo v SR Sloveniji 
potrebno podvojiti število kadrov, ki neposredno dela na razvojnih in 
tekočih nalogah informatike oziroma izvajanju dejavnosti na področju 
družbenega sistema informiranja, kar bi pomenilo izšolati in prekvalifi- 
cirati cca 7000 strokovnih delavcev. Z ozirom na omejene možnosti bo 
mogoče v tem obdobju zadovoljiti le polovico načrtovanih potreb. 

IV 
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OSNUTEK ZAKONA 

o varnosti cestnega prometa (ESA-711) 

OSNUTEK ZAKONA O VARNOSTI 
CESTNEGA PROMETA - POVZETEK 

Skupščina SR Slovenije je na seji Zbora združenega 
dela dne 20. maja 1981 in seji Zbora občin dne 27. maja 
1981 sprejela predlog za izdajo zakona o varnosti cest- 
nega prometa. Zbora skupščine sta naložila predlagatelju, 
da pripravi osnutek zakona, pri tem pa upošteva pri- 
pombe, predloge in mnenja delovnih teles zborov in skup- 
ščine, pripombe skupin delegatov ter pripombe in mnenja 
iz razprave delegatov na sejah zborov. 

V predloženem osnutku zakona so na novo urejena 
oziroma spremenjena in dopolnjena naslednja bistvena 
vprašanja s področja varnosti cestnega prometa: 

- razširja se krog tistih, ki so odgovorni in dolžni skrbeti 
za varnost v cestnem prometu; 

- sedaj veljavna prometna pravila so dopolnjena z ne- 
katerimi pravili ravnanja, ki naj bi pripomogla k varnejši 
vožnji oziroma varnejšemu poteku prometa. Z zakonom so 
kot novost določena pravila ravnanja pešcev na cesti in 
urejena ježa ter gonjenje in vodenje živine po cesti; dopol- 
njena pa so določila o omejitvi hitrosti za posamezna 
vozi/a, o prevozu oseb ter o obveznosti temeljnih organi- 
zacij združenega dela za vzdrževanje in varstvo cest v 
zvezi z varnim potekom prometa; 

- določila sedaj veljavnega zakona, ki urejajo dolžnosti 
ob prometni nezgodi niso spremenjena, ampak le dopol- 
njena s tem, da so vse obveznosti, ki so naložene tistim, ki 
so v trenutku nezgode na kraju nezgode, naložene tudi 
tistim, ki pridejo prvi na kraj nezgode: 

- dopolnjena so določila, ki z vidika varnosti prometa 

urejajo vprašanja organizacije športnih prireditev na cesti 
in drugih prireditev na ali ob cesti; 

- bistveno drugače so urejena vprašanja, ki se nanašajo 
na izobraževanje in usposabljanje kandidatov za voznike 
oziroma voznikov, organizacijo in delo avto šol, izobraže- 
vanje voznikov in na izpite za voznike ter vozniške inštruk- 
torje; 

- dopolnjena so določila sedaj veljavnega zakona, ki 
urejajo vprašanja v zvezi s preizkusom vozil, registracijo in 
tehničnimi pregledi. Poenostavljen je postopek v zvezi z 
registracijo motornih vozil s tem, da je dana možnost, da 
registracijo opravljajo tudi organizacije, ki opravljajo te- 
hnične preglede, če so za to posebej pooblaščene; 

- pooblaščenim uradnim osebam organov za notranje 
zadeve se ne daje kakšnih novih pooblastil, razen tistih, ki 
izhajajo iz novega zakona o temeljih varnosti cestnega 
prometa; 

- določbe, ki urejajo organizacijo svetov za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu, se v primerjavi s sedaj 
veljavnim zakonom ne spreminjajo, razširja pa se vloga 
teh svetov na področju vzgoje in preventivnega dela ter 
skrbi za uveljavljanje družbene samozaščite na področju 
prometne varnosti; 

- dodani sta dve novi poglavji, ki urejata obvezno zava- 
rovanje traktorjev za škodo storjeno drugim in notranjo 
kontrolo v organizacijah združenega dela, drugih samou- 
pravnih organizacijah in skupnostih ter organih, ki oprav- 
ljajo javni prevoz in prevoz za lastne potrebe; 

- kazenske določbe so usklajene z zakonom o temeljih 
varnosti cestnega prometa in zakona o prekrških. 

Izvajanje predloženega osnutka zakona ne bo terjalo 
dodatnih finančnih sredstev za družbenopolitične skup- 
nosti. 
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OPOMBE: ZAKON 
O VARNOSTI CESTNEGA PROMETA 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
S tem zakonom se urejajo pravila ravnanja udele- 

žencev v cestnem prometu, določajo njihove ob- 
veznosti in odgovornosti, kot tudi obveznosti in 
odgovornosti vseh, ki so posredno ali neposredno 
odgovorni za varnost v cestnem prometu. 

2. člen 
Za promet na cestah veljajo določbe zakona o 

temeljih varnosti, cestnega prometa (Ur. list SFRJ, 
št. 63/80), določbo tega zakona ter določbe predpi- 
sov, izdanih na njuni podlagi. 

3. člen 
Delovni ljudje in občani v okviru izvajanja nalog s 

področja družbene samozaščite, organizirani v or- 
ganizacijah združenega dela, drugih samoupravnih 
organizacijah in skupnostih, krajevnih skupnostih, 
samoupravnih interesnih skupnostih, družbenopo- 
litičnih skupnostih, družbenopolitičnih organizaci- 
jah, drugih družbenih organizacijah in društvih, 
skrbijo za varnost v cestnem prometu in ustvarjajo 
pogoje za varno in pravilno potekanje prometa ter 
preprečevanje prometnih nezgod in drugih nevar- 
nosti s tem, da: 

- organizirajo in izvajajo prometno-varnostno 
vzgojo in preventivno delo; 

- opozarjajo pristojne organe, organizacije in 
skupnosti na pomanjkljivosti oziroma nevarnosti, ki 
vplivajo ali bi lahko vplivale na varnost v cestnem 
prometu; 

• - pomagajo, če pride do prometne nezgode in 
ob drugih nevarnostih v prometu; 

- skrbijo za odpravo okoliščin in stanja na cesti, 
ki ogroža udeležence v prometu in varnost pro- 
meta. 

4. člen 
Sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, 

kot posebna telesa na področju vzgoje in preventi- 
ve v cestnem prometu, skrbijo za uveljavljanje druž- 
bene samozaščite na področju prometne varnosti, 
za dvig varnostne in prometne kulture udeležencev 
v prometu, za razvijanje humanejših in solidarnej- 
ših odnosov med vozniki in drugimi udeleženci v 
prometu, kot tudi za ustvarjanje pogojev za varen 
promet ter opravljajo druge naloge, določene s tem 
zakonom. 

5. člen 
Organi za notranje zadeve nadzorujejo izvajanje 

predpisov in ukrepov, ki se nanašajo na varnost 
cestnega prometa in opravljajo upravne in strokov- 
ne zadeve, ki se nanašajo na vozniške izpite, vozni- 
ška dovoljenja, registracijo vozil na motorni pogon, 
tehnične preglede vozil na motorni pogon ter druge 
upravne zadeve s področja varnosti cestnega pro- 
meta. 

Pri opravljanju nalog iz prejšnjega odstavka 
uprave za notranje zadeve neposredno urejajo, 
nadzorujejo in usmerjajo promet na cestah in izva- 
jajo nadzorstvo nad vozniki in vozili. 

Uprave za notranje zadeve in postaje milice sode- 
lujejo pri svojem delu z ustreznimi službami v orga- 
nizacijah združenega dela, drugih samoupravnih 
organizacijah in skupnostih, kakor tudi s pristojni- 
mi organi družbenopolitičnih skupnosti in drugimi 
organi ustanovljenimi za področje prometne varno- 
sti, ki lahko prispevajo k uspešnemu delu organov 
za notranje zadeve na področju varnosti cestnega 
prometa. 

6. člen 
Avto-moto zveza Slovenije in Zveza združenj šo- 

ferjev in avtomehanikov Slovenije morata nuditi 
avto šolam strokovno pomoč pri izvajanju predpi- 
sanega programa usposabljanja kandidatov za voz- 
nike in skrbeti za to, da se bo v avto šolah izvajalo 
redno obnavljanje in dopolnjevanje znanja po po- 
sebnem programu za voznike inštruktorje in učite- 
lje predpisov. 

Poleg tega si morata organizaciji iz prejšnjega 
odstavka prizadevati za čimboljšo organiziranost 
avto šol in za enotnost učnih pripomočkov in 
opremljenosti avto šol. 

7. člen 
Organi družbeno-političnih skupnosti, pristojni 

za kmetijstvo in gozdarstvo, samoupravne intere- 
sne skupnosti s področja kmetijstva in gozdarstva, 
sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, 
Avto-moto zveza Slovenije in avto-moto društva, 
Zveza združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije 
in združenja šoferjev in avtomehanikov Slovenije, 
kmetijske zadruge in druge oblike združevanja 
kmetov, oranizacije združenega dela, ki proizvajajo 
in tiste, ki dajejo v promet kmetijsko mehanizacijo, 
morajo z ustreznimi ukrepi na svojem področju in z 
vzgojno-izobraževalnim delom prispevati k dvigu 
prometne in varnostne kulture lastnikov oziroma 
uporabnikov traktorjev. 

8. člen 
Nazdorstvo nad izvajanjem predpisov o varnosti 

cestnega prometa, ki se nanašajo na delo v organi- 
zacijah združenega dela, opravljajo pristojne inš- 
pekcije za promet in pristojne inšpekcije za delo. 

Nadzor nad ustavljenimi in parkiranimi vozili na 
parkirnih prostorih, parkirnih prostorih, kjer je par- 
kiranje časovno omejeno in na drugih parkirnih 
površinah izven ceste in mestnih ulicah lahko 
opravljajo tudi komunalni nazdorniki in v zvezi s 
tem izvajajo ukrepe, določene s tem zakonom in s 
predpisi občinskih skupščin ter njihovih organov, 
izdanimi na njegovi podlagi. 

9. člen 
Zaradi nemotenega in varnega poteka prometa v 

naseljih lahko občinska skupščina uredi promet v 
naseljih, zlasti; 

1. prepove promet na posamezni cesti za vsa 
vozila ali za posamezne vrste vozil; 

2. omeji hitrost vožnje skozi naselje; 
3. določi postopek, pogoje in način za odstranje- 

vanje nepravilno parkiranih vozil v primerih iz 147. 
člena tega zakona. 

Zaradi nemotenega in varnega poteka prometa v 
naseljih lahko izvršni svet občinske skupščine: 

1. predpiše pogoje in ukrepe, ki jih je potrebno 
upoštevati pri prekopavanju cest in drugih delih na 
cesti v mestu in naseljih mestnega značaja; 

2. določi prednostne in stranske ceste; 
3. določi enosmerne ceste; 
4. uredi promet pešcev in promet s kolesi, kolesi 

z motorjem in vprežnimi vozili; 
5 uredi gonjenje in vodenje živine; 
6. ukrepa v drugih zadevah lokalnega prometa v 

naseljih. 
Zaradi nemotenega in varnega poteka prometa v 

naseljih lahko pristojni občinski upravni organ za 
promet: 

1. določi parkirne prostore, način parkiranja in 
prepoved ustavljanja ali parkiranja vozil na določe- 
nih cestah in ob trgovskih ter gostinskih objektih; 

2. odredi postavitev in vzdrževanje varovalnih 
ograj na nevarnih krajih, kjer so ogroženi pešci; 

3. odredi posebne tehnične in druge ukrepe za 
varnost otrok na prehodih čez vozišče v bližini šol. 
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10. člen 2. Hitrost OPOMBE: 
Posamezni v tem zakonu uporabljeni izrazi imajo 

tele pomene: 
1. »motokultivator« je vozilo na motorni pogon, 

ki ima eno ali dve osi in največ 12 kw in je konstrui- 
rano tako, da vleče, potiska ali nosi razna zamenlji- 
va orodja in priključke ali služi za njihov pogon in 
za vleko lahkega priklopnika; 

2. »delovni stroj« je vozilo na motorni pogon, 
razen motornih vozil, traktorjev, motokultivatorjev 
in koles z motorjem, ki je prvenstveno namenjeno 
za razna dela z vgrajenimi napravami, in ki na ravni 
cesti ne razvije večje hitrosti od 30 km/h (bager, 
buldožer, kombanj, finišer in drugi); 

3. »traktorski priključek« je zamenljivo orodje za 
opravljanje kmetijskih in drugih opravil, ki ga vleče, 
potiska ali nosi traktor (kot so: obračalnik, trosilnik, 
samonakladalec, škropilnica, itd.); 

4. »triopan znak« je posebna naprava piramidne 
oblike, na kateri so obeleženi naslednji znaki: pro- 
metni znak »stop milica«, znak »milica«, s katerim 
se označuje s katerim se označuje bližina kraja 
prometne nezgode; 

5. »strokovni pregled« je zdravniški pregled z 
odvzemom in analizo krvi ali krvi in urina; 

6. »zapuščeno vozilo« je vozilo, s katerega so 
odstranjene registrske tablice ali je brez veljavne 
registracije ali je huje poškodovano in nihče ne 
skrbi zanj. 

Drugi izrazi v tem zakonu imajo isti pomen kot ga 
določa zakon o temeljih varnosti cestnega prometa, 
zakon o javnih cestah in drugi zakoni. 

II. CESTE 

11. člen 
Temeljne organizacije združenega dela za vzdr- 

ževanje in varstvo cest morajo ceste in cestne ob- 
jekte vzdrževati tako, da so le-te po svojih elemen- 
tih, tehničnih lastnostih in opremljenosti vedno v 
takem stanju, ki zagotavlja varno vožnjo vozil in 
varnost udeležencev v prometu. 

12. člen 
Prehod za pešce in podzemni ali nadzemni pre- 

hod za pešce mora biti v času od prvega somraka 
do popolne zdanitve, ter podnevi ob zmanjšani vid- 
ljivosti primerno osvetljen. 

III. PROMETNA PRAVILA 

1. Vožnja z vozili po cesti 

13. člen 
Na cesti, na kateri sta dva ali več prometnih pasov 

za promet vozil v isti smeri, zaznamovanih z označ- 
bami na vozišču, morajo vozila voziti po sredini 
zaznamovanega prometnega pasu. 

Tovorna motorna vozila, katerih največja dovolje- 
na teža presega pet ton, morajo na cesti v naselju, 
na kateri sta dva ali več prometnih pasov za promet 
vozil v isti smeri, voziti po skrajnem desnem pro- 
metnem pasu, razen na delu ceste pred križiščem 
ali drugim mestom, kjer zavijajo vozila na levo. 

Voznik sme zapeljati z vozilom z enega zaznamo- 
vanega pasu na drugega, če s tem ne ogroža ali ne 
ovira drugih udeležencev v prometu. 

14. člen 
Voznik ne sme obračati vozila na krajih, kjer je 

vidljivost premajhna (vrh klanca, ovinek, nadvoz, 
podvoz, idr.) in na prehodih čez železniško progo. 

15. člen 
Voznik mora ves čas vožnje opazovati tudi pro- 

met za vozilom. Če opazi, da s svojo vožnjo ovira 
vozila za seboj, se mora zlasti pred oziroma na 
vzponih umakniti in voziti po skrajni desni strani 
vozišča, in če to ni dovolj, na prvem primernem 
prostoru ustaviti svoje vozilo izven vozišča in odpe- 
ljati šele, ko ta vozila odpeljejo mimo. 

16. člen 
Na cestah je omejena hitrost vožnje za naslednje 

kategorije vozil na motorni pogon: 
1. na 50 km/h - za avtobuse v javnem mestnem in 

javnem primestnem prometu, če potniki stojijo; 
2. na 50 km/h - če se na tovornem motornem 

vozilu v prostoru, ki je namenjen za tovor, vozijo 
osebe, ki so potrebne za nakladanje in razkladanje 
tovora; 

3. na 80 km/h - za osebne avtomobile, ki vlečejo 
lahki priklopnik; 

4. na 50 km/h - za vozila na motorni pogon, ki na 
cesti vlečejo pokvarjeno vozilo na motorni pogon; 

5. na 50 km/h - za motoma vozila, ki imajo na 
kolesih verige; 

6. na 25 km/h - za traktorje s traktorskim priklop- 
nikom, v katerem se prevažajo osebe, ki so potreb- 
ne za nakladanje in razkladanje tovora. 

Vozniki vozil na motorni pogon iz prejšnjega od- 
stavka se morajo držati v prejšnjem odstavku pred- 
pisanih hitrosti tudi na cesti, na kateri je dovoljena 
večja hitrost. 

17. člen 
Hitrost koles in koles z motorjem, ki vozijo po 

kolesarski stezi, ne sme biti večja od 30 km na uro. 
18. člen 

Voznik, ki se z vozilom približuje križišču, na 
katerem promet ni posebej urejen s svetlobnimi 
prometnimi znaki ali z znaki, ki jih daje pooblašče- 
na uradna oseba organa za notranje zadeve, se 
mora prepričati, če je cesta, na katero zavija, pro- 
sta, in po potrebi zmanjšati hitrost vozila ali vozilo 
ustaviti. 

19. člen 
Voznik mora zmanjšati hitrost toliko, da se po 

potrebi lahko pravočasno ustavi pred nevarnimi in 
nepreglednimi deli ceste, kot tudi, če je promet 
otežen, zlasti pa: 

1. ko pripelje do kraja, kjer je postavljen poseben 
znak ali drugo opozorilo, s katerim je označeno 
ustavljeno vozilo; 

2. ko pripelje do kraja, kjer je postavljen triopan 
znak; 

3. ko pripelje do kraja, kjer je postavljen prometni 
znak »otroci na cesti« ali označba na vozišču »šo- 
la«; 

4. pred prehodom za pešce; 
5. na delih ceste, po kateri hodi veliko pešcev, še 

posebej, če so na cesti ali ob cesti otroci, invalidi, 
stare ali.slabotne osebe; 

6. pred ostrimi in nepreglednimi ovinki; 
7. pred zoženimi deli cest; 
8. na delih ceste z velikim vzdolžnim nagibom; 
9. ko se približuje nepreglednemu vrhu klanca; 
10. ko se približuje skupini pešcev in ko prehiteva 

ali srečava kolono pešcev ali vozi mimo nje; 
11. ko prehiteva ali srečava vprežna vozila, pose- 

bej označena vozila, ki prevažajo nevarne snovi, 
živino ali jezdece ali vozi mimo njih; 

12. če je vozišče pokrito s snegom, ledom, vodo, 
listjem, blatom ali čim drugim in je zaradi tega 
spolzko; 
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OPOMBE: 13 Pred nepreglednimi križišči; 
14. na delih ceste, kjer se izvajajo dela; 
15. ob prehitevanju ali srečevanju vozil izrednih 

dimenzij ali vozil s tovorom izrednih dimenzij; 
16. na delih ceste, kjer je vidljivost občutno 

zmanjšana. 

3. Promet vozil čez zaznamovane 
prehode za pešce 

20. člen 
Voznik, ki se v koloni približuje zaznamovanemu 

prehodu za pešce, kjer promet ni urejen s svetlob- 
nimi prometnimi znaki ali ga ne ureja pooblaščena 
uradna oseba organa za notranje zadeve, ne sme 
zapeljati z vozilom na prehod, če je očitno, da bi se 
moral na njem ustaviti. 

4. Ustavljanje in parkiranje 

21. člen 
Voznik ne sme ustaviti ali parkirati vozila na ploč- 

niku, razen če je to dovoljeno s prometnim znakom. 

22. člen 
Če je parkiranje ali ustavljanje s prometnimi znaki 

omejeno na določen čas, mora voznik motornega 
vozila označiti čas parkiranja na javni parkirni uri 
oziroma na vidnem mestu nameščeni parkirni uri v 
vozilu in ga odpeljati, ko izteče dovoljeni čas za 
parkiranje oziroma ustavljanje. 

23. člen 
Voznik motornega vozila, ki zapusti vozilo, da 

nad njim nima neposrednega nadzorstva, mora 
ukreniti vse potrebno, da ga ne bi kdo neupraviče- 
no uporabil za vožnjo. 

24. člen 
Če je vozilo zaradi okvare onesposobljeno za 

nadaljnjo vožnjo, ga mora voznik takoj odstraniti z 
vozišča, oziroma poskrbeti, da to opravi kdo drug. 
Če voznik tega ne more storiti sam, pa mora to 
opraviti temeljna organizacija zduženega dela za 
vzdrževanje in varstvo cest na stroške lastnika ozi- 
roma imetnika pravice uporabe vozila. 

Če je pokvarjeno vozilo oziroma poškodovano 
vozilo pri prometni nezgodi na delu ceste izven 
vozišča ali neposredno ob cesti, ga mora lastnik 
oziroma imetnik pravice uporabe odstraniti najpoz- 
neje v 24. urah. Č&onesposobljeno vozilo ni odstra- 
njeno v predpisanem roku, ga odstrani temeljna 
organizacija združenega dela za vzdrževanje in var- 
stvo cest na stroške lastnika oziroma imetnika pra- 
vice uporabe vozila najkasneje v treh dneh. 

25. člen 
Temeljna organizacija združenega dela, za vzdr- 

ževanje in varstvo cest je dolžna odstraniti zapu- 
ščeno vozilo s cestnega sveta. 

26. člen 
Voznik, ki je moral ustaviti vozilo na motorni 

pogon na vozišču zaradi okvar, ki so nastale ob 
izvajanju del na cesti, ob prometni nezgodi ali ob 
drugih podobnih dogodkih, ne sme zapustiti vozila. 

Voznik mora v primerih iz prejšnjega odstavka 
ustaviti vozilo čim bliže desnemu robu ceste in v 
taki razdalji od drugega vozila oziroma ovire na 
cesti, da se lahko znova vključi v promet. Vozila se 
ne smejo ustavljati na vozišču vzporedno v dveh ali 
večih kolonah. 

27. člen 
Zdravstveni delavci, ki obiskujejo bolnike ali nu- 

dijo pomoč ponesrečencem in invalidni vozniki 
smejo ustavljati ali parkirati vozila na krajih, kjer 
sicer to ni dovoljeno, če tako ustavljeno ali parkira- 
no vozilo ne predstavlja nevarnosti za druge udele- 
žence v prometu. 

Vozila iz prvega odstavka tega člena morajo imeti 
na vidnem mestu poseben znak, ki ga določi repu- 
bliški sekretar za notranje zadeve. 

5. Vleka vozil 

28. člen 
Vozilo na motorni pogon sme vleči poškodovano 

ali pokvarjeno vozilo na motorni pogon tako, da je 
sprednji ali zadnji del vozila naslonjen ali obešen na 
vlečno vozilo ali na vlečno polprikolico. 

Z vrvjo ali togo zvezo (drogom) se sme vleči 
poškodovano ali pokvarjeno vozilo le do najbližjega 
kraja, kjer je okvaro mogoče odpraviti. 

Z vrvjo ni dovoljeno vleči tovornega motornega 
vozila, avtobusa ali vozila na motorni pogon, na 
katerem so pokvarjene naprave za upravljanje ali 
naprave za ustavljanje. 

S togo zvezo (drogom) ni dovoljeno vleči vozila 
na motorni pogon, ki ima pokvarjeno napravo za 
upravljanje vozila ali vozila, ki ima pokvarjeno de- 
lovno zavoro, če je težje od vlečnega vozila. 

Z vrvjo ali s togo zvezo (drogom) ni dovoljeno 
vleči neregistriranega motornega vozila. 

29. člen 
Naloženo tovorno motorno vozilo, ki je poškodo- 

vano ali pokvarjeno, je dovoljeno vleči samo do 
prvega kraja, ki je primeren za preložitev tovora, le 
izjemoma, če vleka naloženega tovornega motor- 
nega vozila ne predstavlja nevarnosti v prometu, pa 
do prvega kraja, kjer je mogoče popraviti okvaro na 
vozilu. 

30. člen 
Vleka pokvarjenega vozila ni dovoljena, če je 

kateremu od vozil pripet priklopnik. Vleka vozila 
tudi ni dovoljena, če je vozniku vlečenega vozila 
zaradi konstrukcije vlečnega vozila ali tovora na 
vlečnem vozilu ali zaradi drugih okoliščin vidljivost 
tako zmanjšana, da ne more varno upravljati vleče- 
nega vozila ali če voznik vlečenega vozila ne vidi 
svetlobno signalnih naprav na zadnji strani vlečne- 
ga vozila. 

Vlečno vozilo z vlečno polprikolico mora, kadar 
vleče vozilo, imeti prižgano rumeno rotacijsko luč. 

6. Promet vozil na motorni pogon 

31. člen 
Vozila na motorni pogon morajo imeti v cestnem 

prometu predpisane naprave in opremo. Naprave in 
oprema morajo biti brezhibne. 

Vozila na motorni pogon, ki morajo biti opremlje- 
na s tahografom, morajo imeti v tahografu pravilno 
vložen ustrezen vložek (glede na merilno območje 
tahografa), ki mora biti ustrezno izpolnjen in pravo- 
časno zamenjan. Voznik mora imeti pri sebi ključ 
tahografa in uporabljeni vložek, iz katerega je razvi- 
dna vožnja oziroma uporaba vozila v zadnjih 24 
urah. 

Voznik je dolžan na zahtevo pooblaščene osebe 
odpreti tahograf in pokazati vložek. Pooblaščena 
uradna oseba organa za notranje zadeve lahko za- 
časno odvzame tahografski vložek. 
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32. člen 
V javnem linijskem cestnem prometu ali v pro- 

stem cestnem prometu ni dovoljeno uporabljati av- 
tobusov, ki so po svoji konstrukciji namenjeni za 
prevoz potnikov v javnem mestnem in javnem pri- 
mestnem prometu. 

33. člen 
Avtobus, ki vozi v javnem linijskem in javnem 

primestnem prometu ter v prostem cestnem prome- 
tu, ne sme imeti priklopnega vozila za prevoz potni- 
kov. 

Avtobus v javnem mestnem prometu ima lahko 
samo eno priklopno vozilo za prevoz potnikov. 

Avtobus zgibne konstrukcijske sestave se lahko 
uporablja samo v javnem mestnem prometu, v jav- 
nem primestnem prometu pa le, če pogoji ceste in 
varnost prometa to dovoljujeta. Dovoljenje za vož- 
njo avtobusa zgibne konstrukcije v javnem primest- 
nem prometu izda pristojni organ za promet v so- 
glasju s pristojno upravo za notranje zadeve. 

34. člen 
Trakorji morajo imeti vgrajeno atestirano var- 

nostno kabino ali varnostni lok. Variantni dodatek: 
»in vgrajen poseben varnostni pas za voznika«. 

35. člen 
Traktor lahko vleče po cesti tudi posebno prede- 

lan vprežni voz ali vleče oziroma potiska traktorski 
priključek, če je le-ta predpisano opremljen. 

36. člen 
Delovni stroj in motokultivator smeta imeti med 

vožnjo po cesti dodano le napravo ali priključek, ki 
ga je predvidel proizvajalec stroja ali motokultiva- 
torja. 

Delovni stroj mora imeti v cestnem prometu na- 
pravo za varno upravljanje, za ustavljanje, za osvet- 
ljevanje ceste ih za dajanje svetlobnih znakov. 

Motokultivator mora imeti v cestnem prometu 
napravo za varno upravljanje in za ustavljanje; ka- 
dar se motokultivator uporablja v cestnem prometu 
ponoči ali podnevi ob zmanjšani vidljivosti, mora 
biti opremljen z lučjo, kot vprežni voz. Če motokul- 
tivator nima naprav za dajanje svetlobnih znakov in 
voznik zaradi konstrukcije vozila ali zaradi tovora 
na priključku ne more z rokami nakazati, da name- 
rava spremeniti smer ali način vožnje, mora za 
opravljanje teh opravil imeti spremljevalca. 

7. Promet motornih koles, koles z 
motorjem in koles 

37. člen 
Motorno kolo sme imeti bočno prikolico ali priko- 

lico na dveh kolesih, ki jo vleče za seboj. Prikolica 
mora biti pripeta tako, da je zagotovljena stabilnost 
vozila. 

Prikolica, ki jo vleče motorno kolo za seboj, sme 
biti široka največ en meter. 

Določbi prvega in drugega odstavka tega člena 
se smiselno uporabljata tudi za kolesa z motorjem 
in kolesa. 

38. člen 
Otroci, starejši od 7 let, ki se v šolah ali v drugih 

vzgojno izobraževalnih organizacijah usposobijo 
za vožnjo koles, lahko samostojno vozijo kolo v 
prometu na cesti, če imajo pri sebi kolesarsko iz- 
kaznico. 

Otroci, ki se niso usposobili za samostojno vož- 
njo koles po prejšnjem odstavku in otroci do 7. leta 

starosti smejo voziti kolo po cesti samo v spremstvu OPOMBE 
osebe, starejše od 14 let. 

Otroci do 14. leta starosti ne smejo voziti na 
kolesu drugih oseb. 

8. Promet na avtomobilski cesti in na 
cesti, ki je rezervirana za motorna 
vozila 

39. člen 
Na avtomobilski cesti in na cesti, ki je rezervirana 

za motorna vozila, se lahko učijo vožnje kandidati 
za voznike, ki so v avto šoli končali program uspo- 
sabljanja in opravili preizkus znanja iz vožnje mo- 
tornega vozila. 

9. Prevoz oseb 

40. člen 
V osebnem avtomobilu, tovornem vozilu in na 

motornem kolesu se sme voziti le toliko oseb, koli- 
kor je navedeno v prometnem dovoljenju. 

Voznik ne sme voziti oseb v priklopnih hišicah in 
lahkih priklopnikih, ki jih vlečejo motorna vozila. 

41. člen 
V avtobusu, ki vozi v javnem linijskem cestnem 

prometu ali v prostem cestnem prometu, se sme 
voziti le toliko oseb, kolikor ima vozilo vgrajenih 
sedežev. 

V avtobusu, ki vozi v javnem mestnem ali javnem 
primestnem prometu, se sme stoje voziti največ 
toliko potnikov, kot je navedeno v prometnem do- 
voljenju. 

Vrat avtobusa ni dovoljeno odpirati med vožnjo. 
Voznik ne sme pričeti z vožnjo avtobusa, dokler 
potniki niso varno vstopili oziroma izstopili in do- 
kler vrata avtobusa niso zaprta. 

42. člen 
Na tovornih motornih vozilih se sme voziti v pro- 

storu za tovor največ pet oseb, ki so potrebne za 
nakladanje ali razkladanje tovora. 

Na tovornem motornem vozilu se ne smejo voziti 
osebe iz prvega odstavka, če so očitno pod vplivom 
alkohola. 

Osebe iz prvega odstavka tega člena ne smejo v 
vozilu stati, sedeti na stranicah kesona ali na nesta- 
bilnem tovoru kot tudi ne na tovoru, ki presega 
višino kesona. 

Na tovornem motornem vozilu, ki nima stranic 
kesona, na tovornem vozilu z avtomatskim razkla- 
dalcem in na priklopnih vozilih, namenjenih za pre- 
voz tovora, ni dovoljeno voziti ljudi. 

Omejitev števila oseb iz 40. in tega člena, ki se 
smejo voziti v avtobusih oziroma na tovornih mo- 
tornih vozilih, ne velja za vozila oboroženih sil SFRJ 
in organov za notranje zadeve. 

43. člen 
Na traktorju in delovnem stroju se sme poleg 

voznika voziti tudi druga oseba, če je v ta namen na 
njem vgrajen sedež za prevoz drugih oseb, vendar 
le v primeru, če je ta sedež vpisan v prometnem 
dovoljenju. 

Na traktorju in delovnem stroju se ne sme voziti 
osebe, ki je očitno pod vplivom alkohola. 

44. člen 
V cestnem prometu se sme na priklopnem vozilu, 

ki ga vleče traktor ali motokultivator, voziti največ 
pet oseb, ki so potrebne za nakladanje ali razklada- 
nje tovora. 
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OPOMBE: Na priklopnem vozilu, ki ga vleče traktor ali moto- 
kultivator, se ne smejo voziti osebe iz prejšnjega 
odstavka, ki so očitno pod vplivom alkohola. 

Osebe iz prejšnjega odstavka morajo med prevo- 
zom sedeti na podu kesona ali na tovoru, če ta ne 
presega višine kesona. 

Na priključku traktorja, delovnega stroja ali mo- 
tokultivatorja je med vožnjo po cesti prepovedano 
prevažati osebe. 

45. člen 
Voznik kolesa z motorjert} ali kolesa sme voziti 

otroka, starega do 7 let, če je na vozilu posebej 
prirejen sedež za otroka s posebnimi stopalkami. 

Oseb, starejših od 7 let, ni dovoljeno voziti na 
kolesu, razen na posebej izdelanem ali predelanem 
dvo ali večsedežnem kolesu. 

Voznik motornega kolesa in kolesa z motorjem 
sme voziti osebo, ki je stara več kot 7 let, le na 
sedežu, ki je namenjen za prevoz, tako da ta oseba 
okobali vozilo in da med vožnjo drži noge na po- 
sebnih stopalkah. 

Voznik motornega kolesa in kolesa z motorjem 
ne sme voziti osebe, ki je očitno pod vplivom alko- 
hola. 

Na prtljažniku in na prikolici motornega kolesa, 
kolesa z motorjem ali kolesa, ki jo vleče za seboj ali 
potiska, ni dovoljeno voziti ljudi. 

10. Tovor na vozilu 
46. člen 

Vozilo, s katerim se opraylja promet na javnih 
cestah, se ne sme naložiti nad njegovo nosilnostjo 
ali nad dovoljeno osno obremenitvijo ali nad naj- 
večjo dovoljeno težo. 

Tovor na vozilu mora biti naložen oziroma pritr- 
jen tako, da pe pada na cesto, da se ne vleče po 
cesti in da ne onesnažuje oziroma ne moči ceste. 

Verige, vrvi in druga sredstva morajo biti pritrjena 
na vozilu tako, da ne povzročajo nevarnosti ali ovire 
za ostale udeležence v prometu. 

11. Gonjenje in vodenje živine ter ježa 

47. člen 
Posamezne živali, črede ali krdela sme po cesti 

goniti ali voditi le tisti, ki jih glede na svojo starost 
in fizične lastnosti lahko ves čas popolnoma obvla- 
duje in ukrene, kar je treba, da prepreči nevarnost. 

Oseba, ki je očitno pod vplivom alkohola, ne sme 
jezditi, goniti ali voditi živino po cesti. 

48. člen 
Jezdec sme, če ni posebne steze za ježo, jezditi 

žival po skrajnem desnem robu ceste. 

12. Hoja pešcev 

49. člen 
Če ni ob vozišču posebej urejene površine za 

pešce, smejo pešci uporabljati za hojo največ en 
meter širok del vozišča, računano od roba vozišča. 

Na cesti izven naselja morajo pešci ponoči in ob 
zmanjšani vidljivosti med hojo po vozišču nositi na 
vidnem mestu ustrezna odsevna telesa. 

50. člen 
Preden gre čez vozišče, se je pešec dolžan pre- 

pričati, ali se mu ne približuje kakšno vozilo. Zato 
mora pogledati na levo in na desno. 

51. člen 
Če se po prometnem pasu vozila premikajo v 

koloni vozil mora pešec, preden stopi na zaznamo- 
vani prehod za pešce, kjer promet ni urejen s svet- 
lobnimi prometnimi znaki ali ga ne ureja poobla- 
ščena uradna oseba organa za notranje zadeve, z 
dvigom roke nakazati svojo namero in sme stopiti 
na tak prehod šele, ko so se vozila ustavila. 

52. člen 
Pešec ne sme prečkati vozišča izven prehoda za 

pešce na kraju, kjer sta na vozišču dva ali več 
prometnih pasov za vožnjo v isto smer, kot tudi ne 
na nepreglednih krajih na cestah izven naseljenih 
krajev (nepreglednih ovinkih, na vrhu klanca ipd.). 

Preden stopi na vozišče, da bi se izognil oviri na 
pločniku, se mora pešec prepričati, če lahko to stori 
varno glede na ostale udeležence v prometu. 

53. člen 
Otroci morajo ponoči in ob zmanjšani vidljivosti 

med hojo po vozišču nositi na vidnem mestu 
ustrezna odsevna telesa. 

Otroci, ki obiskujejo prvi razred osnovne šole, 
. morajo na poti v šolo in iz šole nositi poleg odsev- 
nega telesa tudi rumeno rutico, nameščeno okoli 
vratu. Otroci, ki obiskujejo vzgojno varstvene usta- 
nove, morajo na poti do ustanove in iz ustanove 
domov imeti spremstvo. 

Vodstva vzgojno izobraževalnih organizacij mo- 
rajo ob sprejemu novih učencev prvega razreda te 
seznaniti z najbolj varnimi potmi za prihod in odhod 
iz šole, ki jih določa prometno varnostni načrt šole. 

13. Obveznosti voznikov do pešcev 

54. člen 
Voznik, ki se v koloni vozil približuje zaznamova- 

nemu prehodu za pešce, kjer promet ni urejen s 
svetlobnimi prometnimi znaki ali ga ne ureja poo- 
blaščena uradna oseba organa za notranje zadeve, 
mora svoje vozilo ustaviti pred prehodom za pešce, 
če pešec z dvigom roke nakaže, da namerava preč- 
kati vozišče in če voznik glede na hitrost vozila in 
oddaljenost od prehoda lahko to varno stori. 

55. člen 
Voznik, ki z vozilom prečka površine za pešce (ki 

vozi preko pločnika, v oziroma iz garaže, dvorišča 
ali kakšne druge površine, ki ni namenjena za javni 
promet), pri tem ne sme ogrožati ali ovirati pešcev. 

Voznik, ki vozi po vozišču, na katerem so luže, 
mora vožnjo tako prilagoditi, da ne škropi pešcev, 
voznikov koles z motorjem in kolesarjev. 

14. Delo na cesti 

56. člen 
Če pristojni upravni organ za promet začasno 

prepove promet na vsej cesti ali na njenih posamez- 
nih odsekih, mora o tem obvestiti pristojno upravo 
za notranje zadeve. 

Temeljna organizacija združenega dela za vzdr- 
ževanje in varstvo cest mora v primeru, če se zaradi 
rekonstrukcije ali vzdrževalnih del ustavi ali ovira 
promet, najmanj tri dni pred pričetkom del o tem 
pismeno obvestiti krajevno pristojno postajo milice. 

57. člen 
Organizacija združenega dela, ki izvaja dela na 

cesti ali drugi provršini, ki je namenjena za javni 
promet ali hojo pešcev, mora omogočiti varno vož- 
njo vozil' in hojo pešcev ter površino, namenjeno 
pešcem, ustrezno zavarovati (z ograjo, hodnikom 
ipd.). 
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58. člen 
Organizacija združenega dela iz prejšnjega čle- 

na, ki mora zaradi del na cesti urediti promet vozil 
le po enem prometnem pasu, mora z ustrezno pro- 
metno signalizacijo poskrbeti za to, da se po tem 
delu vozišča varno odvija promet v obe smeri. 

59. člen 
Temeljna organizacija združenega dela za vzdr- 

ževanje in varstvo cest mora takoj, ko dela konča, 
odstraniti s ceste oziroma druge površine, ki je 
namenjena za javni promet ali hojo pešcev, promet- 
ne znake, branike in druge naprave, ki jih je posta- 
vila med izvajanjem del. 

Če dopušča narava dela, mora organizacija zdru- 
ženega dela za vzdrževanje in varstvo cest odstrani- 
ti s ceste znake in ovire oziroma znake prekriti ob 
dnevni zaključitvi dela. 

Varianta: ta člen se vnese v Zakon o javnih ce- 
stah. 

f 
15. Prometni znaki in posebni znaki 

60. člen 
Vse prepovedi in omejitve, ki jih občinske skup- 

ščine ali njeni organi določijo na podlagi pooblasti- 
la iz 9. člena tega zakona, morajo biti posebej 
označene s prometnimi znaki. 

61. člen 
Kraj prometne nezgode ali kraj ukrepanja pri 

nadzoru cestnega prometa lahko pooblaščene ura- 
dne osebe organa za notranje zadeve po potrebi iz 
varnostnih razlogov označijo s triopan znakom. 

16. Onesnaževanje ceste 

62. člen 
Na cesto ali površino ob cesti ni dovoljeno stresa- 

ti, puščati, zlivati ali metati nevarne snovi ali kakrš- 
nekoli snovi ali predmetov ali delati karkoli, kar bi 
utegnilo ogrožati ali ovirati promet. 

Pri vključitvi v promet s kolovozne poti ali z dru- 
gih površin, na katerih ni javnega prometa, na cesto 
s sodobnim voziščem, mora voznik odstraniti z vo- 
zila blato, ki bi s tem, da bi odpadlo na vozišče, 
lahko oviralo ali ogrožalo varnost prometa, oziroma 
odstraniti blato z vozišča. Če tega ne stori, mora to 
opraviti temeljna organizacija združenega dela za 
vzdrževanje in varstvo cest, na stroške povzročite- 
lja. 

17. Uporaba rumene rotacijske luči 

63. člen 
Vozila, ki smejo imeti rumene rotacijske luči, lah- 

ko te uporabijo le pri opravljanju del na cesti, ob 
nuđenju pomoči na cesti, med spremstvom organi- 
zirane kolone, prevozom radioaktivnih snovi in med 
vleko vozil. 

Pri srečanju, prehitevanju ali vožnji mimo vozila, 
s prižgano rumeno rotacijsko lučjo oziroma vozil, ki 
jih tako vozilo spremlja, mora voziti posebno previ- 
dno in po potrebi vozilo tudi ustaviti. 

IV. DOLŽNOSTI OB PROMETNI 
NEZGODI 

64. člen 
Kdor je ali pride na kraj prometne nezgode, v 

kateri je kdo poškodovan in mu je potrebna zdrav- 
niška pomoč, mora takoj obvestiti najbližji zdrav- 

stveni zavod ali reševalno postajo ali pristojni organ 
za notranje zadeve. 

Voznik, ki je na kraju prometne nezgode ali je 
prišel na kraj prometne nezgode, v kateri je kdo 
poškodovan, mora na zahtevo pooblaščene uradne 
osebe organa za notranje zadeve prepeljati poško- 
dovanca do najbližjega zdravstvenega zavoda^ 

Voznik iz prejšnjega odslavka je dolžan prepeljati 
poškodovanca do najbližjega zdravstvenega zavo- 
da še preden pride pooblaščena uradna oseba or- 
ganov za notranje zadeve, razen če se nezgoda 
pripeti na kraju, kjer je pričakovati hiter prihod 
vozila za prvo pomoč ali če glede na naravo in težo 
poškodb utemeljeno sklepa, da bi se z nestrokov- 
nim prevozom stanje poškodovanca lahko poslab- 
šalo. 

65. člen 
Če udeleženci prometne nezgode ne izpolnijo 

obveznosti iz 148. člena zakona o temeljih varnosti 
cestnega prometa, mora to storiti tisti, ki je prvi 
prišel na kraj nezgode. 

Udeleženec v prometni nezgodi ima pravico za- 
htevati od tistih, ki so bili navzoči, ko se je zgodila 
nezgoda, ime, priimek in naslov in so mu ti dolžni 
dati te podatke. 

66. člen 
Neposredni udeleženci prometne nezgode, pri 

katerih je nastala le manjša premoženjska škoda, 
so si dolžni pokazati listine o istovetnosti, vozniki 
motornih vozil pa tudi potrdila o obveznem zavaro- 
vanju. 

Voznik, ki povzroči prometno nezgodo, v kateri je 
nastala drugemu le manjša premoženjska škoda, 
oškodovanec pa ni navzoč na kraju nezgode, mora 
neposredno po nezgodi oškodovancu sporočiti 
svoje ime, priimek in naslov. 

67. člen 
Voznik, ki je udeležen v prometni nezgodi, pri 

kateri je nastala le manjša premoženjska škoda, 
mora ukreniti vse potrebno, da poškodovano vozilo 
in drugi predmeti, ki so zaradi prometne nezgode 
na vozišču, ne ogrožajo ali ovirajo prometa. Poško- 
dovano vozilo in druge predmete mora takoj od- 
straniti z vozišča oziroma poskrbeti, da to opravi 
kdo drug. 

Pri prometni nezgodi, v kateri je kdo izgubil živ- 
ljenje ali se je poškodoval ali je nastala večja pre- 
moženjska škoda, mora voznik, oziroma če le-ta 
tega ne more storiti, temeljna organizacija združe- 
nega dela za vzdrževanje in varstvo cest, takoj po 
opravljenem ogledu odstraniti z vozišča poškodo- 
vano vozilo in druge predmete, ki so zaradi nezgo- 
de na vozišču. 

68. člen 
Pooblaščena uradna oseba organov za notranje 

zadeve mora oditi na kraj prometne nezgode, če je 
obveščena, da je v njej kdo izgubil življenje ali je bil 
poškodovan, ali če je nastala večja premoženjska 
škoda, ali če je v nezgodi udeleženo vozilo, ki 
prevaža fievarne snovi, ali če kakšen od udeležen- 
cev noče pokazati listin iz 66. člena tega zakona. 

69. člen 
Zdravstveni zavod, ki sprejema na zdravljenje ozi- 

roma nudi zdravniško pomoč osebi, ki je bila po- 
škodovana v prometni nezgodi in ugotovi, da o 
nezgodi ni bila obveščena postaja milice, mora to 
takoj sporočiti najbližjemu organu za notranje za- 
deve. 

70. člen 
Če oseba poškodovana v prometni nezgodi, umre 

OPOMBE: 
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OPOMBE: za poškodbami, je zdravstveni zavod to dolžan ta- 
koj sporočiti postaji milice. 

71. člen 
Pooblaščena uradna oseba organa za notranje 

zadeve, ki vodi ogled na kraju prometne nezgode, v 
katerfje kdo izgubil življenje ali je bil poškodovan 
ali je nastala večja premoženjska škoda, odredi 
strokovni pregled voznika in drugih oseb, ki so bile 
neposredno udeležene v prometni nezgodi, če su- 
mi, da so bile pod vplivom alkohola. 

72. člen 
Kdor je bil kakorkoli neposredno udeležen v pro- 

metni nezgodi, v kateri je kdo izgubil življenje ali je 
bil poškodovan ali je-v njej nastala večja premo- 
ženjska škoda, ne sme uživati alkoholnih pijač pred 
zaključkom preiskovalnih dejanj, ki jih na kraju 
prometne nezgode opravijo pristojne uradne 
osebe. 

73. člen 
Organizacije združenega dela, ki prodajajo po- 

trebščine za motorna vozila ter organizacije zdru- 
ženega dela, obrtne delavnice in drugi, ki poprav- 
ljajo motorna in priklopna vozila ali ki opravljajo 
vleko vozil, so dolžne sporočiti pristojnemu organu 
za notranje zadeve podatke o sumljivem nakupu 
avtomobilskega rezervnega dela, oziroma o sumlji- 
vem naročilu popravila oziroma prevoza, če je bila 
o zasledovanju neznanega povzročitelja prometne 
nezgode, v kateri je kdo izgubil življenje ali je bil 
poškodovan ali je nastala večja premoženjska ško- 
da, obveščena javnost s sredstvi javnega obvešča- 
nja oziroma po posebnem naročilu pristojnega or- 
gana za notranje zadeve. 

Organizacije združenega dela, ki so imetniki pra- 
vice uporabe motornih vozil, morajo v primerih iz 
prejšnjega odstavka pregledati svoja motorna vozi- 
la in o tem dati pristojnemu organu za notranje 
zadeve zahtevana obvestila. 

V. ŠPORTNE IN DRUGE PRIREDITVE 
NA CESTI 

74. člen 
Določbe zakona o javnih shodih in javnih priredi- 

tvah veljajo tudi za športne in druge prireditve na 
cesti in ob cesti (v nadaljnjem besedilu: prireditev 
na cesti), če ni v tem zakonu drugače določeno. 

75. člen 
Dovoljenje za športno ali drugo prireditev na ce- 

sti se lahko izda organizatorju, ki je pravna oseba. 
Za športno ali drugo prireditev na cesti na ob- 

močju ene občine izda dovoljenje za notranje zade- 
ve pristojni občinski upravni organ. 

Za športno ali drugo prireditev na cestah na ob- 
močju dveh ali več občin izda dovoljenje Republiški 
sekretariat za notranje zadeve. 

Dovoljenje za športno prireditev na cesti se ne 
sme izdati, če bi bilo potrebno zaradi prireditve 
začasno prepovedati promet, ker ga ni mogoče 
preusmeriti na drugo cesto, ali če bi bilo potrebno 
za daljši čas ustaviti promet na važnejših prometnih 
smereh. 

Pred izdajo dovoljenja za prireditev na cesti mora 
pristojni občinski upravni organ dobiti mnenje 
uprave za notranje zadeve (postaje milice) k predlo- 
gu ukrepov organizatorja prireditve za varno izved- 
bo prireditve. 

76. člen 
Za prireditveni prostor športne prireditve na cesti 

se smatrajo tekmovalna proga, prostori za gledalce 
in prostori za vozila tekmovalcev in gledalcev. 

77. člen 
Vlogo za dovolitev športne ali druge prireditve na 

cesti mora organizator predložiti pristojnemu orga- 
nu najpozneje 30 dni pred prireditvijo. 

Organizator športne hitrostne prireditve na cesti 
mora priglasiti prireditev pristojnemu organu za 
notranje zadeve pred vpisom v ustrezni športni ko- 
ledar. 

V vlogi za dovolitev športne prireditve na cesti je 
treba zlasti navesti ukrepe, ki jih bo storil organiza- 
tor za varnost tekmovalcev, gledalcev in udeležen- 
cev v prometu. 

Vlogi za dovolitev športne hitrostne prireditve na 
cesti je treba priložiti izjavo športne organizacije, ki 
vpiše prireditev v športni koledar, da je organizator 
sposoben izvesti potrebne varnostne ukrepe na pri- 
reditvi, in dovoljenje za zaporo ceste pristojnega 
upravnega organa za promet, če je zaradi prireditve 
potrebno prepovedati promet. 

Dovoljenje za omejitev prometa ali zaporo pro- 
meta mora organizator prireditve priložiti vlogi tudi 
za vse druge prireditve na cesti, če je zaradi njih 
potrebno omejiti ali prepovedati promet. 

78. člen 
Organizator športne ali druge prireditve na cesti 

mora takoj po končani prireditvi odstraniti s ceste 
prometne znake, druge označbe, naprave in pred- 
mete, ki so bili postavljeni za izvedbo prireditve, in 
prireditveni prostor postaviti v prejšnje stanje. 

VI. VOZNIKI 

1. Pogoji za vožnjo vozila 

79. člen 
Določbe zakona o temeljih varnosti cestnega 

prometa o ugotavljanju alkoholiziranosti in ukre- 
pih, ki so predpisani za voznike, veljajo tudi za 
voznike inštruktorje. 

Voznik oziroma voznik inštruktor se mora pri 
preizkusu o alkoholiziranosti ravnati po tehničnih 
navodilih proizvajalca sredstva ali aparata, ki mu jih 
posreduje pooblaščena uradna oseba organa za 
notranje zadeve. 

Če oseba iz prejšnjega odstavka tega člena ne 
more opraviti preizkusa alkoholiziranosti po tehnič- 
nih navodilih proizvajalca sredstev ali aparata, ji 
lahko pooblaščena uradna oseba organa za notra- 
nje zadeve odredi strokovni pregled. 

O uporabi naprave za preizkus alkoholiziranosti 
po izdihanem zraku se sestavi zapisnik. 

80. člen 
Zdravstvene preglede in analize za ugotavljanje, 

če je bil voznik vozila na motorni pogon ali voznik 
inštruktor pod vplivom alkohola, drugih mamil ali 
psihoaktivnih zdravil, opravljajo pooblaščeni zdrav- 
stveni ali drugi zavodi, ki imajo ustrezen kader in 
opremo. 

Zdravstvene zavode iz prejšnjega odstavka tega 
člena določi predsednik Republiškega komiteja za 
zdravstveno in socialno varstvo ter predpiše način 
in postopek pri ustreznih pregledih in analizah. 

81. člen 
Voznik mora med vožnjo v cestnem prometu 

uporabljati očala ali druge pripomočke za vožnjo, ki 
so vpisani v vozniškem dovoljenju. 
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2. Pravica voziti vozilo 

82. člen 
V cestnem prometu sme voziti traktor kdor ima 

veljavno vozniško dovoljenje za traktor. 

83. člen 
Delovni stroj, motokultivator in kolo z motorjem 

sme voziti v cestnem prometu kdor ima potrdilo o 
znanju predpisov o varnosti cestnega prometa ali 
voznik, ki ima veljavno vozniško dovoljenje za vož- 
njo motornih vozil ali traktorjev. 

3. Usposabljanje voznikov vozil na 
motorni pogon 

84. člen 
Kandidati za voznike motornih vozil se usposab- 

ljajo v avto šoli. 
Avto šola se lahko ustanovi kot organizacija zdru- 

ženega dela ali pa se organizira kot dejavnost v 
organizaciji združenega dela s področja izobraže- 
vanja ali prometa, v avto moto društvu, organizaciji 
ljudske tehnike ali v združenju šoferjev in avtome- 
hanikov. Avto šola je tudi v izobraževalnem centru 
organov za notranje zadeve. 

Avto šole morajo biti evidentirane pri občinskem 
upravnem organu za notranje zadeve, na območju 
katerega ima ustanovitelj sedež. 

Nadzor nad zakonitostjo dela avto šol opravlja 
organ iz prejšnjega odstavka. Pri nadzoru izvajanja 
programa usposabljanja kandidatov za voznike 
strokovno sodelujeta tudi Avto moto zveza Sloveni- 
je in Zveza združenj šoferjev ter avtomehanikov 
Slovenije, in pedagoška služba v skladu s posebni- 
mi predpisi. 

85. člen 
Avto šola mora imeti ustrezen šolski prostor za 

teoretični pouk ter šolski inventar in opremo, po- 
trebno za opravljanje dejavnosti avto šol. 

Avto šola mora imeti najmanj dva voznika in- 
štruktorja, ki imata v avto šoli lastnost delavca v 
združenem delu za nedoločen ali določen čas. 

Organizacija, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjih od- 
stavkov tega člena, lahko prične z opravljanjem 
dejavnosti avto šole, ko ji pristojni občinski upravni 
organ za notranje zadeve, na območju katerega ima 
organizacija sedež, izda potrdilo o evidentiranju 
avto šole. 

86. člen 
V avto šolah lahko pripravljajo kandidate za voz- 

nike motornih vozil samo vozniki inštruktorji, ki 
imajo veljavno inštruktorsko dovoljenje ustrezne 
kategorije. 

Predpise o varnosti cestnega prometa in osnove 
delovanja naprav na motornem vozilu lahko v avto 
šoli poučujejo tudi osebe, ki imajo ustrezno visoko, 
višjo ali srednjo izobrazbo, vozniško dovoljenje za 
motorna vozila kategorije B in dodatno strokovno 
pedagoško in andragoško usposobljenost po po- 
sebnem vzgojnem izobraževalnem progrmu (v na- 
daljnjem besedilu: učitelj predpisov). 

87. člen 
Pristojni občinski upravni organ za notranje za- 

deve lahko začasno prepove delo avto šole, če 
ugotovi pomanjkljivosti pri izvajanju vzgojno izo- 
braževalnega programa ali če avto šola ne izpolnju- 
je pogojev iz tega zakona in predpisov, izdanih na 
njegovi podlagi. 

V odločbi o začasni prepovedi določi organ iz 
prejšnjega odstavka rok, v katerem mora šola od- 

praviti ugotovljene pomanjkljivosti. Ta rok ne sme OPOMBE: 
biti daljši kot tri mesece. 

Če avto šola v določenem roku ne odpravi po- 
manjkljivosti, ugotovljenih z odločbo iz prejšnjega 
odstavka, izda organ iz prvega odstavka tega člena 
odločbo o preklicu potrdila o evidentiranju avto 
šole. 

88. člen 
V avto šoli še kandidati za voznike motornih vozil 

pripravljajo po predpisanem programu usposablja- 
nja. 

Republiški sekretar za notranje zadeve izda v 
soglasju s predsednikom Republiškega komiteja za 
vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo in pred- 
sednikom Republiškega komiteja za zdravstveno in 
socialno varstvo natančnejše predpise o programu 
usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil 
o opremljenosti in delu avto šol. 

Republiški sekretar za notranje zadeve izda na- 
tančnejše predpise o označevanju vozil, na katerih 
se učijo kandidati. 

89. člen 
Kandidat za voznika motornega vozila in za voz- 

nika traktorja se za teoretični del vozniškega izpita 
lahko pripravlja tudi sam. 

Kandidat, ki je bil na teoretičnem delu vozniškega 
izpita trikrat zaporedoma neuspešen, mora nadalje- 
vati usposabljanje za teoretični del vozniškega izpi- 
ta v avto šoli. 

90. člen 
Kandidat za voznika motornega kolesa brez pri- 

kolice se sme učiti v praktični vožnji na cesti brez 
nadzorstva voznika inštruktorja, če je v avto šoli 
uspešno opravil preizkus osnovnih spretnosti in 
obvladanja motornega kolesa in če je z uspehom 
opravil teoretični del vozniškega izpita iz predpisov 
o varnosti cestnega prometa ali če že ima vozniško 
dovoljenje za motorno vozilo kategorije B, C ali D. 

Kandidat za voznika motornega kolesa ne sme 
med učenjem vožnje po cesti prevažati potnikov, 
razen voznika inštruktorja. 

91. člen 
Kandidat za voznika traktorja se sme učiti v prak- 

tični vožnji po cesti pod nadzorstvom voznika in- 
štruktorja ali pod nadzorstvom voznika, ki ima naj- 
manj 3 leta vozniško dovoljenje za vožnjo traktorja 
in ki v organizaciji, v kateri združuje delo, opravlja 
dela in naloge voznika traktorja. 

Voznik traktorja iz prejšnjega odstavka mora ime- 
ti za poučevanje posebno potrdilo, ki ga izda za 
notranje zadeve pristojni občinski upravni organ. 

92. člen 
Na cesti se sme učiti vožnje motornega vozila ali 

traktorja tudi oseba, ki ji ne manjka več kot 6 
mesecev do starosti, predpisane za izdajo vozni- 
škega dovoljenja. 

Kandidati za voznike motornih vozil, ki jim bo 
vožnja vozila glavni poklic in se usposabljajo po 
ustreznih programih srednjega izobraževanja, se 
lahko začnejo učiti vožnje po cesti, če jim ne manj- 
ka več kot eno leto do predpisane starosti. 

93. člen 
Republiški sekretar za notranje zadeve izda v 

soglasju s predsednikom Republiškega komiteja za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano natančnejše 
predpise o programu usposabljanja kandidatov za 
voznike traktorjev, delovnih strojev, motokultivator- 
jev in koles z motorjem. , 
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4. Vozniki inštruktorji ter učitelji 
predpisov 

94. člen 
Inštruktorsko dovoljenje določene kategorije lah- 

ko dobi oseba, ki ima najmanj izobrazbo, pridoblje- 
no po ustreznih programih srednjega izobraževa- 
nja, je uspešno končala program za voznik^ in- 
štruktorja ustrezne kategorije v vzgojnoizobraže- 
valni organizaciji, ima najmanj tri leta vozniško do- 
voljenje ustrezne kategorije in v zadnjih treh letih ni 
bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje 
ogroženja javnega prometa in ji v zadnjih dveh letih 
ni bil v postopku za prekrške izrečen varstveni 
ukrep prepovedi vožnje zaradi vožnje pod vplivom 
alkohola. 

Osebam, ki so uspešno opravile program izobra- 
Ževanja, za katerega se šteje, da zajema vsebino 
programov iz prejšnjega odstavka, ni potrebno 
opraviti tega programa, temveč opravijo izpit pred 
posebno komisijo vzgojno-izobraževalne organiza- 
cije iz prejšnjega odstavka. 

Predsednik Republiškega komiteja za vzgojo in 
izobraževanje ter telesno kulturo določi, kateri pro- 
grami izobraževanja zajemajo vsebino programov 
izobraževanja iz prvega odstavka tega člena. 

Posebna izobraževalna skupnost za pedagoško 
usmeritev in posebna izobraževalna skupnost za 
promet in zveze v soglasju z republiškim sekretar- 
jem za notranje zadeve predpišeta program za voz- 
nika inštruktorja in program za učitelja predpisov in 
določita vzgojno izobraževalne organizacije iz pr- 
vega odstavka tega člena. Program se oblikuje v 
skladu z zakonom o usmerjenem izobraževanju. 

Program usposabljanja za voznika inštruktorja 
obsega zlasti: 

1. predpise o varnosti cestnega prometa z načeli 
dobre vožnje ter nevarnosti, ki nastanejo zaradi 
dejanj v prometu, ki so v nasprotju s predpisi in 
načeli dobre vožnje; 

2. osnove psihologije z načeli etike v cestnem 
prometu; 

3. osnove teorije pouka - didaktika; 
4. poznavanje motornih vozil; 
5. vožnja motornega vozila; 
6. zgradba in izvedba učne ure vožnje motorne- 

ga vozila - praktično poučevanje. 
Program usposabljanja za učitelja predpisov ob- 

sega zlasti vsebino 1., 2., 3. in 4. točke programa iz 
prejšnjega odstavka. 

95. člen 
Voznik inštruktor in učitelj predpisov morata v 

avto šoli redno obnavljati in dopolnjevati znanje po 
posebnem programu, ki vsebuje znanje iz petega 
odstavka prejšnjega člena. 

Avto šola mora zagotoviti izvajanje posebnega 
programa iz 1. odstavka tega člena. 

Poseben program iz prejšnjega odstavka in način 
izvajanja tega programa določita posebna izobra- 
ževalna skupnost za pedagoško usmeritev in po- 
sebna izobraževalna skupnost za promet in zveze v 
soglasju z republiškim sekretarjem za notranje za- 
deve in ob strokovni pomoči Avto moto zveze Slo- 
venije in Zveze združenj šoferjev in avtomehanikov 
Slovenije. 

96. člen 
Dovoljenje za voznika inštruktorja in dovoljenje 

za učitelja predpisov izda in podaljšuje občinski 
upravni organ za notranje zadeve na območju kate- 
rega ima voznik inštruktor oziroma učitelj predpi- 
sov stalno prebivališče. 

Dovoljenje se izda z veljavnostjo treh let. Dovolje- 
nje se podaljšuje na podlagi potrdila avto šole o 
uspešno končanem posebnem programu iz prvega 
odstavka 95. člena tega zakona. 

97. člen 
Republiški sekretar za notranje zadeve izda pred- 

pise o obrazcu dovoljenja za voznika inštruktorja in 
učitelja predpisov ter določi postopek pri izdaji, 
podaljšanju in zamenjavi tega dovoljenja in vodenja 
evidenc. 

98. člen 
Voznik inštruktor, ki je v delovnem razmerju v 

avto šoli ali v organizaciji združenega dela ali drugi 
organizaciji, ki opravlja dejavnost avto šole, sme 
pripravljati kandidate za voznike v praktični vožnji 
motornega vozila po cesti največ osem ur dnevno, 
voznik inštruktor, ki to opravlja kot dopolnilno delo, 
pa največ štiri ure dnevno. 

Učna ura praktične vožnje s pripravo traja 60 
minut. 

Voznik inštruktor mora imeti med pripravljanjem 
kandidata za voznika v praktični vožnji motornega 
vozila po cesti pri sebi vozniško dovoljenje in dovo- 
ljenje za voznika inštruktorja in ga pokazati na 
zahtevo pooblaščene uradne osebe. 

99. člen 
Voznik inštruktor ne sme pripravljati kandidata za 

voznika v vožnji motornega vozila po cesti, če je 
utrujen, bolan, če ima v organizmu kaj alkohola, če 
je pod vplivom mamil, psihoaktivnih zdravil ali v 
takšnem duševnem stanju, da ne more zanesljivo 
nadzirati kandidata, ki ga uči. 

Med pripravljanjem kandidata iz prejšnjega od- 
stavka voznik inštruktor ne sme uživati alkoholnih 
pijač. 

Voznik inštruktor ne sme dovoliti kandidatu za 
voznika vožnje motornega vozila po cesti, če meni, 
da zaradi utrujenosti, bolezni, duševnega stanja, 
vpliva alkohola ali drugih mamil ne more zanesljivo 

. voziti. 
Določbe prejšnjih odstavkov tega člena veljajo 

tudi za voznika, ki poučuje v praktični vožnji po 
cesti kandidata za voznika traktorja. 

100. člen 
Vozniku inštruktorju, ki mu je izrečen varnostni 

ukrep prepovedi opravljanja vozniškega poklica ali 
prepoved vožnje motornega vozila določene vrste 
ali kategorije, in vozniku inštruktorju, ki mu je v 
postopku za prekršek izrečen varstveni ukrep pre- 
povedi vožnje motornega vozila določene vrste ali 
kategorije, se odvzame inštruktorsko dovoljenje za 
dobo, za katero velja tak ukrep. 

Vozniku inštruktorju, ki mu je bila v treh letih 
trikrat izrečena prepoved vožnje motornega vozila 
določene vrste ali kategorije, se odvzame inštruk- 
torsko dovoljenje za dobo enega do treh let. 

Inštruktorsko dovoljenje se odvzame tudi vozniku 
inštruktorju, ki postane telesno ali duševno nezmo- 
žen voziti motorno vozilo, dokler traja ta telesna ali 
duševna nezmožnost. 

Odločbo o tem odvzemu dovoljenja za voznika 
inštruktorja izda za notranje zadeve pristojni občin- 
ski upravni organ. 

4 5. Vozniški izpiti 

101. člen 
Kandidati za voznike motornih vozil, traktorjev, 

delovnih strojev, motokultivatorjev in koles z mo- 
torjem se priglasijo za izpit oziroma preizkus pri 
občinskem upravnem organu za notranje zadeve, 
na območju katerega imajo stalno prebivališče ozi- 
roma začasno prebivališče več kot šest mesecev. 

Kandidati za voznike traktorjev, ki obiskujejo or- 
ganiziran tečaj izven kraja stalnega oziroma zača- 
snega prebivališča, se lahko priglasijo za izpit v 
kraju tečaia. 

poročevalec 



Kandidati za voznika motornega vozila lahko 
opravljajo vozniški izpit, če izpolnjujejo pogoje za 
izdajo vozniškega dovoljenja. 

102. člen 
Kandidati za voznika motornega vozila opravljajo 

vozniški izpit pred izpitno komisijo v izpitnem cen- 
tru, na območju katerega imajo stalno oziroma za- 
časno prebivališče več kot šest mesecev. 

Republiški sekretar za notranje zadeve določi 
izpitne centre in njihova območja ter določi, za 
katere kategorije vozil se v posameznem izpitnem 
centru glede na gostoto prometa, urejenost pro- 
metnih površin, opremljenost križišč in podobno, 
opravljajo vozniški izpiti. 

103. člen 
Izpitno komisijo iz prejšnjega člena imenuje pri- 

stojni občinski upravni organ za notranje zadeve, 
na območju katerega je sedež izpitnega centra, v 
soglasju z občinskimi upravnimi organi za notranje 
zadeve občin, ki ležijo v območju izpitnega centra. 
Predsednik in namestnik predsednika izpitne komi- 
sije morata imeti visoko ali višjo izobrazbo, člani 
izpitne komisije pa najmanj srednjo izobrazbo. 

Pogoj za opravljanje dela v izpitni komisiji je 
najmanj enoletno neprekinjeno poučevanje vožnje 
v avto šoli in opravljen preizkus usposobljenosti 
pred komisijo Republiškega sekretariata za notra- 
nje zadeve. 

Predsednik in najmanj dva člana izpitne komisije 
morajo biti delavci pristojnega občinskega uprav- 
nega organa za notranje zadeve z območja izpitne- 
ga centra. 

104. člen 
Pri končni oceni uspešnosti kandidata za voznika 

motornega vozila na vozniškem izpitu iz vožnje 
sodeluje tudi voznik inštruktor, ki je kandidata pri- 
pravljal za voznika. 

105. člen 
Preizkus s področja »ravnanja ob prometni nez- 

godi« kot dela izpita za voznike motornih vozil, se 
opravi pri strokovni enoti organizacije Rdečega kri- 
ža. O opravljenem preizkusu se izda potrdilo. 

Predsednik Republiškega komiteja za zdravstve- 
no in socialno varstvo določi, kateri izpiti iz prve 
pomoči in kakšna zdravstvena izobrazba so pogoj, 
da je kandidat oproščen ustreznega preizkusa s 
področja »ravnanja ob prometni nezgodi«. 

Preizkusa iz prvega odstavka tega člena ne dela 
kandidat, ki že ima vozniško dovoljenje za vožnjo 
motornih vozil katerekoli kategorije in kandidat, ki 
je v skladu s tem zakonom tega izpita oproščen. 

106. člen 
Kandidati za voznika traktorjev, delovnih strojev, 

motokultivatorjev in koles z motorjem opravljajo 
izpit oziroma preizkus znanja predpisov o varnosti 
cestnega prometa pred komisijo, ki jo imenuje pri- 
stojni občinski upravni organ za notranje zadeve. 

Izpit oziroma preizkus iz prejšnjega odstavka te- 
ga člena se lahko opravlja tudi pred pristojno komi- 
sijo iz 103. člena tega zakona. 

107. člen 
Na vozniškem izpitu se ugotavlja, ali kandidat za 

voznika motornega vozila oziroma traktorja s trak- 
torsko prikolico zna snov, ki je predpisana s pro- 
gramom usposabljanja, in ali obvlada vožnjo mo- 
tornega vozila določene kategorije oziroma vožnje 
traktorja s traktorsko prikolico s potrebno spret- 
nostjo. 

108. člen 
Republiški sekretar za notranje zadeve izda na- 

tančnejše predpise o načinu opravljanja vozniške- 
ga izpita za voznike motornih vozil in traktorjev, ter 
preizkusa znanja predpisov o varnosti cestnega 
prometa in preverjanju vozniškega znanja. 

Stroške vozniškega izpita, preizkusa znanja pred- 
pisov o varnosti cestnega prometa in preverjanja 
vozniškega znanja plača kandidat. 

Višino stroškov izpita, preizkusa in preverjanja 
znanja, določi izvršni svet skupščine občine, kjer je 
sedež izpitnega centra oziroma komisije iz 106. 
člena tega zakona, v soglasju z republiško skup- 
nostjo za cene in po predhodnem mnenju izvršnih 
svetov skupščin občin, ki ležijo v območju izpitnega 
centra. 

6. Vozniško dovoljenje 
109. člen 

Vozniško dovoljenje za vožnjo traktorja v cest- 
nem prometu se izda osebi, ki izpolnjuje naslednje 
pogoje: 

1. da je napravil izpit za vožnjo traktorjev; 
2. da je dopolnila starost 15 let; 
3. da je telesno in duševno zmožna voziti traktor; 
4. da ji ni z odločbo pristojnega organa izrečena 

prepoved vožnje traktorja; 
5. da ima potrdilo o uspešno opravljenem tečaju 

o varnem delu s traktorjem in traktorskimi prik- 
ljučki. 

Vozniško dovoljenje za vožnjo traktorjev se izda z 
veljavnostjo 10 let, osebam, ki so starejše od 65 let, 
pa z veljavnostjo 3 let. 

Predsednik Republiškega komiteja za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z republiškim 
sekretarjem za notranje zadeve predpiše program 
usposabljanja za varno delo s traktorjem in način 
izdajanja potrdil iz 5. točke prejšnjega odstavka. 

110. člen 
Voznikom, ki imajo veljavno vozniško dovoljenje 

za vožnjo motornih vozil kategorije B, C ali D, se 
izda vozniško dovoljenje za vožnjo traktorjev, če 
pridobijo potrdilo iz 5. točke prvega odstavka 109. 
člena tega zakona. 

111. člen 
Potrdilo o znanju predpisov o varnosti cestnega 

prometa se izda osebi, ki izpolnjuje naslednje po- 
goje; 

1. da je napravila preizkus znanja iz predpisov o 
varnosti cestnega prometa; 

2. da je dopolnila starost 16 let za vožnjo delov- 
nih strojev, 15 let za vožnjo motokultivatorjev oziro- 
ma 14 let za vožnjo koles z motorjem. 

Če komisija za preizkus utemeljeno sumi, da ose- 
ba iz zdravstvenih razlogov ni zmožna varne vožnje 
kolesa z motorjem, napoti kandidata k pristojnemu 
občinskemu upravnemu organu, da ga le napoti na 
zdravstveni pregled k zdravniku splošne medicine 
zdravstvene organizacije, na območju katere ima 
oseba stalno ali začasno prebivališče. 

Veljavnost potrdila o znanju predpisov o varnosti 
cestnega prometa ni omejena. 

112. člen 
Vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil ozi- 

roma traktorjev ter potrdilo o znanju predpisov o 
varnosti cestnega prometa izda na zahtevo upravi- 
čenca, občinski upravni organ za notranje zadeve, 
na območju katerega ima upravičenec stalno prebi- 
vališče oziroma začasno prebivališče več; kot šest 
mesecev. 

Republiški sekretar za notranje zadeve predpiše 
postopek za izdajanje, zamenjavo in podaljševanje 
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veljavnosti vozniških dovoljenj in za izdajanje potr- 
dil o znanju predpisov o varnosti cestnega prometa 
ter obrazca vozniškega dovoljenja za vožnjo trak- 
torja in potrdila za vožnjo delovnih strojev, moto- 
kultivatorjev in koles z motorjem. 

113. člen 
Voznik, ki vozi v cestnem prometu traktor, delov- 

ni stroj, motokultivator ali kolo z motorjem, mora 
imeti pri sebi veljavno vozniško dovoljenje oziroma 
potrdilo o znanju predpisov o varnosti cestnega 
prometa in ga pokazati na zahtevo pooblaščene 
uradne osebe organa za notranje zadeve. 

114. člen 
Lastnik oziroma imetnik pravice uporabe vozila 

na motorni pogon, kot tudi voznik, ki mu je bilo 
vozilo zaupano za vožnjo, ne sme dovoliti, da bi 
vozilo vozil kdo, ki nima veljavnega vozniškega 
dovoljenja ustrezne kategorije oziroma potrdila o 
znanju predpisov o varnosti cestnega prometa. 

115. člen 
Veljavnost vozniškega dovoljenja za vožnjo mo- 

tornih vozil ali traktorjev podaljšuje na zahtevo voz- 
nika pristojni občinski upravni organ za notranje 
zadeve, ki vodi voznika v evidenci. 

116. člen 
Določbe od 194. do 199. člena zakona o temeljih 

varnosti cestnega prometa se primerno uporabljajo 
tudi za voznike traktorjev, delovnih strojev, moto- 
kultivatorjev in koles z motorjem. 

7. Zdravstveni pregledi voznikov 

117. člen 
Zdravniško spričevalo o telesni in duševni zmož- 

nosti kandidata za voznika motornega vozila izda 
pooblaščena zdravstvena organizacija, na območju 
katere ima kandidat za voznika stalno ali začasno 
prebivališče, na podlagi pregleda zdravnika specia- 
lista splošne medicine ali zdravnika specialista me- 
dicine dela. 

Pred izdajo zdravniškega spričevala lahko zdrav- 
•nik iz prejšnjega odstavka tega člena glede na re- 
zultate zdravniškega pregleda in zdravstvene doku- 
mentacije lečečega zdravnika napoti kandidata za 
voznika motornega vozila na pregled še k zdravniku 
specialistu za očesne bolezni, k zdravniku speciali- 
stu za živčne bolezni ali h kakšnemu drugemu 
zdravniku specialistu, po potrebi pa tudi k psiho- 
logu. 

Zdravniško spričevalo o telesni in duševni zmož- 
nosti kandidata za voznika traktorja izda na podlagi 
pregleda zdravnik splošne medicine zdravstvene 
organizacije, na območju katere ima kandidat stal- 
no ali začasno prebivališče. 

Zdravniško spričevalo velja eno leto. 

118. člen 
Kandidat za voznika, ki se ne strinja z zdravni- 

škim mnenjem o telesni in duševni zmožnosti za 
vožnjo motornih vozil, traktorjev in koles z motor- 
jem lahko zahteva ponoven zdravstveni pregled 
pred posebno zdravniško komisijo. 

Mnenje te zdravniške komisije je dokončno. 

119. člen 
Predsednik Republiškega komiteja za zdravstveno 
in socialno varstvo izda v soglasju z republiškim 
sekretarjem za notranje zadeve natančnejše pred- 
pise o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zdravstve- 
ne organizacije iz 117. člena tega zakona, o načinu 

in postopku izdajanja zdravniških spričeval za voz- 
nike motornih vozil in traktorjev, o zdravstvenih 
pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozniki traktorjev, 
pooblasti zdravstvene organizacije za opravljanje 
zdravstvenih pregledov kandidatov za voznike in 
voznike motornih vozil, ter imenuje zdravniške ko- 
misije iz 118. člena tega zakona. 

120. člen 
Kontrolni zdravstveni pregled voznika vozila na 

motorni pogon opravi zdravstvena organizacija, ki 
jo pristojni občinski upravni organ za notranje za- 
deve določi z odločbo, s katero je voznika poslal na 
tak pregled. 

Kontrolni zdravstveni pregled voznika vozil na 
motorni pogon lahko zahteva vsak organ, ki je 
pristojen za nadzorstvo nad cestnim prometom, 
javno tožilstvo, sodišče, sodnik za prekrške, kot 
tudi organizacija združenega dela in druga organi- 
zacija ali organ, v katerem je voznik zaposlen, 
zdravstvena organizacija, ki opravlja zdravstvene 
preglede voznikov vozil na motorni pogon, pa tudi 
druga zdravstvena organizacija, ki posumi v telesno 
in duševno zmožnost voznika motornega vozila, 
traktorja, oziroma kolesa z motorjem. 

Pri kontrolnem zdravstvenem pregledu voznika 
mora biti vselej zdravnik specialist za bolezni, zara- 
di katerih je voznik poslan za zdravstveni pregled. 

121. člen 
Organizacija združenega dela, druga samouprav- 

na organizacija, skupnost ali organ, ki zaposluje 
voznike, ne sme dovoliti, da bi vozil njihov traktor 
voznik, ki ni bil na kontrolnem zdravstvenem pre- 
gledu, na katerega je bil napoten. 

122. člen 
Vozniki motornih vozil in traktorjev, ki so dopol- 

nili starost 65 let, morajo na kontrolni zdravstveni 
pregled vida (varianta: kontrolni zdravstveni pre- 
gled v celoti) vsaka tri leta. 

123. člen 
Stroške zdravstvenega pregleda iz 117., 118. in 

122. člena tega zakona plača kandidat za voznika 
oziroma voznik. 

Stroške za kontrolni zdravstveni pregled vozni- 
kov vozi! na motorni pogon, ki so vozniki pri organi- 
zaciji združenega dela, drugi samoupravni organi- 
zaciji, skupnosti ali organu ali pri posamezniku, 
plača vselej organ, organizacija ali posameznik, pri 
katerem je voznik zaposlen, stroške kontrolnih 
zdravstvenih pregledov drugih voznikov pa krije 
pristojna zdravstvena skupnost. 

Višina stroškov zdravstvenih pregledov iz prvega 
odstavka tega člena se določa po merilih, ki veljajo 
v občinski zdravstveni skupnosti na območju poo- 
blaščene zdravstvene organizacije. 

124. člen 
Če se med pregledom ali zdravljenjem utemelje- 

no podvomi v voznikove telesne in duševne zmož- 
nosti za vožnjo vozil na motorni pogon, mora zdrav- 
stvena organizacija napotiti voznika na pregled k 
pooblaščeni zdravstveni orgnizaciji iz 117. člena 

. tega zakona. 
Ce se pri pregledu pri zdravstveni organizaciji iz 

117. člena tega zakona ugotovi, da je voznik postal 
telesno ali duševno nezmožen za vožnjo motornega 
vozila, traktorja ali kolesa z motorjem, mora zdrav- 
stvena organizacija to sporočiti pristojnemu občin- 
skemu upravnemu organu, ki vodi voznika v evi- 
denci, v osmih dneh po pregledu. 

Zdravnika, pooblaščeno zdravstveno organizaci- 
jo in drugo zdravstveno organizacijo ne veže dolž- 
nost čuvanja poklicne skrivnosti, če zaradi varnosti 

poročevalec 



v prometu ravnajo v skladu s prvim in drugim od- 
stavkom tega člena, čeprav voznik za to ni dal 
pristanka. Stroške zdravstvenih pregledov po tem 
členu krije pristojna zdravstvena skupnost. t 

Varianta » za 24. člen: Če se med pregledom ali 
zdravljenjem utemeljeno podvomi v voznikove tele- 
sne in duševne zmožnosti za vožnjo motornega 
vozila oziroma traktorja, mora zdravnik zdravstvene 
organizacije opozoriti voznika na njegovo začasno 
ali trajno zmanjšano zmožnost ali nezmožnost za 
vožnjo motornega vozila oziroma traktorja in to s 
pacientovim podpisom zabeležiti v medicinsko do- 
kumentacijo. 

Če zdravnik pri tem utemeljno podvomi v vozni- 
kovo začasno ali trajno razsodnost ali celo prištev- 
nost, kar zadeva njegovo priporočilo, mora zdrav- 
stvena organizacija napotiti voznika k pooblaščeni 
zdravstveni organizaciji iz 117. člena tega zakona. 

Stroške pregleda in zdravstvenih storitev povrne 
zdravstvena skupnost. 

Republiški komite za zdravstveno in socialno var- 
stvo predpiše obrazec izjave iz prvega odstavka 
tega člena. 

VII. VOZILA 

1. Preizkus vozil 

125. člen 
Motorna in priklopna vozila, kolesa z motorjem in 

lahke priklopnike, ki se serijsko ali posamično izde- 
lujejo ali predelujejo, preizkušajo pooblaščene or- 
ganizacije združenega dela ali druge organizacije. 

O preizkušnji vozil iz prejšnjega odstavka tega 
člena se izda atest. Voznik vozila, kateremu je do- 
dan lahko priklopnik, ki ga ni potrebno registrirati, 
mora imeti pri sebi listino (atest) o preizkusu lahke- 
ga priklopnika in ga na zahtevo pooblaščene osebe 
pokazati. 

Stroške preizkušanja plača lastnik oziroma imet- 
nik pravice uporabe preizkušenega vozila. 

Predsednik Republiškega komiteja za energeti- 
ko, industrijo in gradbeništvo, v soglasju z republi- 
škim sekretarjem za notranje zadeve pooblasti or- 
ganizacije iz prvega odstavka tega člena in izda 
natančnejše predpise o preizkušanju vozil in izdaja- 
nju atestov. 

126. člen 
Motorno in priklopno vozilo, na katerem se po 

registraciji predelajo naprave, pomembne za varno 
vožnjo, mora biti ponovno atestirano. Na motornem 
vozilu, v katerega je vdelana naprava za pogon na 
stisnjen ali vtekočinjen plin, se mora opraviti atest 
vgraditve te naprave. 

Ob vsaki predelavi vozila iz prejšnjega odstavka 
preneha veljavnost prometnega dovoljenja. Tako 
vozilo se lahko ponovno registrira na podlagi izda- 
nega atesta iz prejšnjega člena. 

2. Dolžnosti vozila ob pregledu vozila 

127. člen 
Kadar pooblaščena uradna oseba organa za no- 

tranje zadeve ugotavlja tehnično brezhibnost ali 
obremenitev vozila, mora voznik opraviti potrebna 
opravila za izvršitev takega pregleda. 

Voznik mora na zahtevo pooblaščene uradne 
osebe organa za notranje zadeve pokazati opremo, 
ki je predpisana za vozilo, v primeru, da je vozilo 
predelano za pogon na stisnjen ali vtekočinjeni plin 
pa tudi atest o tehnični brezhibnosti vgrajenosti te 
naprave; voznik tovornega motornega vozila pa 

mora pokazati tudi listine o tovoru in posebno pre- 
vozno listino (potni nalog). Opraviti mora tudi te- 
htanje vozila, če mu je bilo to odrejeno. 

Stroške tehtanja vozila, ki je preobremenjeno, 
plača lastnik oziroma imetnik pravice uporabe vo- 
zila. 

3. Registracija iri podaljšanje 
veljavnosti registracije motornih in 
priklopnih vozil ter evidentiranje 
traktorjev in traktorskih priklopnikov 

128. člen 
Registracijo in podaljšanje veljavnosti registraci- 

je motornih in priklopnih vozil opravi pristojni ob- 
činski upravni organ za notranje zadeve, na območ- 
ju katerega ima lastnik oziroma imetnik pravice 
uporabe motornega ali priklopnega vozila svoje 
stalno prebivališče oziroma sedež. 

Registracijo in podaljšanje veljavnosti registraci- 
je motornih in priklopnih vozil lahko opravijo tudi 
organizacije, ki opravljajo tehnične preglede, če jih 
občinski upravni organi za notranje zadeve za to 
posebej pooblastijo. 

Organ iz prejšnjega odstavka hkrati s pooblasti- 
lom določi za to delo potrebne pogoje, ki jih mora 
izpolnjevati taka organizacija. 

Registracijska območja za registracijo motornih 
in priklopnih vozil v SR Sloveniji določi republiški 
sekretar za notranje zadeve. 

12S. člen 
Vozila, ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev 

glede dimenzij, skupne teže in osne obremenitve, 
smejo biti v prometu na cesti, če izpolnjujejo po- 
sebne pogoje, določene v dovoljenju, ki ga je izdala 
pristojna temeljna organizacija.združenega dela za 
vzdrževanje in varstvo cest. 

Motorna in priklopna vozila, ki ne izpolnjujejo 
predpisanih pogojev glede dimenzij, katerih lastna 
teža presega 40 ton, in ki zaradi lastne teže preko- 
račujejo dovoljene osne obremenitve, morajo biti v 
prometu na cesti označena z rdečimi registrskimi 
tablicami in imeti dovoljenje iz prejšnjega odstavka. 

130. člen 
Lastnik oziroma imetnik pravice uporabe registri- 

ranega motornega vozila mora v 15 dneh prijaviti 
pristojnemu občinskemu upravnemu organu za no- 
tranje zadeve, ki vodi vozilo v evidenci, vsako spre- 
membo (tehnične spremembe, spremembe lastniš- 
tva, spremembe prebivališča, odjava ipd.), ki vpliva 
na spremembo podatkov v prometnem dovoljenju. 

Za vozilo, za katero ni bilo zahtevano podaljšanje 
registracije, ki je uničeno, odpisano ali odsvojeno 
na drugo registracijsko območje, mora lastnik ozi- 
roma imetnik pravice uporabe hkrati z odjavo izro- 
čiti registrske tablice. 

Registrskih in evidenčnih tablic, ki so izdane za 
posamezno vozilo, ni dovoljeno uporabljati na dru- 
gem vozjlu. 

131. člen 
Traktorji in traktorski priklopniki, ki so v cestnem 

prometu, morajo biti evidentirani. 
Za traktorje in traktorske priklopnike se izda evi- 

denčna tablica in prometno dovoljenje. 
Republiški sekretar za notranje zadeve izda na- 

tančnejše predpise o evidentiranju traktorjev in 
traktorskih priklopnikov, o obrazcu prometnega 
dovoljenja ter o obliki in vsebini evidenčne tablice 
za traktorje in traktorske priklopnike. 

Določbe 128. člena tega zakona veljajo smiselno 
tudi za traktorje in traktorske priklopnike. 
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OPOMBE: 132. člen 
Lastnik oziroma imetnik pravice uporabe eviden- 

tiranega traktorja in traktorskega priklopnika mora 
v 15 dneh prijaviti pristojnemu občinskemu uprav- 
nemu organu za notranje zadeve, ki vodi traktor in 
traktorski priklopnik v evidenci, spremembo lastni- 
ka oziroma imetnika pravice uporabe, kakor tudi če 
je bil traktor uničen, odpisan ali ukraden. 

Če je traktor ali traktorski priklopnik odsvojen na 
drugo evidenčno območje, če je uničen ali odpisan, 
mora lastnik oziroma imetnik pravice uporabe 
hkrati z odjavo izročiti evidenčno tablico. 

133. člen 
Voznik, ki vozi v cestnem prometu traktor in trak- 

torski priklopnik, mora imeti pri sebi veljavno pro- 
metno dovoljenje za traktor in traktorski priklopnik 
in ga je dolžan pokazati na zahtevo pooblaščene 
uradne osebe organa za notranje zadeve. 

4. Tehnični pregledi 
134. člen 

Tehnični pregledi motornih in priklopnih vozil in 
traktorjev ter traktorskih priklopnikov se opravljajo 
vsako leto,. 

Tehnični pregledi motornih in priklopnih vozil, s 
katerimi se opravlja javni prevoz potnikov, avtobu- 
sov za prevoz potnikov za lastne potrebe, vozil prve 
pomoči, motornih in priklopnih vozil, ki so name- 
njena za prevoz nevarnih snovi, in vozil, ki se upo- 
rabljajo za učenje vožnje v avto šolah, se opravljajo 
vsakih šest mesecev. 

Stroške tehničnega pregleda plača lastnik oziro- 
ma imetnik pravice uporabe vozila. 

Višino stroškov tehničnega pregleda določi izvrš- 
ni svet občine v kateri je sedež pooblaščene organi- 
zacije za tehnične preglede, v soglasju z Republi- 
ško skupnostjo za cene. 

135. člen 
Tehnične preglede motornih in priklopnih vozil 

opravljajo organizacije združenega dela ali druge 
organizacije, ki jih pooblasti republiški sekretar za 
notranje zadeve. 

Tehnične preglede traktorjev in traktorskih pri- 
klopnikov opravljajo organizacije združenega dela 
ali druge organizacije, ki jih pooblasti pristojni ob- 
činski upravni organ za notranje zadeve, in organi- 
zacije iz prejšnjega odstavka. 

Republiški sekretar za notranje zadeve izda na- 
tančnejše predpise o pogojih za opravljanje tehnič- 
nih pregledov motornih in priklopnih vozil ter trak- 
torjev in traktorskih priklopnikov ter o načinu 
opravljanja tehničnih pregledov in vodenju eviden- 
ce o opravljenih tehničnih pregledih. 

136. člen 
Opravljanje tehničnih pregledov motornih vozil in 

traktorjev nadzirata Republiški sekretariat za notra- 
je zadeve in pristojni občinski upravni organ za 
notranje zadeve, na območju katerega ima sedež 
pooblaščena organizacija iz prejšnjega člena. 

Pooblastilo za opravljanje tehničnih pregledov 
motornih vozil oziroma traktorjev se lahko prekliče, 
če organizacija ne izpolnjuje več pogojev za oprav- 
ljanje teh pregledov ali če organizacija ne opravlja 
tehničnih pregledov tako, kot je predpisano. 

Organ iz prejšnjega odstavka lahko organizaciji z 
odločbo začasno prepove opravljanje tehničnih 
pregledov, če ugotovi pomanjkljivosti, ki niso take 
narave, da bi bilo treba preklicati pooblastilo za 
opravljanje tehničnih pregledov. V odločbi o zača- 
sni prepovedi se določi rok za odpravo ugotovljenih 
pomanjkljivosti. Če organizacija v tem roku po- 
manjkljivosti ne odpravi, se pooblastilo za opravlja- 
nje tehničnih pregledov prekliče. 
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137. člen 
Pooblaščena organizacija iz 135. člena tega za- 

kona mora opraviti tehnični pregled motornega vo- 
zila in priklopnega vozila oziroma traktorja in trak- 
torskega priklopnika strokovno pravilno, v skladu z 
veljavnimi predpisi, tako da je vozilo, ki je spoznano 
kot sposobno za javni cestni promet, v vsakem 
oziru brezhibno in pravilno opremljeno. 

VIII. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI 

138. člen 
Pristojni organ za notranje zadeve, ki ugotovi 

pomanjkljivosti na cesti, ki neposredno ogrožajo 
varnost in potek prometa, opozori temeljno organi- 
zacijo združenega dela za vzdrževanje in varstvo 
cest, naj pomanjkljivosti odpravi, in o tem obvesti 
pristojni organ za inšpekcijo cest. 

Organizacija iz prejšnjega odstavka je dolžna ta- 
koj obvestiti pristojni organ za notranje zadeve o 
odpravi pomanjkljivosti. Če temeljna organizacija 
združenega dela za vzdrževanje in varstvo cest po- 
manjkljivosti ne odpravi oziroma ne pristopi k delu 
v treh dneh, lahko pristojni organ za notranje zade- 
ve odredi drugi organizaciji združenega dela, oziro- 
ma drugi pravni osebi, ki skrbi za vzdrževanje, za- 
časne ukrepe za zagotovitev varnosti v cestnem 
prometu, ki jih mora le-ta takoj izpolniti. 

139. člen 
Če so pomanjkljivosti iz prejšnjega člena večjega 

obsega opozori pristojni organ za notranje zadeve 
o tem tudi pristojno samoupravno interesno skup- 
nost za ceste. 

140. člen 
Pooblaščena uradna oseba organa za notranje 

zadeve, ki ugotovi, da za delo na cesti ni izdano 
potrebno dovoljenje ali da je dovoljenju potekla 
veljavnost, da je delo na cesti nezadostno zavarova- 
no, ali da je promet slabo organiziran, lahko na 
kraju samem odredi začasne ukrepe za zavarovanje 
kraja ali za ureditev prometa ali začasno prepove 
nadaljnje izvajanje del. 

O ugotovitvah in začasnih ukrepih iz prejšnjega 
odstavka mora pooblaščena uradna oseba takoj 
obvestiti pristojni organ za notranje zadeve, ta pa 
pristojno inšpekcijsko službo. 

Začasni ukrepi ali prepovedi del, ki jh odredi 
pooblaščena uradna oseba organa za notranje za- 
deve na kraju samem, veljajo do končne odločitve 
pristojnega organa. 

141. člen 
Če uprava za notranje zadeve ugotovi pomanjklji- 

vosti, zaradi katerih je ogrožena varnost cestnega 
prometa, ki spadajo v pristojnost drugega organa, o 
tem obvesti pristojni organ. Pristojni organ je dol- 
žan o svojih ukrepih obvestiti upravo za notranje 
zadeve. 

142. člen 
V strokovnih komisijah, ki obravnavajo lokacije in 

gradnjo cest in cestnih objektov ali urejajo promet- 
ni režim, in v komisijah, ki opravljajo tehnični pre- 
gled cest, cestnih objektov in prometnega režima, 
sodelujejo predstavniki organov za notranje za- 
deve. 

143. člen 
Pristojni organ za notranje zadeve lahko zahteva 

od organa, ki je izdal dovoljenje za avtobusno po- 
stajališče, da prestavi avtobusno postajališče na 
vozišču javne ceste, če to terjajo razlogi varnosti 
cestnega prometa. Pristojni organ je dolžan o svo- 
jih ukrepih obvestiti organ za notranje zadeve. 
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144. člen 151. člen OPOMBE 
Pooblaščena uradna oseba organa za notranje 

zadeve prepove vožnjo vozila, ki je obremenjeno 
nad predpisano skupno težo ali obremenjeno pre- 
sega predpisano razmerje med bruto močjo motor- 
ja in največjo dovoljeno težo vozila. Nadaljnja vož- 
nja se prepove tudi če vozila ne izpolnjuje posebnih 
pogojev, določenih v dovoljenju za izredni prevoz. 

Za tovor, ki se zloži ali preloži z vozila, da bi osni 
pritisk in teža ustrezala predpisom, odgovarja pre- 
voznik. Voznik ne sme pustiti tovora na cesti kot 
tudi ne neposredno ob cesti. 

145. člen 
Če pooblaščena uradna oseba organa za notranje 
zadeve ugotovi, da vleka vozil ni v skladu s predpisi, 
prepove nadaljnjo vleko, dokler pomanjkljivosti ni- 
so odpravljene. 

Izjemoma lahko pooblaščena uradna oseba orga- 
na za notranje zadeve dovoli nadaljnjo vleko do 
najbližjega kraja, kjer je mogoče vozilo popraviti ali 
odpraviti napake pri vleki. 

146. člen 
Pooblaščena uradna oseba organa za notranje 

zadeve lahko izloči iz prometa vozilo, za katerim je 
zaradi počasnejše vožnje nastala kolona vozil. Izlo- 
čitev takega vozila traja toliko časa, dokler trajajo 
razlogi, ki so narekovali izločitev. 

147. člen 
Če najde pooblaščena uradna oseba organa za 

notranje zadeve na cesti vozilo porkirano tako, da 
pomeni to neposredno nevarnost ali oviro za pro- 
met, odredi, da se odstrani s ceste, na stroške 
lastnika oziroma imetnika pravice uporabe vozila. 

148. člen 
Če je bilo vozilo na motorni pogon ali priklopno 

vozilo izključeno iz prometa zaradi tehnične hibe, 
zaradi poškodbe pri prometni nezgodi ali če mu je 
potekla veljavnost registracije ali veljavnost tehnič- 
nega pregleda, mora pooblaščena uradna oseba 
organa za notranje zadeve odvzeti prometno dovo- 
ljenje ali prometno dovoljenje in registrske oziroma 
evidenčne tablice. Prometno dovoljenje in rgistrske 
oziroma evidenčne tablice se odvzamejo tudi v pri- 
meru, če voznik ne ravna v skladu z določbami 
prvega in drugega odstavka 127. člena tega zakona. 

O odvzemu prometnega dovoljenje ali prometne- 
ga dovoljenja in registrskih oziroma evidenčnih ta- 
blic izda pooblaščena uradna oseba organa za no- 
tranje zadeve potrdilo. 

149. člen 
Prometno dovoljenje in registrske tablice oziro- 

ma evidenčne tablice, ki so bile odvzete po prejš- 
njem členu, se vrnejo na podlagi potrdila o oprav- 
ljenem izrednem tehničnem pregledu, ki ga izda za 
opravljanje tehničnih pregledov pooblaščena orga- 
nizacija, iz katerega je razvidno, da je bila hiba ali 
poškodba odpravljena. 

Če potrdilo iz prejšnjega odstavka ni predloženo 
v treh dneh, pošlje pristojni organ za notranje zade- 
ve prometno dovoljenje in registrske tablice, orga- 
nu, ki je vozilo registriral. 

150. člen 
Pristojni organ za notranje zadeve, ki ugotovi, da 

motorno vozilo, katerega imetnik pravice uporabe 
je organizacija združenega dela ali druga pravna 
oseba, nima predpisanih naprav ali opreme ali da 
predpisane naprave in oprema niso brezhibne, ni 
pa bilo poslano na izredni tehnični pregled, opozori 
organizacijo združenega dela ali drugo pravno ose- 
bo, naj odpravi pomanjkljivost. 

Ukrepi iz 198. člena zakona o temeljih varnosti 
cestnega prometa se izvedejo zoper voznika motor- 
nega vozila na predlog javnega tožilstva, sodišča, 
organa za postopek za prekršek ali organa za no- 
tranje zadeve. 

Ukrep iz prejšnjega odstavka se izvrši na podlagi 
odločbe pristojnega občinskega upravnega organa 
za notranje zadeve, ki vodi voznika v evidenci. 

Preverjanje poznavanja prometnih pravil, pro- 
metnih znakov in potrebne spretnosti pri vožnji 
opravi pristojna izpitna komisija za voznike motor- 
nih vozil, in sicer za tisto kategorijo, za katero mu je 
bila izrečena prepoved vožnje. Izvedbo ostalih 
ukrepov iz 138. člena zakona o temeljih varnosti 
cestnega prometa organizirajo in vodijo avto šole, 
ki jih določijo pristojni občinski upravni organi za 
notranje zadeve. 

Stroške izvedbe ukrepov iz 198. člena zakona o 
temeljih varnosti cestnega prometa plača voznik 
motornega vozila, zoper katerega so bili uporab- 
ljeni. 

152. člen 
Če se pri preverjanju poznavanja prometnih pra- 

vil, prometnih znakov in potrebne spretnosti za 
vožnjo ugotovi, da voznik ne pozna prometnih pra- 
vil, prometnih znakov ali da nima potrebne spretno- 
sti za vožnjo motornega vozila v cestnem prometu, 
se mu začasno vzame vozniško dovoljenje in se ga 
ponovno napoti na preverjanje posameznih znanj 
po preteku enega meseca, vendar najkasneje v treh 
mesecih. 

153. člen 
Pooblaščena uradna oseba organa za notranje 

zadeve mora takoj na mestu začasno vzeti dovolje- 
nje za voznika inštruktorja oziroma potrdilo za pou- 
čevanje kandidatov za vožnjo traktorja vozniku in- 
štruktorju oziroma vozniku traktorja, ki pri pouče- 
vanju kandidatov v praktični vožnji po cesti ravna v 
nasprotju z 99. členom tega zakona. O odvzemu 
dovoljenja za voznika inštruktorja oziroma potrdila 
za poučevanje vožnje traktorja izda pooblaščena 
uradna oseba potrdilo in o odvzemu obvesti avto 
šolo, pri kateri je inštruktor zaposlen. 

154. člen 
Preiskovalni sodnik, ki vodi zoper voznika posto- 

pek za kaznivo dejanje ogrožanja javnega prometa, 
sme vozniku odvzeti vozniško dovoljenje ali potrdi- 
lo o znanju predpisov o varnosti cestnega prometa 
za čas, dokler traja postopek. O odvzemu obvesti 
občinski upravni organ za notranje zadeve, ki vodi 
voznika v evidenci. 

Vozniško dovoljenje ali potrdilo o znanju predpi- 
sov o varnosti cestnega prometa se sme vozniku 
vrniti še pred koncem kazenskega postopka, ce se 
ugotovi, da ni razlogov, da bi se obdolžencu vzelo 
vozniško dovoljenje. Če je bil v postopku za kaznivo 
dejanje ogrožanja javnega prometa izrečen var- 
nostni ukrep prepovedi vožnje, se trajanje ukrepa iz 
prejšnjega odstavka šteje v čas trajanja varnostne- 
ga ukrepa prepovedi vožnje. 

155. člen 
če pooblaščena uradna oseba organa' za notra- 

nje zadeve utemeljeno sumi, da je oseba, ki se vozi 
na motornem kolesu, na priklopnem vozilu ali pro- 
storu za tovor na tovornem motornem vozilu, trak- 
torju oziroma delovnem stroju, gonjač, vodnik 
vprege ali jezdec očitno pod vplivom alkohola, sme 
z ustreznimi sredstvi ali aparati opraviti preizkus 
alkoholiziranosti. Preizkus se mora opraviti v skla- 
du z določili zakona o temeljih varnosti cestnega 
prometa. Če je s preizkusom ugotovljeno, da je taka 
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OPOMBE: oseba pod vplivom alkohola, se izključi iz prometa. 
Stroške za ugotavljanje alkoholizirariosti plača taka 
oseba sama. 

Pooblaščena uradna oseba organa za notranje 
zadeve odvzame vozniku traktorja, delovnega stro- 
ja, motokultivatorja in kolesa z motorjem, ki je pod 
vplivom atkohola vozniško dovoljenje oziroma potr- 
dilo o znanju predpisov o varnosti cestnega prome- 
ta, inštruktorju praktične vožnje vozila na motorni 
pogon pa inštruktorsko dovoljenje. 

156. člen 
če pooblaščena uradna oseba organa za notra- 

nje zadeve zaloti v prometu vozilo, ki je bilo prede- 
lano tako, da ne ustreza tehničnim normativom, ki 
jih je določil proizvajalec, ali vozilo, v katerega je 
vdelana naprava za pogon na stisnjeni ali vtekoči- 
njeni plin in zanj ni bil izdan atest, tako vozilo izloči 
iz prometa. 

157. člen 
Če pooblaščena uradna oseba organa za notra- 

nje zadeve zaloti v cestnem prometu, da vozi vozilo 
oseba, za katero iz upravičenih razlogov meni, da ni 
sposobna vožnje, ji mora preprečiti nadaljnjo vož- 
njo. 

158. člen 
Če voznik odkloni izvršitev zakonitega ukrepa 

pooblaščene uradne osebe organa za notranje za- 
deve, in z vozilom ovira ali ogroža varnost prometa, 

• se tako vozilo odstrani na stroške voznika. 

IX. NOTRANJA KONTROLA 

159. člen 
Organizacije združenega dela, druge samouprav- 

ne organizacije in skupnosti ter organi, ki opravlja- 
jo javni prevoz in prevoz za lastne potrebe, so 
dolžni organizirati in izvajati trajno kontrolo nad 
izvajanjem predpisanih zdravstvenih pogojev, de- 
lovnih pogojev in drugih pogojev, ki jih morajo 
izpolnjevati vozniki, potrebnih za varno upravljanje 
z vozilom, nad tehnično brezhibnostjo vozil in izva- 
janjem drugih predpisanih ukrepov, od katerih je 
odvisna varnost cestnega prometa. 

Z notranjo kontrolo se zagotavlja predvsem nad- 
zor nad izvajanjem predpisov o: 

- zdravstvenih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati 
vozniki, 

- psihofizičnem stanju voznikov, 
- obnavljanju in dopolnjevanju znanja s področ- 

ja varnosti cestnega prometa, 
- delovnem času voznikov in počitku voznikov, 
- načinu odrejanja posadke na vozilih z vidika 

varnosti cestnega prometa, 
- rednem in izrednem tehničnem pregledu vo- 

zila, 
- občasnih pregledih vozil, 
- dnevni kontroli tehnične brezhibnosti vozila, 
- pravilnem izvajanju primopredaje vozil, 
- napravah, opremi, orodju in rezervnih delih na 

vozilu, 
- brezhibnosti in uporabi tahografa in kontroli 

ter evidenci tahografskih vložkov, 
- pravilni obrementivi vozila (število potnikov, 

teža tovora, varnost potnikov in tovora itd.), 
- higiensko-tehničnih pogojev, ki jih morajo iz- 

polnjevati vozila, 
- vodenju evidence, spreminjanju in analizi pro- 

metnih nezgod ter prekrškov, v katerih so bili ude- 
leženi vozniki in ustreznem ukrepanju v zvezi s 
temi, 

- načinu organiziranja in izvajanja prometno- 
izobraževalnega in propagandnega dela v okviru 
organizacije. 

Notranjo kontrolo v organizaciji oziroma organu 
opravljajo delavci neposredno preko organov 
upravljanja, organa samoupravne delavske kontro- 
le, ustreznih strokovnih služb in posameznih stro- 
kovnjakov. 

160. člen 
Organizacije združenega dela, druge samouprav- 

ne organizacije in skupnosti in organi, ki morajo 
organizirati in izvajati stalno notranjo kontrolo, ure- 
dijo v svojih samoupravnih splošnih aktih organiza- 
cijo notranje kontrole, pristojnosti in način izvaja- 
nja kontrole ter način vodenja evidenc. 

Organizacije in organi iz prvega odstavka tega 
člena so dolžni določiti osebe za izvajanje vseh ali 
posameznih zadev notranje kontrole. 

X. SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO 
V CESTNEM PROMETU 

161. člen 
Republiški svet, občinski oziroma medobčinski 

sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
skrbijo za uveljavljanje družbene samozaščite na 
področju preventive in vzgoje v cestnem prometu. 

162. člen 
Republiški svet za preventivo in vzgojo v cestnem 

prometu (v nadaljnjem besedilu: republiški svet) 
opravlja zlasti tele naloge: 

- proučuje in obravnava cestno problematiko v 
zvezi s preventivo in vzgojo; 

- podpira znanstveno in raziskovalno delo na 
področju varnosti cestnega prometa; 

- pospešuje prometno vzgojo, izobrazbo in etiko 
udeležencev v cestnem prometu; 

- sodeluje pri delu organov in organizacij, ki se 
ukvarjajo s prometno vzgojo in preventivno dejav- 
nostjo v cestnem prometu; 

- izdaja in razširja prometno vzgojne publikacije 
ter razvija in pospešuje varnost cestnega prometa s 
sredstvi javnega obveščanja; 

- predlaga organom in organizacijam, ki se uk- 
varjajo z vprašanji cestnega prometa, ukrepe za 
izboljšanje varnosti; 

- razvija in pospešuje organizacijo in aktivnost 
šolske prometne službe; 

- nudi strokovno pomoč občinskim in medob- 
činskim svetom za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu in usklajuje njihovo delo. 

Naloge občinskih oziroma medobčinskih svetov 
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se dolo- 
čijo v skladu z nalogami iz prvega odstavka tega 
člena 

163. člen 
Člani republiškega sveta so organi in organizaci- 

je, katerih dejavnost je pomembna za preventivno 
in vzgojno delovanje v cestnem prometu. 

Člani republiškega sveta so lahko tudi strokov- 
njaki s področja cestnega prometa. 

Predsednika in člane republiškega sveta imenuje 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

164. člen 
Republika in občine določijo v vsakoletnem pro- 

računu sredstva za izvrševanje nalog svetov za pre- 
ventivo in vzgojo v cestnem prometu. 

XI. ZAVAROVANJE UPORABNIKOV 
OZIROMA LASTNIKOV TRAKTORJEV 
PROTI ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO, 
POVZROČENO DRUGIM , 

165. člen 
Uporabnik oziroma lastnik traktorja se mora za- 
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varovati proti odgovornosti za škodo zaradi smrti, 
poškodbe telesa ali zdravja ali zaradi uničenja ozi- 
roma poškodovanja stvari, ki jo povzroči drugim v 
cestnem prometu, razen proti odgovornosti za ško- 
do na stvareh, ki jih je prevzel za prevoz. 

Najnižje zavarovalne zneske, za katere se mora 
skleniti zavarovanje proti odgovornosti, določi 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Za zavarovanje po tem členu se primerno upo- 
rabljajo določbe zakona o temeljih sistema premo- 
ženjskega in osebnega zavarovanja, ki se nanašajo 
na zavarovanje motornih vozil. 

XII. KAZENSKE DOLOČBE 

166. člen 
Z denarno kaznijo od 20.000 do 150.000 din se 

kaznuje za gospodarski prestopek organizacija 
združenega dela, samoupravna interesna skupnost 
ali druga pravna oseba: 

1. če uporablja v javnem linijskem cestnem pro- 
metu ali v prostem cestnem prometu avtobus, ki je 
po svoji konstrukciji namenjen za prevoz potnikov v 
javnem mestnem in javnem priitiestnem prometu 
(32. člen); 

2. če uporablja v javnem linijskem in javnem 
primestnem prometu avtobus s priklopnim vozilom 
za prevoz potnikov ali če uporablja v javnem mest- 
nem prometu več kot eno priklopno vozilo za pre- 
voz potnikov (prvi in drugi odstavek 33. člena); 

3. če odredi ali dovoli, da se avtobus zgibne 
konstrukcijske sestave uporablja v javnem primest- 
nem prometu brez dovoljenja pristojnega organa 
(tretji odstavek 33. člena); 

4. če proizvaja ali daje v promet traktorje v na- 
sprotju z določbo 34. člena tega zakona; 

5. če naloži tovor nad nosilnostjo vozila ali nad 
dovoljeno osno obremenitvijo ali nad največjo do- 
voljeno težo (prvi odstavek 46. člena); 

6. če preizkuša motorna in priklopna vozila, kole- 
sa z motorjem in lahke priklopnike, ki se serijsko ali 
posamično izdelujejo ali predelujejo, pa nima za to 
pooblastila (prvi odstavek 125. člena); 

7. če opravlja tehnične preglede motornih vozil 
ali traktorjev in traktorskih priklopnikov brez poo- 
blastila (prvi in drugi odstavek 135. člena). 

Z denarno kaznijo od 2.000 do 20.000 din se 
kaznuje tudi odgovorna oseba organizacije združe- 
nega dela, samoupravne interesne skupnosti ali 
druge pravne osebe, ki stori gospodarski prestopek 
iz prejšnjega odstavka. 

167. člen 
Z denarno kaznijo od 5.000 do 50.000 din se 

kaznuje za prekršek organizacija združenega delar 
samoupravna interesna skupnost ali druga pravna 
oseba: 

1. če uporablja v cestnem prometu vozilo na 
motorni pogon, ki ne izpolnjuje pogojev iz drugega 
odstavka 31. člena tega zakona; 

.2. če odredi ali dovoli, da je tovor na vozilu 
naložen ali pritrjen v nasprotju z določbo drugega 
odstavka 46. členalega zakona; 

3. če pri izvajanju del na cesti ne omogoči varne 
vožnje vozil ali ne zavaruje pešcem namenjene po- 
vršine (57. člen); 

4.-če pri izvajanju del na cesti ne omogoči varne- 
ga odvijanja prometa v obe smeri po enem promet- 
nem pasu z ustrezno prometno signalizacijo (58. 
člen); 

5. če ne odstrani s ceste oziroma druge cestne 
površine, ki je namenjena za javni promet ali hojo 
pešcev, prometnih znakov, branikov in drugih na- 
prav ali jih ne prekrije oziroma odstrani ob dnevni 
zaključitvi dela, če to dopušča narava dela (59. 
člen); 

6. če ne obvesti pristojnega organa za notranje 

zadeve v skladu z določbo 69. člena tega zakona; OPOMBE 
7. če ne obvesti pristojnega organa za notranje 

zadeve, da je umrl poškodovanec za posledicami 
poškodb v prometni nezgodi (70. člen); 

8. če ob zasledovanju neznanega povzročitelja 
prometne nezgode ne sporoči podatkov organu za 
notranje zadeve v skladu s 73. členom tega zakona; 

9. če opravlja pripravljanje kandidatov za voznika 
motornih vozil izven avto šole (prvi odstavek 84. 
člena); 

10. če dovoli, da pripravljajo kandidate za voznike 
motornih vozil osebe, ki niso vozniki inštruktorji, ali 
da poučujejo predpise o varnosti cestnega prometa 
in poznavanje motornega vozila osebe, ki niso za to 
usposobljene (86. člen); 

11. če odredi ali dovoli, da se kandidati za vozni- 
ke motornih vozil ne pripravljajo po predpisanem 
programu usposabljanja (prvi odstavek 88. člena); 

12. če ne zagotovi izvajanja posebnega programa 
(drugi odstavek 95. člena); 

13. če dovoli vozniku inštruktorju, da pripravlja 
kandidata za voznika v praktični vožnji motornega 
vozila po cesti v nasprotju z določbo prvega odstav- 
ka 98. člena tega zakona; 

14. če med pregledom ali zdravljenjem voznikov 
vozil na motorni pogon ne ravna po 124. členu tega 
zakona; 

15. če je v cestnem prometu njeno motorno vozi- 
lo, ki ni bilo tehnično pregledano (drugi odstavek 
134. člena); 

16. če opravi tehnični pregled v nasprotju z do- , 
ločbo 137. člena tega zakona; 

17. če ne organizira notranje kontrole ali če ne 
izdela samoupravnih splošnih aktov v skladu s 159. 
in 160. členom tega zakona. 

Z denarno kaznijo od 1000 do 5000 din se kaznuje 
za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna 
oseba organizacije združenega dela, samoupravne 
interesne skupnosti ali druge pravne osebe. 

Z denarno kaznijo od 1000 do 5000 din se kaznuje 
za prekršek iz 1., 2., 8., 15. in 17. točke prvega 
odstavka tega člena tudi odgovorna oseba organa 
družbenopolitične skupnosti ali drugega državnega 
organa. 

168. člen 
Z denarno kaznijo od 3000 do 30.000 din se 

kaznuje za prekršek organizacija združenega dela, 
samoupravna interesna skupnost ali druga pravna 
oseba: 

1. če ne odstrani pokvarjenega ali poškodovane- 
ga vozila v skladu s 24. členom tega zakona; 

2. če ne ravna po določbi 25. člena tega zakona; 
3. če ravna v nasprotju z določbo tretjega od- 

stavka 28. člena tega zakona; 
4. če odredi ali dovoli vleko poškodovanih ali 

pokvarjenih vozil v nasprotju z določbo 29. člena 
tega zakona; 

5. če odredi ali dovoli vleko pokvarjenega vozila 
v nasprotju z določbo 30. člena tega zakona; 

6. če uporablja traktor, ki ni opremljen v skladu z 
določbo 34. člena tega zakona; 

7. če uporablja v cestnem prometu delovni stroj 
ali motokultivator v nasprotju s 36. členom tega 
zakona; 

8. če odredi ali dovoli, da se v avtobusu v javnem 
linijskem ali v prostem cestnem prometu vozi več 
oseb, kot ima vozilo vgrajenih sedežev (prvi odsta- 
vek 41. člena); 

9. če odredi ali dovoli, da se v javnem mestnem 
ali javnem primestnem prometu stoje vozi več pot- 
nikov kot je to navedeno v prometnem dovoljenju 
(drugi odstavek 41. člena); 

10. če ne izdela prometno varnostnega načrta ali 
če s prometno varnostnim načrtom ne seznani 
učencev prvega razreda ob sprejemu v šolo (tretji 
odstavek 53. člena); 

11. če ne obvesti pristojnega organa za notranje 
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OPOMBE: zadeve v skladu s 56. členom tega zakona; 
12. če ne odstrani z vozišča blata, ki ga voznik ni 

odstranil (drugi odstavek 62. člena); 
13. če ne odstrani z vozišča poškodovanega vo- 

zila ali drugih predmetov po drugem odstavku 67. 
člena tega zakona; 

14. če izvede športno ali drugo prireditev na ce- 
sti brez dovoljenja, če ne izvrši v dovoljenju določe- 
nih varnostnih in drugih ukrepov ali če po prireditvi 
ne odstrani s ceste prometnih znakov in drugih 
naprav, ki so bili postavljeni za izvedbo prireditev 
(75. in 78. člen); 

15. če odredi vožnjo v nasprotju z odredbo v 
prepovedi ali omejitvi prometa (prvi odstavek 178. 
člena). 

Z denarno kaznijo 400 do 2.000 dinarjev se kaz- 
nuje tudi odgovorna oseba organizacije združene- 
ga dela, samoupravne interesne skupnosti in druge 
pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega od- 
stavka. 

Z denarno kaznijo 400 do 2.000 dinarjev se za 
prekršek iz 4., 5., 8., 12., 13. ali 15. točkeprejšnjega 
odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba organa 
družbenopolitične skupnosti ali drugega državnega 
organa. 

169. člen 
Z denarno kaznijo od 5.000 do 50.000 dinarjev se 

kaznuje oseba, ki pri samostojnem opravljanju 
obrtne dejavnosti z osebnim delom s sredstvi, ki so 
lastnina občanov, stori prekršek iz 1., 2, ali 8. točke 
prvega odstavka 167. člena tega zakona. 

170. člen 
Z denarno kaznijo od 3.000 do 30.000 dinarjev se 

kaznuje oseba, ki pri samostojnem opravljanju 
obrtne dejavnosti z osebnim delom s sredstvi, ki so 
lastnina občanov, stori prekršek iz 1., 3., 4., 5. ali 6. 
točke prvega odstavka 168. člena tega zakona. 

171. člen 
Z denarno kaznijo 800 do 4.000 dinarjev ali kazni- 

jo zapora do 60 dni se kaznuje za prekršek: 
1. voznik inštruktor, ki poučuje na avtomobilski 

cesti ali na cesti, ki je rezervirana za motorna vozila 
kandidata v nasprotju z 39. členom tega zakona; 

2. voznik avtobusa, ki ravna v nasprotju s tretjim 
odstavkom 41. člena tega zakona; 

3. kdor ravna v nasprotju z določbo prvega od- 
stavka 64. člena tega zakona; 

4. kdor ravna.v nasprotju z določbami 67. člena 
tega zakona; 

5. kdor se ne ravna po odredbi pooblaščene ura- 
dne osebe organa za notranje zadeve (71. člen); 

6. kdor ravna v nasprotju z določbo 72. člena 
tega zakona; 

7. oseba, ki popravlja motorna in priklopna vozi- 
la ali opravlja vleko vozila pa ne obvesti pristojnega 
organa za notraje zadeve po prvem odstavku 73. 
člena tega zakona; 

8 voznik ali voznik inštruktor, ki ne ravna pri 
preizkusu alkoholiziranosti po tehničnih navodilih 
proizvajalca sredstva ali aparata, ki mu jih posredu- 
je pooblaščena uradna oseba organa za notraje 
zadeve, ali ki ne gre na strokovni pregled (drugi in 
tretji odstavek 79. člena); 

9. voznik inštruktor, ki poučuje kandidata za voz- 
nika v praktični vožnji na cest izven avto šole (prvi 
odstavek 84. člena); 

10. kdor poučuje kandidata za voznika motornih 
vozil, pa ne izpolnjuje pogojev iz 86. člena tega 
zakona; 

11. voznik vozila, ki onemogoči pooblaščeni ura- 
dni osebi za notranje zadeve pregled vozila v zvezi s 
preobrmenjenostjo vozila oziroma odkloni tehtanje 
vozila (prvi in drugi odstavek 127. člena). 

Za prekršek iz 1., 8., 9. in 10. točke prvega odstav- 

ka tega člena se vozniku inštruktorju izreče tudi 
varstveni ukrep odvzema inštruktorskega dovolje- 
nja za čas od treh mesecev do enega leta. 

Za prekršek iz 5., 8. in 11. točke prvega odstavka 
tega člena se vozniku izreče tudi varstveni ukrep 
prepovedi vožnje motornega vozila za čas od treh 
mesecev do enega leta. 

Če je s prekrškom iz prvega odstavka tega člena 
povzročena neposredna nevarnost za drugega ude- 
leženca v prometu ali prometna nezgoda, se stori- 
lec kaznuje z denarno kaznijo od 100 do 5000 din ali 
s kaznijo zapora od 30 do 60 dni, vozniku pa se 
poleg kazni izreče tudi prepoved vožnje motornega 
vozila za čas od treh mesecev do enega leta. 

172. člen 
Z denarno kaznijo od 500 do 3000 din ali kaznijo 

zapora do 30 dni se kaznuje za prekršek: 
1. voznrk, ki ne ustavi vozila pred prehodom za 

pešce (20. člen); 
2. voznik oziroma lastnik, ki ne odstrani pokvar- 

jenega oziroma poškodovanega vozila (24. člen); 
3. voznik, ki vleče pokvarjeno ali poškodovano 

vozilo v nasprotju z 28., 29. ali 30. členom tega 
zakona; 

4. voznik, ki nima pri sebi ključa tahografa ali 
uporabljenega vložka ali ki na zahtevo pooblaščene 
uradne osebe organa za notranje zadeve ne odpre 
tahografa in ne pokaže ustreznega vložka (drugi in 
tretji odstavek 31.člena); 

5. kdor uporablja traktor, ki ni opremljen v skla- 
du s 34. členom tega zakona; 

6. voznik, ki vozi ljudi v nasprotju s četrtim od- 
stavkom 42. člena tega zakona; 

7. kdor dovoli, da živali, čredo ali krdelo vodi ali 
goni oseba, ki ne izpolnjuje pogojev iz prvega od- 
stavka 47. člena tega zakona; 

8. kdor strese, pusti, zlije ali vrže na cesto pred- 
mete, ki utegnejo ovirati in ogrožati promet (prvi 
odstavek 62. člena); 

9. voznik, ki pri vključitvi v promet s kolovozne 
poti ali drugih površin na cesto s sodobnim vozi- 
ščem ne odstrani blata z vozila (drugi odstavek 62. 
člena); 

10. voznik, ki na zahtevo pooblaščene uradne 
osebe organa za notranje zadeve ne pelje poškodOT 
vanega do najbližjega zdravstvenega zavoda (drugi 
odstavek 64. člena); 

i 1. kdor ravna v nasprotju z določbo prvega od- 
stavka 65. člena tega zakona; 

12. kdor udeležencu v prometni nezgodi ne da 
osebnih podatkov (drugi odstavek 65. člena); 

13. voznik ali udeleženec v prometni nezgodi, ki 
ne ravna po 66. členu tega zakona; 

14. kdor vozi traktor brez veljavnega vozniškega 
dovoljenja za traktor (82. člen); 

15. kdor vozi delovni stroj, motokultivator in kolo 
z motorjem pa nima potrdila o znanju predpisov o 
vernosti cestnega prometa ali veljavnega vozniške- 
ga dovoljenja (83. člen); 

16. voznik inštruktor oziroma voznik traktorja, ki 
poučuje v praktični vožnji motornega vozila ali trak- 
torja po cesti osebo, ki ji manjka več kot šest 
mesecev do starosti, predpisane za izdajo vozni- 
škega dovoljenja (92. člen); 

17. voznik inštruktor, ki pripravlja kandidata za 
voznika v praktični vožnji motornega vozila po cesti 
v nasprotju z določbo prvega odstavka 98. člena 
tega zakona; 

18. voznik inštruktor, ki pripravlja kandidata za 
voznika v vožnji motornega vozila po cesti v na- 
sprotju z 99. členom tega zakona; 

19. lastnik oziroma imetnik pravice uporabe vozi- 
la na motorni pogon ali voznik, ki mu je bilo vozilo 
zaupano za vožnjo, ki dovoli da vozilo vozi kdo, ki 
nima veljavnega vozniškega dovoljenja oziroma po- 
trdila o znanju predpisov o varnosti cestnega pro- 
meta (114. člen); 
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20. voznik, ki onemogoči pooblaščeni uradni 
osebi organa za notranje zadeve ugotavljanje te- 
hnične brezhibnosti ali obremenitve vozila, ali ki na 
zahtevo pooblaščene uradne osebe organa za no- 
tranje zadeve ne pokaže opreme in atesta (prvi in 
drugi odstavek 127. člena); 

21. lastnik oziroma imetnik uporabe motornega 
vozila, ki ne prijavi oziroma ne obvesti pristojnega 
občinskega upravnega organa za notranje zadeve v 
skladu s prvim in drugim odstavkom 130. člena tega 
zakona; 

22. lastnik oziroma imetnik uporabe motornega 
vozila, ki registrske ali evidenčne tablice uporablja 
na drugem vozilu (tretji odstavek 130. člena); 

23. lastnik oziroma imetnik pravice uporabe evi- 
dentiranega traktorja ali traktorskega priklopnika, 
ki ne ravna v skladu s 132. členom tega zakona. 

Če je s prekrškom iz prejšnjega odstavka povzro- 
čena neposredna nevarnost za drugega udeleženca 
v prometu ali prometna nezgoda, se storilec kaznu- 
je z denarno kaznijo od 800 do 4000 din ali s kaznijo 
zapora do 60 dni, vozniku pa se poleg kazni lahko 
izreče tudi prepoved vožnje motornega vozila za 
čas od 30 dni do šest mesecev. 

173. člen 
Voznik, ki ravna v nasprotju z določbo 18., 19., 21. 

ali 28. člena tega zakona in je s tem povzročil 
neposredno nevarnost za'udeležence v prometu ali 
prometno nezgodo, se kaznuje z denarno kaznijo 
od 500 do 3000 din ali s kaznijo zapora do 30 dni in 
se mu lahko izreče varnostni ukrep prepovedi vož- 
nje motornega vozila za čas od 30 dni do šest 
mesecev. 

174. člen 
Z denarno kaznijo 500 din se kaznuje takoj na 

mestu za prekršek: 
1. voznik, ki obrača vozilo na cesti v nasprotju s 

14. členom tega zakona; 
2. voznik, ki vozi na cesti osebni avto, ki vleče 

lahki priklopnik s hitrostjo, ki je več kot 30 km/h 
večja od dovoljene hitrosti (3. točka prvega odstav- 
ka 16. člena); 

3. voznik vozila na motorni pogon, ki ravna v 
nasprotju z določbo 26. člena tega zakona; 

4. voznik vlečnega vozila z vlečno prikolico, ki 
vleče vozilo, pa nima prižgane rumene rotacijske 
luči (drugi odstavek/30, člena); 

5. voznik, ki v priklopni hišici ali na lahkem pri- 
klopniku, ki jih vleče motorno vozilo, vozi osebe 
(drugi odstavek 40. člena); 

6. voznik, ki vozi tovor naložen ali pritrjen v na- 
sprotju s 46. členom tega zakona; 

7. voznik, ki ravna v nasprotju z določbo 54. člena 
tega zakona; 

8. kandidat za voznika motornega kolesa, ki med 
učenjem vožnje prevaža potnika (drugi odstavek 
90. člena); 

9. voznik traktorja, ki uči praktično vožnjo kandi- 
data za voznika traktorja, pa nima posebnega potr- 
dila iz drugega odstavka 91. člena tega zakona; 

10. voznik motornega in priklopnega vozila, ki 
nima pri sebi atesta iz prvega odstavka 126. člena 
tega zakona; 

11. voznik, ki na zahtevo pooblaščene uradne 
osebe organa za notranje zadeve ne pokaže opre- 
me ali listine v skladu z drugim odstavkom 127. 
člena tega zakona; 

12. voznik, ki ravna v nasprotju z odredbo o 
prepovedi ali omejitvi prometa oziroma o omejitvi 
hitrosti (178. člen). 

175. člen 
Z denarno kaznijo 300 din se kaznuje takoj na 

mestu za prekršek: 

1. voznik, ki vozi v nasprotju z določbo drugega OPOMBE: 
ali tretjega odstavka 13. člena tega zakona; 

2. voznik, ki ravna v nasprotju z določbo 15. člena 
tega zakona; 

3. voznik, ki vozi vozila iz 16. člena tega zakona s 
hitrostjo, ki je več kot 10 km/h večja od dovoljene 
hitrosti; 

4. voznik, ki ustavi ali parkira vozilo v nasprotju z 
21. členom tega zakona; 

, 5. voznik, ki vleče naloženo tovorno motorno 
vozilo, ki je poškodovano ali pokvarjeno, v nasprot- 
ju z 29. členom tega zakona; 

6. voznik traktorja, ki ravna v nasprotju s 35. 
členom tega zakona; 

7. voznik delovnega stroja ali motokultivatorja, ki 
ravna v nasprotju z določbo 36. člena tega zakona; 

8. voznik tovornega motornega vozila, ki vozi 
osebe v nasprotju z drugim ali tretjim odstavkom 
42. člena tega zakona; 

9. voznik motornega kolesa in kolesa z motorjem, 
ki vozi osebo, ki je očitno pod vplivom alkohola 
(četrti odstavek 45. člena; 

10. pešec, ki prečka vozišče v nasprotju s prvim 
odstavkom 52. člena tega zakona; 

11. voznik, ki vozi po vozišču, na katerem so luže 
in vožnje ne prilagodi v skladu z določbo drugega 
odstavka 55. člena tega zakona; 

12. voznik vozila, ki uporablja rumeno rotacijsko 
luč v nasprotju s- prvim odstavkom 63. člena tega 
zakona; 

13. voznik vozila, ki pri srečanju, prehitevanju ali 
vožnji mimo vozila z prižgano rumeno rotacijsko 
lučjo ne ravna v skladu z drugim odstavkom 63. 
člena tega zakona; 

14. kandidat za voznika motornega kolesa brez 
prikolice, ki se uči praktične vožnje po cesti v na- 
sprotju s prvim odstavkom 90. člena tega zakona; 

15. kandidat za voznika traktorja, ki se uči prak- 
tične vožnje po cesti v nasprotju s prvim odstavkom 
91. člena tega zakona; 

16. voznik vozila, ki nima pri sebi atesta za lahki 
priklopnik (drugi odstavek 125. člena); 

17. voznik traktorja in traktorskega priklopnika, ki 
ni evidentiran (131. člen). 

176. člen 
Z denarno kaznijo 200 din se kaznuje takoj na 

mestu za prekršek: 
1. kolesar ali voznik kolesa z motorjem, ki pri 

vožnji po kolesarski stezi preseže hitrost 30 km/h 
(17. člen); 

2. voznik motornega kolesa, kolesa z motorjem in 
kolesa, ki vozi v cestnem prometu prikolico v na- 
sprotju s 37. členom tega zakona; 

3. voznik, ki vozi v osebnem avtomobilu, tovor- 
nem vozilu ali motornem kolesu več oseb, kot je 
navedeno v prometnem dovoljenju (prvi odstavek 
40. člena); 

4. voznik avtobusa, ki vozi v javnem linijskem 
cestnem prometu ali v prostem cestnem prometu 
ali v javnem mestnem ali javnem primestnem cest- 
nem prometu več potnikov kot je to navedeno v 
prometnem dovoljenju (prvi in drugi odstavek 41. 
člena); 

5. voznik tovornega motornega vozila, ki vozi v 
prostoru za tovor osebe v nasprotju s prvim odstav- 
kom 42. člena tega zakona; 

6. voznik traktorja ali delovnega stroja, ki vozi 
osebe v nasprotju s prvim odstavkom 43. člena tega 
zakona; 

7. voznik traktorja ali rhotokultivatorju, ki vozi v 
priklopnem vozilu osebe v nasprotju z drugim, tret- 
jim ali četrtim odstavkom 44. člena tega zakona; 

8. oseba, ki jezdi, goni ali vodi živino po cesti, pa 
je očitno pod vplivom alkohola (drugi odstavek 47. 
člena); 

9. voznik, ki z vozilom prečka površino za pešce v 
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OPOMBE" Pf nasPr°tiu s prvim odstavkom 55. člena tega za- kona; 
10. voznik, ki med vožnjo v cestnem prometu ne 

uporablja očal ali drugih pripomočkov za vožnjo, ki 
so vpisani v vozniškem dovoljenju (81. člen); 

11. voznik traktorja v cestnem prometu, ki nima 
veljavnega vozniškega dovoljenja (82. člen). 

177. člen 
Z denarno kaznijo 100 din se kaznuje takoj na 

mestu za prekršek: 
1. voznik, ki parkira ali ustavi vozilo v nasprotju z 

22. členom tega zakona; 
2. voznik motornega vozila, ki zapusti vozilo in ne 

ukrene vsega kar je potrebno da vozilo ne bi kdo 
neupravičeno uporabil (23. člen); 

3. voznik traktorja ali delovnega stroja, ki vozi 
osebe v nasprotju s prvim odstavkom 43. člena tega 
zakona; 

4. voznik traktorja ali motokultivatorja, ki vozi na 
priklopnem vozilu osebe v nasprotju s prvim od- 
stavkom 44. člena tega zakona; 

5. voznik motornega kolesa, kolesa z motorjem 
ali kolesa, ki prevaža osebe v nasprotju z prvim, 
drugim 1er tretjim ali petim odstavkom 45. člena 
tega zakona; 

6. jezdec, ki jezdi žival v nasprotju z 48. členom 
tega zakona; 

7. pešec, ki ravna v nasprotju z določbo 49. člena 
tega zakona; 

8. pešec, ki pri prečkanju vozišča ne ravna v 
skladu z 51. ali drugim odstavkom 52. člena tega 
zakona; 

9. voznik traktorja, delovnega stroja motokultiva- 
torja ali kolesa z motorjem, ki vozi v cestnem pro- 
metu pa nima pri sebi veljavnega vozniškega dovo- 
ljenja oziroma potrdila o znanju predpisov o varno- 
•sti cestnega prometa (113. člen); 

10. voznik, ki vozi v cestnem prometu traktor in 
traktorski priklopnik pa nima pri sebi veljavnega 
prometnega dovoljenja za traktor in traktorski pri- 
klopnik (133. člen). 

XIII. POSEBNE DOLOČBE 

178. člen 
Če je potrebno za varnost prometa ali če to zahte- 

vajo razlogi vzdrževanja javnega reda in miru, lahko 
republiški sekretar za notranje zadeve z odredbo 
prepove ali omeji promet vseh ali posameznih vrst 
vozil, gonjenje oziroma vodenje živine ter hojo peš- 
cev na določenih cestah ali delih cest, dokler so 
podani razlogi, zaradi katerih se tak ukrep odredi. 

Republiški sekretariat za notranje zadeve lahko 
za posamezne vrste vozil ali za vsa vozila predpiše 
omejitev hitrosti vožnje, ki velja samo za določene 
dni ali v določenem času. 
XIV. PREHODNE IN KONČNE 
DOLOČBE 

179. člen 
Republiški sekretar za notranje zadeve določi: 
- organizacije združenega dela ali druge organi- 

zacije, ki smejo izdelovati registrske tablice za mo- 
torna in priklopna vozila, evidenčne tablice za trak- 
torje in traktorske priklopnike ter tablice za označe- 
vanje vozil, na katerih se učijo kandidati za voznike, 
in ceno tablic; 

- organizacije združenega dela ali druge organi- 
zacije, ki smejo tiskati obrazce, dovoljenja za vozni- 
ke inštruktorje in učitelje predpisov, vozniška dovo- 
ljenja za voznike traktorjev, potrdila za voznike de- 
lovnih strojev, motokultivatorjev in koles z motor- 
jem in obrazce prometnega dovoljenja za traktorje 
in traktorske priklopnike ter ceno teh obrazcev, 

- ceno za tiskovine in obrazce, ki se uporabljajo 
pri izvrševanju predpisov o varnosti cestnega pri- 
meta. 

180. člen 
Določba 34. člena tega zakona se začne uporab- 

ljati 1. januarja 1984. 
Organizacija združenega dela, ki proizvaja oziro- 

ma tista, ki daje v promet traktorje, mora zagotoviti, 
da bodo vsi traktorji, ki jih bo proizvedla oziroma 
dala v promet po 1. januarju 1984, opremljeni v 
skladu z določbo 34. člena tega zakona. 

Lastniki in imetniki pravice uporabe traktorjev, 
evidentiranih pred 1. januarjem 1984, morajo opre- 
miti traktorje v skladu z določbami 34. člena tega 
zakona do 1. januarja 1986. Predsednik republiške- 
ga komiteja za promet in zveze po predhodnem 
soglasju predsednika Republiškega komiteja z^ 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano določi organi- 
zacijo za atestiranje varnostnih kabin oziroma var- 
nostnih lokov. 

181. člen 
Določba drugega odstavka 49. člena tega zakona 

se začne uporabljati eno leto (varianta: dve leti) po 
njegovi uveljavitvi. 

182. člen 
Določbo 82., 5. točke 109. in 110. člena tega 

zakona se začnejo uporabljati 1. aprila 1983. 
Do 31. marca 1983 se uporabljajo določbe zako- 

na o varnosti cestnega prometa (Ur. list SRS, št. 
24/75, 23/79 in 25/80) in podzakonskih predpisov, 
ki urejajo vprašanja v zvezi s pridobitvijo vozniške- 
ga dovoljenja za vožnjo kmetijskih traktorjev. 

Kdor ima veljavno vozniško dovoljenje za motor- 
na vozila kategorije 8, C ali D sme voziti traktor do 
31. marca 1983. 

Do 31. marca 1983 izda pristojni občinski upravni 
organ na zahtevo upravičenca, ki ima veljavno voz- 
niško dovoljenje za motorna vozila kategorije B, C 
ali D, vozniško dovoljenje za traktor. 

183. člen 
Določba drugega odstavka 85. člena tega zakona 

se začne uporabljati eno leto po njegovi uveljavitvi. 

184. člen 
Določbe drugega odstavka 86. člena, prvega od- 

stavka 94. člena in drugega odstavka 96. člena tega 
zakona se začnejo uporabljati 1. januarja 1984. 

Do 31. decembra 1984 se glede vprašanj iz prejš- 
njega odstavka uporabljajo ustrezne določbe zako- 
na o varnosti cestnega prometa (Ur. list SRS, št. 
24/75, 23/79 in 25/80) in na njegovi podlagi izdanih 
predpisov. 

185. člen 
Od 1. januarja 1984 se voznikom inštruktorjem, ki 

so pridobili inštruktorsko dovoljenje po določbah 
zakona o varnosti cestnega prometa (Ur. list SRS, 
št. 24/75, 23/79 in 25/80) le-to podaljšuje na podla- 
gi potrdila vzgojnoizobraževalne organizacije iz pr- 
vega odstavka 94. člena tega zakona, da so pridobi- 
li dodatno znanje po programu iz 5. odstavka 94. 
člena tega zakona. 

186. člen 
Določba prvega odstavka 90. člena tega zakona, 

ki se nanaša na uspešno opravljen preizkus osnov- 
nih spretnosti in obvladanja motornega kolesa se 
začne uporabljati eno leto po uveljavitvi tega za- 
kona. 

187. člen 
Določbe tretjega odstavka 103. člena in določbe 

104. člena tega zakona se začnejo uporabljati eno 
leto po njegovi uveljavitvi. 
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188. člen 
Določbe 125. člena tega zakona v zvezi z atestira- 

njem lahkih priklopnikov se začne uporabljati dve 
leti po uveljavitvi tega zakona. 

189. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati 

zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list SRS 
št. 24/75, 23/79 in 25/80). 

190. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Ura- 

dnem listu SRS. 

OBRAZLOŽITEV 

I. Skupščina SR Slovenije je na seji Zbora združenega dela 
dne 20. maja 1981 in seji Zbora občin dne 27. maja 1981 
sprejela predlog za izdajo Zakona o varnosti cestnega pro- 
meta. Zbora skupščine sta naložila Izvršnemu svetu, da pri- 
pravi osnutek zakona, pri tem pa upošteva pripombe, pred- 
loge in mnenja delovnih teles zborov in skupščine, pripombe 
skupin delegatov ter pripombe in mnenja iz razprave delega- 
tov na sejah zborov; za tiste, ki jih ni upošteval pa v obrazloži- 
tvi navede zakaj jih ni mogoče sprejeti. 

II. Osnutek Zakona o varnosti cestnega prometa je zasno- 
van tako, da se z rešitvami, predlaganimi v njem, daje večji 
poudarek vzgojnemu in preventivnemu delu, ki naj bi bilo 
osredotočeno na razvijanje humanejših in solidarnejših odno- 
sov med vozniki in drugimi udeleženci v cestnem prometu. 

Razširja se krog tistih, ki so odgovorni in dolžni skrbeti za 
varnost cestnega prometa. Tako naj bi bili vsi, ki so kakorkoli 
posredno ali neposredno odgovorni za varnost v cestnem 
prometu zavezani, da store vse kar je mogoče zato, da bodo 
zagotovljeni'vsi pogoji, ki omogočajo varen in pravilen potek 
prometa. Poleg tega pa bi tudi vsi delovni ljudje in občani v 
vseh oblikah povezovanja in združevanja v okviru izvajanja 
nalog s področja družbene samozaščite skrbeli za varnost v 
cestnem prometu in ustvarjali pogoje za varno in pravilno 
potekanje prometa ter preprečevanje prometnih nesreč. 

Sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu kot po- 
sebna telesa na področju vzgoje in preventive v cestnem 
prometu naj bi skrbeli za uveljavljanje družbene samozaščite 
na področju prometne varnosti, za dvig varnostne in pro- 
metne kulture udeležencev v prometu, za razvijanje humanej- 
ših in solidarnejših odnosov med vozniki in drugimi udele- 
ženci v prometu kot tudi za ustvarjanje pogojev za varen 
promet ter opravljali druge naloge določene s tem zakonom. 

Avto moto zveza Slovenije in Zveza združenj šoferjev in 
avtomehanikov Slovenije naj bi avto šolam nudili strokovno 
pomoč pri izvajanju programa usposabljanja kandidatov za 
voznike, in skrbeli za to, da se bo v avto šolah izvajalo 
permanentno obnavljanje in dopolnjevanje znanja voznikov 
inštruktorjev in učiteljev predpisov. 

Organi in organizacije družbenopolitičnih skupnosti pri- 
stojne za kmetijstvo in gozdarstvo, samoupravne interesne 
skupnost/ s področja kmetijstva in gozdarstva, sveti za prven- 
tivo in vzgojo v cestnem prometu, Avto-moto zveza Slovenije 
in avto moto društva, Zveza združenj šoferjev in avtomehani- 
kov Slovenije in združenja šoferjev in avtomehanikov Slove- 
nije, kmetijske zadruge in druge oblike združevanja kmetov, 
organizacije združenega dela, ki proizvajajo in tiste, ki dajejo 
v promet kmetijsko.mehanizacijo pa bi zavezali, da z ustrez- 
nimi ukrepi vsak na svojem področju in z vzgojnoizobraževal- 
nim delom prispevajo k dvigu prometne in varnostne kulture 
lastnikov oziroma uporabnikov traktorjev. 

Z novim zakonom se razširjajo pristojnosti komunalnih 
nadzornikov v zvezi s kontrolo parkiranih vozil. 

Doslej veljavna prometna pravila so le dopolnjena z nekate- 
rimi pravili ravnanja, ki bi prispevala oziroma pripomogla k 
varnejši vožnji in varnejšemu poteku prometa v celoti. Med 
drugim je določeno, da motorna vozila opremljena s snežnimi 
verigami ne smejo voziti hitreje od 50 km/h; osebni avtomo- 
bili, ki vlečejo lahke priklopnike pa ne hitreje od 80 km/h. 
Vozniki so zavezani, da na vseh nevarnih delih ceste oziroma 
tam, kjer se lahko vnaprej zaradi določenih dejstev in okoli- 
ščin predvideva, da bodo naleteli na oviro, zmanjšajo hitrost 
na toliko, da se po potrebi lahko pravočasno ustavijo. 

Z osnutkom zakona je določeno, da mora imeti vsak traktor 
varnostno kabino oziroma varnostni lok. K temu določilu pa je 
v skladu s predlogom izraženim v javni razpravi na teze za 
zakon dodan tudi variantni dodatek po katerem naj bi imeli 

traktorji vgrajen tudi poseben varnostni pas za voznika. Ker 
tega ni mogoče realizirati takoj je v prehodnih določbah 
predvideno, da to določilo stopi v veljavo šele leta 1984. 
Proizvajalcem in prodajalcem pa je naložena obveznost ozi- 
roma dolžnost, da smejo od 1. januarja 1984 leta proizvajati 
oziroma dajati v promet le tako opremljene traktorje. Za 
traktorje, ki so že v uporabi oziroma bodo prišli v uporabo do 
tega roka pa je določeno, da jih morajo lastniki opremiti s 
temi varnostnimi napravami do leta 1986. 

Zaradi izvajanja operativne kontrole voznikov v zvezi s traja- 
njem vožnje motornega vozila se v osnutku zakona določa, da 
morajo vozila, ki morajo biti opremljena s tahografom imeti v 
tahografu pravilno vložen ustrezen vložek, ki mora biti 
ustrezno izpolnjen in pravočasno zamenjan. Določeno je tudi, 
da mora imeti voznik pri sebi ključ tahografa in uporabljen 
vložek iz katerega je razvidna vožnja oziroma uporaba vozila v 
zadnjih 24 urah. ( 

Določila, ki urejajo prevoz oseb, pa se dopolnjujejo z dolo- 
čili kdaj in kako se smejo prevažati osebe in da se na tovor- 
nem motornem vozilu v prostoru za tovor, na traktorju in 
traktorskem priključku, na delovnem stroju, na kolesu z mo- 
torjem ne sme prevažati oseb, ki so očitno pod vplivom 
alkohola. V osnutku zakona je tudi določeno, da se na kolesu 
ne sme prevažati oseb starejše od 7 let, razen na posebej 
izdelanem dvo ali yeč sedežnem kolesu. 

Osnutek zakona določa, da se avtobusi, zgibne konstruk- 
cije smejo uporabljati samo v javnem mestnem prometu, v 
javnem primestnem prometu pa le izjemoma, na podlagi po- 
sebnega dovoljenja, če pogoji ceste in varnost prometa to 
dovoljuje. 

V osnutku zakona je urejeno tudi vodenje in gonjenje živine 
in ježa. Živali, črede ali krdela sme po cesti voditi oziroma 
goniti le tisti, ki jih glede na svojo starost in fizične sposobno- 
sti ves čas obvladuje. Poleg tega je določeno, da oseba, ki je 
očitno pod vplivom alkohola ne sme voditi, goniti oziroma 
jezditi živali po cesti. 

Osnutek zakona določa pravila obnašanja in ravnanja peš- 
cev na cesti. Določeno je, da sem pešec uporabljati največ en 
meter širok del vozišča; način kako se mora prepričati,. da 
lahko varno prečka vozišče; kje lahko prečka vozišče oziroma 
kje ne sme prečkati vozišča; da mora na cesti izven naselja 
ponoči in ob slabi vidljivosti nositi posebna odsevna telesa 
ipd. Posebej pa je za otroke določeno, da morajo tudi v 
naselju ponoči in ob slabi vidljivosti nositi odsevna telesa. 

Voznika pa zakon zavezuje, da v primeru, ko vidi pešca, ki 
namerava prečkati vozišče, vozilo ustavi pred prehodom za 
pešce; da nikogar ne ogroža v primeu ko vozi po površini, ki 
ni namenjena za vozila - na primer iz garaže, dvorišča ipd., in 
da na vozišču na katerem so luže vožnjo prilagodi razmeram 
na cestišču, tako da ne škropi pešcev. 

Z osnutkom zakona so pristojni upravni organi za promet 
zavezani, da v primeru, če prepovedo promet v celoti na vsej 
cesti ali na njenem delu, o tem predhodno obvestijo pristojno 
upravo za notranje zadeve; temeljno organizacijo združenega 
dela za vzdrževanje in varstvo cest pa se zavezuje, da najmanj 
3 dni pred pričetkom del na cesti, o tem obvesti pristojno 
postajo milice. Poleg tega je določeno, da mora organizacija 
združenega dela v primeru, da zaradi del na cesti uredi pro- 
met le po enem prometnem pasu, poskrbeti z ustrezno signa- 
lizacijo, da se po tem pasu promet odvija varno. Organi za 
notranje zadeve so tudi pooblaščeni, da temeljne organizacije 
združenega dela za vzdržavanje in varstvo cest opozarjajo na 
pomanjkljivosti cest, ki neposredno vplivajo na varen potek 
prometa. V zvezi s tem je temeljna organizacija združenega 
dela za vzdrževanje in varstvo cest dolžna, da takoj obvesti 
organ za notranje zadeve o odpravi pomanjkljivosti, če v treh 
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dneh ne odpravi pomanjkljivosti oziroma ne začne z delom, ji 
lahko pristojen organ za notranje zadeve odredi začasne 
ukrepe za zagotovitev, varnosti cestnega prometa, ki jih mora 
temeljna organizacija združenega dela za vzdrževanje in var- 
stvo cest takoj izpolniti. 

Določila sedaj veljavnega zakona, ki urejajo dolžnosti ob 
prometni nezgodi, se dopolnjujejo s tem, da vse obveznosti, ki 
so naložene tistim, ki se nahajajo v trenutku nesreče na kraju 
nesreče, veljajo tudi za občane, ki prvi pridejo na kraj nesreče. 

Z vidika varnosti so dopolnjene tudi določbe, ki urejajo 
vprašanje organizacije športnih prireditev na cesti. 

Osnutek zakona določa, da je pogoj za izdajo dovoljenja za 
vožnjo traktorja med drugim tudi potrdilo o uspešno opravlje- 
nem tečaju o znanju varnega ravnanja s traktorjem. Te tečaje 
bodo programsko in tehnično izpeljale organizacije s po- 
dročja kmetijstva. Program usposabljanja pa bo predpisal 
predsednik republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano. 

Vprašanja, ki se nanašajo na izobraževanje in usposabljanje 
kandidatov za voznike oziroma voznikov, organizacijo in delo 
avtošol, izobraževanje voznikov inštruktorjev in na izpite za 
voznike so v osnutku zakona v primerjavi s sedaj veljavnim 
zakonom bistveno drugače urejena. 

Zožuje se krog tistih, ki lahko izvajajo oziroma organizirajo 
dejavnost avto šol. Medtem, ko so doslej lahko dejavnost avto 
šole opravljale vse pravne osebe, se po določbah osnutka 
zakona predvideva, da bi to dejavnost opravljale le avto-šole, 
ki se ustanovijo kot organizacije združenega dela ali kot 
dejavnost v organizaciji združenega dela s področja izobraže- 
vanja ali prometa, v avto moto društvu, organizaciji ljudske 
tehnike ali v združenju šoferjev in avtomehanikov. 

Za to, da bo zagotovljena čim večja strokovnost dela, se 
predvideva nad delom avto šol poleg nadzora o zakonitosti 
dela, tudi strokovno pedagoški nadzor nad izvajanjem pro- 
grama usposabljanja kandidatov za voznike. Določeno je tudi, 
da mora imeti vsaka avto šola najmanj 2 voznika inštruktorja, 
ki sta v delovnem razmerju. Voznik inštruktor praktične vož- 

—lahko po osnutku zakona postane le tisti, ki ima najmanj 
srednjo izobrazbo, in je uspešno končal poseben program 
izobraževanja v posebni izobraževalni organizaciji. Prometne 
predpise in poznavanje osnov delovanja naprav na motornem 
vozilu pa bodo lahko poučevali tisti, ki imajo visoko, višjo ali 
srednjo izobrazbo ustrezne smeri in dodatno pedagoško in 
androgoško usposobljenost. 

Osnutek zakona predvideva, da bo republiški sekretar za 
notranje zadeve določil v katerih krajih v Sloveniji se lahko 
opravljajo izpiti za vozniko motornih vozil (izpitne centre); vsa 
druga vprašanja v zvezi z vozniškimi izpiti kot so imenovanje 
izpitnih komisij, določanje stroškov za izpite ipd. pa bodo 
določale oziroma uredile občine. Novost je tudi v tem, da se 
predvideva, da pri ocenjevanju kandidata za voznika na vozni- 
škem izpitu sodeluje tudi voznik inštruktor. 

Osnutek zakona določa tudi atestiranje lahkih priklopnikov 
poleg tega pa določa, da morajo biti vozila na katerih se po 
registraciji predelajo naprave, ki so pomembne za varno vož- 
njo, ponovno atestirajo ter da se v vozilu v katerega se vedela 
naprava za pogon na stisnjen ali vtekočinjen plin, atestira 
vgraditev te naprave. 

V zakonu je tudi predvideno, da lahko podaljšujejo veljav- 
nost registracije tudi organizacije, ki opravljajo tehnične pre- 
glede, če so za to posebej pooblaščene. 

V osnutku zakona, se ne spreminjajo določbe, ki urejajo 
organizacijo svetov za preventivo in vzgojo v cestnem pro- 
metu; širi pa se njihova vloga na področju vzgoje in preventiv- 
nega dela ter skrbi za uveljavljanje družbene samozaščite na 
področju prometne varnosti. 

V osnutku zakona se zavezuje organizacije združenega 
dela, druge samoupravne organizacije in skupnosti ter or- 
gane, ki opravljajo javni prevoz in prevoz za lastne potrebe, da 
organizirajo notranjo kontrolo nad delovnimi, zdravstvenimi 
in drugimi pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vozniki, da bi 
lahko varno upravljali vozilo, kot tudi nad tehnično brezhib- 
nostjo vozil in izvajanjem drugih predpisanih ukrepov, ki 
vplivajo na varnost cestnega prometa. 

V posebnem poglavju se ureja tudi zavarovanje uporabni- 
kov oziroma lastnikov traktorjev proti odgovornosti za škodo, 
povzročeno drugim glede na to, da zvezni predpis, ki ureja 
zavarovanje motornih vozil ne ureja tega vprašanja. 

Kazenske določbe zakona so poostrene v bistvu pa uskla-, 
jene z zakonom o temeljih varnosti cestnega prometa in 
zakonom o prekrških. 

III. Pri pripravi osnutka zakona je predlagatelj upošteval 
večino vsebinskih pripomb in mnenj sprejetih v delovnih 
telesih zborov in skupščine ter predlogov in mnenj iz razprave 
na sejah zborov, ter vse pripombe redakcijskega značaja. 

V skladu s pripombo je dopolnjen 8. člen zakona (prej 5. 
teza) s tem, da lahko nadzor nad ustavljenimi in parkiranimi 
vozili izvršujejo komunalni nadzorniki tudi na mestnih ulicah. 

9. člen (prej 6. teza) je usklajen z zakonom o javnih cestah, 
ki je v pripravi, poleg tega pa razčlenjen tako, da je iz njega 
razvidno katera vprašanja s področja varnega poteka prometa 
naj bi urejale občinske skupščine, kateri izvršni sveti občin- 
skih skupščin in katere njihovi upravni organi pristojni za 
promet. 

Besedilo 6. člena (prej 8. teza) je vsebinsko dopolnjeno, 
poleg tega pa je v njem določeno, da te naloge opravlja tudi 
Zveza združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije. 

Določba 11. člena (prej 10. teza) je usklajena z zakonom o 
javnih cestah, ki je v pripravi. 

V skladu s pripombo je v 16. členu (prej 14. teza) določena 
tudi omejitev hitrosti za osebne avtomobile, ki vlečejo lahki 
priklopnik. 

29. člen (prej 25. teza) je dopolnjen tako, da je razvidno, da 
to določilo velja za poškodovana ali pokvarjena tovarna mo- 
torna vozila. 

Besedilo 30. člena (prej 26. teza) je usklajeno z zakonom o 
temeljih varnosti cestnega prometa. 

V 32. členu (prej 28. teza) so izrazi javni linijski cestni 
promet, javni mestni in javni primestni promet, usklajeni z 
obstoječo zakonodajo. 

Določilo 33. člena (prej 29. teza) je dopolnjeno tako, da se 
lahko na podlagi posebnega dovoljenja avtobusi zgibne kon- 
strukcije uporabljajo tudi v javnem primestnem prometu, če 
pogoji ceste in varnost prometa to dovoljujejo. Dovoljenje 
izda pristojni občinski upravni organ za promet v soglasju s 
pristojno upravo za notranje zadeve. 

Poglavje »Gonjenje in vodenje živine ter ježa« je usklajeno z 
zveznim zakonom in pripombo iz razprave na sejah zborov da 
naj se z zakonom uredi gonjenje in vodenje živine po cesti, ter 
da naj bodo gonjači in vodniki živine, ter jezdeci glede alko- 
holiziranosti obravnavani enako kot vodniki vprege. 

51. člen (prej 48. teza) je usklajen s pripombo, da mora 
pešec z dvigom roke nakazati namero, da prečka vozišče le, 
kadar namerava prečkati vozišče po označenem prehodu za 
pešce, če se po vozišču pomikajo vozila v koloni. 

V skladu s pripombo je 2. odstavek 53. člena (prej 49. teza) 
dopolnjen z določilom, da morajo imeti otroci, ki obiskujejo 
vzgojno varstvene ustanove na poti do in iz ustanove do 
doma, spremstvo. 

Besedilo 3. odstavka 53. člena (prej 49. teza) je dopolnjeno 
s tem, da mora opis najbolj varnih poti za prihod in odhod iz 
šole določati prometno varnostni načrt šole. 

5. odstavek 77. člena (prej 71. teza) je dopolnjen tako, da 
njegovo določilo velja tudi za prireditve ob cesti. 

V skladu s pripombo, da v 79. tezi zakona predvideno 
število voznikov inštruktorjev, ki morajo biti v delovnem ra- 
zmerju v avto šoli, ni sprejemljivo, je to število v 85. členu 
zmanjšano na dva voznika inštruktorja. 

Besedilo 1. odstavka 90. člena (prej 84. teza) je dopolnjeno 
s pogojem, da mora kandidat za voznika motornega kolesa 
opraviti preizkus osnovnih spretnosti in obvladovanja motor- 
nega kolesa predno začne z učenjem praktične vožnje v 
cestnem prometu. 

V skladu s pripombami danimi k 89. tezi sta spremenjena in 
dopolnjena 95. in 96. člen osnutka zakona, ki določata, da 
morajo vozniki inštruktorji in učitelji predpisov v avto šoli 
redno obnavljati in dopolnjevati svoje znanje po posebnem 
programu, ter da se dovoljenje za voznika inštruktorja in 
učitelja predpisov podaljšuje na podlagi potrdila avto šole o 
uspešno opravljenem posebnem programu izpopolnjevanja 
znanja. 

Določilo 2. odstavka 92. teze je v skladu s pripombami 
črtano iz zakona. 

V skladu s pripombo je spremenjeno besedilo 103. člena 
(prej 95. teza) tako da so člani izpitnih komisij v izobraževal- 
nih centrih tudi iz drugih občin ne samo iz občine v kateri je 
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sedež izpitnega centra ter da izpitne komisije imenuje prio- 
tojni občinski upravni organ, kjer je sedež izpitnega centra v 
soglasju z upravnimi organi občin, ki pripadajo določenemu 
izpitnemu centru. 

Besedilo 2. odstavka 111. člena (prej 103. teza) je glede na 
pripombo spremenjeno tako, da na predlog izpitne komisije 
napoti kandidata na zdravniški pregled pristojni občinski 
upravnih organ za notranje zadeve. 

V skladu s pripombo je 2. odstavek 107. teze v celoti črtan iz 
zakona. 

Zaradi zelo različnih mnenj danih v razpravah o tezah za 
zakon glede tega, ali naj bi voznik motornega vozila po 65. 
letu vsake 3 leta moral opraviti celoten zdravstveni pregled ali 
samo pregled vida, vsebuje 122. člen osnutka zakona (prej 
114. teza) še vedno oba predloga. 

V skladu s pripombo jo v 129. členu (prej 121. teza) črtana 
varianta. 

Besedilo 2. odstavka 134. člena (prej 126. teza) je dopol- 
njena tako, da iz njega izhaja, da to določilo velja le za 
avtobuse za prevoz potnikov za lastne potrebe. 

138. in 139. člen (prej 130. in 131. teza) sta usklajena z 
zakonom o javnih cestah, ki je v pripravi. 

V skladu s pripombo je v 151. členu (prej 143. teza) dolo- 
čeno, da stroške izvedbe ukrepov iz 198. člena zakona o 
temeljih varnosti cestnega prometa plača voznik motornega 
vozila, zoper katerega so bili uporabljeni. 

IV. Predlagatelj ni mogel sprejeti naslednjih pripomb, pred- 
logov in mnenj iz javne razprave: 

1. Pripombe zakonodajno pravne komisije Skupščine SR 
Slovenije, da nekatera določila, predvsem iz poglavja "hoja 
pešcev« ne spadajo v zakon ampak v podzakonski akt, predla- 
gatelj ni upošteval. Ob obravnavi pripomb na teze za zakon 
sta Republiški svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
in Javno tožilstvo SR Slovenije vztrajala na tem, da se te 
določbe vnesejo v osnutek zakona. Ob upoštevanju stališča, 
da morajo biti vsa določila, ki občana zavezujejo ali mu kaj 
določajo ali prepovedujejo določena z zakonom, pa se je 
predlagatelj pridružil temu mnenju. 

2. Predlagatelj meni, da je z osnutkom zakona dovolj zago- 
tovljeno podružbljanje skrbi za varnost v cestnem prometu, 
zato krajevnim skupnostim kot temeljnim samoupravnim 
skupnostim z njim niso naložene kakšne posebne naloge. 
Prav gotovo pa morajo dobiti krajevne skupnosti svoje mesto 
in vlogo v zakonu o javnih cestah, ki skupaj s tem zakonom in 
zveznimi predpisi, ki urejejo to področje, predstavlja celoto 
urejanja in zagotavljanja prometne varnosti. 

3. Predloga, da bi občinske skupščine oziroma njeni organi 
določali intenziteto fizičnega usmerjanja prometa kakor tudi 
usmerjanje v semaforiziranem križišču, ni mogoče upoštevati. 
Po veljavnih predpisih so pooblaščeni za urejanje prometa 
organi za notranje zadeve, ki so pri zagotavljanju varnosti in 
organiziranju svojega dela samostojni. 

4. Predloga, da naj bi občinske skupščine oziroma njihovi 
organi lahko dovolili promet in parkiranje vozil občanom s 
stalnim bivališčem v ulici ali na trgu, za katerega velja prepo- 
ved prometa za vsa vozila, ni mogoče sprejeti, saj je mogoče 
to vprašanje urediti z ustreznejšim prometnim režimom ozi- 
roma s postavitvijo ustreznih prometnih znakov in označb. 

5. Predloga, da naj bi bilo v 9. členu (prej 6. teza) določeno, 
da Izvršni svet oziroma upravni organ, pristojen za promet, 
lahko odredi posek drevja ob cestah, ni mogoče sprejeti saj v 
skladu z zakonom o temeljih varnosti cestnega prometa in 
zakonom o javnih cestah, ki je v pripravi, za to skrbe pristojne 
inšpekcije oziroma temeljne organizacije združenega dela za 
vzdrževanje in varstvo cest. 

6. Predloga, da naj naloge iz 6. člena (prej 8. teza) opravlja 
Zavod za šolstvo, ni mogoče upoštevati, saj pri tem izobraže- 
vanju ne gre za izobraževanje za pridobitev izobrazbe, ampak 
za izpolnitev enega izmed pogojev za pridobitev vozniškega 
dovoljenja. 

7. Predloga, da se omejitev hitrosti avtobusa v javnem 
mestnem in javnem primestnem prometu zviša na 60 km/h ni 
mogoče sprejeti. Strokovnjaki s tega področja zagotavljajo, 
da je hitrost 50 km/h največja hitrost, pri kateri se lahko v 
avtobusu še vozijo vsaj delno varno stoječi potniki. 

8. Predlog, da se z zakonom določi, da morajo tudi vozniki 
koles z motorjem med vožnjo nositi čelade, po mnenju pred- 
lagatelja ni utemeljen, saj kolo z motorjem v bistvu nadome- 

šča kolo, ki se ga v večini primerov uporablja na krajših 
relacijah, poleg tega pa ne dosega večjih hitrosti. 

9. Pripomba k 26. členu (prej 22. teza), da naj se uredijo tudi 
primeri, ko se bodo vozila ustavila v več strnjenih kolonah, ni 
sprejemljiva. S tem določilom je predlagatelj želel doseči, da 
se morajo vozila, ki vozijo v dveh ali več strnjenih kolonah, ob 
ustavitvi kolon razvrstiti v eno kolono, zato, da bi lahko mimo 
neovirano vozila »intervencijska« vozila. 

10. Predlog, da naj se določilo 31. člena (prej 27. teza) 
spremeni tako, da se uporabljeni vložek, iz katerega je razvi- 
dna vožnja oziroma uporaba vozila v zadnjih 24 urah, hrani v 
kontrolni službi na sedežu organizacije, ki je uporabnik mo- 
tornega vozila, ni sprejernljiv. Predlagatelj vztraja pri prvot- 
nem predlogu saj drugače pooblaščena uradna oseba organa 
za notranje zadeve ne more ugotavljati voznikovega delov- 
nega časa in izvajati z zveznim zakonom določenih ukrepov v 
zvezi z vožnjo in počitkom voznikov. 

11. Predlog, da se predvidi možnost, da lahko potniki v 
avtobusih v javnem linijskem cestnem prometu in prostem 
cestnem prometu tudi stojijo, iz varnostnih razlogov ni spre- 
jemljiv. Prav tako ni mogoče upoštevati pripomb, da naj se z 
zakonom za prevoz delavcev na delo in z dela določijo drugi 
pogoji (olajšave) kot veljajo za javni linijski cestni promet. 
Predlagatelj meni, da z vidika varnosti prometa ni razlogov, da 
bi te dve vrsti prevoza v zakonu obravnavali različno. 

12. Predlog, da naj se določi rok uveljavitve 32. člena (prej 
28. teza) ni sprejemljiv, saj to določilo vsebuje še sedaj ve- 
ljavni Zakon o varnosti cestnega prometa. 

13. Izrazi v zvezi z vrstami prevoza v 32. členu (prej 28. teza) 
so usklajeni z obstoječo zakonodajo, zato tudi ni bilo mogoče 
upoštevati pripombe, da naj se besedilo v prvi vrsti dopolni z 
izrazom »prosti promet«. 

14. Pripombe, da naj bi se črtalo določilo, da avtobusi v 
javnem primestnem prometu ne smejo imeti priklopnega vo- 
zila za prevoz potnikov, predlagatelj iz razlogov varnosti pro- 
meta ni mogel upoštevati. Ob tem pripominja, da je v osnutku 
zakona predvideno, da se lahko avtobusi zgibne konstrukcije 
v določenih primerih uporabljajo tudi v javnem primestnem 
prometu. Predlagatelj meni, da bo s tem mogoče razrešiti 
probleme, na katere je bilo opozorjeno v javni razpravi. 

15. Pripombe, da naj se določi, kateri traktorji (glede na 
velikost) morajo biti opremljeni z varnostnimi kabinami ozi- 
roma varnostnimi loki, predlagatelj ni upošteval. Strokovnjaki 
s tega področja so mnenja, da je mogoče na vsak traktor 
vgraditi vsaj varnostni lok. Prav tako ni mogoče upoštevati 
predlga, da. se v zakonu bolj podrobno opredeli varnostni lok, 
saj to ni vprašanje zakonske ureditve, ampak tehničnih pred- 
pisov. 

16. Predlog, da naj se 1. odstavek 41. člena (prej 36. teza) 
dopolni s tem, da se predvidi poleg vgrajenih sedežev še 10 
stojišč, iz varnostnih razlogov ni sprejemljiv. 

17. Predloga, da naj bi 2. odstavek 41. člena (prej 38. teza) 
določal, da se v avtobusu v javnem mestnem in javnem pri- 
mestnem prometu lahko vozi toliko oseb, kot je navedeno v 
prometnem dovoljenju, ni sprejemljiv. Predlagatelj meni, da je 
edino sprejemljivo, da se v avtobusu lahko pelje le toliko 
potnikov, kolikor ima le-ta vgrajenih sedežev, ob tem pripomi- 
nja, da tako določilo vsebuje že sedaj veljavni zakon. Iz istih 
razlogov tudi ni sprejemljiv predlog, da se 2. odstavek 41. 
člena črta. 

18. Predloga, da naj se v 41. členu (prej 36. teza) določa, da 
voznik avtobusa ne sme vključiti levega smernega kazalca s 
katerim se želi vključiti v promet dokler niso zaprta vrata 
avtobusa, ni sprejemljiv, saj vključitev smernega kazalca ni 
neposredno vezana samo na pričetek vožnje avtobusa. 

19. Rumene rutice predpisane v 2. odstavku 53. člena (prej 
49. teza) so že dalj časa v uporabi, zato Republiški svet za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu predlaga, da bi to 
določbo uzakonili. 

20. Predlog, da naj se v 56. členu (prej 51. teza) doda, da je 
tisti, ki izvaja dela na cesti dolžan o tem obvestiti pristojnega 
inšpektorja za promet ter predlog, da se v 59. členu (prej 54. 
teza) doda, da prometne znake, razen začasnih lahko postav- 
lja le upravljalec ceste na podlagi odločbe pristojnega organa 
za tehnično urejanje prometa, predlagatelj ni mogel upošte- 
vati, saj bodo ta vprašanja urejena v zakonu o javnih cestah. 

21. Predloga, da se 62. člen (prej 56. teza) dopolni z določi- 
lom, da mora biti tovor na vozilu (razsuti tovor) zaščiten tako. 
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da se ne more razsipati po cesti, predlagatelj ni upošteval, saj 
to določilo že vsebuje 46. člen. 

22. Predloga, da naj se črtata drugi in tretji odstavek 64. 
člena (prej 58. teza) predlagatelj ni upošteval. Taki določili 
vsebuje že, sedaj veljavni zakon. Na teze za zakon je predlaga- 
telj prejel pripombe od Republiškega komiteja za zdravstveno 
in socialno varstvo in Inštituta za sodno medicino medicinske 
fakultete univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani, nobena od 
imenovanih organizacij oziroma inštitucij pa ni imela pripomb 
na določili drugega in tretjega odstavka 58. teze zakona, zato 
predvideva, da nista sporni. Ob tem pripominjamo, da so 
pooblaščene uradne osebe organov za notranje zadeve v 
praksi naložile vozniku, ki je bil ali prišel na kraj nezgode (v 
skladu z drugim odstavkom 42. člena Zakona o varnosti 
cestnega prometa) prevoz le lažje poškodovane osebe in sicer 
le v primeru, ko je vedela, da rešilni avto ne bo mogel priti v 
doglednem času ali v primeru hude krvavitve ponesrečenca iz 
ran na spodnjih ali zgornjih udih, pa je bilo jasno, da bo rešilni 
avto prišel kasneje, kot v času, ko je mogoče prepeljati osebo 
do najbližjega zdravstvenega doma z drugimi prevoznimi 
sredstvi, ki so bila na razpolago in je obstajala nevarnost 
izkrvavitve ponesrečenca. Kljub temu pa predlagatelj pred- 
laga, da se ustreznost določil drugega in tretjega odstavka 64. 
člena osnutka zakona v razpravi še prouči. Prav tako predla- 
gatelj ni mogel upoštevati predloga, da se v tem zakonu uredi, 
|kako naj bodo opremljena reševalna vozila, saj to ureja že 
'zvezni zakon. 

23. Predloga, da naj se v tem zakonu določi kaj je to 
'»poškodba« in kaj je »večja premoženjska škoda« predlaga- 
telj ni mogel upoštevati, saj to urejaže kazenski zakon. 

24. Predloga, da naj bi pooblaščene uradne osebe za no- 
tranje zadeve bile dolžne oditi na kraj vsake prometne nez- 
gode ni sprejemljiv. To vprašanje je bilo tako kot je predla- 
gano v 68. členu osnutka zakona rešeno, že v sedaj veljavnem 
zakonu o varnosti cestnega prometa in v praksi ni povzročalo 
težav, poleg tega je ta ureditev popolnoma v skladu z medna- 
rodno konvencijo, ki jo je izdal Evropski komite za zavarova- 
nje (Bruselj - CEA). 

25. V 72. členu (prej 66. teza) pod izrazom »pristojne ura- 
dne osebe« niso mišljene pooblaščene uradne osebe organa 
za notranje zadeve (povsod tam, kjer so omenjene le-te so 
poimenovane s polnim imenom) ampak so mišljene osebe, ki 
jih za opravljanje teh nalog določa Zakon o kazenskem po- 
stopku. 

26. Predloga, da naj se v zakonu določi, da morajo imeti 
vozniki delovnega stroja potrdilo o usposobljenosti za delo z 
delovnim strojem, predlagatelj ni upošteval, saj ta vprašanja 
urejajo predpisi o varstvu pri delu'. 

27. Predloga, da naj se v zakon vnese tudi določilo 3. člena 
pravilnika o avto šolah, predlagatelj ni mogel upoštevati, saj je 
to določilo takšne narave, da sodi v podzakonski akt. 

28. Predloga, da naj bi tudi učitelji predpisov opravljali 
celoten program izobraževanja za voznika inštruktorja, pred- 
lagatelj ni upošteval, ker učitelji predpisov ne bodo poučevali 
kandidate za voznike v praktični vožnji, temveč le predpise o 
varnosti cestnega prometa in osnove poznavanja delovanja 
naprav na motornem vozilu, za to pa potrebujejo znanje in 
usposobljenost predvsem na teh področjih, iz praktične vož- 
nje pa le osnove, zato je dan pogoj, da morajo biti vozniki 
vozil kategorije B. Taka ureditev tega vprašanja bo omogo- 
čila, da se bodo za učitelje predpisov v večji meri odločali 
strokovnjaki iz tega področja, kar bo pripomoglo k kvalitet- 
nejši vzgoji kandidatov za voznike. 

29. Predlog, da naj bi se.traktoristi ravnanja s traktorji učili 
na posebno težkih terenih (breg, gozd) je upoštevan, saj je 
namen usposabljanja voznikov traktorjev o varnem delu s 
traktorji (5. točka 109. člena) ravno v tem, da se na podobnih 
terenih, kot jih srečujejo pri dnevnem delu, seznanjajo z 
nevarnostmi, ki jih povzroča delo s traktorji. S takimi pogoji 
oa se ne srečujejo na vozniških izpitih, kjer se preverja le 
poznavanje prometnih predpisov in usposobljenost za vožnjo 
traktorja po cesti. Predlagatelj tudi ni upošteval predloga, da 
bi zakonsko predpisali obvezo občasnega preverjanja uspo- 
sobljenosti za delo s traktorjem, saj zakon tega ne določa, niti 
za voznike motornih vozil. Po mnenju predlagatelja je stalno 
dopolnjevanje znanja potrebno za vse udeležence v prometu 
in ne samo za traktoriste, vendar to ni vprašanje, ki bi se 
moralo urediti v zakonu, ampak, mora potikati v okviru uve- 

ljavljanja družbene samozaščite na področju prometne varno- 
sti. 

30. Predlog, da se kot pogoj za pridobitev inštruktorskega 
dovoljenja določi, da kandidatu ni bil nikoli v postopku za 
prekršek izrečen varstveni ukrep prepovedi vožnje ni spre- 
jemljiv. Po mnenju predlagatelja pogoji določeni v 94. členu 
zadostujejo. 

31. Predloga, da naj se besedilo prvega in drugega od- 
stavka 101. člena (prej 93. teza) črta, predlagatelj ni mogel 
upoštevati, saj je vprašanja, ki jih urejata ti dve določili po- 
trebno urediti z zakonom. 

32. Predloga, da naj se v zakonu določi, kako bo voznik 
inštruktor sodeloval pri ocenjevanju kandidata za voznika, ni 
mogoče upoštevati, saj ureditev tega vprašanja sodi v podza- 
konski predpis. Glede na to, kako je v zakonu zasnovana 
izpitna komisija tudi ni mogoče upoštevati predloga, da bi bil 
voznik inštruktor član izpitne komisije. 

33. Pripombo k 3. odstavku 97. teze (zdaj 103. člen) je 
predlagatelj delno upošteval tako, da so v izpitne komisije 
vključeni delavci upravnih organov za notranje zadeve s ce- 
lotnega območja izpitnega centra in bo tako mogoče brez 
večjih kadrovskih težav sestaviti izpitne komisije. Zaradi čim 
kvalitetnejšega dela izpitnih komisij pa predlagatelj vztraja pri 
svojem predlogu glede sestave komisij. Za lažjo uveljavitev 
teh določb pa je določeno, da pričnejo veljati eno leto po 
uveljavitvi zakona. Glede na to, da so upravni organi dolžni 
prilagajati svoj delovni čas potrebam občanov, se bodo tako 
sestavljene izpitne komisije najlažje prilagajale potrebam ob- 
čanov. 

34. Predlog, da bi moral vsak kandidat za voznika kolesa z 
motorjem k priglasnici za preizkus znanja priložiti tudi mne- 
nje lečečega zdravnika o sposobnosti za vožnjo ni sprejemljiv, 
saj bi uveljavitev takega določila predstavljala preveliko obre- 
menitev zdravnikov oziroma zdravstvenih zavodov, kot tudi 
občanov; določilo 2. odstavka 111. člena osnutka zakona pa 
omogoča zdravstveni pregled za osebo za katero se uteme- 
ljeno sumi, da iz zdravstvenih razlogov ni zmožna vožnja 
kolesa z motorjem. 

35. Predlog, da naj se v 117. členu (prej 109. teza) črta 
besedilo »na območju katere ima kandidat za voznika stalno 
ali začasno prebivališče« je predlagatelj še enkrat proučil, 
vendar ga ni upošteval. Ugotovljeno je bilo, da s tem določi- 
lom ni kršena pravica občana do proste izbire zdravnika in 
zdravstvene organizacije, saj pri tem ne gre za zagotavljanje 
zdravstvenega varstva, ampak le za ugotavljanje sposobnosti 
kandidata za voznika in s tem za zagotavljanje večje varnosti 
posameznikov v prometu oziroma splošne prometne varnosti. 
Prav tako predlagatelj ni upošteval predloga, da naj se v tem 
zakonu določi, da naj pristojne zdravstvene organizacije 
opravljajo analize zdravstvenega stanja poklicnih voznikov. V 
praksi take analize zdravstvene organizacije občasno oprav- 
ljajo, namenjene pa so predvsem organom in organizacijam, 
ki se ukvarjajo z medicino dela in tudi po mnenju predlagate- 
lja sodijo v področje varstva pri delu. 

36. Predloga, da naj se rok veljavnosti zdravniškega spriče- 
vala (4. odstavek 117. člena) podaljša na dve leti, predlagatelj 
ni mogel upoštevati, saj je v bistvu že enoletni rok s strokov- 
nega vidika zelo vprašljiv. 

37. Pripombe k 112. tezi (zdaj 120. člen) ni mogoče upošte- 
vati, saj pogoje za kontrolne zdravstvene preglede določa 
zakon o temeljih varnosti cestnega prometa v 171. členu. 

38. Predloga, da naj se 121. člen (prej 113. teza) dopolni z 
določilom, da organizacija ne sme dovoliti, da vozi njeno 
vozilo voznik, ki ni bil na zdravstvenem pregledu na katerega 
je bil napoten, na podlagi predpisov s področja varstva pri 
delu, predlagatelj ni mogel upoštevati, saj to določilo ne sodi 
v ta zakon, ampak v predpise s področja varstva pri delu. 

39. Pripomb v zvezi z določitvijo krajevno pristojnega 
upravnega organa za notranje zadeve za registracijo predla- 
gatelj ni upošteval. Po splošnih načelih v upravnem postopku 
se za fizične osebe pristojni organ določa po kraju stalnega 
prebivališča, razen za nepremičnine, poleg tega pa to ureja 
zvezni predpis. 

40. Pripombe, da naj se obvezno evidentirajo tudi kolesa z 
motorjem," predlagatelj ni mogel upoštevati. V Sloveniji je 
okoli 90.000 koles z motorjem, če bi uvedli registracijo ozi- 
roma evidentiranje tudi za ta vozila, bi to predstavljalo ogro- 
mno delovno obremenitev pristojnih upravnih organov, ki bi 
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imelo nujno za posledico zaposlitev novih upravnih delavcev 
in s tem povečanje obremenitev občinskih in republiških 
proračunov. 

41. Predloga, da se določilo 142. člena (prej 134. teza) 
dopolni s tem, da v strokovnih komisijah, ki obravnavajo 
lokacije cest in cestnih objektov, sodelujejo tudi predstavniki 
lokalnih organov, predlagatelj ni mogel upoštevati, saj določi- 
tev sestave teh komisij ni v pristojnosti tega zakona. 

42. Pripomb v zvezi s trajanjem vožnje motornega vozila, 
predlagatelj ni mogel upoštevati, saj se nanašajo na določbe 

zveznega zakona, ki jih z republiškim zakonom ni mogoče 
spreminjati. 
V. Ocena potreb po finančnih sredstvih 

Izvajanje predloženega zakona ne bo terjalo dodatnih fi- 
nančnih sredstev za družbenopolitične skupnosti. Nastale pa 
bodo določene finančne obveznosti za avto šole glede te- 
hnične opremljenosti, za lastnike in uporabnike traktorjev 
glede opremljenosti traktorjev in opravljanja preizkusov zna- 
nja ravnanja s traktorji - vendar bodo te obveznosti bistveno 
prispevale k zmanjšanju števila žrtev in materialne škode. 

POVZETEK 
Energetska politika, ki smo jo v preteklosti vodili, je 

skokovito povečala udeležbo nafte v celotni porabljeni 
energiji, ker je temeljila na takratnih izjemnih nizkih cenah 
uvozne energije. Skokovite podražitve nafte prinašajo na 
devizno-bilančni strani kupe problemov, istočasno pa smo 
v zamudi z vlaganji v premogovništvu, kjer zaradi dolgo- 
trajnosti investicijskega ciklusa preko noči ni mogoče 
nadomestiti zamujenega. 

Zaradi nezadostnih domačih virov in plačilno-bilančne 
možnosti, postaja energija eden od poglavitnih omejitve- 
nih dejavnikov razvoja ali bolje povedano, od našega 
odnosa do porabe vseh vrst energije je odvisno, kakšno 
stopnjo razvoja gospodarstva in družbe bomo v zaostrenih 
okoliščinah lahko energetsko zagotovili. Zato mora biti 
trajna in dolgoročna usmeritev gospodarstva in posamez- 
nika v čim racionalnejšem trošenju energije. 

V SR Sloveniji je ta problem še toliko bolj zaostren, saj 
primarni viri, (hidroenergija in premog) pokrivajo le pri- 
bližno polovico energetskih potreb SR Slovenije, ostalo pa 
moramo zagotavljati iz drugih SR in SAP oziroma iz uvoza. 
Planski dokumenti za obdobje 1981-1985 kažejo, da bo 
tudi v bodoče energija ostala ena od prioritet družbenega 
razvoja. Pričakovane potrebe po energiji, spremembe 
energetske politike zaradi razmer na svetovnem tržišču in 
devizno-plačilnega položaja SR Slovenije, jasno kažejo, 
da bomo z intenzivnimi vendar racionalnimi vlaganji mo- 
rali nadaljevati in zniževati uvozno odvisnost. Osnovno 
izhodišče pri izvajanju politike in načrtovanju razvoja 
energetike je energetska bilanca, v katero morajo biti 
vključeni vsi tisti elementi, od katerih je odvisna preskrba s 
kakršnokoli vrsto enegije, njena zamenjljivost, načini in 
pogoji ugotavljanja primanjkljajev in drugih SR in SAP ali 
tujine, upoštevajoč devizno-bilančne učinke, stopnja pre- 
skrbljenosti z energijo, smeri bodočega razvoja posa- 
mezne energetske veje in nenazadnje tudi ukrepi, ki jih v 
nekem smislu sintetizira poročilo o aktivnostih na po- 
dročju oskrbe in varčevanja z energijo. 

Iz predloženega poročila lahko ugotovimo, da je oskrba 
z električno energijo v prvem polletju letošnjega leta pote- 
kala zadovoljivo in če ne bo prišlo do pomembnih havarij o 
katerih pa ni mogoče dati nobenih prognoz, potem ni 
razloga, da bi v oskrbi z električno energijo SR Slovenija 
doživljala redukcijo. 

Ocenimo lahko, da je oskrba s premogom v prvem 
polletju potekala brez večjih težav in da je proti koncu 
polletja uspelo zmanjšati izpad proizvodnje rjavega pre- 
rftoga s povečanimi dobavami lignita, uvozom briketov in 
aktivnostmi v rudnikih rjavega premoga, ki obetajo, da bo 
nastali izpad pokrit do konca leta. V kolikor bo realizacija 
nabave rjavega premoga potekala po bilanci, lahko priča- 
kujemo, da bo široka potrošnja oskrbovana v zadostnem 
obsegu. 

Dobave in poraba naftnih derivatov so potekale v okvirih 
energetske bilance s tem, da je poraba kurilnih olj za 

gospodinjstva m mazuta presegla začrtane okvire. Zaradi 
tega bo v drugi polovici leta prav na tem področju po- 
trebno še posebej zmanjšati porabo. Oskrba s tekočimi 
gorivi v drugem polletju je v marsičem odvisna od zmanj- 
šanja porabe naftnih derivatov, ki bo ob rebalansu EB 
SFRJ odpadlo na SR Slovenijo. Neposredno za tem bodo 
sprejeti ukrepi, katerih obseg in ostrina bosta usklajena z 
možno porabo. 

Oskrba z zemeljskim plinom je v veliki meri odvisna od 
dobav iz SZ, ki so v prvem polletju potekale nekoliko izpod 
obsega energetske bilance, ker partner iz SZ ni mogel v 
zimskih mesecih dobavljati zahtevanih količin. Podobne 
razmere pričakujemo udi v drugi polovici leta. 

Aktivnosti na področju zmanjševanja porabe energije z 
varčevanjem, racionalno rabo in substitucijo so v SR Slo- 
veniji v teku že nekaj let. Ob tem pa se je potrebno 
zavedati, da ti procesi zahtevajo daljše obdobje in so 
nekatere aktivnosti s tega področja vezane na znatna 
vlaganja. 

Dinamika izgradnje energetskih zmogljivosti ne poteka 
v skladu s sprejetimi samoupravnimi sporazumi interesnih 
skupnosti zato, ker viri financiranja ob neuveljavljenih 
samoupravnih sporazumih ne dosegajo vsote, predvidene 
s samoupravnimi sporazumi za izvajanje srednjeročnega 
načrta izgradnje. Zamikanje gradnje pa zaradi pomanjka- 
nja sredstev in obstoječe inflacije povzroča še dodatne s 
planom nepredvidene podražitve. 

Zaključno lahko ugotovimo, da smo z vsakoletnimi 
energetskimi bilancami SR Slovenije dosegli v zadnjih 
treh letih dokaj ugodne rezultate. 

Tako smo zmanjšali našo uvozno odvisnost na področju 
energetike z močnejšo naslonitvijo na domače vire ener- 
gije. S tem smo bistveno izboljšali strukturo porabljene 
energije, prav'tako pa smo tudi z energetskimi bilancami 
uveljavili racionalen odnos med družbenim proizvodom in 
koriščeno energijo. 

Zaradi pretrganih energetskih tokov v medrepubliški 
izmenjavi energije, uvoznih težav in neizpolnjevanja dogo- 
vorjenih sistemov in odgovornosti za preskrbo v SFRJ, 
smo po potrebi usmerjali razpoložljivo energijo odnosno 
restriktivno ukrepali. 

Pri tem smo dosledno y usmerjanju energetske porabe 
uveljavljali načelo enakomerne oskrbe vseh področij SR 
Slovenije ob upoštevanju potrebnih gospodarskih in druž- 
benih potreb. 

Čeprav je težko oceniti nekatere učinke posameznih ' 
ukrepov za realizacijo letošftje energetske bilance - Skup- 
ščina SRS je bila s temi ukrepi seznanjena - vendar lahko 
ugotovimo zmanjšan obseg porabe energije tako v glo- 
balu kakor tudi pri vseh uvoznih virih energije. 

IS Skupščine SR Slovenije bo še naprej fekoče spremljal 
izvajanje energetske bilance in po potrebi operativno 
ukrepal. Pri tem se bo še naprej zavzemal za enotno 
urejanje potrebnih ukrepov za področje celotne Jugosla- 
vije. 

* U r 
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POROČILO 
O AKTIVNOSTIH NA PODROČJU OSKRBE 

IN VARČEVANJA Z ENERGIJO 

I. UVOD 
Energetska bilanca SR Slovenije za leto 1981, ki je bila 

sprejeta s sklepom IS Skupščine SR Slovenije dne 28. 5. 1981 
in dostavljena v vednost Skupščini SR Slovenije, vsebuje med 
drugim tudi vrsto ukrepov za njeno izvajanje, tako v pogledu 
zagotavljanja potrebnih količin energije, kakor tudi racional- 
nega in varčnega ravnanja z energijo. 

Energetska bilanca opredeljuje porabo energije v SR Slove- 
niji v takšnem obsegu, ki zagotavlja stopnjo rasti koriščene 
energije (KE) v letošnjem letu z 2,5%, kar je usklajeno s 
predvideno rastjo družbenega proizvoda. Po tej bilanci bi naj 
poraba KE porastla za 3,3% v industriji, za 3,6% v ostali 
porabi, medtem ko naj bi v prometu padla za 0,9%. 

Druga pomembnajša značilnost EB SR Slovenije je moč- 
nejša naslonitev na domače vire energije (premog, električna 
energija) in s tem povezano zmanjšanje skupne uvozne odvi- 
snosti na področju energetike za 2,6%, predvsem zaradi ob- 
čutnega zmanjšanja porabe naftnih derivatov in sicer za 6,8% 
v primarni energiji (vključujoč neenergetsko porabo in po- 
rabo za transformacijo) oziroma za 9,8% v KE. 

Tako se v letošnji EB SR Slovenije, upoštevaje naše pla- 
čilno-bilančne možnosti, nadaljuje proces substitucije naftnih 
derivatov z drugimi energetskimi surovinami, predvsem iz 
domačih virov, kar vse povzroča v oskrbi dovolj težav glede na 
znatna sredstva, ki so potrebna za realizacijo takšne preu- 
smeritve pa tudi glede na to, da se medrepubliški tokovi 
energije začrtani v EB Jugoslaviji ne spoštujejo v dovolj visoki 
meri, kar velja predvsem za premog. Tekoče se pojavljajo še 
težki problemi pri pravočasni zagotovitvi konvertibilnih deviz- 
nih sredstev za uvoz nafte in derivatov, predvsem v nekaterih 
drugih SR in SAP. 

Istočasno se v izvajanju bilance SFRJ kažejo težave, ki 
izvirajo iz problematike, ki je ob sprejetju EB SFRJ ostala 
odrta (napr. nafta ni bila takrat že razdeljena med rafinerije, 
sprejeti niso bili SAS o enakomerni oskrbi z naftnimi derivati, 
premog^.,.) oziroma izvirajo iz pomanjkljivosti same bilance 
(napr. neadekvatna metodologija, pomanjkanje ukrepov var- 
čevanja za vse SR in SAP, neusklajenost EB SFRJ s plačilno 
bilanco ...), za kar so se v postopku nastajanja in sprejemanja 
bilance prdstavniki IS in republiških upravnih organov SR 
Slovenije stalno zavzemali brez uspeha. Ker je EB SR Slove- 
nije uokvirjena v energetsko bilanco Jugoslavije tako v po- 
gledu uvozne energije (nafta, derivati, premog za koksiranje), 
kakor tudi energije iz drugih SR in SAP, je torej očitno, da prej 
omenjene okoliščine v veliki meri opredeljujejo obseg naše 
energetske porabe, kakor tudi njeno strukturo po virih ener- 
gije. 

Ne nazadnje je pri opisu energetskih razmer v SR Sloveniji 
potrebno še upoštevati splošno znano dejstvo, da smo v naši 
energetski porabi (od leta 1978-1980 za 23%) tec^da je v 
preteklem letu iz znanih razlogov bila v EB SR Slovenije 
planirana poraba koriščene energije le s stopnjo rasti 0,9%, 
realizirana pa celo z zmanjšanjem za 2,1%, kar vse občutno 
vpliva v letošnjem letu na obseg porabe in to tembolj, ker je 
bila zaradi dolge in ostre zime kurilna sezona 1980-1981 
energetsko mnogo zahtevnejša kakor sezona v preteklih letih. 
Prav zato je bilo potrebno nekatere omejitvene ukrepe v 
razporedu energije zadržati še iz prešnjega leta za čas zime v 
letu 1981. 

Z EB Jugoslavije za tekoče let# je bilo določeno, da se bo 
njena realizacija tekoče spremljala in po potrebi v maju me- 
secu 1.1, izvršil rebalans te bilance. Zaradi neusklajenosti 
sprejete EB Jugoslavije z njeno plačilno bilanco, zmanjša- 
njem postavke za uvoz nafte za 100 mio US $ ter zaradi 
nedosegljivosti predvidenih količin nafte in derivatov s klirin- 
škega področja je bil v mesecu juliju 1.1, pripravljen rebalans 
energetske bilance SFRJ na področju naftnih derivatov, ki bo 
medrepubliško usklajen. IS bo o spremenjeni bilanci obvestil 
Skupščino SR Slovenije, kakor tudi o novonastalih razmerah 
po sprejetih spremembah. 

II. OSKRBA S POSAMEZNIMI VIRI ENERGIJE 
1. Električna energija 

V SR Sloveniji smo v prvem polletju dosegli celotno porabo 
električne energije v obsegu 47,6% planirane porabe v celem 
letu pri čemer so neposredni odjemalci porabili 48,0% plani- 
ranih količin, distribucija 47,9%, poraba iz industrijskih elek- 
trarn pa je znašala 41,4%. 

Po podatkih EGS je bila poraba električne energije v SR 
Sloveniji v prvem polletju leta 1981 za 2,5% višja od porabe v 
prvi polovici leta 1980. Neposredni odjemalci so prevzeli za 
6,3% več, distribucija na prenosni mreži pa za 1,2% več. Tako 
so stopnje rasti porabe izpod planskih predvidevanj (plani- 
rana stopnja rasti porabe neposrednih odjemalcev v letu 1981 
10,0%, distribucija 5,8%). 

Po elektroenergetski bilanci je bila poraba električne ener- 
gije kar za 3,9% nižja od dinamičnega plana porabe električne 
energije v prvem polletju. Neposredni odjemalci so prevzeli za 
3,5% manj, distribucija pa kar za 4,0% manj od plana. 

Ugotoviti je nadalje možno, da je bila zaradi zadostne proi- 
zvodnje preskrba odjemalcev v prvem polletju zelo dobra, saj 
so znašale omejitve le 2,3 Gvvh, kar je zanemarljivo glede na 
polletni odjem. Omejitve so bile 2. in 3. februarja ter 23. marca 
zaradi izpada večjih proizvodnih enot v SR Sloveniji in ker ni 
bilo mogoče dobiti zadostne pomoči od drugod. 

Vse prvo polletje pa so bili vkljub temu v veljavi dogovorjeni 
varčevalni ukrepi (omejena poraba električne energije za raz- 
svetljavo cest, trgov in izložb ter prepovedana uporaba elek- 
trične energije za dodatno ogrevanje družbenih in poslovnih 
prostorov ter za reklame). Kvaliteta energije je bila ves čas 
dobra tako v pogledu napetostnih razmer v prenosni mreži 
kakor tudi frekvence. 

Proizvodnja električne energije je bila v prvem polletju za 
2,9% višja kakor v enakem obdobju leta 1980, kljub temu pa je 
bila ta proizvodnja v primerjavi s planom za 9,1% nižja, ker je 
bila tudi poraba nižja od planirane in zaradi prevzema znatnih 
količin električne energije iz drugih SR in SAP, kar je sprostilo 
večje količine premoga za druge namene. 

Hidrološke razmere so vplivale na to, da smo proizvedli za 
1,4% manj električne energije v HE kot v prvem polletju 1980 
oziroma 1,0% manj od planirane količine. TE pa so proizvedle 
za 5,9% več kot v prvem polletju 1980 oziroma 13,7% manj od 
plana. Zaradi dobrega sodelovanja dispečerskih služb z dru- 
gimi SR in SAP, sklenjenih dogovorov in z namenom varčeva- 
nja premoga smo prevzeli iz drugih SR in SAP skoraj dvojno 
količino električne energije glede na plan (194,4%). 

Ocena preskrbe z električno energijo v drugem polletju 
1981 temelji na predvidevanju, da poraba ne bo mnogo odsto- 
pala od plana, zlasti še zato, ker je industrijska proizvodnja 
ponovno oživela in bo distributivni odjem izkazoval stopnje- 
van obseg porabe glede na pričakovano pomanjkanje drugih 
energetskih virov za ogrevanje, kakor tudi zaradi sedaj uve- 
ljavljenih paritetnih cenovnih odnosov med nekaterimi ener- 
getskimi viri. 

Po elektroenergetski bilanci za leto 1981 je predvideno, da 
bodo potrebe po električni energiji v drugem polletju v celoti 
pokrite, pri čemer naj bi NE Krško proizvedla 588 Gwh, kar 
predstavlja 13,6% celotnih potreb po električni energiji v 
drugem polletju. Po sedanji oceni bo začetek poskusne proi- 
zvodnje NE kasnil za mesec dni. Ne glede na ta zamik pa ne 
bo končni pogodbeni rok z glavnim dobaviteljem presežen. 

Ker po vsej verjetnosti v drugem polletju zaradi razmer v 
elektroenergetskem sistemu SFRJ ne moremo pričakovati 
nadaljevanja stopnjevanih dobav električne energije iz drugih 
SR in SAP, bo za zagotovitev potrebnih količin električne 
energije nujno potrebno nadaljevati z varčevalnimi ukrepi, 
opraviti remonte proizvodnih kapacitet v začrtanih rokih, 
predvsem pa izvesti preizkušnjo naprav NE Krško v poletnih in 
jesenskih mesecih, ker bi sicer posledice pri preskrbi SR 
Slovenije z električno energijo v zimskih mesecih, ko se te 
potrebe povečajo, utegnile zahtevati znatnejše omejitve pri 
porabi. Seveda pa bo oskrba z električno energijo v SR 
Sloveniji v drugem polletju v mnogočem odvisna tudi od 
morebitno potrebnega vključevanja elektroenergetskega si- 
stema SR Slovenije v reševanju problematike celotnega elek- 
troenergetskega sistema SFRJ. 
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Premog 
Proizvodnja lignita v SR Sloveniji je v prvem polletju zna- 

šala 2,515 mio t, kar glede na energetsko bilanco predstavlja 
53,5% letne količine. Poraba izkazuje 49,6% količin predvide- 
nih z energetsko bilanco, od tega pri TE 51,5%, industriji 
51,3%, v široki potrošnji pa 33,3%. Zaradi dobrega stanja 
deponij pri TE (preko 750.000 t 30.6. 1981) je sproščeno za 
potrebe široke potrošnje v III. kvartalu 200.000 t lignita. V 
kolikor ne bo prišlo do izredno neugodnih hidroloških razmer 
v drugi polovici leta, večjih težav pri poskusnem obratovanju 
NE Krško in bo proizvodnja lignita še naprej potekala z dose- 
danjo dinalmiko, bo mogoče tudi v IV. kvartalu sprostiti nadalj- 
nje količine premoga za široko potrošnjo. To bi precej omililo 
težave pri oskrbi prebivalstva s premogom, saj nabave pre- 
moga izven SR Slovenije bistveno zaostajajo za predvideno 
dinamiko dobav. Pri tem velja omeniti predvsem dobave lig- 
nita iz Kolubare (predviden obseg letnih dobav 600.000 t), ki 
se je realiziral le v količini okoli 180.000 t. 

Proizvodnja rjavega premoga v SR Sloveniji je potekala v 
prvem polletju v vseh premogovnikih pod bilančnimi predvi- 
devanji. Tako je proizvodnja znašala 751.0001, kar predstavlja 
42% letnega plana. Posebej nezadovoljivo so potekale na- 
bave tega premoga izven SR Slovenije (23,1%), od tega iz SR 
BiH le 86.600 t oziroma 27,7% in uvoza 12,2%. Temu ustrezno 
je poraba v SR Sloveniji znašala 36,1%, od tega za široko 
porabo le 29,4%. 

V oskrbi z rjavim premogom v drugem polletju tega leta je 
mogoče pričakovati resnejše probleme, v kolikor nam ne bo 
uspelo zagotoviti potrebnih količin rjavega premoga iz SR 
BiH in potrebna devizna sredstva za predviden uvoz briketom 
To bi se odrazilo v oskrbljenosti industrije, predvsem pa 
široke porabe. 

Po energetski bilanci SRFJ za premog je bilo določeno, da 
pripada SR Sloveniji iz drugih SR in SAP 1,210.000 t rjavega 
premoga. Upoštevaje deficit bilance bi po načelu enakomer- 
nosti porazdelitve tega primanjkljaja med deficitarne SR in 
SAP moralo pripasti SR Sloveniji okoli 900.000 t. Po energet- 
ski bilanci SR Slovenije je bilo potrebno nabaviti izven SR 
Slovenije 441.000 t rjavega premoga. Temu ustrezno smo v 
večkratnih razgovorih z republiškimi in gospodarskimi pred- 
stavniki iz SR BiH vztrajali pri dobavah v tem obsegu, vendar 
gospodarstvo SR BiH ni kazalo pripravljenosti, da izpolni 
obveznosti, kar dokazujejo dobave v prvem polletju v obsegu 
86.600 t. 

Pričakovani obseg dobav rjavega premoga iz SR BiH v 
letošnjem letu v obsegu 220.000 t bo mogoče razširiti z 
nakupom rovnega premoga in njegovega separiranja v Za- 
gorju. 

V takšnih razmerah smo pričeli realizirati uvoz briketov 
rjavega premoga iz NDR (za konvertibilna plačilna sredstva), 
ker po obsežnejšem marketingu doslej ni bilo moč zagotoviti 
zadostnih količin premoga s klirinškim plačilom. Po energet- 
ski bilanci SFRJ imamo pravico uvoziti 131.000 t briketov ali 
rjavega premoga, vendar imamo zaenkrat odobren le RK za 
70.000 t. Ta uvoz je v teku in bo precej omilil težave pri oskrbi 
velikih mest s premogom. Nenehno si prizadevamo, da bi 
čimprej prišlo do prerazporeditve RK za uvoz premoga po SR 
in SAP v skladu z energetsko bilanco SFRJ oziroma do odo- 
britve RK za potrebne količine premoga za tiste SR in SAP, ki 
jim niso bila izdana uvozna dovoljenja, v obsegu bilančnih 
pravic. 

Iz navedenega izhaja, da bo oskrbo z rjavim premogom 
predvsem široke potrošnje moč zagotoviti v zadostnem ob- 
segu le, če bodo relaizirani viri nabave po bilanci. 

Zaradi tako odprtih vprašanjje ocena oskrbe z rjavim pre- 
mogom v SR Sloveniji v drugem polletju lahko sporna, kljub 
temu da podvzemamo vse potrebne aktivnosti. 

3. Naftni derivati in zemeljski plin 
V primerjavi z letno planiranimi količinami smo v globalu 

neznatno presegli porabo naftnih derivatov (51,3%), ker smo 
od količine iz energetske bilance SFRJ v višini 1,945.000 t 
porabili 997.400 t derivatov. 

Poraba posameznih derivatov je bila glede na bilančna 
predvidevanja različna. Najbolj je bila presežena pri kurilnem 

olju za gospodinjstvo, kjer smo porabili 63,7% celotne koli- 
čine in pri mazutu (59,4%). Zato bo varčevanje pri porabi teh 
derivatov predstavljalo največji problem oskrbe v drugem 
polletju. Res je sicer, da s substitucijo teh derivatov v široki 
porabi lahko dosežemo pri ogrevanju z električno energijo in 
premogom določene prihranke, res pa je tudi da kurilnega 
olja ni mogoče v krajšem obdobju v večji meri nadomestiti na 
področju družbene infrastrukture in industrije glede na po- 
manjkanje premoga in sredstev za rekonstrukcijo kurišč in 
izgradnjo deponij. Zadnje velja še v večji meri za porabo 
mazuta. 

Pri porabi motornega bencina lahko ugotovimo nižjo po- 
rabo od bilančnih količin (48,1%), vendar moramo ugotoviti, 
da je poraba teh goriv v drugem polletju vedno večja glede na 
turistično sezono in nabavo ozimnice. 

Ker je poraba naftnih derivatov v letošnjem letu vsem SFt in 
SAP restriktivno odmerjena iz plačilno bilančnih razlogov, 
dodatno k temu pa se redno pojavljajo težave pri zagotavlja- 
nju konvertiblnih sredstev in dinarske protivrednosti pri 
uvozu nafte, je glede zanesljivosti oskrbe potrebno ugotoviti, 
da v SR Sloveniji ne razpolagamo že nekaj let z ustreznimi 
zalogami naftnih derivatov, prav tako pa tudi ne razpolagamo 
z ustreznimi skladiščnimi kapacitetami. 

Problematičnost oskrbe s tekočimi gorivi je v SR Sloveniji 
še težja glede na gibanje porabe v preteklih letih, saj je bila 
poraba naftnih derivatov v SR Sloveniji v zadnjih treh letih 
zmanjšana za 23%, medtem ko je v nekaterih drugih SR in 
SAP celo porastla, tako da-je za področje celotne SFRJ bila v 
istem obdobju zmanjšana le za 0,6% 

V skladu z zahtevo, da se energetska bilanca SFRJ uskladi s 
plačilno bilanco, zmanjšano za 100 mio US$ v postavki pre- 
dvideni za konvertibilni uvoz surove nafte in derivatov, je bilo 
v mesecu juliju nekaj sestankov pooblaščenih predstavnikov 
SR in SAP s ciljem, da izdelajo predlog rebalansa energetske 
bilance SFRJ za tekoče leto ter ga predlože zveznim organom 
v medrepubliško usklajevanje in sprejem. Na teh sestankih ni 
bilo mogoče doseči soglasja glede delitve zmanjšanja porabe 
po SR in SAP. Zato je RK za energetiko, industrijo in gradbe- 
ništvo obvestil ustrezne zvezne organe o svojih stališčih do te 
problematike ter o vzrokih, ki ga na to navajajo. 

Omenjena stališča z vzroki za njih so podana v nadaljevanju 
poročila. 

V obdobju 1975-1980, še posebno pa po letu 1978 je v SR 
Sloveniji prišlo do nekaterih pomembnih kvalitetnih in kvanti- 
tetnih sprememb v strukturi porabe energije. Tako se je 
uvozna odvisnost na področju oskrbe z energijo zmanjšala od 
54,3% v letu 1978 na 51,9% v letu 1980 (za I. 1981 je predvi- 
dena v višini 49,3%). Naveden premik je posledica predvsem 
drastičnega zmanjševanja porabe tekočih goriv, ki so v struk- 
turi porabe koriščene energije v letu 1978 zavzemala 58,6%, v 
letu 1980 pa le še 49,2%. V letu 1979 smo glede na leto 1978 
zmanjšali porabo tekočih goriv v koriščeni energiji za 3,9%, v 
letu 1980 glede na leto 1979 pa celo za 11,7% (v letu 1981 je 
predvideno zmanjšanje 9,8%). Res je bil sicer del tega zniža- 
nja kompenziran z uvajanjem zemeljskega plina v porabo, 
vendar tudi ob upoštevanju tega lahko govorimo o racional- 
nem odnosu porabnikov energije v SR Sloveniji do tekočih 
goriv (plinasta in tekoča goriva so v letu 1978 v SR Sloveniji 
predstavljala 62,5% vse koriščene energije, v letu 1980 pa 
58,3%). V glavnem na račun manjše porabe tekočih goriv se je 
v letu 1980 zmanjšala poraba celotno koriščene energije v SR 
Sloveniji za 2.1% glede na leto 1979. 

Z energetsko bilanco SFRJ za leto 1981 je bila določena 
poraba naftnih derivatov v SFRJ v višini 15,480.000 t. Razdeli- 
tev te porabe med SR in SAP pa je temeljila na z energetski 
bilanci SFRJ za leto 1980 predvideni porabi po SR in.SAP, ker 
v času ko se je pripravljala energetska bilanca SFRJ za tekoče 
leto še niso bili znani objektivni podatki o dejanski porabi 
naftnih derivatov. Kasneje, ko je splošno združenje naftnega 
gospodarstva podatke o dejanski porabi naftnih derivatov po 
SR in SAP objavilo, smo lahko ugotovili, da z energetsko 
bilanco SFRJ za leto 1981 niso bile vse SR in SAP v enakem 
položaju do porabe naftnih derivatov v letu 1980, kar je 
razvidno iz naslednje razpredelnice: 
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v 103t 
SR oz. SAP Poraba v Ener. bil. EB 81 

letu 1980 1981 I real. 80 
BiH 1.988 1.914 96,3 (-3,7%) 
Slovenija 2.065 1.954 94,2 (-5,8%) 
Makedonija 1.211 1.167 ' 96,4 (-3,6%) 
Hrvatska 4.962 4.741 95,5 (-4,5%) 
Pžja Srbija 3.113 2.890 92,8 (-7,2%) 
Vojvodina 2.004 2.080 103,8 (+3,8%) 
f<osovo 316 384 121,5 (+21,5%) 
Ćrna gora 374 359 96,0 (-4,0%) 
;FRJ 16.033 15.480 96,6 (-3,4%) 

Iz navedenih podatkov je razvidno, da je poleg področja 
ožje Srbije glede na porabo naftnih derivatov v letu 1980 z 
energetsko bilanco za leto 1981 najbolj prizadeta SR Slove- 
nija. Delež SR Slovenije v celotni porabi naftnih derivatov se 
je od leta 1978 naprej stalno zmanjševal, v letu 1978 je znašal 
Dkoli 16%, v letu 1981 pa je predviden z 12,56%. 

Znižanje razpoložljivih količin naftnih derivatov v SFRJ v 
letu 1981 zaradi uskladitve energetske bilance s plačilno 
bilanco na eni in možnostmi uvoza surovin nafte in naftnih 
derivatov s klirinškega področja na drugi strani predstavlja v 
pkupni količini 841.000 t naftnih derivatov oziroma 5,4% pre- 
dvidene porabe v letu 1981. 

Linearna delitev tega znižanja po SR in SAP bi pomenila za 
SR Slovenijo v letu 1981 okoli 105.000 t naftnih derivatov 
hianj, kot je bilo predvideno z energetsko bilanco oziroma za 
rt0,9% manj kot je znašala poraba v letu 1980 (znižanje za 
celotno SFRJ glede na porabo v letu 1980 znaša 8,7%). 

Ni potrebno posebej poudarjati, da proces substitucije te- 
kočih goriv z drugimi viri energije zahteva dalj časa in da je ob 
takšnem zmanjšanju veliko bolj prizadeto področje, ki se je 
arej začelo varčno in racionalno obnašati do tekočih goriv, od 
oodročja, kjer so se ti procesi začeli kasneje in kjer so pote- 
<ali počasneje. Linearno zmanjšanje porabe naftnih derivatov 
</ letu 1981 bi za SR Slovenijo pomenilo neenakopraven polo- 
žaj glede na druge SR in SAP in bi to zmanjšanje močno 
arizadelo predvideno gospodarsko rast. V zvezi s tem je 
Koordinacijska komisija IS Skupščine SR Slovenije zavzela 
stališče, da se istočasno ob uskladitvi energetske bilance na 
Dodročju naftnih derivatov s plačilno bilanco in možnostmi 
jvoza iz SZ izvede delitev zmanjšanja med SR in SAP tako, da 
bodo le-te zadržale svoje deleže v dejanski porabi iz leta 1980 
[delež SR Slovenije je v tem letu znašal 12,88%). Istočasno ob 
:em bi morali zaradi neusklajenosti proizvodnega asortimana 
ugoslovanskih rafinerij z dejanskimi potrebami SR in SAP 
spremeniti razmerje med uvozom surove nafte in naftnih 
derivatov, tako da bi se čimbolj približali s strukturo razpolož- 
jivih naftnih derivatov potrebam SR in SAP pa četudi bo zato 
aotreben namesto uvoza konvertibilne nafte uvoz derivatov. 

Koordinacijska komisija IS Skupščine SR Slovenije je zav- 
rela stališče, da bi morali imenovati delovno skupino iz pred- 
stavnikov SR in SAP, ki bi morala pripraviti in dostaviti SIV-u 
aredlog začasnih nujnih varčevalnih in omejitvenih ukrepov 
:a zmanjšanje porabe naftnih derivatov za celotno področje 
3FRJ, ki bi spremljali znižanje možne porabe. 

Koordinacijska komisija IS Skupščine SR Slovenije je tudi 
:avzela stališče, da naj bi se prepovedali reeksportni posli 
laftnih derivatov (v zadnjem času zahteva za odobritev izvoza 
180.000 ton diesel goriv iz SZ), v kolikor pa to ne bi bilo 
nogoče^bi se tako pridobljena konvertibilna sredstva razde- 
ila med SR in SAP glede na njihov delež v celotni porabi. 

Ravno tako je potrebno razrešiti vprašanje bencinskih bo- 
iov in devizna sredstva ustvarjena z njihovo porabo razdeliti 
ned SR in SAP v skladu s tem, koliko teh bonov je bilo 
porabljenih v posameznih SR in SAP. 

IS bo obvestil Skupščino SR Slovenije o obsegu zmanjšanja 
azpoložljivih naftnih derivatov po sprejetju rebalansa ener- 
getske bilance Jugoslavije in po potrebi nemudoma sprejel 
jmejitvene ukrepe za porabo naftnih derivatov. 

Poraba zemeljskega plina v I. polletju tega leta je glede na 
silančne letne količine znašala 46,2% pri čemer je energetska 
soraba bila 48,5% neenergetska pa 35,7%. 

Nabava plina iz SZ je znašala 303 mio Sm3 plina, odnosno 
14,6% letnih pogodbenih količin, dočim je skromna domača 
sroizvodnja v Sloveniji znašala 50% letnega predvidevanja (4 
Tiio Sm3). Nadalje so zaloge plina v najetih skladiščih v 

Avstriji znašale koncem polletja 18,6 mio Sm3 za pokrivanje 
konične porabe. 

Ocena oskrbe porabnikov plina v I. polletju t. I. je boljša kot 
lani, posebej v času kurilne sezone, ko so dobave plina iz 
Sovjetske zveze potekale lani z znatnimi redukcijami, ki so 
bile v letošnjih zimskih mesecih občutno manjše. Oskrba s 
plinom v polletnih mesecih poteka brez motenj in predvide- 
vamo, da bo tako tudi ostalo do izrazitejše kurilne sezone. 
Stanje oskrbe v zimi 81/82 pa je odvisno predvsem od nemo- 
tenih dobav s strani ZSSR. 

IS in njegovi organi so podali predlog organov federacije, 
da se del plina, ki ga dobavlja SZ Jugoslaviji preko vzhodnega 
plinovoda in ga to področje letos in v naslednjih letih ne more 
porabiti, prerazpodeli za potrebe SR Slovenije. Za takšno 
prerazpodelitev je podal partner iz SZ svoj pristanek. 

4. Premog za koksiranje 
Težave v oskrbi SR Slovenije s koksom, katerega poraba je 

bila z energetsko bilanco predvidena v višini 215.000 t 
(200.000 t naj bi dobili iz jugoslovanskih koksarn, 15.000 t pa 
iz uvoza), izvirajo iz dejstva, da se je cena premoga za koksira- 
nje v letošnjem letu močno dvignila in da koksarnam kupci ne 
zagotavljajo potrebna devizna sredstva za uvoz tega pre- 
moga. Pri pripravi plačilne bilance se je računalo s ceno 65 $/t 
premoga za koksiranje, medtem ko so bile poprečne dejanske 
cene skoraj dvakrat višje in še kažejo trend naraščanja. Zaradi 
teh podražitev bi morale SR in SAP zagotoviti dodatnih 46,6 
mio $, da bi lahko realizirali uvoz premoga za koksiranje kot je 
bilo predvideno s plačilno bilanco. Od te vsote mora SR 
Slovenija zagotoviti dodatno cca 3,6 mio $, s tem da je sicer 
svojo celoletno obveznost iz plačilne bilance že poranala (6,3 
mio $). Kljub temu bi za SR Slovenijo ostalo odprto vprašanje 
dobav v višini okoli 31.000 t koksa, ker je bil s plačilno bilanco 
predviden uvoz premoga za koksiranje v količini 3,4 mio t, 
medtem ko energetska bilanca predvideva porabo tega pre- 
moga v višini 3,7 mio t in uvoz 15.000 t koksa za potrebe SR 
Slovenije. 

Predstavniki združenja črne metalurgije so tistim SR in 
SAP, ki bodo izpolnjevali svoje obveznosti po zagotavljanju 
deviznih sredstev (med temi je tudi SR Slovenija), zagotovili 
oskrbo v polnem obsegu do količine predvidene s plačilno 
bilanco. Za zagotovitev manjkajočih količin koksa SR Slove- 
nije v višini 31.0001, kar vrednostno predstavlja okoli 4,8 mio $ 
so v teku ustrezne aktivnosti. 

Iz priloženih tabel štev. 1 do 5 so razvidni podrobnejši 
številčni kazalci za oskrbo s posameznimi vrstami energije v 
prvem polletju 1981. 

III. AKTIVNOSTI NA PODROČJU VARČEVANJA 
IN RACIONALNEGA RAVNANJA Z ENERGIJO 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ocenjuje, da so bili 
posebej v zadnjih treh letih doseženi v Sloveniji vidni kvali- 
tetni premiki in sicer tako v pogledu obsega porabe energije, 
kakor tudi njene strukture po virih. 

Istočasno z Energetsko bilanco SR Slovenije za leto 1981, ki 
odraža po naši oceni najvišjo možno stopnjo usklajenosti z 
energetsko politiko, ki jo je začrtal Družbeni plan SR Slove- 
nije za obdobje 1981-1985, je Izvršni svet posredoval Skup- 
ščini SR Slovenije tudi paket ukrepov za njeno izvajanje. 

Ob razpravi o Energetski bilanci je Izvršni svet obravnaval 
tudi predlog akcijskega programa IS Skupščine SR Slovenije 
za uresničevanje družbenega dogovora o racionalnem ravna- 
nju z energijo v letu 1981 in izvajanje programa v letu 1980 ter 
akcijski program vključil v ukrepe za izvajanje energetske 
bilance SR Slovenije za tekoče leto. 

Kljub temu, da je bila energetska bilanca SR Slovenije za 
leto 1981 z ukrepi za njeno izvajanje sprejeta šele koncem 
maja, so že od začetka leta potekale aktivnosti, katerih namen 
je bil zagotoviti takšne razmere v proizvodnji, transformaciji, 
transportu in porabi energije, ki bodo dopuščale v skladu z 
opredeljeno energetsko politiko zadovoljitev energetskih po- 
treb v okviru gospodarskih danosti. Seveda pa ni mogoče 
pričakovati v kratkem času od sprejema bilance visoko stop- 
njo realizacije v energetski bilanci predloženih ukrepov, saj se 
je potrebno zavedati, da realizacija nekaterih ukrepov zahteva 
daljši čas in v nekaterih primerih tudi znatna sredstva. 
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1. Na področju splošnih ukrepov varčevanja in racional- 
nega ravnanja z energijo, ki veljajo za celotno področje SFRJ, 
je predvsem potrebno ugotoviti, da ni opaziti bistvenega na- 
predka glede na pretekla leta, prav tako pa so po naši oceni ti 
ukrepi v dani situaciji nezadostni. IS Skupščine SR Slovenjje 
in njegovi organi so si prizadevali, da bi bilo omenjeno po- 
dročje popolnejše urejeno, v nekaterih primerih bolj temeljilo 
na dogovorih med SR in SAP. 

Ob tem velja omeniti, da smo glede obdobja veljavnosti 
zakona o začasni prepovedi razpolaganja z delom družbenih 
sredstev za financiranje graditve novih TE, TO in energetskih 
objektov za kurilno olje - mazut v letu 1981 (Uradni list SFRJ 
štev. 17/81) vztrajali na stališču, da lahko velja največ do 
konca leta in ne do konca tekočega srednjeročnega obdobja 
in da mora v naslednjem letu zakon nadomestiti dogovor. 
Nadalje smo zavrnili vse pobude glede izgradnje novih kapa- 
citet na tekoča goriva. 

Z anketo ISNAP pri 150 porabnikih je bilo ugotovljeno, da 
imajo praktično vsi sprejete varčevalne programe, ki jih tudi 
izvajajo. 

Na tem mestu kaže ugotoviti še, da je na pobudo slovenske 
delegacije v Zvezni skupščini v februarju tega leta prenehal 
veljati Zakon o omejitvi uporabe in vožnje osebnih in drugih 
motornih vozil. 

Naši predstavniki so se in se bodo še nadalje zavzemali v 
pristojnih zveznih organih, da se v danih energetskih razme- 
rah prouči na zvezni ravni sprejem novih dodatnih ukrepov 
varčevanja in omejitve, kakor npr. zakonskega predpisa o 
prepovedi prodaje in porabe TNP za pogon motornih vozil 
ipd. Ustrezne aktivnosti so v teku. 

Nadalje aktivno sodelujemo pri pripravi družbenih dogovo- 
rov o modernizaciji obstoječih in odpiranju novih premogov- 
nikov in nahajališč nafte in plina ter za pospešitev izvajanja 
geoloških raziskav energetskih in drugih mineralnih surovin. 

Aktivnosti, ki so potekale na področju splošnih ukrepov iz 
EB SRS za tekoče leto in je Skupščina SR Slovenije z njimi 
seznanjenE, v glavnem predstavljajo celoletne zadolžitve, ki 
po svojem značaju presegajo celo obdobje enega leta. Za 
formiranje in usklajevanje EB SFRJ za naslednje leto smo 
zveznim organom podali naš predlog porabe energije v SRS v 
letu 1982. Pričakujemo usklajevanje projekcije SR in SAP v 
septembru tega leta. 

Ob doslednem upoštevanju načela o enakomerni oskrbi 
tržišča z energijo in v primeru nujnih restrikcij je IS že v 
preteklem letu sprejel sklep, ki je urejeval to na področju 
naftnih derivatov. Po rebalansu letošnje EB SFFU po potrebi 
bo pripravljen ustrezen sklep in posredovan prometnim orga- 
nizacijam s tega področja. 

Za financiranje raziskav nahajališč nafte in plina, kakor tudi 
aktiviranje opuščenih in novih nahajališč premoga je izdelan 
program in za njegovo realizacijo zagotovljena finančna sred- 
stva tudi v okviru Zakona o določanju in usmerjanju dela 
prodajne cene bencina in plinskega olja, ki je že bil posredo- 
van Skupščini SRS. Premostitveno kreditiranje, ki'je že omo- 
gočilo pričetek del na vrtini Pg-6 v Petišovcih, je urejeno. 

Tekoče se rešuje problematika prednostnega uvoza 
opreme za energetske objekte, kakor tudi uvoza rezervnih 
delov potrebnih za investicijsko vzdrževanje energetskih ob- 
jektov. 

Na področju uveljavitve samoupravnih sporazumov SIS s 
področja energetike o razvoju v obdobju 1981-1985 je možno 
ugotoviti, da je SaS ISE do 20. 6. 1981 podpisalo 86,6% 
podpisnikov, SaS INSAP-a pa 62,5% podpisnikov, s tem da 
aneks k SaS INSAP še ni podpisan v zadostni meri. Podvze- 
majo se potrebni napori za uveljavitev obeh SaS ob največji 
možni meri podisov. V zvezi s planirano gradnjo objektov v 
obdobju 1981-1985 se ta čas proučuje, če je možno izgradnjo 
nekaterih (zlasti elektro prenosnih in distribucijskih) preložiti 
na kasnejše termine. 

Letni programi razvoja so sicer sprejeti, vendar je v zvezi s 
tem potrebno ugotoviti, da dinamika izgradnje energetskih 
zmogljivosti ne poteka v skladu s sprejetimi samoupravnimi 
sporazumi interesnih skupnosti. 

Na področju elektrogospodarstva (vključno s premogovniš- 
tvom) viri financiranja ob neuveljavljenem samoupravnem 
sporazumu ne dosegajo vsote, predvidene v SaS za izvajanje 
srednjeročnega načrta izgradnje. Prav tako bi bil ob zadnjem 
povišanju cene el. energije vključen delež za razširjeno repro- 

dukcijo, eskalacija stroškov pa znatno presega v planu pre- 
dvidene stopnje zaradi stopnjevanja rasti cen v izgradnji in 
drsnega tečaja dinarja. Pri tem nastopajo najobčutnejše po- 
dražitve pri objektih, ki jih skupno gradimo v drugih republi- 
kah. Dinamika vlaganj ni bila enakomerno planirana po letih 
tekočega srednjeročnega obdobja, ker so glavni objekti pred 
izgotovitvijo in potrebujejo znatna sredstva (npr. NE Krško), 
pri drugih pa smo zaostali v preteklem letu s plačili. To vse 
povzroča pomanjkanje sredstev pri izgradnji ostalih objektov, 
kar zamika gradnjo in povzroča s tem še večje podražitve Z 
letnim planom gradnje je bila izvršena delna prerazporeditev 
sredstev v korist najprioritetnejših objektov na račun ostalih, 
to pa pomeni, da je praktično zastala gradnja vseh novih 
elektroprenosnih in distribucijskih objektov, upočasnjena pa 
je tudi gradnja novih hidroelektrarn (HE Solkan, HE Mavčiče). 
Taka situacija bi lahko ogrozila oskrbo z električno energijo v 
letih 1984-1985, če zamujenega ne bomo pravočasno nado- 
knadili. 

Na področju naftno-plinskega gospodarstva so razmere še 
resnejše, ker dotoka sredstev za načrtovano realizacijo plana 
ob neuveljavljenem SaS v letošnjem letu ni pričakovati. Aku- 
mulacijska sposobnost naftnega gospodarstva ne omogoča 
interesnega združevanja sredstev v večjem obsegu. Doseg- 
ljiva namenska sredstva iz maloprodajne cene naftnih deriva- 
tov in možni premostitveni krediti bank pa ne omogočajo 
realizacijo plana po dinamiki. Na tem področju gre za po- 
membna vlaganja v geološke raziskave odkrivanja novih na- 
hajališč nafte in plina, sanacijo plinovodnega omrežja in za 
izgradnje prepotrebnih skladiščnih prostorov. 

Pripravljeni so osnutki predpisov, ki urejajo energetsko 
preskrbo v razmerah zmanjšane količine naftnih derivatov. 
ODseg teh dodatnih ukrepov je odvisen od razpoložljivih 
količin nafte za potrebe SR Slovenije, ki bodo dokončno 
znane po sprejetju rebalansa EB SFRJ. 

Sprejet je tudi sklep IS o podaljšanju šolskih zimskih počit- 
nic. 

Izdelan je nadalje program seznanjanja prebivalstva z ener- 
getsko problematiko preko sredstev javnega obveščanja, nje- 
gova polna realizacija pa bo pričela ob koncu poletja. 

2. Elektrogospodarstvo Slovenije se je že ob nastanku 
osnutkov ukrepov za izvajanje energetske bilance pripravljalo 
za njihovo realizacijo. Zato lahko ugotovimo, da so vsi ukrepi 
s področja elektrogospodarstva v izvajanju, razen tistih, kate- 
rih izvajanje onemogoča pomanjkanja finančnih sredstev. 

Elektrogospodarstvo sproti spremlja gibanje porabe elek- 
trične energije po strukturi porabe, predvideni z elektroener- 
getsko bilanco. Dosedaj niso nastala prekoračenja, ki bi za- 
htevala ukrepe predvidene v EB. Ugotoviti je potrebno, da je 
globalni odjem nekoliko pod planiranim s tem, da se giblje pri 
direktnih odjemalcih približno na konstantnem nivoju, pri 
distribucijskih pa stalno narašča tako, da je v juliju že dosegel 
100%. Vzrok stalnega večanja porabe je oživljanje industrij- 
ske proizvodnje, ki je bila v začetnih mesecih leta pod plan- 
skimi predvidevanji. 

Vzdrževanje naprav in izvajanje remontov poteka tako, daje 
dosežena predvidena stopnja obratovalne pripravljenosti. 

Pri izvajanju remontov nastopajo občasne težave, ki so bile 
dosedaj premoščene z uspešno pomočjo RK za energetiko, 
industrijo in gradbeništvo in ISE. 

Nizkonapetostne razmere se bodo z rekonstrukcijami in 
novogradnjami distribucijskih omrežij izboljševale le v omeje- 
nem obsegu, v okviru razpoložljivih finančnih sredstev. SPO-ji 
pripravljajo za to posebna določila. 

Napetostne razmere in zmanjševanje izgub v omrežjih bi 
popravili z intenzivnejšim vgrajevanjem kondenzatorskih ba- 
terij, ki se sedaj ne izvaja v potrebnem obsegu, ker ni stimula- 
tivno pri sedanji ceni električne energije, ker za to ni potreb- 
nih sredstev (čeprav so bila v ta namen predvidena) in ker so 
zaradi pomanjkanja repromaterialov težave pri proizvodnji 
kondenzatorjev za kompenzacijo cos fi (ISKRA). Revizija tarif- 
nega sistema cen el. energije, ki je v pripravi, bo uredila 
pravilnejše razmerje cen. 

Optimizacija obratovanja EES se izvaja kot celoletna trajna 
naloga. Izdelujejo se energetske analize na osnovi dnevnih, 
tedenskih, mesečnih in večmesečnih analiz. Občasno obrav- 
nava take analize v obliki poročil o elektroenergetski situaciji 
tudi IO ISE. 

Tehničnih in ekonomskih osnov za izvoz občasnih viškov v 
letošnjem letu zaenkrat ni. 
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Za dosego večje zanesljivosti obratovanja se tekoče vrši 
izmenjava električne energije; v mejah možnosti se izvajajo 
tudi deponije vodne energije v inozemstvu, ki jih koristimo v 
kritičnih razmerah EES. 

Tekoče se spremlja gibanje deponij premoga pri TE. Kakor 
je razvidno iz prehodnih ugotovitev poročila, je sedanje stanje 
deponij dobro, tako daje bilo mogoče koncem II. četrtletja in 
v III. četrtletju sprostiti 200.000 t lignita za potrebe široke 
potrošnje. 

Nakup dodatnih količin električne energije iz drugih SR in 
SAP je v I. polletju potekal iznad pričakovanega obsega. 
Glede sklenitve ustreznih sporazumov na dolgoročnih dohod- 
kovnih osnovah pa so razmere naslednje: 

Dogovarjanje za elektrarno in premogovnik Ugljevik I v BiH 
(100 MW za SRS) je praktično zaključeno tako, da lahko 
zanesljivo računamo na dobavo 100 MW z letom 1983. Elek- 
trogospodarstvi SRS in SR BiH se dogovarjata še za sovlaga- 
nja v TE Ugljevik II in TE Tuzla B, tako da bi po uspešno 
zaključenih dogovorih mogli računati iz teh objektov z doba- 
vami el. energije skupne moči 400—450 MW. Dogovarjanje za 
izgradnjo TE Kosovo B (150 MW za SRS) oziroma, za dobavo 
energije iz te elektrarne so pred časom zastala, aktivnosti za 
oživitev teh dogovarjanj so v teku. 

Med elektrogospodarstvima Hrvatske in Slovenije potekajo 
začetne priprave za gradnjo jedrske elektrarne Prevlaka. 

IS je Skupščini SR Slovenije že posredoval poročilo o 
poteku izgradnje NE Krško. K temu dodajmo, da je s ciljem 
izpolnitve terminskega plana izgradnje pospešeno delo stro- 
kovnih inštitucij za izdelavo potrebnih ocen, zagotovljen po- 
treben čas a za izvedbo upravnih postopkov, da pa bo kljub 
temu prišlo do zamika pri priključitvi NE na omrežje, s tem da 
je zaenkrat predvidena prva kritičnost reaktorja okoli 15. 
avgusta. Preliminarna ocena posledic zamika predstavlja vsaj 
200 GWh električne energije manj iz NE Krško za potrebe SR 
Slovenije v tem letu. 

PPE Trbovlje ima razpoložljiv en agregat, drugi agregat še 
ni popravljen. Po sedanjih navedbah je možno popravilo kon- 
cem prihodnjega leta. 

Zaradi zamika v popravilu PPE Trbovlje smo dali iniciativo 
delavski kontroli EGS, da razišče vzroke za kasnitev. Prei- 
skava je v teku. 

Po dolgotrajnem dogovarjanju je bil šele koncem julija 
dosežen sporazum med investitorjem in PTT podjetji za dela 
na začasni sanaciji, vplivov 380 kV DV Divača-ltalija (Redipu- 
glia) na PTT omrežje tako, da se bodo v avgustu lahko pričela 
dela. Oceniti je možno, da bo ta prepotrebni DV koncem 
meseca avgusta pripravljen za poizkusno obratovanje. V pri- 
pravi pa je SaS o dokončni sanaciji razmer na TT linijah, ki bi 
se ga udeležili vsi koristniki, teh linij kakor tudi EGS in SOb 
Sežana. 

Izdelava kompleksne investicijske dokumentacije za čim- 
prejšnje sprejetje investicijskih odločitev za sistematično iz- 
gradnjo hidroelektrarn poteka še vedno prepočasi, preveč v 
krogih elektrogospodarstva. Za racionalno izgradnjo je treba 
izdelati kompleksno dokumentacijo, kjer bodo sodelovali vsi 
zainteresirani na urejanju prostora, tudi ekologi, in ne nazad- 
nje tudi potencialni graditelji. Izgradnja naj bi potekala konti- 
nuirano. Ažuriranje planov omejevanja porabe električne 
energije poteka po preskrbovalnih območjih. V okviru ISE bo 
v prihodnje sklican sestanek za pregled stanja na tem po- 
dročju. 

V kolikor bodo potrebne omejitve porabe električne ener- 
gije, se bodo uveljavila določila družbenega dogovora o izva- 
janju omejevanja električne energije v SRS. 

Za zasnovo novega tarifnega sistema je v delu študija o 
vplivih oziroma koristnosti direktnega odjema na proizvodnjo 
električne energije. V okviru študije »Odpornost EES proti 
motnjam« pa bo proučeno daljinsko krmiljenje in umestnost 
uvajanja tarifnih odklopnikov ter uvajanje kompenzacije cos 
fi, ostali deli tarifnega sistema še niso dokončno proučeni. 

Analiza tarifnega sistema bo opravljena v bližnji prihodnosti 
kot tudi izhodišča za spremembe. Predlog novega tarifnega 
sistema bo posredovan ISE in IS v septembru tega leta. 

Predlog za 15% podražitev električne energije v SR Slove- 
niji s 1. 10: 1981 za potrebe razširjene reprodukcije kot eden 
od predlogov za zmanjšanje primanjkljaja sredstev ISE se bo 
proučil za tem, ko bo EGS pripravil in predložil posebno 
informacijo o izvajanju plana graditve energetskih objektov s 
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poudarkom na vzrokih in vplivu kasnitve izgradnje posamez- 
nih energetskih objektov na obstoječo situacijo. 

3. Na področju premogovništva so bile aktivnosti v prvem 
polletju predvsem usmerjene na zagotovitev potrebnih količin 
rjavega premoga za potrebe široke potrošnje in industrije in 
na zagotovitev potrebnih sredstev za povečan obseg geolo- 
ških in rudarskih raziskav v obstoječih, novih in opuščenih 
ležiščih premoga v SR Sloveniji. Program del in del projektne 
dokumentacije za izvajanje geoloških in rudarskih raziskav na 
območjih opuščenih rudnikov in potencialnih premogovnih 
nahajališč je pripravljen. S sprejetjem zakona o določanju in 
usmerjanju dela prodajne cene bencina iri plinskega olja 
bodo zagotovljena tudi sredstva v te namene. 

Uvoz rezervnih delov, ki se ne izdelujejo v SFRJ, potrebnih 
za planiran obseg proizvodnje poteka zadovoljivo, medtem ko 
se z uvozom opreme kasni. Ravno tako so tudi težave pri 
izdobavah opreme domačih dobaviteljev, ki v glavnem vsi 
kasnijo pri izdobavah. Izboljšala pa se je oskrba z jamskim 
lesom. Kot je bilo v poročilu že omenjeno, samoupravni spo- 
razum o temeljih plana ISE za obdobje 1981-1985 še ni 
uveljavljen, tako da j6 to pomenilo tudi na področju premo- 
govništva zamik pri izvajanju investicij po določilih dogovora 
o temeljih družbenega plana SRS za obdobje 1981-1985 v 
prvem polletju tega leta. 

Zaradi položaja na področju cen je že odprto vprašanje, ali 
bo v letošnjem letu moč uveljaviti vključitev stroškov razšir- 
jene reprodukcije v ceno premoga. Zato tudi še ni bilo mo- 
goče razrešiti vprašanje dokončne ekonomske sanacije ru- 
dnikov rjavega premoga z jamskim kopom. V vseh rudnikih pa 
je že bila izvedena stimulacija dela jamskih delavcev z ustrez- 
nim nagrajevanjem. 

Količine rjavega premoga, ki ga SR Slovenija potrebuje v 
tem srednjeročnem obdobju, se namreč zaradi procesa sub- 
stitucije tekočih goriv s premogom stopnjujejo do 710.000 t v 
letu 1985. Predstavniki bosanskih premogovnikov pa zaenkrat 
lahko v letu 1981 zagotovijo le 220.000 t rjavega premoga za 
široko potrošnjo in industrijo in to kljub pripravljenosti slo- 
venskih kupcev za sovlaganje. Doslej nam ni uspelo iz SR BiH 
dobiti niti en konkretni projekt, v katerega bi SR Slovenija 
lahko vlagala. Aktivnosti 2a razrešitev navedene problematike 
so v teku. V teku so dogovori za nakup rjavega premoga iz SR 
BiH, ki se bo separiral v okviru zasavskih premogovnikov. 

Za potrebe široke porabe in industrije se je že začelo 
sproščati 200.000 t lignita zaradi manjše porabe od predvi- 
dene energetskega premoga v TE. Proučuje se možnost spro- 
ščanja dodatnih količin za te namene v drugem polletju. Ker 
se je zaradi izpada proizvodnje rudnika Kotredež sprostil del 
kapacitet separacije v Zagorju, bo s tem mogoče separirati 
dodatne količine rovnega premoga iz rudnika Ugljevik. Ru- 
darji iz rudnika Kotredež so bili razporejeni na odkopna delo- 
višča, kjer doslej kapacitete zaradi pomanjkanja kadrov niso 
bile izkoriščene v celoti. 

Zaradi slabih rezultatov pri izpolnjevanju planskih nalog pri 
izkopu premoga v Zasavskih premogovnikih je bila sprožena 
široka akcija, da bi se ti rezultati v drugem polletju nadokna- 
dili. V ta namen so bili sprejeti na samoupravnih organih REK 
Edvard Kardelj, Trbovlje ustrezni ukrepi, katerih prvi rezultati 
so že vidni (udarniško delo vseh zaposlenih). 

Uvoz briketov v skladu z energetsko bilanco se je začel že v 
prvem polletju. Za realizacijo uvoza celotne po EB predvidene 
količine (131.000 t) pa je potrebno še razrešiti vprašanje 
blagovnih kontigentov, ker se pri njihovi delitvi med SR in 
SAP ni spoštovala EB SFRJ. Ustrezne aktivnosti so v teku. 

Pri dobavah lignita iz Kolubare predstavlja transport naj- 
večji problem, saj ŽTP Beograd ni v stanju zagotoviti potreb- 
nega števila vagonov, kljub večkratnemu posredovanju 
ustreznih republiških organov SR Slovenije na pristojnih me- 
stih v SR Srbiji. Aktivnosti za zagotovitev prevoza 600.000 ton 
lignita iz Kolubare se nadaljujejo, 

4. Aktivnosti v prvem polletju letošnjega leta na področju 
naftnoplinskega gospodarstva so imele v glavnem namen, da 
se v zaostrenih razmerah na tem področju skuša zagotoviti 
tržišču SR Slovenije ustrezen asortima naftnih derivatov v 
primernih količinah. S pravočasnim zagotavljanjem deviznih 
sredstev za uvoz nafte s konvertibilnega plačilnega področja, 
kakor tudi naftnih derivatov nam je uspelo doseči pri dobavi- 
teljih dobave v obsegu, ki je bil opredeljen z energetsko 
bilanco, Tako je oskrba potekala brez večjih zastojev, obča- 
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sno pomanjkanje nekaterih derivatov pa smo premoščali s 
posojili iz rezerv zvezne direkcije za materialne rezerve in 
investicijskim uvozom, kar velja posebej za oskrbo s tekočim 
naftnim plinom, ki ga dobavitelj ni dobavlja! v predvideni 
dinamiki. V pričetku leta je veljal sklep IS o omejenih dobavah 
kurilnega olja za gospodinjstvo široki porabi in določitvi prio- 
ritetnih porabnikov, ki je bil proti koncu kurilne sezone uki- 
njen. 

V letu 1981 smo pričeli z uresničevanjem raziskav domačih 
nahajališč nafte in zemeljskega plina in uvajanjem sekundar- 
nih metod izkoriščanja obstbječih vrtin z namenom povečanja 
domače proizvodnje nafte in zemeljskega plina. 

Iz programa geoloških raziskav indiciranih nahajališč nafte 
in zemeljskega plina v SR Sloveniji za obdobje 1981-1985 bo 
v letu 1981 realizirana vrtina Pg-6 v Petišovcih. 

Financiranje te vrtine bo izvršeno s sredstvi ISNAP ter 
Raziskovalne skupnosti SR Slovenije. Premostitvena sredstva 
je že zagotovila Ljubljanska banka - Združena banka. 

Pričetek vrtanja je bil 20. julija t. I. Finančna sredstva po 
predračunu so v celoti zagotovljena. 

V okviru še razpoložljivih sredstev bodo v letu 1981 oprav- 
ljene seizmične meritve na območju Ormoško-Selniške anti- 
klinale. Ta program je v pripravi. 

Samoupravni sporazum o skupnih geoloških raziskavah 
nahajališč nafte in zemeljskega plina v SR Sloveniji v letih 
1981-1985 z zainteresiranimi organizacijami združenega dela 
in SR Hrvatske še ni pripravljen, ker niso razčiščeni nekateri 
bistveni problemi v zvezi s tem. (Razgovori na nivoju dveh 
republik so v teku). 

Samoupravni sporazum o dolgoročni oskrbi SR Slovenije z 
naftnimi derivati med SOZD Petrol in SOZD INA še ni uveljav- 
ljen. Ustrezne aktivnosti so že vse leto v teku, vendar do 
podpisa SaS ni prišlo, ker je bil relativno kasno v splošnem 
združenju naftnega gospodarstva (junij 1981) sprejet SaS o 
enakomerni oskrbi SR in SAP z naftnimi derivati, kakor tudi 
dogovor o razdelitvi surove nafte med posamezne rafinerije, 
med dobaviteljem in kupcem pa je ostalo odprtih še nekaj 
vprašanj (neposredno dobave v SR Slovenijo, vprašanje tret- 
mana domače nafte po I. 1981, delitev stroškov pri uvozu 
nafte). Ocenjujemo, da sporazuma o dolgoročni oskrbi, ki 
vključuje posredno tudi sanacijo razmer v INA Nafta Lendava 
po sprejeti odločitvi o odstopu od izgradnje nove rafinerije, ne 
bo moč sprejeti pred koncem tega leta. 

V letu 1981 bodo opravljene priprave iz programa ISNAP za 
izgradnjo rezervoarskih zmogljivosti za naftne derivate, kakor 
tudi iz programa Republiških materialnih rezerv. V ta namen 
bo pričeta izgradnja rezervoarskega prostora v Celju, z zmog- 
ljivostjo 30.000 m . SOZD Petrol namerava pričeti gradnjo v 
jeseni leta 1981. 

Energetsko industrijska cona Koper namerava v letu 1981 
pričeti z izdelavo investicijskega programa za terminal teko- 
čega naftnega plina v Kopru, vendar še nima zagotovljenih 
vseh potrebnih finančnih sredstev. 

SOZD Petrol si prizadeva za pridobitev lokacije širitve skla- 
diščnih prostorov v Zalogu ali na drugi lokaciji v Ljubljani za 
dodatnih 50.000 ton naftnih derivatov. Utemeljenost take od- 
ločitve bo pokazala študija, ki je v izdelavi. 

Usposabljanje rezervoarskih sposobnosti za rezerve sred- 
njih destilatov pri plinskih elektrarnah Trbovlje in Brestanica 
poteka v dogovoru s predstavniki elektrogospodarstva. 

Prizadevanja za pridobitev dodatnih količin zemeljskega, 
plina potekajo v več smereh: 

a) Dodatne količine zemeljskega plina iz SZ; 
b) Dogovor o prerazporeditvi razpoložljivih količin zemelj- 

skega plina znotraj SFRJ; 
c) Dodatne količine zemeljskega plina iz Alžira. (V EB SR 

Sloveniji od 1981-1985 predvidene prve količine v letu 1985 
cca 50 milijonov Nm3). 

Nadalujejo se aktivnosti za pripravo investicijske odločitve 
o izgradnji terminala za utekočinjeni zemeljski plin v Kopru po 
letu 1985 z upoštevanjem možnosti izgradnje terminala tudi 
za potrebe drugih držav srednje Evrope. 

Ukrepi za izvajanje energetske bilance, ki zadevajo usmer- 
janje porabe posameznih naftnih derivatov oziroma omejitev 
njihove porabe, so se v določeni meri izvajali že od začetka 
leta. Uveljavljanje teh ukrepov v polnem obsegu pa je odvisno 

predvsem od rebalansa energetske bilance SFRJ in delitve 
naftnih derivatov po SR in SAP. 

Postopek rebalansa energetske bilance SFRJ je v teku. V 
kolikor bi bil osvojen predlog o linearnem zmanjšanju porabe 
derivatov po SR in SAP glede na EB, bi SR Sloveniji pripadlo 
okoli 105.000 t naftnih derivatov manj. IS in njegovi organi so 
temu v teku postopka rebalansa večkrat odločno nasproto- 
vali, kar je v poročilu že bilo omenjeno. V kolikor SR Slovenija 
v procesu medrepubliškega usklajevanja ne bi uspela in bi ZIS 
z odlokom sprejel rebalans v že omenjeni smeri ocenjujemo, 
da bo potrebno sprejeti ukrepe o varčevanju in jih razširiti na 
porabo večine derivatov, za področje celotne SFRJ. 

TABELA 1. OCENA PROIZVODNJE IN PORABA 
ELEKTRIČNE ENERGIJE V SR SLOVENIJI V 
PRVEM POLLETJU 1981 

V GWh 

EB 1981 Realiz. 
1-6 

I real. / 
EB 

1. Elektrogospodarstvo SRS 
(prag) 7962 3537,6 44,4 
Od tega: 
- proizvodnja HE (prag) 
- proizvodnja TE (prag) 
- proizvodnja NE (prag) 
2. Ind. elektrarne (prag) 

2977 
4397 

588 
487 

1411,7 
2125,9 

201,8 

47,4 
48.3 

41.4 
Od tega: 
- proizvodnja HE (prag) 
- proizvodnja TE (prag) 
3. Proizvodnja in nabava iz drugih 
SR in SAP ter uvoz 

100 
387 

600 

36,1 
165,7 

672,4 

36,1 
42,8 

112,1 
Od tega: 
- prejem iz SFRJ 
- uvoz 
4. Razpoložljivo (prag) 

600 

9049 

645,5 
26,9 

4411,8 

107,6 

48,8 
5. Bruto poraba (prag) 9147 4411,8 48,2 
6. Izgube prenosa 231 122,6 53,1 

Oddaja izven SRS 45,2 
Od tega: 
- oddaja v SFRJ 
- izvoz 
8. Primanjkljaj 

32,2 
13,0 

98 
9. Poraba 
Od tega: 
- neposredni odjemalci 
- distrib. na pr. mr. 
- iz ind. elektrarn 

8916 

2234 
6195 

487 

4244,0 

1072,5 
2696,7 

201,8 

47,6 

48,0 
47,9 
41,4 

TABELA 2. OCENA PROIZVODNJE IN PORABE 
LIGNITA V SR SLOVENIJI V PRVEM POLLETJU 
1981 

v 10t 
EB 1981 Realiz. 

1-6 
real. / 

EB 
1. Zaloga 1.1. 
2. Nabave izven SRS 
3. Proizvodnja v SRS 
4. Razpoložljivo 
5. Poraba v SRS 
Od tega: 
- TE Šoštanj in TO 
Ljubljana 
- industrija 
- široka potrošnja 
- promet 
6. Prodaja izven SRS 
7. Zaloga 31.12. 

773 
670 

4700 
6143 
5456 

4580 
312 
561 

3 
40 

647 

773 
201 

2515 
3489 
2704 

2357 
160 
187 

26 
759* 

100,0 
30,0 
53.5 
56,8 
49.6 

51,5 
51,3 
33,3 

65,0 
117,3 

'Zaloga 30.6. 
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TABELA 3. OCENA PROIZVODNJE IN PORABE 
RJAVEGA PREMOGA V SR SLOVENIJI 
V PRVEM POLLETJU 1981 

v 103t 
EB 1981 Realiz. 

1-6 
1. Zaloga 1.1. 
2. Nabave izven SRS 
Od tega: 
- iz SFRJ 
- uvoz 
3. Proizvodnja v SRS 
Od tega: 
- REK EK Trbovlje 
- Kanižarica 
- Senovo 
- Laško 
4. Razpoložljivo 
5 Poraba v SRS 
Od tega: 
- TE Trbovlje, Šoštanj in TO 
LJubljana 
- industrija 
- široka poraba 
- promet 
6. Prodaja izven SRS 
7. Zaloga 31.12. 

166 
441 

310 
131 

1790 

1500 
130 
120 
40 

2397 
2221 

1201 
406 
609 

5 
40 

136 
*Zaloga 30. 6. 

166 
102 

86 
16 

751 

622 
59 
59 
11 

1019 
801 

479 
143 
179 

31 
187* 

I real. / 
EB 

100,0 
23.1 

27,7 
12.2 
42.0 

41,5 
45 

49,2 
27,5 
42,5 
36.1 

39,9 
35,2 
29.4 

77.5 
137,5 

TABELA 4. OCENA PORABE NAFTNIH 
DERIVATOV V SR SLOVENIJI V PRVEM 
POLLETJU 1981 

v 103 t 
EB 1981 Realiz. 

1-6 
I real. / 

EB 

Proizvodnja surove nafte 3 
Nabava surove nafte 524 
Izgube in poraba pri predelavi 21 
Proizvodnja naftnih derivatov 506 
Nabava naftnih derivatov 1.439 
Razpoložljivo 1.945 
Poraba: 
- motorni bencin 360 
-primarni bencin 49 
- reaktivno gorivo 40 
-diesel gorivo 328 
- EL in LS kurilno olje 256 
- mazut 641 
- tekoči naftni plin 70 
-bitumen 85 
-drugo 116 

1,5 
235.8 

6,8 
230,5 
766.9 
997,4 

173,0 
10,0 
13,5 

144,0 
163,0 
381,0 

31,7 
36,2 
45,0 

v 106 Sm3 

50,0 
45.0 
32,4 
45.6 
53,3 
51.3 

48.1 
20.4 
33.8 
43.9 
63.7 
59,4 
45,3 
42,6 
38.8 

TABELA 5. OCENA NABAVE IN PORABE 
ZEMELJSKEGA PLINA V SR SLOVENIJI 
V PRVEM POLLETJU 1981 

EB 1981 Realiz. 
1-6 

I realiz. / 
EB 

Zaloga 1.1. 
Proizvodnja v SRS 
Nabava iz ZSSR 
Skupaj viri 
Poraba in izgube transporta 
Razpoložljivo 
Poraba v SRS 
- energetska 
- neenergetska 
Zaloga 31.12. 

10 
8 

680 
698 

53 
645 
633 
521 
112 

12 

16,6 
4,0 

303,6 
324,2 

13,1 
311,1 
292,5 
251,5 

40,0 
18,6* 

166,0 
50,0 
44.6 
46.4 
24.7 
48,2 
46,2 
48.5 
35,7 

155,0 
'Zaloga 30.6. 

POROČILO 

o uresničevanju politike zaposlovanja 

(ESA-782)   

POVZETEK 

Poročilo o uresničevanju politike zaposlovanja v SR 
Sloveniji obravnava politiko zaposlovanja kot neločljiv 
aspekt splošne ekonomske in socialne politiku- iz dveh 
temeljnih vidikov: 

1. z vidika aktualne problematike in gibanj zaposlovanja, 
ki rezultira iz zaostrenih pogojev gospodarjenja, uveljav- 
ljanja nove ekonomske politike in prestrukturiranja go- 
spodarstva in 

2. z vidika stanja in razvitosti samoupravnih družbenoe- 
konomskih odnosov ter samoupravne organiziranosti de- 
lavcev na področju zaposlovanja. 

Poročilo temelji na usmeritvah Družbenega plana SR 
Slovenije ter Resolucije o družbenoekonomski politiki in 
razvoju SR Slovenije v letu 1981, na stališčih predsedstva 
CK ZKS o uresničevanju samoupravne politike zaposlova- 
nja, stališčih Republiškega sveta Zveze sindikatov Slove- 
nije, stališčih Republiškega sveta za vprašanje družbene 
ureditve in na gradivih Zveze skupnosti za zaposlovanje 
SR Slovenije. 

V prvem poglavju prikazuje osnovne značilnosti zapo- 
slovanja glede na družbene usmeritve v letu 1980 in 1981 
in pojave, ki so rezultat prepletanja nekaterih prenesenih 

problemov iž preteklih let s prvimi posledicami izvajanja 
politike gospodarske stabilizacije. 

V zadnjem letu preteklega petletnega obdobja se je 
povprečna stopnja rasti zaposlenosti v združenem delu 
zmanjšala na polovico v primerjavi s prejšnjimi leti in je 
znašala le 1,6%. Povprečni delež zaposlenih v skupnem 
številu prebivalstva je znašal 41,8%, delež žensk med 
zaposlenimi pa 44,2%. V letu 1981 se možnosti za zaposlo- 
vanje še vnaprej zaostrujejo in ocenjujemo, da se bo 
zaposlenost povečala le za 0,5%. Planiranih premikov pri 
izboljševanju izobrazbene ravni delavcev v preteklih letih 
in v letu 1980 nismo dosegli, namesto planiranega 57% 
deleža strokovnih delavcev, znaša v letu delež delavcev s 
srednjo, višjo in visoko izobrazbo manj kot 54%. V primer- 
javi z letom 1979 se je v lanskem letu zaposlilo za 12% 
manj pripravnikov, tendenca zmanjševanja števila priprav- 
nikov se nadaljuje tudi v letu 1981. 

Kljub zaostrenim možnostim zaposlovanja se še vedno 
zaposluje veliko število delavcev iz drugih območij Jugo- 
slavije( (okoli 13.000 v letu 1980 in okoli 5.000 v prvem 
polletju 1981), kar kaže na počasno modernizacijo gospo- 
darstva in zmanjšuje možnosti za izboljševanje kvalifika- 
cijske strukture zaposlenih. 
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Koncem leta 1980 se je povečalo število iskalcev zapo- 
slitve na 12.227 oseb, v prvih mesecih letošnjega leta pa je 
začasna nezaposlenost dobila skoraj običajen obseg, če- 
prav se v strukturi iskalcev zaposlitve kažejo neželene 
tendence. Povečuje se namreč število strokovnih in viso- 
kostrokovnih delavcev in iskalcev zaposlitve, ki prvič 
iščejo delo, zlasti administrativno-ekonomskih in družbo- 
slovnih poklicev. 

V letu 1980 se po razpoložljivih podatkih pogodbeno 
delo upokojencev ni zmanjšalo. Glede na povečevanje 
začasno brezposelnih delavcev z ustrezno strokovno izo- 
brazbo kaže zaostriti odnos do pogodbenega dela upoko- 
jencev. Še vedno tudi nismo odpravili pojavov nezakoni- 
tega najemanja delovne sile. Z ostrejšim nadzorom inš- 
pekcije dela, družbenih pravobranilcev samoupravljanja, 
organov za notranje zadeve in drugih, se obseg navidez- 
nih kooperantskih pogodb sicer manjša, ni pa dovolj učin- 
kovite samoupravne in družbenopolitične aktivnosti de- 
lavcev znotraj temeljnih organizacij, njihovih samouprav- 
nih in poslovodnih organov in družbenopolitičnih organi- 
zacij, da bi najemanje delovne sile izkoreninili. V letoš- 
njem letu se nam zato ta problem javlja v drugih pojavnih 
oblikah. 

V drugem poglavju poročila obravnavamo družbenoe- 
konomske odnose in samoupravno organiziranost delav- 
cev na področju zaposlovanja. 

Razširjanje materialne osnove združenega dela je eden 
izmed vidikov družbene reprodukcije ter istočasno mate- 
rialni pogoj za vključevanje novih delavcev v družbeno 
delo. Od razvitosti celovitih družbenoekonomskih odno- 
sov pri gospodarjenju z dohodkom je zato odvisna tudi 
uspešnost smotrnega zaposlovanja, ki mora po eni strani 
zagotavljati povečevanje produktivnosti dela ter po drugi 
omogočiti članom družbene skupnosti, da se vključujejo v 
družbeno delo. V dosedanji praksi še niso prišli do pol- 
nega izraza takšni dužbenoekonomski odnosi, čeprav so 
se z družbenimi dogovori in samoupravnimi sporazumi 
med subjekti združenega dela v posebnih samoupravnih 
krogih urejale posamezne sestavine družbenoekonomskih 
odnosov s področja kadrovske politike. 

V zadnjih letih so dozorela spoznanja, da je potrebna 
mnogo boljša neposredna povezanost med temeljnimi or- 
ganizacijami združenega dela pri oblikovanju in uresniče- 
vanju zaposlovalne politike. Dogovor o temeljih družbe- 
nega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 zato pre- 
dvideva takšno usklajevanje in sporazumevanje med sub- 
jekti združenega dela v skupnostih za zaposlovanje. 

Veljavni zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primet 
brezposelnosti ne obravnava zaposlovanja kot ekonomske 
kategorije. Nejasen in nedorečen je glede družbene vloge 
in nalog skupnosti za zaposlovanje in v razmejitvi nalog 
delegatskih organov skupnosti in strokovnih opravil njene 
delovne skupnosti, ne predstavlja pa še ovire za hitrejši 
razvoj odnosov v organizacijah združenega dela in v skup- 
nostih za zaposlovanje. 

Skupnosti zaposlovanja moramo uveljaviti kot mesto 
organiziranega sporazumevanja o politiki ter načina ure- 
sničevanja zaposlovanja ter o zagotavljanju socialne in 
ekonomske varnosti delavcev in delovnih ljudi. Potrebno 
je predvsem razvijati dogovarjanje in sporazumevanje o 
ekonomskih in socialnih kriterijih zaposlovanja, poveza- 
nih s povečevanjem produktivnosti in ekonomičnosti, z 
izboljševanjem izobrazbene ravni delavcev, z zagotavlja- 
njem pogojev za življenjske in kulturne razmere delavcev - 
vse to v tesni zvezi z dogovorjenimi razvojnimi kriteriji za 
preobrazbo gospodarstva. 

Potrebno je, da se sočasno z uveljavljanjem usmerje- 
nega izobraževanja razvija tudi sistem družbenega plani- 
ranja zaposlovanja in doseže tesna povezanost med izo- 
braževanjem in zaposlovanjem. 

V tretjem poglavju so ugotovitve, sklepi in predlogi 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Kljub nekaterim izredno pomembnim dosežkom na po- 
dročju zaposlovanja (skoraj polna zaposlenost, velik delež 
zaposlenih žensk), se v pogojih gospodarske stabilizacije 
kažejo v vse ostrejši obliki nerazviti družbenoekonomski 
odnosi in nakopičena kadrovska nesorazmerja in po- 
manjkljivosti, zaradi katerih zaostajamo pri uresničevanju 
resolucijskih usmeritev in širših ciljev kadrovske politike. 

Z namenom, da bi se čim hitreje presegla nakazana 
protislovja, dosegala večja produktivnost dela in večje 
možnosti za zaposlovanje mladih strokovnih kadrov ter da 
bi se vzpodbudil hitrejši razvoj samoupravnih družbenoe- 
konomskih odnosov pri oblikovanju in uresničevanju poli- 
tike zaposlovanja bo Izvršni svet: 

- v skladu z usmeritvami skupščinske in širše javne 
razprave pripravil besedilo predloga za izdajo zakona o 
zaposlovanju in besedilo osnutka zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih; 

- predlagal udeležencem družbenih dogovorov o ka- 
drovski politiki, o štipendijski politiki in o minimalnih stan- 
dardih pri zaposlovanju delavcev, da kritično ocenijo učin- 
kovitost sedanjih oblik in delovanja delavcev ter izpolnje- 
vanja svojih nalog na tem področju ter sprejmejo ustrezne 
spremembe; 

- v pripravljanju družbenega dogovora o obratovalnem 
in delovnem času v SR Sloveniji težil k produktivnejši 
izrabi delovnega časa in večjim možnostim za zaposlova- 
nje mladih; 

~ stalno spremljal stanje na področju zaposlovanja, 
ukrepal v skladu s svojimi pooblastili ter poročal o svojih 
ugotovitvah Skupščini SR Slovenije in drugim organom in 
organizacijam. 

V tem poglavju so podrobnejše opredeljene tudi naloge 
in usmeritve upravnih organov, posebej Republiškega ko- 
miteja za delo, da v neposrednem sodelovanju z Zvezo 
skupnosti za zaposlovanje SR Slovenije, občinskimi skup- 
nostmi zaposlovanja in organizacijami združenega dela 
ter v sodelovanju z drugimi dejavniki, intenzivirajo aktiv- 
nosti za doseganje planiranih kadrovskih ciljev. 

UVOD 

V skladu s programom dela vseh zborov Skupščine SR 
Slovenije poročilo prikazuje kako se je v letu 1980 v SR 
Sloveniji uresničevala politika zaposlovanja in ocenjuje 
gibanja na področju zaposlovanja v letu 1981. 

Uresničevanje politike zaposlovanja v poročilu obrav- 
navamo z dveh temeljnih vidikov: 

- z vidika aktualnih problemov In aktivnosti v pogojih 
gospodarske stabilizacije in prizadevanj za prestruktu- 
riranje gospodarstva, ki pogojuje spreminjanje trendov 
zaposlovanja, in težje zaposlovanje novih delavcev, mla- 
dih strokovnjakov in delavcev z zmanjšano delovno 
zmožnostjo In zahteva sočasno prizadevanje za izboljše- 
vanje izobrazbene strukture zaposlenih ter za premago- 
vanje negativnih pojavov na tem področju In 

- z vidika stanja In razvitosti samoupravnih družbe- 
noekonomskih odnosov ter samoupravne organizirano- 
sti delavcev na področju zaposlovanja In vloge ter nalog 
skupnosti za zaposlovanje, kar omogoča, da se oceni, ali 
je potrebno pristopiti k spremembam In dopolnitvam 
zakona o zaposlovanju In o zavarovanju za primer brez- 
poselnosti, ali pa Je potrebno pripraviti na tem področju 
nov zakon. 

Poročilo temelji na usmeritvah Družbenega plana SR 
Slovenije ter resolucije o družbenoekonomski politiki In 
razvoju SR Slovenije v letu 1981, na stališčih predsed- 
stva CK ZKS o uresničevanju samoupravne politike za- 
poslovanja, stališčih Republiškega sveta Zveze sindika- 
tov Slovenije, stališčih Republiškega sveta za vprašanje 
družbene ureditve In na gradivih Zveze skupnost! za 
zaposlovanje SR Slovenije. 
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I. ANALiZA URESNIČEVANJA 
POLITIKE ZAPOSLOVANJA V LETU 
1980 

1. DRUŽBENE USMERITVE NA PODROČJU 
ZAPOSLOVANJA V SR SLOVENIJI V LETU 
1980 

Težišče aktivnosti, oprediejno v Resoluciji o politiki uresni- 
čevanja druženega plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980, 
je bilo v letu 1980 usmerjeno na dve ključni področji; 

— ustvarjanje pogojev in osnov za učinkovitejše izvajanje 
politike ekonomske stabilizacije ter 

- intenzivnejše uveljavljanje samoupravnih družbenoeko- 
nomskih odnosov na vseh področjih in ravneh družbene re- 
produkcije, zlasti pa na uveljavljanje prvin samoupravnega 
družbenega planiranja. 

Počasnejša gospodarska rast in močne omejitve v porabi so 
terjale okrepitev družbenih prizadevanj za produktivnejše za- 
poslovanje delavcev in za čimbolj racionalno odločanje pri 
zaposlovanju k novim delom in opravilom na vseh področjih 
družbenega dela. V dejavnostih izven proizvodnje, t. j. v druž- 
benih dejavnostih, v delovnih skupnostih organov družbeno- 
političnih skupnosti, bank in drugih finančnih organizacij ter 
samoupravnih interesnih skupnostih, v delovnih skupnostih 
in drugih asociacijah ter v trgovinskih organizacijah na de- 
belo in zunanje trgovinskih organizacijah, naj bi povečali 
število zaposlenih le, če je to neogibno, zlasti zaradi aktivira- 
nja novih zmogljivosti. Hitrejša rast zaposlenosti pa naj bi bila 
še naprej možna le na manj razvitih območjih. 

V republiškem načrtu zaposlovanja za leto 1980 se je pre- 
dvidevalo, da bo združeno delo povečalo število zaposlenih v 
obdobju december 1979 — december 1980 za 1,2%, ali v 
povprečju let 1979-1980 za 1,8%. To bi pomenilo zaposlitev 
okoli 11 tisoč novih delavcev. Če k temu prištejemo še naravni 
odliv iz zaposlitve, ki je bil ocenjen na okoli 14 tisoč delavcev, 
naj bi znašale skupne potrebe v SR Sloveniji v letu 1980 okoli 
25 tisoč delavcev. 

Ocenjevali smo, da bo v letu 1980 povpraševalo po delu 
okrog 29 tisoč delavcev. 26,5 tisoč naj bi jih prišlo iz šol, 
ostalih 2,5 tisoč pa iz drugihvirov (deagrarizirano prebival- 
stvo, invalidi, povratniki iz tujine in nezaposleni). 

Dodatne potrebe po delu naj bi delavci v organizacijah 
združenega dela krili predvsem z aktiviranjem notranjih ka- 
drovskih rezerv, z boljšim izkoriščanjem znanja že zaposlenih 
delavcev, z racionalnejšo izrabo delovnega časa, s prerazpo- 
rejanjem od manj produktivnih k boij produktivnim delom in 
opravilom - tudi s pomočjo dodatnega usposabljanja in prek- 
valifikacije - ter z zmanjšanjem administrativnih in ostalih 
režijskih del in opravil. Dogovorjeno maksimalno povečanje 
sredstev za osebne dohodke do 16 oziroma 18%, ki je veljalo 
za organizacije in skupnosti izven materialne proizvodnje ter 
za nekatere gospodarske dejavnosti (elektrogospodarstvo, 
trgovina na debelo, zunanja trgovina, projektantske organiza- 
cije), pa naj bi delovalo kot zaviralen instrument na tistih 
področjih združenega dela, kjer bi se kljub takim usmeritvam 
pojavljale težnje po prekomernem zaposlovanju novih delav- 
cev. 
2. GLAVNE ZNAČILNOSTI ZAPOSLOVANJA 
V SR SLOVENIJI V LETU 1981 
2.1. Gibanje zaposlenosti 

Zaostreni pogoji gospodarjenja so vplivali tudi na znatno 
počasnejšo rast zaposlenosti Število zaposlenih se je od 
decembra 1979 do decembra 1980 povečalo za 0,8% oziroma 
od 770,1 na 776,4 tisoč. Povprečna stopnja rasti zaposlenosti 
v združenem delu pa je v primerjavi z letom 1979 dosegla 
1,6% (povečanje za povprečno 12,3 tisoč delavcev), kar je 
celo manj kot se je pričakovalo. V gospodarstvu se je rast 
zaposlovanja znižala za več kot polovico. Tudi v negospodar- 
stvu je bila manjša od bilančnih predvidevanj, vendar na- 
sprotno z letom 1979 ponovno nekoliko večja kot v gospodar- 
stvu. 

Znotraj gospodarstva je bila rast zaposlovanja po področjih 
različna. Nizka rast je značilna predvsem za industrijo in 
gradbeništvo, ki zaposlujeta skoraj dve tretjini vseh zaposle- 

XXXVIII 

nih v gospodarstvu. Nizko rast zaposlovanja so pogojevali 
posebno težki pogoji gospodarjenja v letu 1980 (pomanjkanje 
surovin, omejevanje uvoza, zniževanje investicij itd.) 
Za ostale gospodarske dejavnosti (finančne in druge po- 
slovne storitve, stanovanjsko-komunalna dejavnost obrt in 
osebne storitve, gostinstvo in turizem ter promet in zveze) pa 
je "značilna nadpovprečna rast zaposlenosti, ki je predvsem 
posledica aktiviranja novih investicij. 

V trgovinskih dejavnostih (predvsem v trgovini na drobno) 
ter v gostinstvu in turizmu, pa jo delno vplivalo nanjo zapol- 
njevanje nezasedenih delovnih mest iz preteklih let, ko je bil 
značilen beg delavcev iz teh poklicev v administracijo. Ob 
manjših možnostih zaposlovanja v administraciji, pa se ti 
delavci ponovno zaposlujejo v poklicih, za katere so se uspo- 
sabljali. Delno preusmeritev zaposlovanja od sekundarnega v 
gospodarski del terciarnega sektorja lahko smatramo kot 
znak pozitivnih strukturnih sprememb, ki vodijo k postopni 
izboljšavi kvalifikacijske sestave zaposlenih. 

V negospodarskih dejavnostih, kjer je okrog 15% vseh 
zaposlenih, je povprečna stopnja rasti zaposlenosti dosegla 
2%, kar je bistveno nižje kot v prejšnjih letih (povprečno 4%). 
Najbolj se je povečala v okviru zdravstva in socialnega var- 
stva, predvsem na področju družbenega varstva otrok in so- 
cialnega skrbstva, zaradi aktiviranja novih vzgojnovarstvenih 
in socialno-varstvenih ustanov. Na področju drugih družbe- 
nih dejavnosti je bil porast nekoliko nižji. 

V letu 1980 je bila usmerjena posebna pozornost na zapo- 
slovanje delavcev na strokovno-administrativnih, pomožnih 
in organizacijsko tehničnih delih. Med rezultate te aktivnosti 
sodi bistveno nižja rast zaposlenosti oziroma oženje teh del in 
opravil v mnogih organizacijah in skupnostih v letu 1980 in 
1981. Zaposlenost v delovnih skupnostih samoupravnih inte- 
resnih skupnosti, družbenopolitičnih skupnosti in družbeno- 
političnih organizacij se je povečala le za 0,3% (ali 90 oseb). 

Povprečni delež zaposlenih v skupnem številu prebivalstva 
je znašal leta 1980 41,8%. Delež žensk med zaposlenimi pa se 
skorajda ne spreminja več. V 5-letnem povprečju je bil 
43,79%, leta 1980 pa 44,2%. 

2.2. Struktura zaposlenih 
Ob koncu leta 1980 je bilo med zaposlenimi v združenem 

delu okoli 54% strokovnih delavcev, v gospodarstvu je znašal 
ta delež okoli 50% ter v negospodarstvu 75%. V obdobju 
1976-1980 se je kadrovska struktura zaposlenih le počasi 
izboljševala, ta tendenca se nadaljuje tudi v letu 1981 Organi- 
zacije združenega dela v ostrejših pogojih gospodarjenja si- 
cer spreminjajo odnos do zaposlovanja in do strokovnega 
dela (tako se je delež strokovnih delavcev v združenem delu 
od leta 1976 pa do leta 1980 povečal za 0,4 odstotne točke, 
delež delavcev ozkega profila pa se je zmanjšal za 0,2 od- 
stotne točke), vendar večje premike v kvalifikacijski strukturi 
zaposlenih, zlasti v gospodarstvu in v njegovem proizvodnem 
delu ne dosežemo. Ti podatki kažejo na znatno zaostajanje za 
planiranimi cilji (Družbeni plan SRS za obdobje 1976-1980 je 
v letu 1980 predvideval 57% delež strokovnih delavcev). 

Vzrokov za prepočasno izboljševanje strukture zaposlenih 
in s tem povezano zaostrovanje razkoraka med slovenskimi 
izobrazbenimi produkti in dejansko strukturo potreb združe- 
neoa dela je več. Osnovni vzrok, ki ohranja obstoječo izobra- 
zbeno strukturo delavcev, je v prepočasnem vključevanju 
sodobne tehnologije in organizacije dela ob sedanjih naporih 
za prestrukturiranje gospodarstva. Poleg tega pa velja pouda- 
riti naslednje: , 
- v organizacijah združenega dela sistemi nagrajevanja še 

vedno temeljijo predvsem na kvalifikacijah, zanemarjajo pa 
vrednotenje dejanskega delavčevega prispevka k ustvarje- 
nemu dohodku. Posledica takšnega nagrajevanja je zgolj 
fiktivno izboljševanje kvalifikacijske strukture v opisih del in 
nalog, brez učinkov na dejansko spreminjanje izobrazbene 
strukture zaposlenih ter na povečevanje dohodka, ob soča- 
snih tendencah na povečevanje sredstev za osebne dohodke 
in neupravičeno povečevanje osebnih dohodkov; 

- drugi vzrok za takšno stanje je strukturno^ neskladje med 
zahtevami združenega dela na eni ter razpoložljivimi kadri na 
drugi strani. Čeprav izobrazbena struktura prebivalstva v SRS 
že omogoča hitrejše prestrukturiranje gospodarstva, politika 
inventiranja v organizacijah združenega dela še vedno pre- 
težno temelji na ohranjanju takšne strukture dela, pri kateri je 
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porast produktivnosti bolj odvisen od obsega zaposlovanja 
delavcev z manj zahtevnimi znanji kot od obsega vloženega 
zahtevnejšega znanja strokovnih kadrov; 

- pogosto igrajo precejšnjo vlogo tudi spremenjeni pogoji 
poslovanja organizacij združenega dela med letom, ki ob 
sicer že tako nerazvitem kadrovskem planiranju, navadno 
pomembno vplivajo na uresničevanje načrtov zaposlovanja. 
Tudi v letu 1980 niso bili redki primeri organizacij združenega 
dela, ki so zaposlovale znatno več ali tudi manj kot so plani- 
rale; 

- končno je iskati številne vzroke navedenega odstopanja 
med strukturo potreb in njihove realizacije v regionalnem 
neskladju med ponudbo dela in povpraševanjem delavcev po 
delu, ki ne pogojuje le določene brezposelnosti, ampak tudi 
števiina druga neskladja v procesih razvoja kadrov in zaposlo- 
vanja. 

2.3. Zaposlovanje novih delavcev 
V letu 1980 se je vključilo v delo 23,5 tisoč delavcev iz 

območja SRS. Med njimi je bilo 22,4 tisoč mladih, ki so 
zaključili redno šolanje, preostalih 1,1 tisoč pa predstavlja 
priliv v zaposlitev iz drugih kadrovskih virov iz območja SRS. 
Iz drugih območij Jugoslavije se je zaposlilo 13,3 tisoč delav- 
cev, skupaj je bilo torej lani zaposleno 36,8 tisoč novih delav- 
cev. 

V preteklem letu se je zaposlilo 5.610 pripravnikov, kar je 
12% manj kot v letu 1979. Za 17% se je zmanjšalo število 
pripravnikov s štiriletno srednjo strokovno izobrazbo. Pose- 
bej pa je bilo opazno omejevanje sprejemanja pripravnikov v 
negospodarskih dejavnostih. Gospodarstvo jih je zaposlilo 
10% manj, negospodarstvo pa 14%. Manjši obseg zaposlova- 
nja pripravnikov jasno kaže, da se ohranja nizka struktura 
dela, ki na eni strani povzroča večanje nezaposlenosti stro- 
kovnih kadrov, na drugi strani pa zmanjšuje naše možnosti za 
enakopravno vključevanje v mednarodno delitev dela. 

Upoštevaje največji možni letni priliv mladih iz šol v zaposli- 
tev, ki je znašal v letih ekstenzivnega zaposlovanja okoli 26,5 
tisoč delavcev, ocenjujemo, da je ostalo nezaposlenih nekaj 
nad 4,0 tisoč mladih, od katerih se večina ni prijavila pri 
skupnostih za zaposlovanje in tako predstavlja prikrito brez- 
poselnost. 

Dodatno zaostrujejo ta problem tudi prostorska neskladja, 
ker migracija delavcev iz enega območja na drugo povzroča 
številne probleme tako ekonomskega kot socialnega značaja 
(zagotavljanje eksistenčnega minimuma, problemi ločenega 
življenja ipd.), ki jih tudi v ugodnejših gospodarskih razmerah 
nismo povsem obvladovali. Potrebno pa bo tudi dosledneje 
zagotavljati sklenitev delovnega razmerja vsem, ki so uskladili 
svoje izobraževanje s kadrovskimi plani organizacij združe- 
nega dela. 

Brez zaposlitve namreč ostajajo tudi mladi, ki so v času 
šolanja prejemali kadrovske štipendije. To govori o neusklaje- 
nosti štipendijske politike v organizacijah združenega dela z 
njihovimi dejanskimi kadrovskimi potrebami. 

Tudi sicer je ugotovljeno, da se obseg in kvaliteta kadrov- 
skega štipendiranja (v smislu štipendiranja za zahtevnejše 
poklice) leta 1980 nasproti predhodnemu nista izboljšala. 
Povečalo se je sicer število štipendistov v šoiah po doseda- 
njem zakonu o poklicnem izobraževanju (indeks 146, v letu 
1980 493 štipendistov), za poklicne šole podatek ni primerljiv, 
ker smo imeli v letu 1979 posebej podatke za štipendiste in 
posebej za učence z učnimi pogodbami (seštevek obeh pa 
tudi kaže na upad), v tehničnih šolah je bilo v letu 1980 
nekoliko več štipendistov (indeks 106, štipendistov 10.886), 
na višjih in visokih šolah pa je število štipendistov padlo (v 
višjih indeks 93, število 2.374, v visokih indeks 95, število 
5.031). 

Vzrokov za tako stanje je prav gotovo več. Bistvena pa sta 
dva, učinek stabilizacije gospodarstva na upočasnjeno rast 
zaposlovanja in premajhna integracija združenega dela v ure- 
sničevanje vsebine usmerjenega izobraževanja in obratno. 
Zato so v večini občin samoupravni organi štipendiranja sku- 
paj z družbenopolitičnimi organizacijami ter gospodarsko 
zbornico pričeli akcijo za dosego premika na tem področju, 
tako da v šolskem letu 1981/82 ne bi bilo manj kadrovskih 
štipendij kot v preteklem letu skupaj z učnimi pogodbami. 

2.4. Vključevanje delavcev iz drugih območij 
SFR Jugoslavije 

V preteklem srednjeročnem obdobju so organizacije zdru- 
ženega dela zaposlovale znatno večje število delavcev kot je 
bilo povpraševanje po delu iz območja SRS. Kadrovski pri- 
manjkljaj so v največji meri pokrivale s prilivom delavcev iz 
drugih republik SFR Jugoslavije. 

Po podatkih skupnosti za zaposlovanje je ta priliv v letih 
1976-1979 porasel od približno 11 na 16 tisoč delavcev letno. 
V letu 1980 je kljub zaostrenim pogojem za zaposlovanje, 
znašal še vedno nekaj nad 13.000 delavcev. Po izobrazbeni 
strukturi je bilo v tem številu kar tri četrtine delavcev s poklici 
ozkega profila, 22,5% s srednješolsko, ter 2,5% z višjo ozi- 
roma visokošolsko izobrazbo. 

Glede na tako veliko število in strukturo priliva iz drugih 
območij Jugoslavije in dejstvo, da se je kakih 40% teh delav- 
cev zaposlilo neorganizirano mimo skupnosti, se odpirajo 
zaradi neustreznih življenjskih pogojev pri zaposlovanju ne- 
kateri socialni in drugi problemi. Ker bodo tudi v prihodnje ti 
migracijski procesi aktualni, saj bo v naši republiki ob načrto- 
vani stopnji rasti zaposlenosti ter sedanjih poklicnih nesora- 
zmerjih, ki jih v krajšem času ne bo mogoče odpraviti, po- 
trebno vsako leto še najmanj 4 do 5 tisoč delavcev iz drugih 
območij SFR Jugoslavije, si moramo prizadevati za kako- 
vostno posredovalno dejavnost, ki naj poteka na organiziran 
način ob upoštevanju vseh, na medrepubliški ravni sprejetih 
obveznosti, zlasti še določil družbenega dogovora o minimal- 
nih standardih za življenjske in kulturne razmere. 

2.5. Vključevanje delavcev iz ostalih virov 
zaposlovanja 

Medtem, ko so zaposlitveni viri iz kmetijstva praktično izčr- 
pani, pa imamo še vedno določene kadrovske rezerve med 
začasno brezposelnimi delavci, invalidnimi osebami in našimi 
delavci na začasnem delu v tujini. Prav tako lahko še vedno 
računamo na kadrovske rezerve z drugih območij SFR Jugo- 
slavije. 

Določene kadrovske rezerve in viški se tekoče pojavljajo v 
posameznih organizacijah združenega dela, ko posamezna 
dela in naloge, zaradi modernizacije in drugih sprememb v 
proizvodnji, niso več potrebna. 
2.5.1. Tehnološki in ekonomski presežki delavcev 

V letu 1980 je prihajala močneje do izraza potreba po 
pravočasnem preusposabljanju in preusmerjanju presežkov 
delavcev, ki so nastajali bodisi v zvezi z posodabljanjem 
tehnologije, bodisi v zvezi z ekonomskimi težavami poslova- 
nja določenih delovnih organizacij in iz tega izhajajočim ome- 
jevanjem obsega proizvodnje. 

S sodelovanjem skupnosti za zaposlovanje je bilo preuspo- 
sabljenih in preusmerjenih 3.215 delavcev, torej celo nekaj 
več kot so jih v letnih potrebah po delavcih za leto 1980 
napovedale organizacije združenega dela. Kljub razmeroma 
visoki številki pa moramo poudariti, da so se presežki reševali 
v občinskih okvirih in za razreševanje le-teh v letu 1980 ni bila 
potrebna pomoč širše družbene skupnosti. 

Pričakovati pa je, da bo v letu 1981 in v naslednjem srednje- 
ročnem obdobju potreba po preusposabljanju tehnoloških in 
drugih presežkov v organizacijah združenega dela (še zlasti 
presežkov v zvezi z načrtovanim prestrukturiranjem in prene- 
hanjem del posameznih delovnih organizacij) še mnogo 
večja, kar narekuje pravočasno dogovarjanje med subjekti 
združenega dela v okviru delovnih in sestavljenih organizacij 
združenega dela, na ravni občine in med občinami in načrt- 
nejši strokovni pristop in dogovarjanje v okviru samoupravnih 
interesnih skupnosti za zaposlovanje, gospodarskih zbornic 
in organov družbenopolitičnih skupnosti. 
2.5.2. Usposabljanje in zaposlovanje invalidov 

V letu 1980 je pridobilo status invalida na podlagi Zakona o 
usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb 1.070 oseb, na 
usposabljanje je bilo poslanih 631, zaposlilo pa se jih je 248. 
Podatki kažejo, da je bil obseg dela na tem področju v letu 
1980 večji kot v letu 1979, ko je bilo v postopku za ugotavlja- 
nje lastnosti invalidne osebe 884, na usposabljanju 547, zapo- 
sleno pa 222 invalidov. 

Nasploh je v vseh letih od uveljavitve zakona zaslediti trend 
povečevanja te dejavnosti. Kljub temu pa tudi z doseženimi 

poročevalec XXXIX 



rezultati v letu 1980 ne moremo biti zadovoljni, kajti ob spre- 
jetju zakona kot tudi v letnih planih zaposlovanja je bil predvi- 
den znatno večji obseg letnega vključevanje invalidov v zapo- 
slitev. 

V letu 1980 se je vlagalo v to dejavnost veliko naporov, 
vendar so prizadevanja včasih neuspešna, zaradi spleta števil- 
nih nerešenih problemov, ki pogojujejo učinkovito uresniče- 
vanje usmeritev in nalog, opredeljenih z zakonom. Razreševa- 
nje teh vprašanj pa ni vedno v moči samega zaposlovanja, saj 
pri tem zadevamo na probleme širšega družbenega in stro- 
kovnega značaja. Ne gre namreč samo za razreševanje pro- 
blemov invalidnih oseb, ki pridobe status invalida po Zakonu 
o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb, temveč za 
razreševanje odprtih vprašanj profesionalne rehabilitacije in- 
validov nasploh. 

Temeljni problemi rehabilitacije in zaposlovanja invalidov, 
ki še vedno ostajajo odprti, čeprav je zakon predvidel učinko- 
vite načine za njihovo razreševanje so zlasti naslednji: 

- nezanesljive strokovne osnove, postopki in metode dela 
za ugotavljanje preostale delazmožnosti invalidov, prognozi- 
ranje njihove usposobitve za delo oziroma poklic ter načrto- 
vanje njihovega izobraževanja ter usposobitve na tej osnovi; 

- zagotavljanje prilagojenih programov strokovnega izo- 
braževanja in usposabljanja v usmerjenem izobraževanju; 

- zagotavljanje ustreznih strokovnih rešitev za prirejanje in 
prilagajanje delovnih naprav in delovnega okolja različnim 
vrstam prizadetosti invalidov; 

- mreža zavodov za usposabljanje in zaposlovanje invali- 
dov, ki bi kot specialne institucije z navedenimi rešitvami 
nudile ustrezno strokovno pomoč organizacijam združenega 
dela. 

Ker navedeni predpogoji v celoti še niso uresničeni, odno- 
sno obstajajo šele osnove za njihove uresničevanje, organiza- 
cije združenega dela objektivno niso mogle oblikovati ustrez- 
nih ukrepov usposabljanja in zaposlovanja invalidov. To pa je 
pogojevalo poenostavljanje in improvizirane rešitve, ki niso 
vselej dajale pričakovanih rezultatov. Takšne rešitve marsik- 
daj ustvarjajo vtis, da gre pri vključevanju invalidov v delo 
predvsem za razrešitev individualnih socialnih problemov, ne 
pa za družbeno-ekonomsko upravičeno vključevanje invali- 
dov v združeno delo. 

Pri vključevanju invalidov, ki so si pridobili status invalida 
po zakonu o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb, 
se ta problem kaže še v ostrejši luči, saj je prizadetost Je 
kategorije invalidov v večini primerov težja in kompleksnejša 
kot v primeru delovnih in drugih invalidov. 

Neustrezno stopnjo sedanje strokovne in organizacijske 
usposobljenosti potrjuje tudi podatek, da v povprečju zago- 
tavljamo za usposabljanje in zaposlovanje enega invalida le 
nekaj nad 30.000 din, kar je občutno manj kot znaša strošek 
rednega usposabljanja zdravega delavca za poklic ozkega 
profila, na drugi strani pa skupnosti za zaposlovanje niso v 
celoti porabile planiranih sredstev, kajti že omenjena odsot- 
nost kvalitetnih programov usposabljanja in zaposlovanja in- 
validov ter prirejanja delovnih naprav in okolja, ni omogočala 
celotnega angažiranja združenih sredstev. 

Zato je dosežene rezultate usposabljanja in zaposlovanja 
teh invalidov treba ocenjevati kot vzpodbudne, kljub temu, da 
zaenkrat še vedno zaostajajo za predvidevanji. 

2.5.3. Vključevanje delavcev, ki se vračajo z začasnega 
dela v tujini 

Podatki za leto 1980 potrjujejo, da se je zaposlovanje naših 
državljanov v tujini skoraj ustavilo (v letu 1980 le 224 zaposli- 
tev, od tega skoraj polovica sezonskih, povprečje zadnjih treh 
let je okoli 250 zaposlitev), da pa se zmanjšuje tudi število 
delavcev, ki se vračajo iz začasnega dela v tujini. V letu 1980 
se je vrnila le dobra polovica predvidenega števila delavcev. 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 

Število 
delavcev, ki 
so se vrnili 2.105 2.653 2.206 1.325 1.104 816 

Značilno je, da se vračajo predvsem nekvalificirani, ostareli 
in invalidni delavci. Nekaj letno spremljanje stanja kaže, daje 
med vračajočimi zdomci skoraj tri četrtine takih, ki nimajo 
poklica ali so priučeni delavci (ozek profil), medtem ko stro- 
kovno izobraženi delavci podaljšujejo svoje bivanje v tujini. V 
zadnjem letu je izobrazbeni sestav povratnikov nekoliko ugo- 
dnejši. 

Tako kljub globalnim pozitivnim ocenam, o uresničevanju 
politike in nalog do naših delavcev na začasnem delu v tujini 
(socialno-pravna zaščita, informiranost, vzgoja in izobraževa- 
nje ter razvoj oblik samoorganiziranja in povezovanja z domo- 
vino), s stanjem pri vračanju zdomcev nikakor ne moremo biti 
zadovoljni. 

Z zaposlovanjem delavcev, ki so se vrnili z začasnega dela v 
tujini, do sedaj ni bilo večjih težav. Iz podatkov za leto 1980 
ugotavljamo, da se jih je zaposlilo okoli 80% že do konca leta. 
Znatno več je problemov pri angažiranju strokovnjakov z 
visokošolsko izobrazbo, ker jim organizacije združenega dela 
iz pretežno subjektivnih razlogov niso preveč naklonjene, kar 
kaže na določeno profesionalno samozaverovanost in zapr- 
tost pri strokovnih kadrih v organizacijah združenega dela. 
V posameznih občinskih sredinah nastajajo še težave pri 
zaposlovanju tistih zdomcev, ki se želijo zaposliti v domačem 
kraju ali tam opravljati storitve, za katere ni potreb (npr. 
avtoprevozništvo). 
Stopnja Sku- Ozek profil Sred- Višja Visoka 
izobraz- paj brez s pok- nja šola šola 
be poklica licem šola 
Prijavlje- 
ni iskalci 
iz tujine 818 72 442 294 3 7 
Zaposleni 
v letu 1980 619 56 310 245 3 5 

Za povečevanje motivacije zdomcev za vračanje so bila 
naša prizadevanja usmerjena k odpravi ovir za njihovo gospo- 
darsko in družbeno aktiviranje v domovini in za celovito 
reševanje vseh vprašanj, povezanih s preselitvijo družine. To 
so zlasti prizadevanja za ustreznejše in konkretnejše načrto- 
vanje razvoja in dejanskih možnosti zaposlovanja v tistih 
dejavnostih, v katere se vključujejo tudi delavci iz tujine (obrt, 
drobno gospodarstvo, servisne dejavnosti, kmetijstvo, turi- 
zem). Sem spada tudi ustvarjanje ustreznih družbenopolitič- 
nih in samoupravnih razmer za zaposlovanje zdomcev in 
pridobivanje strokovnjakov v organizacijah združenega dela 
ter ustreznejše obveščanje o zaposlitvenih možnostih v posa- 
meznih občinskih sredinah. Posebna skrb se posveča tudi 
ustvarjanju zaposlitvenih možnosti na manj razvitih in obmej- 
nih območjih republike. 

2.6. Gibanje začasne nezaposlenosti 
Število začasno nezaposlenih oseb je v letu 1980 naraščalo 

hitreje kot je bilo značilno za zadnja leta, vendar znatno 
počasneje kot smo to predhodno ocenjevali glede na v planu 
opredeljeno politiko in cilje. Ker je bila najvišja raven dose- 
žena šele v drugi polovici leta (avgust-oktober), je povprečna 
nezaposlenost v primerjavi s preteklim letom porasla le za 728 
oseb. Konec leta 1980 je število iskalcev zaposlitve doseglo 
12.227 oseb, kar pa vendarle pomeni že 18% ali za 1.867 oseb 
več kot pred enim letom (od tega je bila polovica iskalcev prve 
zaposlitve, približno tretjina pa težje zaposljivih oseb). 

Čeprav 61 % od vseh še vedno predstavljajo iskalci zaposli- 
tve s poklici ozkega profila, ugotavljamo, da se je delež le-teh 
v letu 1980 zmanjšal in da se je povečalo število brezposelnih 
s srednjo ter višjo in visoko izobrazbo, to je iskalcev zaposli- 
tve s strokovno izobrazbo ter število iskalcev prve zaposlitve. 

Med iskalci prve zaposlitve s strokovno izobrazbo po- 
membno narašča število iskalcev s poklici ekonomsko-admi- 
nistrativnih, pedagoških, trgovsko-gostinskih usmeritev, ki so 
se usposabljali v 2-3 letnih ter 4-letnih srednjih šolah. Izmed 
poklicev višje in visokošolskega izobraževanja pa se jim prik- 
ljučujejo predvsem poklici družboslovnih usmeritev. 

Znano je, da je bil v preteklih letih močan pritisk mladih na 
navedene izobraževalne usmeritve, zato je bilo pričakovati, da 
bodo v zaostrenih gospodarskih pogojih, ko je poudarek še 
zlasti na omejevanju zaposlovanja k administrativnim in osta- 
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lim režijskim delom, nastali določeni presežki strokovnih ka- 
drov. 

2.7. Zaposlovanje upokojencev glede na 
novele zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju in zakona o delovnih razmerjih iz 
leta 1979 

Od sprejema novele zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju in zakona o delovnih razmerjih, ki sta začeli 
veljati od 6. 7. 1979 in s katerim se ukinja dvojni status 
upokojencev, se je reaktiviralo do konca leta 1979 le 175 
upokojencev od 10.796 zaposlenih upokojencev pred sprejet- 
jem novele. Večina upokojencev, ki je želela še naprej delati, 
je delala po pogodbi o delu. Za leto 1979 razpolagamo z 
oceno, da je delalo po pogodbi o delu približno 4000 upoko- 
jencev. Lahko rečemo, da ta ocena ni bila realna, saj za leto 
1980 ugotavljajo organi inšpekcije dela, da je delalo na ta 
način približno 10-11.000 upokojencev. (Da ocena za leto 
1979 ni pravilna, kažejo podatki SDK z obrazcev »OD«. Vseh 
delavcev po pogodbah o delu je bilo v letu 1979 19.512, v letu 
1980 pa 19.811). 

Mesečni bruto prejemki tistih delavcev, ki delajo po po- 
godbi, torej ne samo upokojencev so bili v letu 1979 5.191 din 
(ali 41,41% glede na poprečne mesečne bruto osebne do- 
hodke na zaposlenega delavca). Ti prejemki so dokaj visoki, 
če vzamemo, da je delo po pogodbi časovno omejeno (20 ur 
tedensko) in v primeru občasnega dela za obdobje največ 90 
dni v koledarskem letu (kar pa za pogodbe o delu za upoko- 
jence ne velja). Prav to je eden glavnih razlogov, da delo 
upokojencev po pogodbi o delu ne upada. V preteklih letih 
izvedena anketa SPIZ postavlja ločene trditve, da ni slab 
materialni položaj upokojenca tisti, zaradi katerega upokoje- 
nec mora še naprej delati (saj je bilo med vsemi zaposlenimi 
upokojenci le 2% uživalcev varstvenega dodatka) in da višina 
pokojnine ni bila glavni motiv za ponovno zaposlovanje upo- 
kojencev. Sistem predpisov, ki je urejeval to področje, je v 
bistvu podpiral dvojni status upokojencev in s tem dvojni 
zaslužek, bolj zaradi konstantnih kadrovskih primanjkljajev v 
strukturi zaposlenih v SRS. Spodbujal pa je zgodnje upokoje- 
vanje, saj se je upokojilo in ponovno zaposlilo največ upoko- 
jencev starih od 45-55 let. Te privilegirane okoliščine so bile z 
uvedbo novele zakona o delovnem razmerju in zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju odpravljene, ostala 
pa je prehodna stopnja - delo po pogodbi za upokojence, ki 
ni le vrsta pogodbe o delu kot občasnega ali začasnega dela 
in ki kot taka še vedno vsebuje določene ugodnosti tako za 
organizacije združenega dela kot za upokojenca. Pogodba o 
delu za upokojence namreč ni omejena časovno in velja tudi 
za tista dela, ki so sistematizirana. 

Spremenjene družbenoekonomske razmere so vplivale na 
spremembe v gibanjih zaposlovanja. To se zlasti odraža v 
povečanju absolutnega števila nezaposlenih, v katerem je 
zajeta približno polovica mladih delavcev do 26 let. Zaostrene 
so tudi nadaljnje možnosti za zaposlitev razpoložljivega ka- 
drovskega potenciala, ki prihaja iz srednjih, višjih in visokih 
šol. Zato se tudi pogodbeno delo upokojencev lahko na 
določen način obravnava kot ovira za zaposlovanje mladih. 

Vse to je narekovalo, da temeljito preučimo učinke pogod- 
benega dela upokojencev, ki je po zakonu tedensko omejeno 
na 20 ur. 

Za dela in naloge upokojencev je značilno, da gre zlasti za 
različna administrativna in strokovna in druga podobna dela, 
za katera je na razpolago vedno večje število ustrezno uspo- 
sobljenih iskalcev zaposlitve. Druga značilnost del in nalog, ki 
jih opravljajo upokojenci, je, da ta dela po svojem obsegu ne 
zahtevajo zaposlitve s polnim delovnim časom. Organizacije 
združenega dela pa se ne poslužujejo z zakonom o delovnih 
razmerjih določenih možnosti o sklepanju rednega delovnega 
razmerja s krajšim delovnim časom, pri čemer lahko tak 
delavec doseže poln delovni čas z zaposlitvijo v dveh ali več 
temeljnih organizacijah združenega dela. Primerjava med 
strukturo iskalcev zaposlitve po poklicih in starosti ter tistimi 
nalogami in deli, ki jih najpogosteje opravljajo upokojenci, 
pčtrjuje to oceno. 

Še vedno pa velja, da za določena dela in naloge ni moč 
dobiti delavcev oziroma za nekatera dela ni interesa med 

pričakovale! zaposlitve. Teh primerov je vedno manj. Na ta 
način si največ pomagajo v Varnosti (500 upokojencev), v 
lnex-Adria-avioprometu (čarterski poleti v sezoni, upokojeni 
piloti), v nekaterih krajevnih skupnostih (za naloge SLO in CZ, 
tajniki, pogrebci), v društvih, za dela in naloge kot so: odkazo- 
valci drevja za posek, odkupovalci živine, kontrolorji bolnikov 
na domu, priprave raznih elaboratov ipd. Pri tem velja opozo- 
riti tudi na podatke inšpekcije dela, po katerih je nekaj deset 
upokojencev zaposlenih povsem v nasprotju z določili druž- 
benega dog'ovora o kadrovski politiki v SR Sloveniji: voljeni 
funkcionarji (OK SZDL, krajevna skupnost), vodilni in vod- 
stveni delavci (vodje sektorjev, upravniki, direktorji), delavci s 
posebnimi pooblastili (sodnik za prekrške, inšpektor in'luški 
nadzornik). 

V industriji in rudarstvu so zaposleni nekateri upokojenci 
na delih kot so komercialisti, ekonomisti, pravni svetovalci in 
raziskovalci. Za ta dela se istočasno močno povečuje število 
iskalcev zaposlitve z ustrezno izobrazbo, v sami proizvodnji 
pa: KV rezkalci, skoblarji, varilci, ključavničarji, kovači, zidarji, 
tesarji, Žagarji, žerjavarji, vozniki avtobusov, vodje večjih sku- 
pin delavcev v delovnem razmerju, kurjači, snažilke, vratarji. 
Iz tega lahko sklepamo, da organizacije združenega dela 
namesto, da bi sprejele nove delavce, raje angažirajo upoko- 
jence po pogodbi o delu, čeprav gre dejansko za opravljanje 
stalnih del in nalog. 

Če pogledamo strukturo nezaposlenih po poklicih in staro- 
sti, pa vidimo, da so prav med brezposelnimi taki, ki imajo za 
takšna dela ustrezen poklic. Med brezposelnimi (po podatkih 
Zveze skupnosti za zaposlovanje, stanje na dan 31. 12. 1980) 
so tako: pomožni ključavničarji, pomožni rezkalci, kurjači, 
zidarji, tesarji, snažilke, varilci, kurirji, delavci v gostinstvu 
(pomožni natakarji, kuharski pomočniki, pomožni gostinski 
delavci, kuharji, natakarji) vrtnarji, cvetličarji, vozniki avtobu- 
sov, žerjavarji, vratarji, čuvaji in polovica teh iskalcev zaposli- 
tve je mlajših od 30 let. Isto velja za iskalce zaposlitve s 
srednjo, višjo in visoko izobrazbo. Med upokojenci, ki delajo 
po pogodbi o delu, je veliko učiteljev v osnovnih šolah, profe- 
sorjev, glasbenikov, predavateljev v raznih izobraževalnih 
centrih, zdravnikov specialistov, vzgojiteljev v domovih. Prav 
te profile pa najdemo med brezposelnimi. Teh podatkov ni 
mogoče obravnavati, ne da bi upoštevali prostorsko mobil- 
nost in zdravstveno primernost zaposlenih delavcev, vendar 
nam izkazujejo, da ni več takšnega kadrovskega disproporca 
med potrebami združenega dela in delovnimi potenciali med 
brezposelnimi, ki bi opravičevalo vsakršno delovno angažira- 
nje upokojencev. 

Zato bi kazalo zaostriti določbe zakona o delovnih razmer- 
jih v tem smislu, da bo delo po pogodbi omogočeno samo za 
tista dela in opravila v materialni proizvodnji, za katera ni 
iskalcev zaposlitve z ustrezno strokovno izobrazbo in za dela, 
ki imajo izrazit sezonski značaj. Nujno potrebno pa je doseči 
spoštovanje obstoječih predpisov in samoupravnih aktov v 
organizaciji združenega dela. V tem pogledu bi morali delavci 
in organi samoupravljanja zaostrovati svojo družbeno in dis-- 
ciplinsko odgovornost pri sklepanju pogodb o delu. Svojo 
aktivnost pa bi morale intenzivirati tudi inšpekcije dela in 
ukrepati zoper kršitelje. 

2. S. Aktivnosti za odpravo nekaterih 
negativnih pojavov na področju zaposlovanja 

Sklep zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije z dne 
2. aprila 1980 ob informaciji o nekaterih negativnih pojavih na 
področju zaposlovanja zadolžuje Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije za stalno spremljanje vseh akcij, ki odpravljajo in 
preprečujejo najemanje in prodajanje delovne sile, kakor tudi 
za poročanje o učinkovitosti ukrepanja tako Izvršnega sveta 
kot tudi drugih dejavnikov na tem področju. Po lanski temeljiti 
analizi tega pojava kot ekscesnega pojava, ki je nezdružljiv z 
našo sistemsko ureditvijo in ki dejansko pomeni obliko izkori- 
ščanja človeka po človeku, je stekla koordinirana akcija več 
družbenih dejavnikov po vsej Sloveniji, da bi se kakršnokoli 
nadaljnje pojavljanje najemanja delovne sile zatrlo, hkrati pa 
bi vplivali na spreminjanje tistih družbeno-ekonomskih ra- 
zmer, ki so pogojevale nastajanje takih oblik eksploatacije 
delavcev. 

Pri akciji so skupno in vsak posebej sodelovali: družbeni 
pravobranilci samoupravljanja, organi za notranje zadeve, 
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inšpekcije dela, sindikalne organizacije, javni tožilci in repu- 
bliški komite za delo. 

S to aktivnostjo je bil zaostren nadzor nad pogodbami, ki jih 
sklepajo organizacije združenega dela s posameznimi obrt- 
niki kooperanti, največkrat posredniki delovne sile, povečala 
se je odgovornost tistih v organizacijah združenega dela, ki te 
pogodbe podpisujejo in so odgovorni zanje, da so le-te zako- 
nite. Kakor je bila na eni strani aktivnost zgoraj naštetih 
organov in organizacij usmerjena k doslednemu izvajanju in 
spoštovanju obstoječe zakonodaje, ki ureja to področje, je 
bila na drugi strani povečana odgovornost in pripravljenost 
delavcev v organizacijah združenega dela, ki so preko samou- 
pravnih organov ali preko družbenopolitičnih organizacij, pa 
tudi poslovodnih organov, preprečevali obstoj lažnih koope- 
rantskih odnosov, ija katerimi se je skrivalo nezakonito 
»črno« zaposlovanje. 

Akcija je bila v toliko uspešna, da smo v letu 1980 preprečili 
sklepanje nezakonitih kooperantskih pogodb, prav tako pa 
ocenjujemo, da je bilo pojavov preprodajanja delovne sile v 
letu 1980 manj. 

Zlasti je tu uspela akcija družbenih pravobranilcev samou- 
pravljanja (ki pa je potekala večkrat v povezavi z inšpektorji 
dela, organi za notranje zadeve in osnovnimi organizacijami 
sindikata), ki so dali pobudo samoupravnim organom v orga- 
nizacijah združenega dela v 75 primerih, da ne sklepajo nika- 
kršnih pogodb z zasebnimi obrtniki, ki bi pomenile nezako- 
nito posredovanje delovne sile. Število takšnih pogodb seje 
namreč bistveno zmanjšalo. V letu 1980 je bilo sproženo 21 
tožb pred temeljnimi sodišči, od tega sta bili 2 pogodbi 
razveljavljeni kot nični, ostale pa so bile umaknjene, ker so 
bile pogodbe med postopkom s strani organizacij združenega 
dela razveljavljene. 

Kljub vsem začetnim uspehom pojava dejansko nismo od- 
pravili. Soočeni smo z novo situacijo, po kateri so legalno, 
formalno pravno odnosi med organizacijo združenega dela in 
zasebnikom, ki pripelje s sabo svoje delavce, urejeni, vendar 
pa se sklenjene pogodbe ne izvajajo. Na to opozarjajo druž- 
beni pravobranilci samoupravljanja kot tudi inšpekcije dela in 
organi pregona, da se še vedno pojavljajo kršitve teh pogodb, 
ker posamezni obrtniki ne izpolnjujejo obveznosti, ki jih imajo 
po pogodbi. 

Inšpektorji dela so odkrili v letu 1980 639 nepravilnosti pri 
obrtnikih kooperantih. Organi za notranje zadeve ugotavljajo, 
da je teh pojavov sicer manj, da pa še vedno obstajajo. Tako 
so odkrili v letu 1980 109 kaznivih dejanj zoper delovno 
razmerje in socialno varnost ter neupravičeno uporabo do- 
polnilnega dela drugih oseb (v letu 1979 - 127). 

Medtem, ko pri registriranju nezakonitega posredovanja 
delovne sile po sprejetih zakonskih dopolnitvah, ni bilo težav, 
pa so pogoste v fazi odkrivanja kaznivih dejanj in zbiraja 
dokazov. Zato tudi zaključnih aktov, represivnih ukrepov, ni 
bilo veliko. Kljub temu, da javno tožilstvo prednostno rešuje 
kazniva dejanja zoper delovno razmerje in socialno varnost, 
pa kazenski postopki začeti v letu 1979 še niso dokončani, 
večinoma zaradi težav pri zagotavljanju navzočnosti obdol- 
žencev in prič iz drugih republik in pokrajin. V letu 1980 je bilo 
vloženih samo 11 obtožnih predlogov (zaradi nepopolnih 
ovadb, ki jih je bilo treba dopolnjevati z zbiranjem obyestil in 
izvesti določena posamezna preiskovalna dejanja na sodi- 
ščih) Od tega pa sta bili izrečeni le 2 sodbi. Ze sam zadnji 
podatek jasno priča, da se zgolj na kaznovalne ukrepe ne 
moremo zanašati in da to nikakor ne more biti uspešna pot 
reševanja teh problemov. Represivni ukrepi so torej lahko 
samo eno od sredstev, ki bodo pripomogli pri nadaljnjem 
preprečevanju nastanka teh pojavov, ne smejo pa zamenjati 
celovite stalne družbene akcije, ki se mora zlasti intenzivirati 
pred začetkom gradbene sezone in med gradbeno sezono. 

V letošnjem letu opažamo novo obliko nezakonitega zapo- 
slovanja, ki poteka preko obrtnih zadrug. Tako so prejšnji 
lažni obrtniki-kooperanti dobili okrilje družbeno priznanje 
organizacije, ki v njihovem imenu sklepa pogodbe z organiza- 
cijami združenega dela. Tako, da se sedaj postavi v zvezo 
organizacija združenega dela - »obrtnik-kooperant« z naje- 
timi delavci - še obrtna zadruga. Ta obrtna zadruga pa je le 
posredovalnica delovne sile. V večini primerov so to obrtne 
zadruge oziroma njihove izpostave iz drugih republik, vendar 
pa je med njimi tudi slovenska obrtna zadruga (Oniks). 

V letu 1981 je zopet opaziti naraščanje primerov nezakoni- 

tega posredovanja delovne sile. Zato se izvaja dogovorjen 
konkreten akcijski načrt za skupno in usklajeno akcijo vseh 
družbenih dejavnikov, da se zagotovi zakonitost odnosov na 
tem področju. Še nadalje je potrebno zaostrovati družbeni 
nadzor nad temi razmerji, prav tako obveznost organizacij 
združenega dela, da objavljajo potrebe po določenih profilih 
delavcev skupnostim za zaposlovanje, kar bo omogočilo or- 
ganizirano zaposlovanje teh delavcev. Nadaljevati pa je treba 
tudi z družbenopolitično akcijo za večjo odgovornost delav- 
cev, ki v organizaciji združenega dela odločujoče vplivajo na 
sklepanje takih pogodb. 

Izkušnje kažejo, da je pojav nezakonitega posredovanja 
delovne sile trdovraten in ga ni moč z eno samo družbeno 
akcijo odpraviti. Nujno je spoznanje o sistematični, stalni, 
koordinirani akciji že do sedaj delujočih družbenihidejavnikov 
na tem področju, pa tudi tistih, ki se do sedaj niso dovolj 
aktivno vključevali v sam tok aktivnosti. Pri tem je odločujoča 
vloga delavcev v organizaciji združenega dela, ki morajo s 
svojo stalno aktivnostjo preko samoupravnih organov, orga- 
nov delavske kontrole, poslovodnih organov, in družbenopo- 
litičnih organizacij preprčevati vse zaznane pojave prekupče- 
vanja z delavci ter ustvarjati pogoje za enakopraven družbe- 
noekonomski položaj vseh delavcev. Potrebno je, da prodre 
spoznanje o procesualnosti spreminjanja tistih družbenoeko- 
nomskih razmer, iz katerih je ta pojav črpal svoje korenine. Te 
razmere pa karakterizirajo pogoji neenakomerne razvitosti 
SFRJ. 

3. DRUŽBENE USMERITVE NA PODROČJU 
ZAPOSLOVANJA V LETU 1981 Z OCENO 
GIBANJ 

Tudi na področju zaposlovanja je bilo pričakovati, da se 
bodo v začetku srednjeročnega obdobja 1981-1985 ob izvaja- 
nju politike gospodarske stabilizacije močneje izrazili neka- 
teri preneseni problemi iz preteklih let ter njihove posledice. 

Zato Resolucija o družbenoekonomski politiki in razvoju SR 
Slovenije v letu 1981 predvideva, da v okviru 2,5% realne rasti 
družbenega proizvoda zaposlenost v združenem delu narašča 
v povprečju le do 1,2%. Skupno naj bi se na izpraznjepih in 
novih delih in nalogah v letu 1981 zaposlilo največ 23 tisoč 
delavcev. Hitrejša rast zaposlenosti naj bi bila možna le na 
manj razvitih območjih. Produktivnost deia naj bi porasla za 
1,3%, njen delež v družbenem proizvodu pa bi znašal okoli 
50%. Rast sredstev za osebne dohodke pa naj bi zaostajala za 
rastjo dohodka za 5%. 

Razvoj SR Slovenije naj bi v letu 1981 slonel na znatno 
učinkovitejši uporabi vseh domačih potencialov, zlasti obsto- 
ječih proizvodnih zmogljivosti, finančnih sredstev ter znanja 
in ustvarjalnosti delavcev. Politiko smoternega zaposlovanja 
naj bi izvajali tako pri zaposlovanju novih kot že zaposlenih 
delavcev, zmanjšal naj bi se delež delavcev pri režijskih in 
administrativnih delih. Dosegli naj bi večji premik v delitvi 
osebnih dohodkov v korist proizvodnega in ustvarjalnega 
dela. Zaradi potreb po izboljševanju izobrazbene strukture in 
zaposlovanja mladih, ki prihajajo iz šol, naj bi delavci v svojih 
organizacijah sprejemali na delo pripravnike vsaj v obsegu iz 
prejšnjih let in izpolnjevali obveznosti do štipendistov ter 
omejevali vse oblike dopolnilnega in pogodbenega dela. 

Že prvi podatki v mesecu marcu o še nezasedenih razpisa- 
nih delovnih mestih, o objavljenih mestih za pripravnike in 
razpisanih kadrovskih štipendijah za šolsko leto 1981/82 so 
kazali, da so se možnosti za novo zaposlovanje zaostrile še 
nekoliko bolj, kakor je predvideno z resolucijo. Število še 
prostih razpisanih delovnih mest se je namreč v primerjavi z 
jesenjo 1980 zmanjšalo za slabo polovico (na okoli 5000), 
pripravniških mest je bilo objavljenih za približno tretjino 
manj kakor v letu 1980 (okoli 3700), za tretjino se je znižalo 
tudi število razpisanih štipendij. Z dodatno družbeno akcijo je 
bilo razpisanih še 2677 štipendij, vendar je skupno še vedno 
razpisanih okoli 6620 štipendij manj kot v predhodnem letu. 

Ocene za prvih pet mesecev leta 1981 potrjujejo, da glede 
gibanj rasti družbenega proizvoda, produktivnosti in zaposlo- 
vanja zaostajamo za opredelitvami v resoluciji. Tako je bila 
realna rast dohodka v tem času 0%, stopnja rasti zaposlenosti 
v primerjavi z istim obdobjem lanskega leta pa 0,5%. Koncem 
maja je bilo v združenem delu zaposlenih 774.025 delavcev, 
kar je za 0,3% manj kakor ob koncu lanskega leta. Z nekoliko 
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pozitivnejšimi trendi, ki se kažejo v juniju in juliju, bi v letu 
1981 lahko dosegli rast dohodka do 1% ter ohranili stopnjo 
porasta zaposlenosti v tem letu za okrog 0,5% (ali za 0,7% 
manj od usmeritev v resoluciji). 

Takšna gospodarska gibanja pa lahko povzroče precejšnje 
povečanje števila iskalcev zaposlitve. Ob takšni gospodarski 
dinamiki lahko namreč ostane brez zaposlitve okoli 9600 
diplomantov srednjih, višjih in visokih šol, ki v tekočem šol- 
skem letu končuje šolanje, stopnja nezaposlenosti pa se 
lahko poveča na okoli 2% oziroma na okoli 18.500 iskalcev 
zaposlitve. 

Zato je bistveno dosledno uresničevanje z resolucijo pre- 
dvidene usmeritve za zmanjševanje vseh oblik dopolnilnega 
in nadurnega dela, kar je v sedanjih razmerah pot za odpira- 
nje večjih možnosti za zaposlovanje mladih ter za izboljševa- 
nje izobrazbene strukture zaposlenih delavcev. Slednje je tudi 
pogoj za posodabljanje gospodarstva in družbenih dejavnosti 
ter za doseganje večje izvozne usmerjenosti proizvodnje. 

Stanje brezposelnosti v prvi polovici leta ni zaskrbljujoče. 
Relativno visoka brezposelnost v decembru 1980 se je v 
prvem polletju 1981 zmanjševala celo hitreje kakor v enakem 
obdobju prejšnjih let in znaša v juniju 1981 le 10.752 iskalcev 
zaposlitve, kar je za 12% manj kot v decembru lani. V strukturi 
iskalcevv zaposlitve je približno polovico starih do 26 let, 
tretjina pa težje zaposljivih. Zmanjšal se je delež iskalcev prve 
zaposlitve. Denarna nadomestila in denarno pomoč prejema 
le okoli 900 začasno nezaposlenih oseb. Po nepopolnih po- 
datkih (za 14 občin ni podatkov) je v prvem polletju odklonilo 
ponuđeno delo več kakor 1350 delavcev. 

Po strokovni izobrazbi začasno nezaposlenih oseb se nada- 
ljujejo premiki iz lanskega leta, s tem da se povečuje delež 
delavcev z zahtevnejšimi poklici. Še vnaprej se zaostruje 
problem zaposlovanja kadrov z določenimi poklici, ki so bili 
suficitarni že v prejšnjih letih. Med poklici širokega profila sta 
to ženski frizer (96 iskalcev zaposlitve) in prodajalec (203), 
kjer pa je prisotna tudi težnja po zaposlitvi v drugi dejavnosti 
brez izmenskega dela in višjim vrednotenjem (administrativ- 
nega dela in naloge). 

Pri poklicih s štiriletno šolsko izobrazbo narašča število 
iskalcev zaposlitve poleg administrativno-ekonomskih pokli- 
cev (197) in gimnazijskih maturantov (740) tudi število vzgoji- 
teljev (115) (otroško varstvo). Pri vključevanju v prvo zaposli- 
tev so večji problemi tudi pri kemijskih tehnikih (46) - zaradi 
dvoizmenskega dela in težjih delovnih pogojev. Zaradi več- 
jega šolskega priliva od dejanskih potreb imajo malo možno- 
sti za zaposlovanje likovni (19) in lesarski tehniki (31), kjer je 
pripravljenost za zaposlitev v kraju izven stalnega prebivališča 
dokaj skromna. V večjem številu so brez dela še strojni tehniki 
(76), medicinske sestre (96) in gimnazijski maturanti pedago- 
ške usmeritve (65). 

Med višješolskimi poklici je treba opozoriti predvsem na 
pedagoške poklice - skupno 65 iskalcev zaposlitve (pred- 
metni učitelj slovenščine, zgodovine, likovne vzgoje in telesne 
kulture), kfer je najpogostejša ovira za zaposlitev premajhna 
mobilnost teh delavcev, ter nestimulativno vrednotenje tega 
dela. V zadnjih dveh letih postajata suficitarna tudi poklica 
pravnik (24) in višji upravni delavec (27) in zlasti na maribor- 
skem območju pa tudi gradbeni inženirji (18). 

Med visokošolskimi poklici še naprej izstopajo kot sufici- 
tarni poklici (enako kot prejšnja leta): dipl. ing. arhitekt (14), 
dipl. pravnik (15), profesor angleščine (15), dipl. sociolog (22), 
pridružil pa se jim je dipl. ekonomist (22). 

Za prvo polletje še ni razpoložljivih podatkov o spremem- 
bah izobrazbene strukture zaposlenih delavcev. Že samo dej- 
stvo, da se je v tem obdobju zaposlilo še vedno skoraj 5000 
delavcev iz drugih območij Jugoslavije, kar je sicer za slabo 
četrtino manj od lanskega prvega polletja, vendar glede na 
stagnacijo zaposlovanja izredno veliko, pa dokazuje, da izo- 
brazbene ravni zaposlenih delavcev nismo izboljšaii. 

Občinske skupnosti za zaposlovanje in Zveza skupnosti za 
zaposlovanje v letošnjem letu izredno intenzivno spremljajo 
stanje na pdročju zaposlovanja in brezposelnosti in usmerjajo 
svojo aktivnost predvsem za doseganje: 

- kvalitetnejšega planiranja novih zaposlitev ob upošteva- 
nju vseh usmeritev in pogojev, ki jih morajo organizacije 
združenega dela upoštevati pri tem, 

- večjega zaposlovanja pripravnikov in kvalitetnejšega izva- 
janja programov pripravništva, 

— ustreznejše razporeditve delavcev na dela in naloge glede 
na izobrazbo in dejanske delovne sposobnosti delavcev, kar 
bo omogočalo zaposlovanje strokovnih kadrov, ki končujejo 
šolanje, 

— pravočasno dopolnilno usposahljanje in prekvalifikacijo 
delavcev v organizacijah, ki načrtujejo ali pa že izvajajo spre- 
membe v svoji proizvodnji ter, 

— učinkovitejšega pretoka odvečnih delavcev med organi- 
zacijami združenega dela v občini, med občinami in v repu- 
bliki. 

II. DRUŽBENOEKONOMSKI ODNOSI IN 
SAMOUPRAVNA ORGANIZIRANOST 
DELAVCEV NA PODROČJU 
ZAPOSLOVANJA 

1. VSEBINA DRUŽBENOEKONOMSKIH 
ODNOSOV NA PODROČJU ZAPOSLOVANJA 

Ustavni položaj delavca v združenem delu temelji na nje- 
govi pravici in odgovornosti, da nenehno povečuje svoj in 
celotni družbeni dohodek na podlagi večanja produktivnosti 
svojega in celotnega družbenega dela; Ko delavec uresničuje 
svojo pravico dela z družbenimi sredstvi, je v svojem, skup- 
nem in splošnem družbenem interesu odgovoren drugim de- 
lavcem ter celotni družbeni skupnosti za družbeno ekonom- 
sko smotrno uporabo sredstev, ki jih mora kot materialno 
podlago svojega in celotnega družbenega dela nenehno ob- 
navljati, povečevati in izboljševati. To pomeni, da so delavci v 
združenem delu drug drugemu odgovorni tudi za skladnost 
vseh potreb v družbeni reprodukciji ter za nenehen razvoj 
materialne podlage družbenega dela. 

Razširjanje materialne podlage družbenega dela je eden 
izmed ciljev celotnega družbenoekonomskega razvoja, isto- 
časno pa pogoj za vključevanje novih delavcev v družbeno 
delo. Za doseganje teh ciljev je razvoj samoupravnih družbe- 
noekonomskih odnosov pri gospodarjenju z dohodkom ne- 
posredno povezan s smotrnim zaposlovanjem, ki mora po eni 
strani zagotavljati povečevanje produktivnosti dela, na drugi 
pa omogočiti vedno večjemu številu članov družbene skupno- 
sti, da uresničujejo svojo ustavno pravico do dela. 

V dosedanji praksi takšni družbenoekonomski odnosi še 
niso prišli do polnega izraza. Zaposlovanje in gospodarjenje z 
živim delom je v večini organizacij združenega dela še vedno 
v dokajšnji meri pojmovano kot osrednji način povečanja 
proizvodnje, ne pa kot celovit družbenoekonomski odnos, ki 
temelji na vedno bolj razviti kvalitativnih osnovah gospodarje- 
nja z minulim in živim delom v tem okviru pa tudi novega 
zaposlovanja. Posledica tega pojmovanja se je še do nedav- 
nega kazala v odsotnosti planiranja zaposlovanja in kadrov- 
ske reprodukcije kot nujnih sestavin celovitega planiranja. 

Politika zaposlovanja posamezne organizacije združenega 
dela se je oblikovala avtonomno, kot posledična postavka 
njenih razvojnih načrtov, ne pa kot njihova integralna sesta- 
vina v ožjem in širšem družbenem smislu. Cilj zaposlovanja je 
bilo le povečevanje dohodka organizacije združenega dela, 
pri čemer se je zanemarjal vidik produktivnosti dela, to je vidik 
čimbolj ekonomične udeležbe živega dela in ob povečevanju 
znanja in ustvarjalnosti v rasti dohodka. Ker je bilo mogoče 
prevaljevati neekonomično gospodarjenje z živim delom na 
končno ceno proizvodnje, so organizacije združenega dela 
povečevale dohodek predvsem na račun povečevanja ude- 
ležbe nekvalificiranega živega dela, medtem ko je produktiv- 
nost le neznatno naraščala. S tem pa so se še bolj zapirale 
možnosti za povečevanje deleža dohodka, namenjenega kre- 
pitvi materialne podlage dela, kar je zmanjševalo možnosti za 
vključevanje novih delavcev v zaposlovanje. Nadaljnjo gospo- 
darsko rast in nadaljnje zaposlovanje smo tako čedalje bolj 
zagotavljali z nekvalitetnimi investicijskimi sredstvi, kar je 
pospeševalo inflacijo z vsemi negativnimi posledicami za sta- 
bilno gospodarsko rast. Premalo produktivno zaposlovanje 
pa tudi ni zagotavljalo zadostnih sredstev za zadovoljevanje 
življenjskih in kulturnih potreb novih delavcev, oziroma ni 
zadoščalo za financiranje celotnih družbenih stroškov zapo- 
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slovarija. Ti so v velikem obsegu ostajali skrb širše družbene 
skupnosti. 

V prizadevanjih za gospodarsko stabilizacijo težimo, da 
razširjena reprodukcija v vse večji meri temelji na lastnih 
ozroma združenih (kvalitetnih) sredstvih akumulacije organi- 
zacij združenega dela, katerih pa zaradi povečevanja mate- 
rialnih stroškov, neustreznih razmerij v pridobivanju dohodka 
ter zaradi nerazvitih samoupravnih odnosov združevanja 
sredstev močno primanjkuje. Premajhna razvitost celovitih 
družbenoekonomskih odnosov pa dovoljuje ohranjanje oz- 
kega podjetniškega pristopa, tudi pri zaposlovanju. Posledice 
takšnega zaposlovanja novih delavcev z bistveno nižjo stop- 
njo znanja od planirane v izobraževalnem procesu, glede na 
razvojne potrebe združenega dela pa lahko v prihodnje pri- 
vede do resnejših družbenoekonomskih in političnih posle- 
dic. 

2.DRUŽBENO DOGOVARJANJE 
IN SAMOUPRAVNO SPORAZUMEVANJE 
O KADROVSKI POLITIKI IN ZAPOSLOVANJU 

V preteklem obdobju so v družbi dozorevala spoznanja, da 
je nujen hitrejši razvoj družbenoekonomskih odnosov tudi na 
področju zaposlovanja v skladu z ustavo in zakonom o zdru- 
ženem delu, da bi učinkoviteje odpravljali neskladja v procesu 
družbene reprodukcije. Iz teh spoznanj so nastajale in se 
uresničevale pobude, da se z družbenimi dogovori in samou- 
pravnimi sporazumi vzpostavi tesnejša vez med politiko zapo- 
slovanja in ostalimi vidiki družbene reprodukcije (Družbeni 
dogovor o kadrovski politiki, družbeni dogovor o štipendijski 
politiki, družbeni dogovor o zagotavljanju življenjskih in kul- 
turnih pogojev delavcev, nekateri izmed investicijskih kriteri- 
jev v dogovoru o temeljih plana SRS za obdobje 1981 do 1985 
itd.). 
Hkrati pa se je pokazalo, da v procesu planskega dogovarja- 
nja in usklajevanja med organizacijami združenega dela 
manjka vzvod, prek katerega bi delavci v združenem delu v 
celoti obvladovali politiko zaposlovanja kot nepogrešljive se- 
stavine za skladen potek družbene reprodukcije. 

Za obdobje 1974 do 1980 je značilno intenzivno družbeno 
dogovarjanje in samoupravno sporazumevanje o nekaterih 
sestavinah politike zaposlovanja. V letu 1974 je bil sklenjen, v 
letu 1979 pa dograjen družbeni dogovor o uresničevanju 
kadrovske politike v SRS; v letu 1975 je bil sklenjen, leta 1980 
pa dograjen družbeni dogovor o oblikovanju in izvajanju 
štipendijske politike; v letu 1976 pa družbeni dogovor o mini- 
malnih standardih za življenjske in kulturne razmere delavcev 
pri zaposlovanju delavcev. 

Iz ocen teles teh družbenih dogovorov povzemamo, da so 
bili rezultati družbenega dogovarjanja in samoupravnega 
sporazumevanja v celoti sicer zadovoljivi, vendar z njimi ni- 
smo dovolj uspešno vzpodbudili razvoja samoupravnih druž- 
benoekonomskih odnosov pri temeljnih nosilcih politike za- 
poslovanja t. j. v organizacijah združenega dela. 

Vplivi in rezultati družbenega dogovarjanja ter samouprav- 
nega sporazumevanja na področju zaposlovanja so bili dokaj 
različni, glede na ravni dogovarjanja in sporazumevanja. Ude- 
leženci dogovorov na ravni republike so po teh ocenah dose- 
gli primerno integriranost širše kadrovske politike, politike 
štipendiranja in uveljavljanja logike upoštevanja vseh družbe- 
nih stroškov pri zaposlovanju delavcev v družbenopolitičnih 
in planskih usmeritvah za nadaljnji družbenoekonomski ra- 
zvoj SRS. 

Učinkovitost samoupravnega sporazumevanja v občinah je, 
z izjemo štipendijske politike, v številnih občinah vprašljiva, 
medtem, ko mnoge organizacije združenega dela družbeno 
dogovorjenih kadrovskih norm niso vgrajevale v svoje samou- 
pravne splošne in planske akte in jih niso dovolj upoštevale y 
svoji vsakodnevni samoupravni praksi. Pri tem pa je potrebno 
izvzeti samoupravno ureditev štipendiranja, ki je pod vplivom 
družbenopolitičnih priprav na reformo izobraževanja ter na 
podlagi sklepov in priporočil Skupščine SRS o štipendijski 
politiki, bolj siedila družbenim potrebam, čeprav še vedno v 
celoti ne sledi potrebam združenega dela. 

Iz ocen udeležencev družbenih dogovorov na ravni repu- 
blike, tudi izhaja, da je bila v občinah dokaj šibka samou- 
pravna in delegatska povezanost med udeleženci.in skupnimi 
organi samoupravnih sporazumov. V številnih občinah ti or- 

gani niso imeli ustrezne delegatske baze, zato so se tudi v 
praksi ločeno, v ločenih samoupravnih krogih, brez potreb- 
nega medsebojnega sodelovanja in brez usklajenih stališč pri 
udeležencih urejala posamezna kadrovska vprašanja odtu- 
jeno. 

Glede na to, da smo v preteklem obdobju sprejeli dva 
sistemska zakona, ki neposredno zadevata urejanje področja 
kadrovske politike, to je zakon o sistemu družbenega planira- 
nja in zakon o usmerjenem izobraževanju in da so podane 
utemeljene pobude za razvoj odnosov na področju zaposlo- 
vanja in za spremembe in dopolnitve zakona o delovnih ra- 
zmerjih, je potrebno kritično oceniti sedanjo samoupravno 
organiziranost delavcev na področju kadrovske politike in 
zaposlovanja. Oceniti je potrebno kateri družbeni dogovori in 
samoupravni sporazumi oziroma katere določbe v teh aktih 
so postale odvečne glede na sprejemanje planskih aktov v 
organizacijah združenega dela, samoupravnih interesnih 
skupnostih in družbenopolitičnih skupnostih, v katerih se 
urejajo ista vprašanja in katera nova družbenoekonomska 
razmerja, ki doslej niso bila opredeljena, ja potrebno dogovo- 
riti in uresničevati. 

Aktualno je tudi vprašanje, ali je smoterno, da urejamo 
področje kadrovske politike z večimi družbenimi dogovori. 
Štipendijska politika je,.denimo, sestavni del kadrovske poli- 
tike in bi se lahko temeljne opredelitve o oblikovanju in 
izvajanju štipendijske politike vgradile v celovitejši (sistemski) 
dogovor o kadrovski politiki. Tekoče samoupravno prilagaja- 
nje in izvajanje štipendijske politike pa bi kazalo prenesti v 
ustrezno samoupravno interesno skupnost. Lahko so to izo- 
braževalne skupnosti ali skupnosti za zaposlovanje. Trenutno 
se je že 55 občin opredelilo, naj se štipendijska politika ureja v 
občinskih skupnostih za zaposlovanje. 

Podobno se lahko postavi tudi vprašanje, ali je družbeno še 
racionalno in potrebno, da se v razvijajočem sistemu družbe- 
nega planiranja delavci v posebnem samoupravnem krogu 
sporazumevajo o pogojih za življenje in delo, ki jih je po- 
trebno upoštevati pri načrtovanju in izvajanju zaposlovanja, 
ali pa naj se sporazumevanje o merilih za zadovoljevanje 
življenjskih in kulturnih razmer integrira v celoto osnov, meril 
in kriterijev, o katerih se morajo subjekti združenega dela 
sporazumevati in dogovarjati pri oblikovanju in izvajanju poli- 
tike zaposlovanja v skupnostih za zaposlovanje. Dosedanje 
izkušnje pri sprejemanju občinskih planskih dokumentov na 
področju zaposlovanja ter razvoj družbenoekonomskih odno- 
sov na tem področju, gotovo govori v prid druge rešitve. 

Ocene dosedanjih planiranih kadrovskih ciljev z gibanjem 
zaposlovanje ob nedovolj razvitih samoupravnih odnosih ka- 
žejo, da sedanja samoupravna organiziranost delavcev in 
normativna urejenost na področju kadrovske politike in zapo- 
slovanja ni dovolj učinkovita. Organiziranost je preširoka in 
nepovezana ter daje vtis, kakor da hočemo reševati pereča 
kadrovska vprašanja predvsem z več samoupravnimi spora- 
zumi in novimi samoupravnimi telesi. Delavci v organizacijah 
združenega dela delegirajo poleg delegacije za izobraževalno 
skupnost in posebno izobraževalno skupnost ter delegacije 
za skupnost za zaposlovanje, še delegate v tri organe iz 
občinskih kadrovskih dogovorov. Zanemarja pa se večje akti- 
viranje in vspostavljanje družbenoekonomskih odnosov v te- 
meljnih organizacijah združenega dela in med njimi. Kadrov- 
skih planov v preteklem petletnem obdobju ni sprejela pri- 
bližno četrtina vseh organizacij združenega dela 

Ta podatek dovolj utemeljeno opozarja na neustrezne 
učinke sedanje organiziranosti na tem področju. 

3. SAMOUPRAVNA INTERESNA SKUPNOST 
ZA ZAPOSLOVANJE 

Skupnosti za zaposlovanje imajo po veljavnem zakonu o 
zaposlovanju in o zavarovanju za primer brezposelnosti svojo 
ustavno podlago v 60. členu Ustave SRS. 

Zakon opredeljuje zaposlovanje kot dejavnosti, ki omogo- 
čajo delovnim ljudem, da uresničujejo pravico do dela, ter 
temeljnim in drugim organizacijam združenega dela, da obli- 
kujejo in izvajajo politiko zaposlovanja. Taka opredelitev ne 
predpostavlja, da se tudi na področju zaposlovanja in v skup- 
nostih za zaposlovanje odvijajo družbenoekonomski odnosi, 
ki se odražajo v zagotavljanju pravice delavcev dela z družbe- 
nimi sredstvi in zagotavljanju pravice do dela. 
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Ker zakon ne obravnava zaposlovanja tudi kot družbenoe- 
konomsko kategorijo celovitih družbenoekonomskih odno- 
sov v združenem delu in kot njeno sestavino, ne predvideva 
vloge te skupnosti kot mesta usklajevanja in dogovarjanja 
politike zaposlovanja, s tem pa zagotavljanja ekonomske var- 
nosti delavcev v združenem delu. 

Pri opredelitvi nalog skupnosti za zaposlovanje, v katerih 
delavci zagotavljajo sredstva po načelih vzajemnosti in soli- 
darnosti, je zakon dovolj dorečen v zvezi s posredovanjem 
zaposlitve ter zagotavljanjem socialne varnosti brezposelnih 
oseb in nalog v zvezi z usposabljanjem in zaposlovanjem 
invalidnih oseb. Nejasen in nedorečen pa je zakon glede 
mesta in nalog delegatskih organov skupnosti za zaposlova- 
nje ter glede vsebine samoupravnih družbenoekonomskih 
odnosov, ki jih je potrebno v teh skupnostih razvijati. 

Zaradi nedorečenih izpeljav v opredelitvah nalog skupnosti 
ter strokovnih opravil njene delovne skupnosti, iz zakona ni 
dovolj jasno, v čem je njihova upravljalska oziroma izvršilno- 
strokovna funkcija, ali drugače v čem je vsebina družbenoe- 
konomskih odnosov, ki jih delavci urejajo prek delegatskih 
organov skupnosti, in v čem dela in naloge strokovnih služb. 

Kljub temu pa ocenjujemo, da je vsebina in kvaliteta samou- 
pravnih odnosov v skupnostih za zaposlovanje po letu 1978, 
ko so se ustanovile občinske skupnosti, opazno napredovala, 
čeprav so tudi v teh skupnostih prisotne vse znane slabosti 
uresničevanja delegatskega sistema. Zaradi premalo načrt- 
nega in vsebinskega dela delegatskih skupščin in še preveli- 
kega vpliva strokovnih služb na-odnose v skupnosti, prihaja 
do pojavov pasivnosti in nezainteresiranosti delegatov. Zna- 
čilno za delo delegacij v organizacijah združenega dela za te 
skupnosti je, da niso dovolj povezane z delavskim svetom in 
da ostajajo praviloma brez ustrezne strokovne pomoči zaradi 
nerazvitih kadrovskih služb ali v mnogih organizacijah zdru- 
ženega dela zaradi slabega strokovnega odnosa do tega po- 
dročja. 

Že v letu 1979 so se začele v skupnostih za zaposlovanje 
usklajevati zaposlitvene potrebe in drugi interesi in sprejemati 
občinski načrti zaposlovanja kot spremljajoči dokumenti let- 
nih resolucij. Čeprav je bila kvaliteta in primernost postopka 
sprejemanja zelo različna, odvisno od razvitosti samouprav- 
nih odnosov, razvitosti kadrovske politike in strokovnega dela 
v posamezni občini, so učinki te aktivnosti bili pozitivni. Zato 
so udeleženci Dogovora o temeljih družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1981 -1985, povzemajoč pozitivne iz- 
kušnje samoupravne prakse, tudi v bodoče predvideli takšno 
usklajevalno vlogo skupnosti za zaposlovanje, v katerih bodo 
subjekti združenega dela skupaj reševali strukturne probleme 
na področju živega dela in prevzemali obveznosti za uresniče- 
vanje dogovorjene politike zaposlovanja. S tem pa skupnosti 
ne prevzemajo odgovornosti za urejanje in razreševanje tistih 
problemov, za katere so pristojni in odgovorni subjekti zdru- 
ženega dela. 

Samoupravne interesne skupnosti zaposlovanja se morajo 
še bolj uveljaviti in razviti kot mesto organiziranega sporazu- 
mevanja o politiki ter načinu uresničevanja zaposlovanja, ter 
o zagotavljanju socialne in ekonomske varnosti delavcev in 
delovnih ljudi. 

Na nujnost samoupravno bolj razvitega delovanja skupnosti 
zaposlovanja nas opozarjajo tudi že nekateri znaki, ki kažejo 
na to, da se bomo v bližnji prihodnosti ponekod srečevali tudi 
s pojavom monopolnega obnašanja zaposlenih delavcev v 
odnosu na druge delavce. So pojavi, da se sedanja, često 
izobrazbeno neustrezna struktura delavcev zapre in se mono- 
polizira na osnovi napačnega razumevanja delovno pravne 
zaščite delavcev v združenem delu in ne pristaja na strukture 
spremembe v zaposlovanju in zaposlenosti, čeprav bi razvoj 
tehnologije, proces dela in proizvodna usmeritev to zahtevala. 

Po drugi strani nam prestrukturiranje združenega dela ne 
gre, ker se premalo organiziramo in sistematično dogovar- 
jamo o razreševanju problemov na področju živega dela. Saj 
pogosto modernizacija in preusmerjanje proizvodnje pomeni 
določen tehnološki višek delavcev, delavcev katerih delo po- 
stane v organizaciji dela nepotrebno. Organizacija sama takih 
problemov ne more reševati, v skupnostih za zaposlovanje pa 
ustrezni odnosi še niso dovolj razviti kar pogojuje, da delavci 
vsled nerazvitih odnosov pogosto nasprotujejo razvojnim 
spremembam in napredku organizacije združenega dela. 

V skupnosti zaposlovanja se je potrebno predvsem dogo- 
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varjati in sporazumevati o ekonomskih in socialnih kriterijih 
zaposlovanja, povezanih s povečanjem produktivnosti in eko- 
nomičnosti, z izboljševanjem izobrazbene ravni zaposlenih 
delavcev, z zagotavljanjem pogojev za življenjske in kulturne 
razmere pri zaposlovanju delavcev in v tesni zvezi z dogovor- 
jenimi razvojnimi kriteriji za prestrukturiranje gospodarstva. 

Zakon o združenem delu zavezuje delavce, da se na osnovi 
skupnega interesa dogovarjajo o skupnih osnovah in merilih 
za zaposlovanje. Dogovarjanje o skupnih osnovah in merilih 
je tako ena od temeljnih nalog skupnosti zaposlovanja. Za 
uresničevanje teh nalog je skupnost zaposlovanja tudi podpi^ 
snik dogovora o temeljih družbenega plana družbeno poli- 
tične skupnosti, s čimer se zagotavlja, da se politika zaposlo- 
vanja oblikuje in izvaja v okviru celovite družbenoekonomske 
in socialne razvojne politike družbeno politične skupnosti. 

Samoupravni sporazum o zaposlovanju v katerem udele- 
ženci opredelijo svoje pravice in obveznosti za uresničevanje 
dogovorjenih nalog na področju zaposlovanja, za združeva- 
nje potrebnih sredstev in sprejmejo dogovore v zvezi z izobra- 
ževanjem in usposabljanjem, je po svoji vsebini sestavni del 
planskih dokumentov družbeno politične skupnosti in mora 
izhajati iz njenih razvojnih usmeritev. 

V skupnostih zaposlovanja ni potrebe po dvodomni sestavi 
delegatske skupščine. Narava samoupravnih odnosov v teh 
skupnostih nima obeležja svobodne menjave dela med sub- 
jekti združevanja v skupnosti zaposlovanja. Poleg skupnega 
in usklajenega oblikovanja politike zaposlovanja, si delavci 
prek teh skupnosti in ustreznih samoupravnih odnosov zago- 
tavljajo svojo socialno varnost za primer začasne brezposel- 
nosti, v določenem obsegu pa tudi v času svoje zaposlitve. 
Zato je enodomna ureditev delegatske skupščine ustrezna 
tudi za nadaljnji razvoj samoupravnih družbenoekonomskih 
odnosov v teh skupnostih. 

Usmeritev k hitrejšemu razvoju družbenoekonomskih 
odnosov v skupnostih zaposlovanja pa zaradi vsebine teh 
odnosov ne more biti uspešno uresničevana brez njihove 
ustrezne povezanosti in sodelovanja z drugimi samouprav- 
nimi in družbenopolitičnimi dejavniki. 

Takšno vlogo lahko subjekti združenega dela uveljavljajo v 
skupnosti za zaposlovanje, le če se celovita politika zaposlo- 
vanja usklajuje tudi v skupnosti socialnega varstva in če 
delegatski organi skupnosti razvijajo tesno sodelovanje z 
izobraževalnimi skupnostmi, gospodarsko zbornico, z organi 
družbenopolitične skupnosti ter z družbenopolitičnimi orga- 
nizacijami. 

Po naši oceni ter oceni Republiškega sveta za vprašanja 
družbene ureditve veljavni zakon o zaposlovanju in o zavaro- 
vanju za primer brezposelnosti še ne pomeni ovire za nadalj- 
nji razvoj družbenoekonomskih odnosov na področju zapo- 
slovanja, tako v organizacijah združenega dela kot v skupno- 
stih za zaposlovanje, čeprav je očitno, da zakonska ureditev 
tega področja zaostaja. Zato bo po opravljeni skupčinski in 
širši družbeni razpravi ter nadaljnjem razvoju samoupravnih 
odnosov potrebno pripraviti nov zakon. 

4. DRUŽBENOEKONOMSKI ODNOSI NA 
PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 

Bistvenega pomena za razvoj odnosov in organiziranosti 
delavcev na področju zaposlovanja je preobrazba in razvoj 
družbenoekonomskih odnosov na področju vzgoje in izobra- 
ževanja. 

Iz vseh dosedanjih opredelitev izhaja, da delavci v temeljnih 
organizacijah ugotavljajo potrebe po delavcih in njihovem 
izobraževanju, planirajo in izvajajo usmerjeno izobraževanje v 
svoji temeljni organizaciji, usmerjajo delavce v izobraževanje, 
vzpodbujajo in pospešujejo samoizobraževanje delavcev, so- 
delujejo pri usmerjanju mladine v ustrezne vzgojnoizobraže- 
valne programe in v delo ter podeljujejo štipendije in zagotav- 
ljajo povračila stroškov v zvezi z izobraževanjem. Očitno pa je, 
da samo s planiranjem števila delavcev z ozirom na vrsto in 
zahtevnost vzgojnoizobraževalnih programov in z usklajeva- 
njem teh elementov v izobraževalnih skupnostih in v neposre- 
dni svobodni menjavi dela z izobraževalnimi organizacijami, 
ne bo mogoče v celoti razrešiti planiranja zaposlovanja. Plani- 
ranje vseh potreb po novih in nadomestnih zaposlitvah iz vseh 
kadrovskih virov (priliv iz šol, brezposelne in invalidne osebe, 
delavci na začasnem delu v tujini, medobčinska in medreou- 
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bliska migracija), kakor tudi glede usklajevanja in sporazume- 
vanja o namerah za povečevanje ali zmanjševanje zaposleno- 
sti v organizacijah združenega dela glede na družbeno dogo- 
vorjene pogoje, ki jih mora organizacija združenega dela 
izpolnjevati, da lahko zaposluje nove delavce (dosedanji mini- 
malni standardi, za življenjske in kulturne potrebe delavcev 
razvojni kriteriji za prestrukturiranje gospodarstva, kriteriji in 
prioriteta za katere se dogovore v občini), bo mogoče doseči 
le na temelju ustreznih samoupravnih odnosov v skupnostih 
za zaposlovanje, v povezavi s skupnostmi usmerjenega izo- 
braževanja ter v okviru vloge in nalog občine. 

Zato je potrebno, da sočasno z uresničevanjem usmerje- 
nega izobraževanja in razvoja družbenoekonomskih odnosov 
na področju izobraževanja razvijamo tudi planiranje zaposlo- 
vanja, s ciljem doseči skladnost in povezanost izobraževanja 
in zaposlovanja. 

5. DELOVANJE IN ORGANIZIRANOST 
STROKOVNIH SLUŽB SKUPNOSTI 

Pri nadaljnjem izgrajevanju organiziranosti strokovnih 
služb skupnosti zaposlovanja je potrebno izhajati iz narave 
del in opravil, ki jih le-te opravljajo. Program storitev teh 
delovnih skupnosti zajema večji del storitev, ki se nanašajo na- 
opravljanje dejavnosti, to je nuđenje strokovne pomoči delav- 
cem in občanom. Te storitve so: posredovanje informacij o 
možnostih zaposlitve, organiziranje usposabljanja in zaposlo- 
vanja ter varstva nezaposlenih delavcev in invalidnih oseb, 
poklicno usmerjanje mladine in odraslih; deloma pa so to 
storitve v zvezi z izvajanjem štipendiranja ter storitve v zvezi z 
dejavnostjo na področju metodologije enotne nomenklature 
in opisov poklicev, storitve na področju evidence in analitike 
ter storitve na področju informiranja. Manjši del storitev pa je 
namenjen za delovanje organov skupnosti in drugih organov 
iz družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov, h kate- 
rim so skupnosti pristopile in za katere strokovna služba 
opravlja določene strokovne in administrativne tehnične na- 
loge. 

V prihodnje bo potrebno jasneje določiti tisti del strokov- 
nega dela, ki je namenjen zagotavljanju delovanja skupščine 
skupnosti in njenih organov in tisto strokovno delo, ki je po 
svoji naravi izvedbena izvajalska dejavnost po dogovorjenem 
programu. Organizacijsko administrativno delo, namenjeno 
zagotavljanju delovanja skupnosti, naj opravlja za več skup- 
nosti racionalno zasnovana delovna skupnost. Za opravljanje 
izvajalskih strokovnih opravil pa je potrebno v prihodnje orga- 
nizirati posebno delovno skupnost, v kateri bodo delavci 
pridobivali dohodek delovne skupnosti s svobodno menjavo 
dela (95. člen zakona o združenem delu). Zaradi racionalnosti 
in večje strokovnosti je potrebno takšno delovno skupnost 
organizirati kot skupno organizacijo za več občinskih skup- 
nosti zaposlovanja. 

Proučiti pa bi še kazalo, kje bi bilo ustrezneje opravljati 
strokovno delo pri pripravljanju planskih dokumentov, ki se 
oblikujejo v skupnosti zaposlovanja, so pa planski dokumenti 
družbeno politične skupnosti. 

V strokovnih službah skupnosti zaposlovanja bi kazalo tudi 
celoviteje razvijati samo stroke v smeri celovitejšega obravna- 
vanja področja dela, organizacije dela, produktivnosti, razvoj- 
nih demografskih gibanj in podobno, bolj se povezovati z 
mednarodnimi dogajanji, seznanjati se z izkušnjami in delo- 
vati za njihovo večje vgrajevanje v združeno delo. 

Takšne usmeritve za preobrazbo in izboljševanje strokov- 
nega dela strokovnih služb skupnosti za zaposlovanje in plan- 
skih služb v občinah pa nujno zahteva tudi znatno večji 
napredek pri razvoju kadrovskih služb v organizacijah združe- 
nega dela. Brez ustrezno organiziranega strokovnega kadrov- 
skega dela v organizacijah združenega dela ni mogoče doseči 
potrebnega premika v razvoju stroke, pa tudi ne pri razvijanju 
odločujoče vloge delavca pri oblikovanju kadrovske politike. 

III. UGOTOVITVE, SKLEPI IN 
PREDLOGI 

Kljub nekaterim izredno pomembnim pozitivnim dosežkom 
na področju zaposlovanja, vsaj imamo v SR Sloveniji relativno 
zelo visoko stopnjo zaposlenosti aktivnega dela prebivalstva 
in v tem velik delež zaposlenih žensk ter relativno nizko raven 

začasne brezposelnosti, se v pogojih gospodarske stabiliza- 
cije in prizadevanj za kvalitetnejše gospodarjenje na vseh 
področjih združenega dela, kažejo v vse ostrejši obliki nako- 
pičena kadrovska nesorazmerja in pomanjkljivosti 

Manjša rast žaposlovanja in izredno počasno prestrukturi- 
ranje in moderniziranje gospodarstva objektivno zmanjšuje 
možnosti za zaposlitev mlade generacije, ki prihaja iz šol. Se 
vedno veliko število delavcev, ki se v SR Sloveniji zaposlujejo 
iz drugih območij Jugoslavije pa dokazuje, da se v združenem 
delu ohranja neustrezno velik delež strokovno manj zahtevnih 
del. Neustrezna izobrazbena sestava delavcev, ki odseva do- 
sedanjo razvojno politiko mnogih organizacij združenega 
dela pa nedvomno bistveno prispeva k staganacji rasti pro- 
duktivnosti dela in k temu, da se družbeni proizvod povečuje 
predvsem na račun večjega fizičnega obsega proizvodnje in 
ne zarad i. povečevanja produktivnosti in drugih kvalitativnih 
elementov gospodarjenja. 

Tudi pri drugih planskih usmeritvah glede smoternejše 
izrabe živega dela ter izboljševanja izobrazbene ravni in zapo- 
slovanja mladih strokovnjakov - pripravnikov, uveljavljanja 
družbeno dogovorjenega kulturnega in življenjskega stan- 
darda pri zaposlovanju delavcev, usposabljanja in zaposlova- 
nja invalidnih oseb ter organiziranega vračanja in zaposlova- 
nja naših delavcev na začasnem delu v tujini, zaostajamo za 
predvidevanji. Ocene kažejo, da v pogojih gospodarske stabi- 
lizacije tudi premalo restriktivno odpravljamo vse oblike do- 
polnilnega dela in dela po pogodbi, kar predstavlja oviro 
uspešnejšemu zaposlovanju razpoložljivih mladih delavcev. 

Manjše možnosti za zaposlovanje očitneje odkrivajo tudi 
doslej bolj prikrita nesorazmerja med razvojem vzgoje in 
izobraževanja ter kadrovskimi potrebami združenega dela, ki 
so največja prav glede kadrovskih potreb združenega dela pri 
proizvodnih poklicih v materialni proizvodnji. 

V preteklih letih so dozorela družbena spoznanja, da zapo- 
slovanja ni mogoče obravnavati zgolj kot socialnovarstveno 
kategorijo, ali kot postavko, ki zagotavlja le večjo proizvodnjo 
in večji dohodek organizacije združenega dela, pri proizvo- 
dnih poklicih v materialni proizvodnji. 

V preteklih letih so dozorela družbena spoznanja, da zapo- 
slovanja ni mogoče obravnavati zgolj kot socialno varstveno 
kategorijo, ali kot postavko, ki zagotavlja le večjo proizvodnjo 
in večji dohodek organizacije združenega dela, ne glede na 
širša družbena prizadevanja za doseganje kvalitetnejših 
osnov za pridobivanje večjega dohodka in ustvarjanje takšnih 
delovnih pogojev, ki omogočajo celovitejši razvoj človekove 
osebnosti in njegovih delovnih sposobnosti. Zato je nujno, da 
se tudi na področju kadrovske politike in zaposlovanja razvi- 
jajo samoupravni družbenoekonomski odnosi in da se na 
dosedanjih pozitivnih izkušnjah samoupravne prakse in pri 
izvajanju družbenega planiranja, politika zaposlovanja v orga- 
nizacijah združenega dela obravnava kot temeljna sestavina 
družbenoekonomskih odnosov ter, da se skupnosti za zapo- 
slovanje uveljavijo kot mesto sporazumevanja subjektov zdru- 
ženega dela o oblikovanju in izvajanju politike zaposlovanja v 
družbenopolitični skupnosti. 

Z namenom, da bi čim hitreje presegli nakazana neskladja 
in protislovja pri uresničevanju politike zaposlovanja je Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije sprejel naslednje sklepe in pred- 
loge: 

- Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo tudi v naprej redno 
spremljal stanje na področju zaposlovanja in zaposlenosti, 
ukrepal v skladu s svojimi pooblastili ter poročal o svojih 
ugotovitvah Skupščini SR Slovenije in drugim organom in 
organizacijam; 

- Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo v skladu z usmeri- 
tvami skupščinske in širše javne razprave o uresničevanju 
politike zaposlovanja pripravil besedilo predloga za izdajo 
zakona o zaposlovanju; 

- Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo kot udeleženec 
družbenih dogovorov o kadrovski politiki v SR Sloveniji, o 
štipendijski politiki v SR Sloveniji ter o minimalnih standardih 
za življenjske in kulturne razmere pri zaposlovanju delavcev, 
predlagal drugim udeležencem teh dogovorov, da obravna- 
vajo poročilo o uresničevanju politike zaposlovanja in ocenijo 
učinkovitost sedanjih oblik in delovanja samoupravne organi- 
ziranosti delavcev ter izpolnjevanje svojih nalog na področju 
kadrovske politike in zaposlovanja ter predlagal novelizacijo 
sedanjega sistema družbenega dogovarjanja; 
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- Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo pri pripravljanju 
besedila osnutka zakona o delovnih razmerjih: 

- predlagal spremembo določil, ki urejajo delo po pogodbi 
s ciljem, da se omeji opravljanje strokovno-administrativnih 
del po pogodbi ter vseh tistih del in nalog za katere imamo 
mlade ustrezno usposobljene delavce, ki iščejo zaposlitev; 

- predlagal spremembo določil, ki urejajo zaposlovanje 
upokojencev z namenom, da se omogoči hitrejše zaposlova- 
nje mladih strokovnjakov s polnim ali krajšim delovnim časom 
v večih organizacijah združenega dela; 

- predlagal spremembo določil glede dopolnilnega dela in 
pri tem težil po sprotnem zmanjševanju vseh oblik tega dela, 
zlasti pa različnih oblik dežurstva, nadurnega dela itd.; 

- predlagal dopolnitev določil glede zaposlovanja priprav- 
nikov, po katerih bodo organizacije združenega dela obvezne 
sprejemati pripravnike v delovno razmerje; 

- predlagal nova določila, ki bodo urejala razmerja med 
učencem in študentom ter organizacijami združenega dela in 
njihov prehod v delovno razmerje. 

- Republiški komite za delo bo skupaj z Republiškim komi- 
tejem za energetiko, industrijo in gradbeništvo proučil pred- 
pise, ki urejajo zaposlovanje v zasebnem sektorju, obrti in pri 
zasebnih kmetijskih proizvajalcih s ciljem razširiti možnosti za 
družbenoekonomsko upravičeno zaposlovanje v obrti in za 
odpiranje novih obrtnih delavnic; 

- Republiški komite za delo bo v osnutku družbenega 
dogovora o obratovalnem in delovnem času v SR Sloveniji 
težil urediti vrsto vprašanj, ki zadevajo produktivno izrabo 
delovnega časa oziroma zaposlenosti ter rešitve, ki bodo 
omogočale širše zaposlovanje mladih strokovnjakov. Med 
slednje sodi zlasti: 

- Dosežena stopnja izkoriščenosti proizvodnih kapacitet ter 
tržni pogoji narekujejo in omogočajo, da z uvajanjem veči- 
zmenskega dela oziroma s podaljševanjem obratovalnega 
delovnega časa v organizacijah združenega dela na nekaterih 
področjih dejavnosti (gostinstvo, turizem, trgovina, servisne 
dejavnosti itd.) razširajmo možnosti za nove ekonomsko 
upravičene zaposlitve; 

- Republiški komite za delo bo podrobneje proučil in vklju- 
čil v družbeni dogovor možnosti za urejanje krajšega delov- 
nega časa. V dejavnostih, kjer tehnologija in značaj dejavnosti 
to dopuščata, bi lahko s krajšim delovnim časom dosegli 
boljši izkoristek obratovalnega delovnega časa, po tej poti 
izboljševali težke pogoje dela ipd. Tak delovni čas bi dopuščal 
ob istem številu delovnih mest zaposlovanje večjega števila 
delavcev, njegovo uvajanje pa bi moralo biti pogojeno z višjo 
produktivnostjo in dohodkom. Širše uvajanje krajšega delov- 
nega časa pa je potrebno preveriti tudi z vidika možnosti za 
večje varstvo delavke matere in otroka, ter kot način reševanja 
problemov na področju varstva otrok zlasti .v sredinah, kjer 
varstvene kapacitete ne zadoščajo potrebam po organizira- 
nem otroškem varstvu, ter z vidika potreb udeležencev usmer- 
jenega izobraževanja, ki se vključujejo v izobraževalne pro- 
grame ob delu; 

- Republiški komite za delo bo v sodelovanju z Zvezo 
skupnosti za zaposlovanje in občinskimi skupnostmi zaposlo- 
vanja ter drugimi dejavniki s pobudami, predlogi in ukrepi 
težil: 

- da se bo pravočasno odpravljala neusklajenost kadrov- 
skih potreb združenega dela in strokovno usposobljenost 
iskalcev zaposlitve z njihovim razporejanjem v občini, regiji in 
republiki oziroma z prekvalifikacijo; 

Pri tem je potrebno doseči, da bodo organizacije združe- 
nega dela pri načrtovanju zaposlovanja upoštevale predvsem 
napovedane tehnološke presežke delavcev svojega območja 
in se tudi same vključile v združevanje sredstev za prekvalifi- 
kacijo teh delavcev, izhajajoč iz dejstva, da s tako prekvalifi- 
kacijo rešujejo svoj kadrovski primanjkljaj obtiižjih družbenih 
stroških zaposlovanja, kar je družbeno vsekakor racionalneje 
kakor zaposlovanje delavcev z drugih območij. 

- da bodo v načrtih zaposlovanja za leto 1982 točneje 
predvideni prilivi suficitarnih poklicev iz obstoječih šol in 

pravočasni ukrepi usposabljanja za tista dela, po katerih se 
kaže potreba v občini ali regiji; presežki, ki bi se pokazali na 
nivoju regije, pa pravočasno usklajeni med skupnostmi na 
ravni republike; 

- da bi intenzivneje spremljali stanje in razvoj v tistih delov- 
nih organizacijah, ki poslujejo na robu rentabilnosti, pri kate- 
rih se lahko v bližnji prihodnosti pričakujejo večji ekonomski 
in tehnološki presežki delavcev ter da bodo pravočasno izo- 
blikovani in sprejeti ukrepi za ustrezno preusposabljanje in 
prezaposlitev teh delavcev; 

- da bodo organizacije združenega dela združevale za- 
dostna sredstva potrebna za pripravo na zaposlitev oziroma 
za preusposabljanje in prezaposlitev delavcev; 

- da bodo skupnosti zaposlovanja z ustreznimi samou- 
pravnimi splošnimi akti konkretneje dogovorile kriterije in 
prioritete pri novih zaposlitvah in uveljavile prednost iskalcev 
zaposlitve, ki prejemajo denarno nadomestilo ali denarno 
pomoč iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti in za 
delo usposobljenim invalidom; iskalcem zaposlitve, ki jim je 
delo prenehalo zaradi ukinitve delovne organizacije ali zmanj- 
šanja proizvodnje in jim je bilo to delo edini vir preživljanja; 
mladim delavcem, ki so zaključili šolanje; 

- da bo vspostavljeno stalno sodelovanje med skupnostmi 
zaposlovanja in skupnostmi vzgoje in izobraževanja za tekoče 
usklajevanje projekcije izobraževanja in zaposlovanja; Skla- 
dnost obstoječe mreže, strukture in obsega usmerjenega izo- 
braževanja s planiranimi potrebami zaposlovanja v združe- 
nem delu se mora preverjati letno. 
- Republiški komite za delo bo v neposrednem sodelova- 

nju z Zvezo skupnosti za zaposlovanje SR Slovenije prispeval 
k razvoju samoupravnih delegatskih odnosov v teh skupno- 
stih ter sodeloval pri pripravljanju besedil planskih dokumen- 
tov zveze skupnosti in njenih poročil o problematiki zaposlo- 
vanja; 

- Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ocenjuje, da rela- 
tivno počasnejša rast zaposlovanja, delavcev v temeljnih or- 
ganizacijah združenega dela ne bi smela odvračati od priza- 
devanj za izboljšanje kadrovske strukture zaposlenih. To je 
mogoče doseči z večjim zaposlovanjem mladih strokovnjakov 
kot pripravnikov in z bistveno bolj restriktivno uporabo razpi- 
snega pogoja večletne predhodne prakse; 

Izvršni svet priporoča delavcem v vseh organizacijah zdru- 
ženega dela, da s stalnim spremljanjem delovnih rezultatov in 
s sprotnim preverjanjem zasedbe delovnih nalog in opravil 
pričnejo takoj bolj dosledno uresničevati načelo, da posa- 
mezna dela in naloge opravlja delavec, ki najustrezneje izpol- 
njuje zahteve in pogoje za njihovo izvrševanje tako po formal- 
nih kvalifikacijah, kot po delovnih sposobnostih. Sprejete 
kadrovske plane v organizacijah združenega dela jji potrebno 
dosledno uresničevati in zagotavljati pri zaposlovanju pre- 
dnost svojim kadrovskim štipendistom; Organi, pristojni za 
izvajanje štipendijske politike, pa naj dosežejo, da bodo šti- 
pendijske pogodbe to obveznost tudi pravno zagotavljale; 

- Izvršni svet bo nadaljeval s prizadevanji za zmanjševanje 
administrativno strokovnih opravil in zaposlenih pri njih v 
upravi in na vseh področjih združenega dela; v ta namen je v 
postopku podpis dogovora o ustanovitvi republiškega druž- 
benega sveta za to področje, ustanovljena je posebna stro- 
kovna služba Izvršnega sveta, vsi republiški upravni organi 
proučujejo možnosti za oženje števila zaposlenih, v teku je 
podrobna analiza zveznih in republiških zakonov ter predpi- 
sov glede postopkov, podatkov soglasij, potrdil ipd. V repu- 
bliki začeto aktivnost bo Izvršni svet preko različnih oblik 
sodelovanja razširil v občine, organizacije združenega dela 
ter skupnosti; 

.j T F^ePut3'i®ki komite za delo in Republiški inšpektorat za delo bodo poostrili ukrepanje doslednega uresničevanja za- 
kona o delovnih razmerjih in drugih predpisov, zlasti pa v 
smeri zmanjševanja dopolnilnega dela in dela po pogodbi ter 
pr^odpravljanju pojavov nezakonitega posredovanja delovne 
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POROČILO 

o Izvajanju družbenega dogovora in 

samoupravnih sporazumov o minimalnih 

standardih za življenjske in kulturne 

razmere pri zaposlovanju 

(ESA-782)  

i. 
Skupščina SR Slovenije je julija 1975 obravnavala proble- 

matiko zaposlovanja v SR Sloveniji ter sprejela sklepe in 
priporočila (Uradni list SRS, št. 19/75). 

Temeljna značilnost obravnave v Skupščini SR Slovenije ter 
sprejetih sklepov in priporočil je bila njihova družbenoeko- 
nomska vsebina in cilji, ki so se kazali v naslednjih poudarkih: 

- rast zaposlovanja je nad planirano ravnijo, ■ 
- prisotno je pomanjkanje dolgoročnega načrtovanja po- 

treb po novih delavcih, 
- proizvodnja se povečuje z dodatnim zaposlovanjem na- 

mesto z uvajanjem modernejše proizvodnje, izboljšanjem or- 
ganizacije dela, racionalnejšim izkoriščanjem zmogljivosti in 
delovnega časa zaposlenih, 

- razvojni načrti naj vplivajo na racionalno zaposlovanje, 
izobraževanje, reševanje stanovanjskih vprašanj, zdravstveno 
in socialno varstvo novo zaposlenih delavcev, 

- nove investicije, ki terjajo povečanje števila^ delavcev, 
morajo zagotoviti tudi sredstva, potrebna za družbeni stan- 
dard novo zaposlenih ter 

- ekonomičnost investicij naj se ocenjuje tudi s stališča 
izdatkov, potrebnih za zagotovitev minimalnega družbenega 
standarda novo zaposlenih delavcev. 

Skupščina SR Slovenije je v teh sklepih m priporočilih 
priporočila Zvezi sindikatov Slovenije, Gospodarski zbornici 
Slovenije Zvezi skupnosti za zaposlovanje SR Slovenije m 
Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, da sklenejo druž- 
beni dogovor o minimalnih pogojih za življenjske in kulturne 
pogoje pri zaposlovanju delavcev. 

Pobudo za sklenitev družbenega dogovora s katerim bodo 
opredeljeni temeljni normativi za življenske in kulturne ra- 
zmere za delavce, ki prihajajo na delo iz drugih krajev Slove- 
nije in Jugoslavije je dal tudi 8. kongres Zveze sindikatov 
Slovenije (2. točka, 8. sklep). 

Imenovani udeleženci so sklenili tak dogovor dne 3. fe- 
bruarja 1976 (objavljen v Uradnem listu SRS, št. 3/76). 

II. 
Namen družbenega dogovora, ki se je ogledoval že v po- 

preje sklenjenih dogovorih med gozdarskimi delavci m de- 
lavci v gradbeništvu je bil, da se z opredelitvijo nekaterih 
pogojev, ki jih morajo izpolnjevati organizacije združenega 
dela in delovne skupnosti pri zaposlovanju delavcev spremeni 
dotedanja zaposlitvena praksa in doseže: 

- hitrejše urejanje stanovanjskih vprašanj delavcev in njiho- 
vih družin, urejeno prehrano, možnost vključevanja v kulturne 
in druge aktivnosti ter zadovoljevanje vzgojnovarstvenihizo- 
braževalnih, zdravstvenih in drugih potreb ter zagotovi druž- 
beno dogovorjeno raven osebnih dohodkov in sredstev 
sklada skupne porabe - in s tem prispeva k uspešnejšemu 
vključevanju delavcev v novo delovno in življensko okolje, k 
izboljšanju njihovega samoupravnega položaja ter k večji 
delovni učinkovitosti, 

- večji napredek pri uveljavljanju politike smoternega in 
produktivnega zaposlovanja in hitrejšo rast zaposlenosti v 
manj razvitih in manj razvitih obmejnih območjih. _ 

V družbenem dogovoru so minimalni standardi za zivljen- 

ske in kulturne razmere obravnavani kot eden izmed osnovnih 
elementov skladnejšega načrtovanja in izvajanja politike za- 
poslovanja, ki usmerjajo delavce v temeljnih organizacijah in 
delovnih skupnostih, da pri načrtovanju zaposlovanja upošte- 
vajo stanje in razvoj družbenih dejavnosti in stanovanjskega 
gospodarstva v svoji občini in v SR Sloveniji - po eni strani 
ter, da po drugi strani pri odločitvah o novih zaposlitvah 
upoštevajo svoje dohodkovne možnosti za pokrivanje vseh 
tistih stroškov, ki jih zaposlovanje novih delavcev povzroča v 
organizacijah združenega dela, krajevni skupnosti in občini 
oziroma regiji. . . . _ 

Soočanje potreb po novih delavcih z materialnimi mož- 
nostmi organizacij združenega deta za zadovoljevanje vsaj 
minimalnih družbeno dogovorjenih standardov, pa usmerja 
delavce v odločitve, ki prispevajo k produktivnejšemu zapo- 
slovanju k boljšemu izkoriščanju delovnih sredstev, racional- 
nejši izrabi delovnega časa, k izboljšanju opremljenosti delov- 
nih mest in boljši organizaciji dela, k inovacijam in odpravlja- 
nju neproduktivnih del in opravil, k aktiviranju notranjih ka- 
drovskih rezerv ter k takšnim investicijskim odločitvam, da se 
nove investicije usmerjajo tja, kjer so še prosti delavci m je 
njihovo zaposlovanje povezano z manjšimi stroški. 

Poleg minimalnih standardov je v družbenem dogovoru se 
nekaj izredno pomembnih vsebinskih opredelitev. 

- organizacije združenega dela naj sprejmejo programe 
ukrepov, s katerimi bodo zagotovile minimalne standarde za 
že zaposlene delavce, u 

- organizacije združenega dela naj sprejmejo obvezo, da 
bodo zaposlovale nove delavce le v skladu s svojimi letnimi in 
srednjeročnimi plani, ki pa morajo biti vsklajeni z dogovor- 
jeno kadrovsko politiko in kadrovskimi plani v občini, 

- organizacije združenega dela, ki ne izpolnjujejo vsaj mini- 
malnih standardov, ne morejo zaposlovati novih delavcev, 

- udeleženci dogovbra bodo proučili možnost, da bodo 
organizacije združenega dela, ki zaposlujejo delavce nad do- 
govorjenimi okviri, združevale dodatna sredstva neposredno 
ali v samoupravni interesni skupnosti, kjer se sprejemajo 
programi za zadovoljevanje življenjskih potreb delavcev. 

Čeprav je imel družbeni dogovor in samoupravni sporazumi 
o minimalnih standardih v svojih učinkih tudi restriktivno 
obeležje, je bila hjihova temeljna naravnost vendarle v uve- 
ljavljanju kvalitetnejših elementov na področju planiranja in 
izvajanja zaposlovanja oziroma za postopno odpravljanje ne- 
produktivnega, zlasti pa ekstenzivnega zaposlovanja in v 
takšno planiranje kadrov, ki temelji na ekonomskih efektih 
gospodarjenja. 

lil. 
Odbor udeležencev družbenega dogovora je stalno sprem- 

ljal njegovo uresničevanje in ugotavljal, da je potekalo v 
občinah samoupravno sporazumevanje o minimalnih stan- 
dardih zelo počasi (v letu 1977 je bilo sklenjenih 18 sporazu- 
mov, v letu 1978-34, v letu 1979-45). V letu 1980 pa še vedno 
pet občin (Nova Gorica, Ptuj, Ajdovščina, Brežice in Tržič) ni 
sklenilo občinskega sporazuma. 

Po ocenah Zveze skupnosti za zaposlovanje je do polovice 
lanskega leta (takrat je bila opravljena zadnja anketa) pristo- 
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pilo k samoupravnim sporazumom okoli 40% vseh organiza- 
cij združenega dela z okoli 58% vseh zaposlenih delavcev v 
SR Sloveniji. 

Na takšno postopnost in v splošnem na neustrezno število 
udeležencev samoupravnega sporazumevanja v občinah je 
vplivalo več vzrokov, med njimi pa gre opozoriti predvsem na 
dva. Velike razlike med številom udeležencev samoupravnih 
sporazumov in številom sklenjenih občinskih sporazumov, v 
posameznih medobčinskih območjih (v letu 1979 ni bilo skle- 
njenega še nobenega občinskega sporazuma v obalno-kra- 
škem in novogoriškem območju in treh občinah Gorenjske) 
kaže na različen pristop pri organiziranosti, akcijskem delova- 
nju in koordiniranju nosilcev te družbene akcije v občinah in v 
območjih. V nekaterih občinah so pristopili k samoupravnem 
sporazumu delavci vseh organizacij združenega dela, v neka- 
terih pa se je za sporazumevanje izreklo manj kot petina 
organizacij združenega dela. 

Drugi bistven vzrok je ta, da so se v občinske sporazume 
mehanično prenašala določila republiškega dogovora in da 
zato v marsikateri občini posplošeni, republiško dogovorjeni 
standardi za organizacije združenega dela niso bili sprejem- 
ljivi, aH pa tudi ne aktualni. Tudi v občinah, zlasti razvitejših, 
skoraj ni bilo mogoče pričakovati, da bodo delavci v vseh 
organizacijah združenega dela soglašali s nekimi povpreč- 
nimi občinskimi minimalnimi standardi. Zato so bili pojavi, ti 
so še prisotni, da so številne velike organizacije združenega 
dela abstinirale sporazumevanje, ker niso mogle uresničevati 
materialnih obveznosti, ki jih občinski sporazum nalaga vsem 
organizacijam enako. Po drugi strani pa ta posplošenost 
zopet ni stimulirala k sporazumevanju organizacij nekaterih 
dejavnosti, kjer bi morali minimalni standardi upoštevati dolo- 
čene posebnosti. To so nekatere prometne organizacije, trgo- 
vina, finance in družbene dejavnosti. Številne organizacije 
združenega dela s teh področij minimalnih standardov sploh 
niso obravnavale. 

Največ problemov je nastajalo pri minimalnem standardu, 
na podlagi katerega morajo delavci v organizacijah združe- 
nega dela zagotoviti novim sodelavcem rešitev stanovanj- 
skega vprašanja v skladu s krajevnimi razmerami ali pa vsaj 
zagotoviti minimalne bivalne površine (5 m2 na stanovalca). 
Mnoge organizacije združenega dela prav zaradi številnih 
nerešenih stanovanjskih primerov med zaposlenimi delavci, 
zaradi pomanjkanja stanovanjskih sredstev, pa tudi vsled 
tega, ker niso mogle zaradi nerešenih urbanističnih vprašanj 
graditi samskih domov, niso pristopale k občinskim samou- 
pravnim sporazumom. Uveljavila se je praksa, da so pred 
sklepanjem delovnih razmerij v organizacijah združenega 
dela zahtevali od delavcev formalne izjave, da imajo urejene 
stanovanjske razmere in ponekod zaposlovali predvsem tiste, 
ki imajo stalno prebivališče v določeni oddaljenosti od orga- 
nizacije združenega dela. 

Ocene kažejo, da so še kljub težavam, ki so se pojavljale pri 
gradnji samskih domov, bistveno izboljšali pogoji začasnega 
bivanja delavcev, ki prihajajo v SR Slovenijo iz drugih republik 
in pokrajin. Po drugi strani pa v večini primerov v organizaci- 
jah združenega dela ni bilo mogoče urejati stanovanjskih 
razmer z minimalnimi standardi, saj vedno večje potrebe po 
družbenih stanovanjih zahtevajo zagotavljanje normalnih na- 
stanitvenih razmer delavcem. 

Precej manj težav je na področju družbene prehrane, kjer 
so bili v tem obdobju doseženi vidni rezultati. Topla malica je 
zagotovljena delavcem v večini temeljnih organizacij in delov- 
nih skupnosti, obstajajo pa velike razlike v načinu organizira- 
nja prehrane med delom. Znatno manjši napredek je dosežen 
pri uvajanju organizirane celodnevne prehrane delavcem, ki 
delajo izven kraja stalnega prebivališča. 

Dokaj poenostavljeno se pristopa k uresničevanju minimal- 
nega standarda za zagotavljanje kulturnih potreb. V organiza- 
cijah, ki zaposlujejo večje število delavcev iz drugih jezikovnih 
področij se prevajajo interne informacije in razna delegatska 
gradiva, ponekod se organizirajo razne kulturne, posebno 
zabavno-glasbene, folklorne in druge družabne prireditve, 
skoraj pa ni primerov, da bi organizacije združenega dela 
zaradi večjih potreb svojih delavcev v neposredni svobodni 
menjavi z organizacijami združenega dela s področja družbe- 
nih dejavnosti urejala vprašanja zadovolitve njihovih vsako- 
dnevnih potreb po izobraževanju, zdravstvenem in otroškem 
varstvu, kulturnih in drugih družbenih potreb. 

Zaradi izredno težavnega in dolgotrajnega samoupravnega 
sporazumevanja je bil odbor udeležencev družbenega dogo- 
vora v dobršnem delu obremenjen z akcijo, da bi se spora- 
zumi v občinah čim preje sklenili in da bi k sporazumom 
pristopile vse organizacije združenega dela. Zaradi ocen, da 
se sklenjeni sporazumi ne uresničujejo v zadostni meri, se je 
odbor v zadnjem obdobju vse bolj usmerjal v aktivnosti, da bi 
se sporazumi v praksi tudi uresničevali. S tem namenom je dal 
odbor pobudo tudi temeljnim bankam, da bi pristopile k 
dogovorom, vendar se banke na to pobudo niso odzvale 

Ta aktivnost je bila izrazita v letih 1979 in 1980 in usmerjena 
v cilj, da se pri oblikovanju in sprejemanju planskih aktov za 
obdobje 1981-1985 upoštevajo pri načrtovanju zaposlovanja 
na vseh ravneh samoupravnega odločanja tudi vsaj minimalni 
standardi za življenjske in kulturne razmere delavcev. Ocene, 
ki jih je odbor udeležencev družbenega dogovora sprejemal 
na podlagi ugotovitev in poročil občinskih skupnosti za zapo- 
slovanje, občinskih svetov ZSS in republiških in občinskih 
inšpektorjev dela, so kazale namreč, da so v določenem delu 
organizacije združenega dela sicer formalno pristopile k ob- 
činskim sporazumom, da pa jih ne spoštujejo. 

Tako je bilo mogoče v letu 1980 sklepati na rezultatih 
ankete, ki so jo opravili strokovni delavci skupnosti za zapo- 
slovanje ob pomoči in sodelovanju občinskih sindikalnih sve- 
tov, da v SR Sloveniji še vedno niso zagotovljeni najnujnejši 
bivalni prostori 40 do 45.000 delavcem, da več kot 50.000 
delavcev, ki delajo izven kraja stalnega prebivališča nimajo 
zagotovljene celodnevne prehrane in da se dokaj poenostav- 
ljeno urejajo in zadovoljujejo vsakodnevne potrebe delavcev 
po vzgojno-varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, zdravstve- 
nih in drugih uslugah. Ocenjeno je bilo tudi, da v praksi ni 
bistvene razlike pri zadovoljevanju življenjskih in kulturnih 
potreb delavcev med organizacijami združenega dela, ki so 
sklenile samoupravni sporazum in med tistimi, ki k njim niso 
pristopile. 

Na nezadovoljive rezultate pri uresničevanju občinskih spo- 
razumov je vplivala gotovo tudi slaba koordinacija temeljnih 
nosilcev v občinah (občinski sveti ZSS, izvršni sveti občinskih 
skupnosti, gospodarske zbornice in skupnosti za zaposlova- 
nje) in aktivnosti odborov udeležencev samoupravnih spora- 
zumov, ki se v nekaterih občinah niso konstituirali in sprejeli 
skupnih akcijskih programov. 

Kljub vsem navedenim pomanjkljivostim in nedoslednostim 
ocenjujemo, da so dosedanja družbena prizadevanja za ure- 
sničevanje družbeno dogovorjenih pogojev,, ki jih morajo iz- 
polnjevati organizacije združenega dela pri zaposlovanju de- 
lavcev, dala nekatere dobre rezultate Pomembno so prispe- 
vale k družbeni osveščenosti o nujnosti obravnavanja zapo- 
slovanja kot ekonomske kategorije in uveljavljanja kvalitetnej- 
ših elementov pri planiranju in izvajanju zaposlovanja. Tako 
se sleherna nova zaposlitev v praksi vse večjega števila orga- 
nizacij združenega dela obravnava z vidika povečevanja do- 
hodka in na tej podlagi zagotavlja tudi sredstva za zadovolje- 
vanje vsaj minimalnih pogojev pri zaposlovanju delavcev. Ta 
družbena spoznanja so bila prisotna pri oblikovanju in spreje- 
manju sistemskega planskega zakona, zakonov s področja 
družbenih dejavnosti in pri sprejemanju planskih aktov za 
tekoče srednjeročno obdobje, kjer je problematika zagotav- 
ljanja sredstev za življenjske in kulturne potrebe delavcev 
povsod prisotna. 

Zakon o sistemu družbenega planiranja in o družbenem 
planu SR Slovenije in zakoni o družbenem varstvu otrok, o 
zdravstvenem varstvu, o stanovanjskem gospodarstvu in o 
svobodni menjavi dela na področju vzgoje in izobraževanja, 
predvidevajo namreč tudi planiranje sredstev, ki jih morajo 
delavci v organizacijah združenega dela zagotoviti v zvezi z 
zaposlovanjem novih delavcev oziroma za zadovolitev »živ- 
ljenjskih in kulturnih« potreb, kadar načrtujejo zaposlitev 
novih delavcev. 

Zakon o sistemu družbenega planiranja in o družbenem 
planu SR Slovenije v tretjem odstavku 33. člena med drugim 
določa, da se pravice, obveznosti in odgovornosti material- 
nega in finančnega značaja, ki so zasnovane na elementih za 
sklepanje samoupravnih sporazumov in dogovorov o temeljih 
plana nanašajo zlasti na: 

- na obseg izločanja oziroma združevanja sredstev iz do- 
hodka in čistega dohodka ter iz osebnih dohodkov delavcev 
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temeljne organizacije zaradi zadovoljevanja skupnih potreb 
delavcev po načelih svobodne menjave dela ter 

- na obseg sredstev za zaposlovanje novih delavcev ter za 
zboljševanje izobrazbene ravni zaposlenih delavcev. 

13. člen zakona o svobodni menjavi dela na področju 
vzgoje in izobraževanja, 18. člen zakona o zdravstvenem 
varstvu in 15. člen zakona o družbenem varstvu otrok, skoraj 
identično določajo, da delavci v temeljni organizaciji lahko 
združujejo svoja sredstva za razširitev materialne osnove dela 
za povečanje zmogljivosti za izobraževanje, zdravstveno in 
otroško varstvo z delavci organizacij združenega dela s po- 
dročja družbenih dejavnosti, kadar je povečanje teh zmoglji- 
vosti potrebno zaradi njihovih večjih potreb - torej tudi zaradi 
zaposlitve novih delavcev. Tudi 24. člen zakona o stanovanj- 
skem gospodarstvu omogoča, da se iz sredstev za razširitev 
materialne osnove dela zagotavljajo sredstva za rešitev stano- 
vanjskih vprašanj novo zaposlenih delavcev. 

Takšna zakonska ureditev povzema torej družbeno inten- 
cijo družbenega dogovora in samoupravnih sporazumov, da 
delavci v organizacijah združenega dela pri sprejemanju svo- 
jih planskih aktov načrtujejo tudi razvoj vseh tistih dejavnosti, 
ki zadovoljujejo stanovanjske in druge življenjske in kulturne 
potrebe novo planiranih delavcev in to ne le v minimalnih 
razmerah, marveč postopoma, v skladu s svojimi dohodkov- 
nimi možnostmi, v razvitejših razmerah. 

Dosedanje izkušnje pri samoupravnem sporazumevanju v 
občinah in ocena, da so sklenjeni občinski samoupravni spo- 
razumi v večji meri odraz družbenopolitične aktivnosti in 
prizadevanj temeljnih nosilcev te aktivnosti na ravni občin, 
kakor pa razvoja družbenoekonomskih odnosov znotraj orga- 
nizacij združenega dela in pa dejstvo, da se v novem sistemu 
družbenega planiranja ugotavljajo takšni družbenoekonom- 
ski odnosi v organizaciji združenega dela, ki upoštevajo stro- 
ške zaposlovanja, pa zahtevajo presojo primernosti sedanje 
samoupravne organiziranosti na tem področju. 

Ocene namreč kažejo, da organi iz občinskih samoupravnih 
sporazumov o minimalnih standardih često niso imeli dele- 
gatske baze oziroma delegatske povezave z udeleženci spo- 
razumov. V nekaterih občinah celo niso bili konstituirani ali 
pa niso delovali. Zato po eni strani ni bilo pravih pobud s 
strani organizacij združenega dela za uveljavljanje in uresni- 
čevanje dogovorjenih minimalnih standardov v občini, po 
drugi pa tudi ne dovolj kooridnirane aktivnosti in odzivnosti v 
organizacijah združenega dela, kadar so organi iz občinskih 
sporazumov usmerjali konkretne akcije. 

\/ zadnjem obdobju je bilo dogovarjanje o minimalnih stan- 
dardih vse bolj prisotno v dejavnostih samoupravnih intere- 
snih skupnosti zaposlovanja, zlasti ob priliki sprejemanja let- 
nih načrtov zaposlovanja, kot spremljajočih dokumentov ob- 
činskih resolucij in obravnave letnih analiz o uresničevanju 
dogovorjene politike zaposlovanja - tudi tu v kvalitetno zelo 
različnih pristopih. Uresničevanje 'družbeno dogovojenih po- 
gojev za zadovoljevanje življenjskega in kulturnega standarda 
delavcev — oziroma doslednejše uveljavljanje ekonomske lo- 
gike pri načrtovanju zaposlovanja je eden izmed pomembnih 
družbenih vzvodov za premagovanje inflatornega obnašanja 
na tem področju in nujna sestavina uresničevanja produktiv- 
nega zaposlovanja. 

Zato je takšen potek dogodkov dokaj logičen in razumljiv. V 
skladu z intencijami zakona o združenem delu so se delavci 
dolžni na osnovi skupnih interesov dogovarjati in sporazume- 
vati o skupnih osnovah, merilih in kriterijih za zaposlovanje. 
Pogoji, ki jih mora organizacija združenega dela zagotavljati 
novo zaposlenim delavcem - v smislu dosedanjih, minimalnih 
standardov, so po svoji vsebini in funkciji le del celovitih 
osnov, meril in kriterijev o katerih se morajo delavci dogovar- 
jati in sporazumevati za doseganje smotrnejše in produktiv- 
nejše zaposlenosti, izboljševanja izobrazbene strukture zapo- 
slenih delavcev, večje ekonomske in socialne stabilnosti za- 
poslenih in v končnem cilju za doseganje večjega dohodka na 
zaposlenega delavca, ki omogoča realizacijo »minimalnih 
standardov«. 

Zato kaže presoditi ali naj se delavci sporazumevajo še 
naprej v ločenem samoupravnem krogu o minimalnih stan- 
dardih oziroma o normalnih merilih za zadovoljevanje živ- 
ljenjskih in kulturnih potreb delavcev pri novem zaposlovanju 
ali pa naj se sporazumevanje o merilih za zadovoljevanje 
življenjskih in kulturnih potreb integrira v celoto osnov, meril 

in kriterijev, o katerih se morajo subjekti združenega dela 
sporazumevati in dogovarjati v skupnostih za zaposlovanje. 

Poleg dosedanjih samoupravnih izkušenj govori v prid 
drugi rešitvi tudi dejstvo, da se v skupnosti za zaposlovanje, ki 
se kot udeleženka vključuje v oblikovanje in sprejem dogo- 
vora o temeljih družbenega plana družbenopolitične skupno- 
sti, lahko osnove in merila in pogoji, ki jih morajo izpolnjevati 
organizacije združenega dela, ki načrtujejo zaposlovanje no- 
vih delavcev, vgrajujejo v dogovor o temeljih plana družbeno- 
politične skupnosti kot elementi zaposlitvene politike in ob- 
veza vseh udeležencev dogovora ter tekoče prilagajajo druž- 
benoekonomskim razmeram planiranega petletnega obdobja. 
Upoštvati pa velja pri tem tudi nalogo, ki so jo opredelili 
udeleženci dogovora o temeljih družbenega plana SR Slove- 
nije za obdobje 1981-1985 v 24. členu dogovora, namreč, da 
bodo Gospodarska zbornica Slovenije (medobčinske zbor- 
nice), Izobraževalna skupnost Slovenije (posebne izobraže- 
valne skupnosti), Zveza sindikatov Slovenije, Izvršni sveti ob- 
činskih skupščin, banke in Zveza skupnosti za zaposlovanje, 
delovale v smeri sporazumevanja in usklajevanja zaposlitve- 
nih potreb in interesov med organizacijami združenega dela 
in sprejemanja letnih načtrov zaposlovanja. Letni načrti se 
sprejemajo v skupnostih za zaposlovanje, so pa spremljajoči 
dokumenti letnih resolucij družbenopolitičnih skupnosti. 

IV. 
Na osnovi ocene izvajanja družbenega dogovora in sa- 

moupravnih sporazumov o minimalnih standardih za živ- 
ljenjske in kulturne razmere pri zaposlovanju delavcev, 
sprejema Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naslednje 

USMERITVE IN PREDLOGE: 
1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugotavlja, da so v 
pogojih gospodarske stabilizacije dolžne organizacije zdru- 
ženega dela in delovne skupnosti še z večjo odgovornostjo 
uresničevati politiko produktivnega zaposlovanja in pri tem 
zagotavljati delavcem vsaj družbeno dogovorjene minimalne 
standarde oziroma zaposlovati nove delavce le tam, kjer z 
novo zaposlitvijo dosegajo takšen dohodek, da lahko uresni- 
čujejo vsaj družbeno dogovorjeni minimalni standard delav- 
cev. Samo takšno zaposlovanje prispeva k stabilnejšemu go- 
spodarskemu razvoju; < 

2. Z uveljavljanjem »minimalnih standardov« je potrebno 
hitreje razvijati samoupravno družbeno planiranje zaposlova- 
nja in samoupravno sporazumevanje o instrumentariju za 
doseganje večjih učinkov pri gospodarjenju z živim delom. 
Zato je temeljnega pomena poglabljanje družbenoekonom- 
skih odnosov in uresničevanje kvalitetnejših dejavnikov ka- 
drovske politike znotraj organizacij združenega dela m delov- 
nih skupnosti, ki mora priti bolj do izraza pri oblikovanju m 
uresničevanju planskih aktov organizacij združenega dela; 

3. Minimalne standarde sprejete z republiškim dogovorom, 
je potrebno nenehno preverjati ter jih v občinskih samouprav- 
nih sporazumih in v občinskih planskih aktih ter v samouprav- 
nih in planskih aktih organizacij združenega dela prilagajati 
konkretnim razmeram in normalnim življenjskim in kulturnim 
pogojem delavcev; 

4. Izvršni svet ocenjuje, da je potrebno dogovarjanje in 
sporazumevanje o pogojih, ki jih mora organizacija združe- 
nega dela izpolnjevati pri novem zaposlovanju glede na živ- 
ljenjske in kulturne razmere delavcev povezati z dogovarja- 
njem in sporazumevanjem o drugih kriterijih in merilih za 
doseganje produktivne in ustvarjalne zaposlenosti. Obravna- 
vanje in samoupravno sporazumevanje o celoti kriterijev pri 
zaposlovanju zagotavlja večjo učinkovitost in racionalnost 
družbene aktivnosti. Zato predlaga udeležencem družbenega 
dogovora, da se ob obravnavi tega poročila opredelijo do 
nadaljnje samoupravne aktivnosti in organiziranosti delavcev 
na tem področju, v smislu sugestij, danih v poročilu in da se v 
odboru udeležencev dogovorijo o morebitnih prehodnih or- 
ganizacijskih rešitvah. 

L 
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POROČILO 

o uresničevanju sklepov in stališč 

Skupščine SR Slovenije o obmejnem 

gospodarskem sodelovanju (ESA-798) 

Skupščina SR Slovenije daje pomembno mesto razvijanju 
obmejnega gOpodarskega sodelovanja s sosednjimi drža- 
vami. To problematiko je obravnavala 1975 in 1978. leta ter 
sprejela sklepe in stališča, katerih osnovni cilji so: Okrepiti 
vsestransko obmejno sodelovanje, ki ustvarja ugodno poli- 
tično vzdušje za razvijanje uspešnih meddržavnih odnosov, 
vzpodbuja medsebojno gospodarsko sodelovanje, vpliva na 
izboljšanje položaja narodnih manjšin in na pospešen razvoj 
obmejnih območij v skladu z obojestranskimi interesi in mož- 
nostmi. Preko temeljnih organizacij združenega dela kot no- 
silcev nalog v skladu z resolucijo o ekonomskih odnosih 
Socialistične republike Slovenije s tujino naj bi pospeševali 
razvoj vseh, predvsem pa višjih oblik obmejnega gospodar- 
skega sodelovanja, od blagovnih in sejemskih sporazumov do 
širših oblik kooperacije v kmetijstvu, industriji in turizmu ter 
skupnih vlaganjih, izmenjave tehnologije itd. S samouprav- 
nimi sporazumi in družbenimi dogovori je treba organizirati 
nastop zainteresiranih organizacij združenega dela sloven- 
skega in jugoslovanskega prostora na obmejnih območjih 
sosednjih držav. Prizadevati si je treba za mesto in razvoj vseh 
oblik obmejnega gospodarskega sodelovanja v obstoječem 
zunanjetrgovinskem in deviznem sistemu. 

V večji meri naj bi uvejavili geopolitični položaj Sociali- 
stične republike Slovenije in njeno tranzitno funkcijo v evrop- 
skih prometnih tokovih in vzpostavili tako organizacijo in 
oblike sodelovanja, ki omogoča in odpira vsem organizacijam 
združenega dela iz vseh republik in pokrajin, da enakopravno 
sodelujejo v obmejnem gospodarskem sodelovanju in s tem 
realizirajo prednosti, ki jih za gospodarsko sodelovanje daje 
politika odprtih meja. 

Sklepi in stališča Skupščine SR Slovenije o obmejnem 
gospodarskem sodelovanju s sosednjimi državami se ob vse 
večjem vključevanju organizacij združenega dela in ostalih 
dejavnikov postopoma uresničujejo. 

Namen predloženega poročila je ugotoviti, kako posamezni 
nosilci uresničujejo sklepe in stališča o obmejnem gospodar- 
skem sodelovanju. Ugotovili naj bi dosedanje rezultate in 
odprte probleme, ki bi jih bilo treba preseči za še hitrejše 
uresničevanje sprejetih nalog, glede česar naj bi Skupščina 
SR Slovenije sprejela ustrezne zaključke. 

I. PLANIRANJE OBMEJNEGA 
GOSPODARSKEGA SODELOVANJA 

V sklepih in stališčih o obmejnem gospodarskem sodelova- 
nju ima planiranje gospodarskega sodelovanja poseben pou- 
darek. Za to področje so določeni nosilci in konkretne naloge, 
ki Izhajajo iz osnovne usmeritve, naj sporazumi o obmejnem 
blagovnem prometu sledijo razvoju in potrebam obmejnega 
gospodarstva in prerastejo v razvito obmejno gospodarsko 
sodelovanje. Pri tem je dan poudarek uveljavljanju višjih oblik 
gospodarskega sodelovanja. 

Razvoj obmejnega gospodarskega sodelovanja, je kot pre- 
dnostna naloga dobil mesto v nekaterih načrtih gospodar- 
skega razvoja OZD ter preko teh v planih gospodarskega 
razvoja občinskih skupščin, bank in samoupravne interesne 
skupnosti za ekonomske odnose s tujino. Obmejno gospo- 
darsko sodelovanje vključuje tudi srednjeročni plan gospo- 
darskega razvoja SR Slovenije za obdobje 1981 do 1985. leta. 

Osnovna slabost, ki je še prisotna na področju planiranja 
obmejnega gospodarskega sodelovanja, se kaže predvsem v 
dejstvu, da so organizacije združenega dela, ki so članice 
interesnih skupnosti za obmejno gospodarsko sodelovanje 
planirale samo lasten izvoz ter uvoz, le nekaj pa jih je progra- 

miralo tudi višje oblike obmejnega gospodarskega sodelova- 
nja. 

V srednjeročnem planu Ljubljanske banke - združene 
banke in planih njenih članic - temeljnih bank so konkretno 
opredeljene naloge pri pospeševanju obmejnega gospodar- 
skega sodelovanja ter je za realizacijo teh nalog predvideno 
združevanje finančnih sredstev. 

Podobno kot Ljubljanska banka - združena banka bi mo- 
rale v svojih srednjeročnih planih opredeliti sredstva in po- 
goje za kreditiranje aktivnosti s področja obmejnega gospo- 
darskega sodelovanja tudi druge banke. 

Samoupravna interesna skupnost za ekonomske odnose s 
tujino je v srednjeročnem planu ekonomskih odnosov s tujino 
posebej opredelila naloge za pospeševanje obmejnega go- 
spodarskega sodelovanja ter preko trajnejših stimulativnih 
rešitev omogoča realjzacijo obmejnih gospodarskih sporazu- 
mov. 

Iz pregledanih planov občin je razvidno, da opredeljujejo 
naloge s področja obmejnega gospodarskega sodelovanja le 
obmejne občine in še tam so planske opredelitve predvsem 
splošne, brez konkretno opredeljenih nalog. 

II. OBMEJNO GOSPODARSKO SODELOVANJE 
V SISTEMU EKONOMSKIH ODNOSOV S 
TUJINO 

Samoupravna interesna skupnost za ekonomske odnose s 
tujino v SRS, je v sistemu ekonomskih odnosov s tujino za 
področje obmejnega gospodarskega sodelovanja sprejela 
precejšnje število stimulativnih ukrepov. Te ukrepe bi bilo 
potrebno vskladiti in uveljaviti tudi v ostalih zainteresiranih 
socialističnih republikah in pokrajinah zaradi enakega tret- 
mana obmejnega gospodarskega sodelovanja v okviru intere- 
snih skupnosti za posamezna obmejna območja. 

V obdobju po skupščinski razpravi iz leta 1978 in na podlagi 
njenih usmeritev so organizacije združenega dela, vključene v 
obmejno gospodarsko sodelovanje v okviru zunanjetrgovin- 
skega in deviznega režima, ves čas poslovale pod ugodnej- 
šimi pogoji kot ostalo gospodarstvo. Olajšave so bile v posa- 
meznih letih različno intenzivne, vendar smo jih ves čas do- 
grajevali z željo, da jih za novo srednjeročno obdobje, kate- 
rega prvo leto že teče, uveljavimo kot stabilno in dolgoročno 
osnovo za nadaljnje poslovanje. 

O problematiki tranejših sistemskih rešitev pri uvozu blaga 
in storitev iz lastnih in mešanih podjetij, ustanovljenih v okviru 
obmejnega gospodarskega sodelovanja, je Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije posebej razpravljal marca 1980 na podlagi 
gradiva, ki ga je pripravil Republiški komite za ekonomske 
odnose s tujino. Takrat so bile sprejete tudi konkretne usmeri- 
tve za nadaljnje delo, kot nosilci posameznih nalog pa dolo- 
čeni Republiški komite za ekonomske odnose s tujino, Sa- 
moupravna interesna skupnost SR Slovenije za ekonomske 
odnose s tujino in Gospodarska zbornica Slovenije. 

V okviru deviznega režima (t.j. pogojev plačevanja uvoza in 
razpolaganja z ustvarjeno devizo od izvoza) so bile olajšave 
pretežno odvisne od možnosti uvoza, ki jih je SR Slovenija 
imela po projekciji plačilno-bilančnega položaja. Tako je bil 
še v letu 1979 uvoz blaga in storitev, proizvedenih v lastnih in 
mešanih podjetjih, ustanovljenih v okviru obmejnega gospo- 
darskega sodelovanja, v celoti možen z nakupom deviz na 
deviznem trgu. Po bistvenem zmanjšanju možnosti nakupa z 
zakonom o projekciji v letu 1980 in ob še bolj zaostreni 
situaciji po spremembi projekcije plačilno-bilančnih položa- 
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jev republik in avtonomnih pokrajin v juliju 1980 pa je bilo 
očitno, da si bo moral niz gospodarskih dejavnosti, ki so se 
dotedaj napajale iz deficita (t.j. z nakupom deviz na deviznem 
trgu) poiskati ustrezne partnerje in se z njimi povezovati na 
samouprani osnovi. V okviru SISEOT-a je zato bilo dogovor- 
jeno, da se del ustvarjenega deviznega priliva od izvoza (za 
sedanje srednjeročno obdobje je to 1%) nameni za plačeva- 
nje uvoza blaga in storitev, proizvedenih v lastnih in mešanih 
podjetjih, ustanovljenih v okviru obmejnega gospodarskega 
sodelovanja in v deželah v razvoju. 

Pri razpolaganju z ustvarjenimi devizami do letošnjega leta 
za obmejno gospodarsko sodelovanje ni bilo posebnih olaj- 
šav, saj je tudi sistem možnosti uvoza v odvisnosti od ustvar- 
jenega deviznega priliva v SR Sloveniji popolneje zaživel šele 
v letošnjem letu. S samoupravnim sporazumom, sklenjenim v 
okviru SISEOT, je obmejnemu gospodarskemu sodelovanju 
namenjeno posebno mesto že v postopku planiranja ekonom- 
skih odnosov s tujino. OZD v okviru vsklajenih planov v celoti 
razpolagajo z ustvarjenimi devizami v razmerju 1:1. V deviz- 
nem režimu je še posebej določena možnost uvoza blaga 
široke potrošnje, ki se uvaža v skladu s sklenjenimi meddržav- 
nimi sporazumi o izvozu in uvozu blaga in storitev v obmej- 
nem in sosednjem prekomorskem prometu Jer v posameznih 
mednarodnih sejemskih kompenzacijskih poslih, tako, da je 
zanj namenjeno 16,9% vsega slovenskega uvoza blaga široke 
potrošnje. 

Na področju blagovnega režima, tj. v instrumentariju za- 
ščite domače proizvodnje, je že več let uveljavljen poenostav- 
ljen postopek pridobivanja režimskih pravic za uvoz blaga, 
proizvedenega v lastnih in mešanih podjetjih ustanovljenih v 
okviru obmejnega gospodarskega sodelovanja, kakor tudi 
drugi uvoz blaga po meddržavnih sporazumih o obmejnem 
gospodarskem sodelovanju in sejemskih kompenzacijskih 
poslih (npr. Tržaški, Goriški itd.). 

V SR Sloveniji je poleg navedenega uvedena še davčna 
olajšava, in sicer za vlaganja v razvoj višjih oblik obmejnega 
gospodarskega sodelovanja. 

V samoupravnem sporazumu, ki ureja področje kreditnih 
odnosov s tujino v tem srednjeročnem obdobju, imajo pri 
najemanju kreditov v tujini prednost naložbe, s katerimi se 
zagotavlja uresničevanje višjih oblik sodelovanje z obmejnim 
gospodarstvom v sosednjih državah. 

Kljub precejšnjim prizadevanjem pa nam doslej še ni uspelo 
uveljaviti olajšav na področju carin in drugih uvoznih dajatev. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se je zanje vseskozi 
zavzemal, vendar do vskladitve stališč med republikami in 
avtonomnimi pokrajinami ni prišlo, pa tudi zvezni upravni 
organi, kjub sprejetim stališčem Zveznega sveta za mednaro- 
dne odnose iz maja 1979, tem olajšavam niso naklonjeni. 

Da bi olajšali začetne težave OZD pri vključevanju v medna- 
rodno delitev dela in krepitev gospodarstva na obmejnem 
območju se še nadalje zavzemamo za uveljavljanje in izvaja- 
nje stimulativnih ukrepov, ki se nanašajo na ta področja. 

V nobenem primeru pa te olajšave ne bi smele biti tiste, ki 
edine dolgoročno opredeljujejo interes organizacij združe- 
nega dela za njihovo angažiranje v obmejnem gospodarskem 
sodelovanju. 

III. INTERESNE SKUPNOSTI, SAMOUPRAVNO 
ORGANIZIRANJE TER ZDRUŽEVANJE DELA 
IN SREDSTEV ZA POSPEŠEVANJE 
OBMEJNEGA GOSPODARSKEGA 
SODELOVANJA 

V skladu z Resolucijo Skupščine SR Slovenije o ekonom- 
skih stikih s tujino z dne 27. novembra 1973 in sklepi in stališči 
o obmejnem gospodarskem sodelovanju SR Slovenije s so- 
sednjimi državami z dne 29/11-1975 ter v skladu z oceno 
stanja obmejnega gospodarskega sodelovanja iz marca 1978. 
leta so zadolžene zaintresirane organizacije združenega dela, 
da se samoupravno organizirajo, ter da sklenejo samoupravni 
sporazum o združevanju dela in sredstev za pospeševanje in 
hitrejši razvoj obmejnega gospodarskega sodelovanja. 

Gospodarska zbornica Slovenije je bila pobudnik samou- 
pravnega sporazumevanja ter organiziranja interesnih skup- 
nosti za razvoj obmejnega gospodarskega sodelovanja. 

Ustanovljene so Interesna skupnost za razvoj obmejnega 

gospodarskega sodelovanja z Italijo, Interesna skupnost za 
razvoj sosedskega sodelovanja z Avstrijo in Interesna skup- 
nost za razvoj obmejnega gospodarskega sodelovanja z Mad- 
žarsko. Organizacije združenega dela, članice interesnih 
skupnosti, so sprejele samoupravne sporazume ter izvolile 
stalne delegate za zbor delegatov. 

Izvoljeni so tudi Izvršilni odbori interesnih skupnosti, ki so 
pripravili plane obmejnega gospodarskega sodelovanja za 
1981. leto, blagovne liste za Tržaški in Goriški sporazum z 
Italijo, blagovne liste za obmejno gospodarsko sodelovanje z 
Madžarsko ter sejemsko kompenzacijsko menjavo za Italijo, 
Avstrijo in Madžarsko. 

Obravnavane so bile nekatere pobude za razvijanje višjih 
oblik obmejnega gospodarskega sodelovanja. 

V interesne skupnosti so se vključile predvsem proizvodne 
organizacije združenega dela. Interesna skupnost za razvoj 
obmejnega gospodarskega sodelovanja z Italijo ima trenutno 
102 članice, Interesna skupnost za sosedsko sodelovanje z 
Avstrijo ima sedaj 48 članic, Interesna skupnost za razvoj 
obmejnega gospodarskega sodelovanja z Madžarsko pa šteje 
23 članic. 

Čeprav so interesne skupnosti odprta oblika samouprav- 
nega organiziranja, do večjega vključevanja OZD iz drugih 
socialističnih republik in avtonomnih pokrajin doslej še ni 
prišlo. Iz drugih republik in avtonomnih pokrajin so vključene 
predvsem tiste organizacije združenega dela, ki imajo sedež 
na obmejnih območjih v SR Sloveniji. 

Glede na interese OZD za sodelovanje v obmejnem blagov- 
nem prometu, predvsem zaradi stimulativnih ukrepov v si- 
stemu obmejne blagovne menjave, bo v bodoče treba zagoto- 
viti določeno stopnjo selektivnosti do podjetij, ki želijo sode- 
lovati v obmejni blagovni menjavi, samo zaradi teh trenutnih 
ugodnosti. 

Interesne skupnosti ne bi smele dopuščati nekontrolirano 
in naglo rast obmejne blagovne menjave na račun menjave na 
osnovi generalnih sporazumov, ampak bi morali bolj vspod- 
bujati predvsem višje oblike obmejnega gospodarskega sode- 
lovanja in za potrebe le teh povečati obseg menjave. 

IV. ORGANIZIRANOST V SR SLOVENIJI NA 
PODROČJU POSPEŠEVANJA OBMEJNEGA 
GOSPODARSKEGA SODELOVANJA 

Organizacije združenega dela, ki sodelujejo v obmejnem 
gospodarskem sodelovanju, so podpisnice samoupravnega 
sporazuma o združevanju dela in sredstev za razvoj obmej- 
nega gospodarskega sodelovanja in samoupravno urejajo 
interese v okviru interesnih skupnosti za razvoj obmejnega in 
sosedskega sodelovanja. 

V Gospodarski zbornici Slovenije deluje odbor za obmejno 
gospodarsko sodelovanje z Italijo, Avstrijo in Madžarsko, ki 
ga imenuje Izvršni odbor Gospodarske zbornice Slovenije. 

V okviru tega odbora je organizirana strokovna služba, ki 
obravnava obmejno gospodarsko sodelovanje in sejemske 
kompenzacije z Avstrijo, Italijo in Madžarsko. Strokovna 
služba odbora je hkrati strokovna služba Interesnih skupnosti 
za razvoj obmejnega gospodarskega sodelovanja. 

Pri Gospodarski zbornici Slovenije so organizirane sekcije 
za gospodarsko sodelovanje s posameznimi državami. Intere- 
sne skupnosti za obmejno in sosedsko gospodarsko sodelo- 
vanje bi morale svojo dejavnost vsklajevati tudi v okviru teh 
sekcij. 

Tudi v okviru regionalnih gospodarskih zbornic na obmej- 
nih območij, ki mejijo z Italijo, Avstrijo in Madžarsko, delujejo 
odbori za obmejno gospodarsko sodelovanje. Ti obravnavajo 
predvsem konkretne oblike sodelovanja na regionalnem po- 
dročju, so iniciatorji številnih predlogov in dogovorov s po- 
dročja obmejnega gospodarskega sodelovanja. Strokovno 
delo za te odbore opravljajo zbornične službe v regionalnih 
zbornicah. 

Gospodarska zbornica Jugoslavije je na predlog Gospodar- 
ske zbornice Slovenije v okviru odbora za sodelovanje z 
razvitimi zahodnimi državami in v okviru sekcije za Italijo 
ustanovila odbor za obmejno gospodarsko sodelovanje z 
Italijo, v okviru odbora za sodelovanje z vzhodnimi državami 
pa delovno skupino za obmejno gospodarsko sodelovanje z 
Madžarsko. 

Gospodarska zbornica Jugoslavije je ustanovila svoja pred- 
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stavništva v Trstu in Celovcu. Njihova osnovna naloga je 
povezovati obmejno gospodarsko, vzpodbujati višje oblike 
obmejnega gospodarskega sodelovanja, spremljati realizacije 
obmejnih sporazumov kakor tudi delovati, da bi se v obmejno 
gospodarsko sodelovanje vključevale OZD iz vse Jugoslavije. 

Ljubljanska banka spremlja in obravnava problematiko ob- 
mejnega gospodarskega sodelovanja in koordinira delo s 
temeljnimi bankami, ki so nosilke združevanja sredstev za 
pospeševanje obmejnega gospodarskega sodelovanja. 

Ljubljanska banka - združena banka ima svoji predstavniš- 
tvi v Trstu in Celovcu, ki predvsem obravnavajo in spremljajo 
problematiko obmejnega gospodarskega sodelovanja in po- 
vezujejo interese podjetij obmejnega območja. 

V Narodni banki Slovenije je imenovana posebna strokovna 
grupa, ki obravnava probleme obmejnega gospodarskega 
sodelovanja z aspekta plačilnega prometa, kontrole in urejajo 
to področje gospodarskega sodelovanja. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je leta 1978, zadolžil 
Republiški komite za ekonomske odnose s tujino, naj stalno 
spremlja in obravnava vprašanja, ki so povezana z uresniče- 
vanjem dogovorjene politike o obmejnem gospodarskem so- 
delovanju. V ta namen je bil v tedanjem komiteju organiziran 
poseben sektor za obmejno gospodarsko sodelovanje. Po 
združitvi Republiškega sekretariata za mednarodno sodelova- 
nje z Republiškim komitejem za ekonomske odnose s tujino v 
Republiški komite za mednarodno sodelovanje, obravnava to 
problematiko v okviru komiteja, sektor za sodelovanje s so- 
sednjimi državami. 

V. STANJE NA PODROČJU OBMEJNEGA 
GOSPODARSKEGA SODELOVANJA 

SFR Jugoslavija razvija vsestransko vzajemno koristno so- 
delovanje s sosednjimi državami, katerega pomemben del je 
obmejno gospodarsko sodelovanje. V tem okviru se SR Slo- 
venija aktivno vključuje v oblikovanje in uresničevanje poli- 
tike obmejnega gospodarskega sodelovanja z Italijo, Avstrijo 
in Madžarsko. Pri tem so bili doseženi vzpodbudni rezultati, 
vendar si je treba v bilateralnih odnosih s sosednjimi državami 
še naprej prizadevati za to, da bodo obmejni sporazumi prera- 
sli iz sporazumov o obmejni blagovni ali pa sejemski kompen- 
zacijski menjavi v sporazume o obmejnem gospodarskem 
sodelovanju. 

1. Obmejno gospodarsko sodelovanje z Italijo 
Obmejna blagovna menjava na podlagi Tržaškega in Gori- 

škega sporazuma ima pomemben delež v blagovni menjavi 
SR Slovenije z Italijo. V zadnjih letih je bila obmejna blagovna 
menjava v porastu, občutno pa se je povečala v zadnjih dveh 
letih. Leta 1979 se je menjava po obeh sporazumih povečala 
za 71% (izvoz za 82% in uvoz za 61%), leta 1980 pa se je 
povečala za 28% (izvoz za 41 % in uvoz 14%). Takšen trend se 
nadaljujejo tudi letos, saj se je v prvem tromesečju povečala 
blagovna menjava po obeh sporazumih v primerjavi z istim 
obdobjem lani za 65% (izvoz za 37%, uvoz pa kar za 104%). 
Tako povečanje uvoza v letošnjem letu po obeh sporazumih je 
pripisati dogovorjeni akciji za zmanjševanje pozitivnega salda 
na avtonomnih računih Tržaškega in Goriškega sporazuma, ki 
je v tem času znašal več kot 13,4 mlrd Lit. 

V lanskem letu so bile slovenske organizacije združenega 
dela, ki so registrirane za obmejno blagovno menjavo v SR 
Slovenij, udeležene v izvozu po obeh sporazumih s 63%, 
organizacije združenega dela iz SR Hrvatske pa s 37%. Delež 
slovenskih organizacij združenega dela pri uvozu po obmejni 
blagovni menjavi je bil 61%, delež hrvatskih pa 39%. 

Delež obmejne blagovne menjave v celotni blagovni me- 
njavi SFR Jugoslavije z Italijo predstavlja v letu 1980 nekaj več 
kot 5%, slovenski delež v obmejni menjavi pa predstavlja 16% 
celotne slovenske menjave z Italijo. 

Po usklajenem planu obmejnega blagovnega prometa z 
Italijo, ki je sprejet v okviru interesne skupnosti za obmejno 
gospodarsko sodelovanje, predvidevajo OZD, ki so registri- 
rane v SR Sloveniji za letos 50% povečanje obmejne blagovne 
menjave. 

Struktura blagovne menjave se iz leta v leto izboljšuje, 
čeprav še zmeraj obsega največji del našega izvoza kot uvoza 
le nekaj proizvodov (priloga). V našem uvozu prevladuje re- 
promaterial, pri izvozu pa prevladuje živina, meso in les. 

Prišlo je do določenega povečanja jugoslovanskega izvoza 
blaga višje stopnje predelave, predvsem industrijskih izdel- 
kov, ki pa še ne predstavljajo pomembnejšega deleža. Na 
uvozni strani je vedno manjši delež blaga široke potrošnje, 
povečuje pa se uvoz repromateriala in opreme (v okviru 
opreme predvsem rezervnih delov za investicijsko vzdrževa- 
nje). 

Pomembna stimulativna oblika menjave po Tržaškem spo- 
razumu je brezcarinska menjava po listah C in D, ki znaša 13 
mlrd Lit na vsako stran. Karakteristično za brezcarinsko me- 
njavo v preteklem obdobju je bilo, da smo brezcarinski izvoz 
realizirali predvsem v postavkah prehrambenih artiklov, med- 
tem, ko so druge ostale večinoma neizkoriščene. Zaradi neu- 
strezne strukture na listah brezcarinskega uvoza smo le tega 
vsako leto realizirali minimalno. Novo odobrene brezcarinske 
liste C in D Tržaškega sporazuma omenjene pomanjkljivosti le 
delno odpravljajo. 

Tržaški in Goriški sporazum določata, da se plačevanje 
blaga in storitev obračunava v italijanskih lirah prek avtono- 
mnih kompenzacijskih računov. 

V preteklosti je bil stalno prisoten jugoslovanski pozitivni 
saldo na avtonomnih računih, ki je bil neobrestovan. 

Da bi trajno uredili vprašanje saldov na avtonomnih računih 
in vprašanje plačilnega prometa, se SR Slovenija zavzema za 
spremembo nosilcev avtonomnih računov tako, da bodo pla- 
čilni promet po obeh sporazumih opravljale tiste poslovne 
banke z obmejnega območja, pri katerih združujejo sredstva 
organizacije združenega dela, ki sodelujejo v obmejni me- 
njavi. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je že predlagal Zvez- 
nemu izvršnemu svetu, da sproži postopek za spremembo 
tistega člena Tržaškega sporazuma, ki navaja nosilce avtono- 
mnih računov in da se za nosilca določi Narodna banka 
Slovenije. Le-ta bo nato z rambursnim pooblastilom za oprav- 
ljanje plačilnega prometa, pooblastila poslovne banke, pri 
katerih združujejo sredstva organizacije združenega dela - 
udeleženke v obmejni menjavi. 

Skladno z večanjem obmejne blagovne menjave, so začele 
poslovne vezi s partnerji v italijanskem območju preraščati v 
sodobnejše in kvalitetnejše oblike sodelovanja. 

Na obmejnem območju Italije je ustanovljenih pet podjetij z 
mešanim kapitalom: Tomos Italiana-Gorica, IFAPI-Devin, Ve- 
plas-Špeter Slovenov, Hobles-Špeter Slovenov in Meblo-Go- 
rica. Dolgoročne kooperacije in poslovno tehnično sodelova- 
nje s podjetji na obmejnem območju so vzpostavile: Iplas- 
Koper z Vetroresina - Videm, Adriacomerce - Koper z Elpro - 
Zgonik, Ciciban - Miren z Beneco - Čedad, Iskra - Kranj z Iret 
- Trst in Iskra Št. Jernej z Mipot - Krmin. 

Višje oblike gospodarskega sodelovanja na obmejnem ob- 
močju potekajo v okviru redne menjave med Jugoslavijo in 
Italijo. 

Osimski sporazum, zlasti Sporazum o pospeševanju gospo- 
darskega sodelovanja med SFRJ in Republiko Italijo in prilo- 
ženim pismom omogočajo pospeševanje obmejnega gospo- 
darskega sodelovanja. Člen 9 predvideva izdelavo študij za 
izboljšanje gospodarskega sodelovanja na obmejnih območ- 
jih, člen 10 pa razvijanje višjih oblik gospodarskega sodelova- 
nja. 

V ta namen je SFR Jugoslavija že na dosedanjih zasedanjih 
Mešanega komiteja za gospodarsko sodelovanje z Italijo in 
Mešane delovne skupine za obmejno gospodarsko sodelova- 
nje, predlagala italijanski strani izhodišča za uresničevanje čl. 
9 in 10 tega sporazuma. Za uveljavljanje vsebine čl. 9 ne 
obstaja ustrezno mešano jugoslovansko-italijansko delovno 
telo. 

Italijanska stran je vselej odklanjala kakršnokoli konkretiza- 
cijo nalog, ki izhajajo iz obeh členov sporazuma. Omejila se je 
le na predloge, ki zajemajo blagovno menjavo po Tržaškem in 
Goriškem sporazumu. Prav tako se je italijanska stran sploh 
izogibala kakršnikoli razpravi o tem, kakšna naj bi bila institu- 
cionalna oblika za realizacijo člena 9. Osimskega sporazuma. 

Šele v zadnjem obdobju je italijanska stran v diplomatskih 
kontaktih in na zadnjem zasedanju Mešanega komiteja v 
načelu pristala, da dosedanja mešana delovna skupina za 
obmejno gospodrsko sodelovanje preraste v posebno Me- 
šano meddržavno komisijo za obmejno gospodarsko sodelo- 
vanje, ki bo imela razširjene pristojnosti. 

Poudariti je treba, da je v zadnjem času na italijanski strani 
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pri gospodrstvenikih večji interes za razvijanje višjih oblik 
obmejnega gospodarskega sodelovanja. Konkretne interese 
za sodelovanje posredujejo preko združenja male industrije 
API, gospodarskega konzorcija Friuli Giulia in preko Sloven- 
skega deželnega gospodarskega združenja za Furlanijo-Julij- 
sko krajno. Do tega ima pozitivno stališče tudi Italijansko- 
jugoslovanska zbornica. 

Posebna oblika obmejne blagovne menjave se odvija po 
sejemskem aranžmanu Alpe-Adria v okviru letnih odobrenih 
globalov. Za letošnje leto je odobreni global v višini 6,6 mlrd 
Lit v vsako stran, od tega je OZD v SRS odobreno polovico 
globala. 

Začetek realizacije in sklepanje poslov je vezano za posa- 
mezno sejemsko prireditev, medtem ko se obračunavanje in 
plačilo opravlja kasneje. Razlog za kasnejše obračunavanje in 
plačilo poslov je treba iskati v dejstvu, da so roki za posa- 
mezno sejemsko prireditev daljši od koledarskega leta in se 
realizacija zavleče v naslednje leto. Tako je za leto 1979 
plačanega 90,7 % vsega izvoza in le 63,9 % vsega uvoza, s 
tem, da je realizacija zaključenih poslov 100 %. Za leto 1980 
so se plačila šele začela, saj je plačanega le 4,7 % izvoza, za 
uvoz doslej še ni ničesar plačano. 

Zvezni izvršni svet je junija 1980 sprejel sklep, da pooblasti 
jugoslovanski del mešanega jugoslovansko-italijanskega ko- 
miteja, da listo C prilagaja trenutnim razmeram. Naš interes 
je, da italijanski parlament da italijanskemu delu mešanega 
komiteja enako pooblastilo. 

Nova možnost za razširitev Tržaškega sporazuma in uve- 
ljavljanje višjih oblik gospodarskega sodelovanja,na področju 
ribištva, bi pomenila sklenitev sporazuma o skupni ribolovni 
coni v Tržaškem zalivu. SR Slovenija in Avtonomna dežela 
Furlanija-Julijska krajina sta pripravili predlog naj bi to cono 
vključili v Tržaški sporazum, v katerem naj bi povečali brezca- 
rinski listi menjave C in D v višini 2 mlrd Lit na vsako stran. 
Predlog je v obravnavi pri pristojnih organih na zvezni ravni 
pri nas in v Italiji. 

Prav tako bi bilo potrebno z dopolnitvijo Goriškega in 
Tržaškega sporazuma pospešiti sodelovanje v cestnih tovor- 
nih prevozih ter predvideti poseben kontingent dovolilnic za 
opravljanje cestnih prevozov v okviru Tržaškega in Goriškega 
sporazuma. 

Pomemben dejavnik obmejnega sodelovanja predstavlja 
tudi Sporazum med SFR Jugoslavijo in Republiko Italijo o 
ureditvi osebnega prometa ter suhozemskega in pomorskega 
prevoza in prometa med obmejnimi območji - Videmski spo- 
razum (iz leta 1962), ki ureja prehajanje državne meje, promet, 
valutne in carinske olajšave za imetnike prepustnic, sodelova- 
nje na področju veterine, zdravstva in fitopatologije itd. 

Pomorski prevoz po Videmskem sporazumu opravlja itali- 
janski prevoznik Societa di Navagazione Lloyd Triestino. 

V pripravi je novelacija Videmskega sporazuma (predvide- 
vajo je tudi Osimski sporazumi). Osnutek noveliranega spora- 
zuma vsebuje poenostavitev dokumentov in postopkov za 
njihovo izdajo, razširitev območij veljavnosti sporazuma na 
obeh straneh meje, povečanje carinskih in valutnih olajšav, 
večje ugodnosti za lastnike propustnic. 

Osnutek, ki je bil v načelu že vsklajen na mešano jugoslo- 
vansko-italijanski komisiji, sedaj na italijanski strani še vskla- 
jujejo. 

2. Obmejno gospodarsko sodelovanje 
z Avstrijo 

Dosedanje gospodrsko sodelovanje na obmejnem območju 
z Avstrijo poteka v okviru redne blagovne menjave, na osnovi 
Sporazuma med SFR Jugoslavijo in Republiko Avstrijo o 
blagovnem in plačilnem prometu, Sporazuma med SFR Jugo- 
slavijo in Republiko Avstrijo o obmejnem prometu ter Spora- 
zuma med SFR Jugoslavijo in Avstrijo o gospodarskem, te- 
hničnem in industrijskem sodelovanju ter drugih oblik gospo- 
darskega sodelovanja z Avstrijo, deloma pa tudi preko sejem- 
skih sporazumov med Jugoslavijo in Avstrijo. 

SFR Jugoslavija in SR Slovenija si že vrsto let prizadevata, 
da bi z Republiko Avstrijo sklenili sporazum o obmejnem 
gospodarskem sodelovanju, ki bi omogočil vsestranski ra- 
zmah gospodarskega sodelovanja na obmejnih območjih, 
vključno z razvijanjem višjih oblik gospodarskega sodelova- 
nja, vendar avstrijska stran za sedaj ne kaže posebnega inte- 
resa za sklenitev takega sporazuma. 
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V strukturi ekonomskih odnosov na obmejnem območju 
SFR Jugoslavije in Avstrije je primarna blagovna menjava, 
razvita oblika sodelovanja je tudi blagovna menjava po sejem- 
skih sporazumih medtem, ko se višje oblike gospodarskega 
sodelovanja razvijajo v okviru sporazuma z Avstrijo o gospo- 
darskem, tehničnem in industrijskem sodelovanju. 

Z Avstrijo je sklenjenih 5 sejemskih sporazumov, ki pa niso 
vezani samo na obmejno blagovno menjavo. To so v bistvu 
medzbornični sporazumi, ki jih vsako leto obnavljata Gospo- 
darski zbornici SR Slovenije in SR Hrvaške s trgovinskimi 
zbornicami v avstrijskih mestih Gradec (sejem spomladi in 
jeseni), Celovec (lesni sejem), Innsbruck inObervvarth, kjer se 
sejmi prirejajo. Leta 1976 je bil uveden sejemski sporazum 
Dunaj. Avstrija je vključena tudi v tripartitni sejemski spora- 
zum Alpe-Adria. V realizacijo blagovne menjave po sejemskih 
sporazumih se čedalje bolj vključujejo tudi organizacije zdru- 
ženega dela iz socialističnih republik Bosne in Hercegovine, 
Makedonije in Srbije. 

Zbornice sestavljajo vsako leto v dogovoru z organizacijami 
združenega dela blagovne liste, ki jih potrdi pri nas Zvezni 
sekretariat za zunanjo trgovino, v Avstriji pa ministrstvo za 
trgovino, obrt in industrijo. 

V sejemske kompenzacijske posle se vključujejo predvsem 
trgovske organizacije iz obeh držav. Največkrat imajo sedeže 
izven obmejnega območja. Kompenzacijska oblika poslova- 
nja ugodno vpliva na realizacijo blagovne menjave, čeprav se 
tudi v sejemskih sporazumih odražajo vse tekoče spremembe 
deviznega in blagovnega režima ter kontinuiteta nihanja na 
obeh sosednjih tržiščih. 

Sprva je bil namen sejemskih sporazumov na osnovi kom- 
penzacije omogočiti dodatni izvoz proizvodov, ki so se v 
okviru redne menjave težje prodajali na avstrijskem tržišču. V 
tem smislu so sejemski sporazumi prinesli v preteklosti pozi- 
tivne rezultate. 

V sedanjem trenutku vidimo smisel v tem, da se ta obseg 
povečuje in izboljšuje možnosti proizvodnega sodelovanja z 
izboljšanjem blagovnih list. To pa ne bi smelo izključiti nadalj- 
nje napore za sklenitev sporazuma o obmejnem gospodar- 
skem sodelovanju. 

Zaradi kompenzacijskega načina poslovanja, proizvodne 
organizacije združenega dela niso neposredno vključene v 
realizacijo sejemskih sporazumov. Da bi naredilki premik v 
kvaliteti poslovanja po sejemskih sporazumih, si SR Slovenija 
prizadeva za vključevanje proizvodnih organizacij združe- 
nega dela in drugih oblik proizvodnega sodelovanja v to 
obliko menjave, kar je tudi predpogoj za uspešen razvoj le- 
teh. 

Plani izvoza in uvoza se usklajujejo v okviru Interesne 
skupnosti za sodelovanje z Avstrijo. 

Glede na to, da se realizacija obmejne blagovne menjave, 
kot tudi realizacija menjave po posameznih sejemskih spora- 
zumih statistično ne zajema, je v prilogi pregled plačil v okviru 
sejemskih kompenzacij z Avstrijo v letu 1980 (sejmi: Gradec, 
Celovec, Innsbruck, Eisenstadt, Dunaj), ter pregled realizacije 
od I. 77 do 79 po sejemskem sporazumu Celovec. 

Sodelovanje na podočju višjih oblik gospodarskega sodelo- 
vanja se je pričelo razvijati predvsem na področju skupnih 
vlaganj ter dolgoročnejšega poslovnega povezovanja, kot po- 
sebna oblika sodelovanja, v katerem neposredno sodeluje 
tudi gospodarstvo slovenske narodne skupnosti v Avstriji. 

Možnosti za razvoj višjih oblik gospodarskega sodelovanja 
med našimi organizacijami združenega dela in avstrijskimi 
podjetji na osnovi dolgoročnih sporazumov niso v zadostni 
meri izkoriščene. Razlogi za to, so predvsem v političnih 
odnosih, pomanjkanju programov in projektov za višje oblike 
gospodarskega sodelovanja na obmejnem območju, zastoju 
na področju skupnih vlaganj v Jugoslaviji in s tem tudi na 
obmejnem območju ter slabemu poznavanju zakonodaje in 
predpisov. 

Kot posebna oblika sodelovanja je bilo na obmejnem ob- 
močju Avstrije ustanovljenih 11 jugoslovansko-avstrijskih me- 
šanih podjetij (priloga). V teku je postopek za ustanovitev 
novih mešanih podjetij. 

Sklenjene so tudi pogodbe s področja dolgoročnih proizvo- 
dnih kooperacij (priloga). 

Obmejni promet oseb z Republiko Avstrijo je urejen z med- 
državnim sporazumom, sklenjenim leta 1967. Mešana jugo- 
slovansko-avstrijska komisija, ustanovljena s tem sporazu- 
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mom, se sestaja redno vsako drugo leto iri obravnava vpraša- 
nja, povezana z izvajanjem sporazuma. Pri tem je dan pose- 
ben poudarek iskanju načinov, kako povečati privlačnost to- 
vrstnega prometa. Tako je predvideno povečanje sedaj veljav- 
nih olajšav za prenos blaga, razširitev obmejnega območja ter 
podpiranje in posodabljanje nekaterih mejnih prehodov. 

3. Obmejno gospodarsko sodelovanje z 
Madžarsko 

Do precejšnjega razmaha obmejnega gospodarskega sode- 
lovanja z Madžarsko je prišlo po letu 1977, ko je stopil v 
veljavo »Sporazum o menjavi blaga, storitev in gospodarskem 
sodelovanju v obmejnem prometu med viado SFR Jugoslavije 
in vlado LR Madžarske.« 

S tem sporazumom so bile podane možnosti za širše go- 
spodarsko sodelovanje, saj predvideva poleg blagovne me- 
njave, ki se odvija na osnovi letno določenih blagovnih list v 
katerih je navedeno blago in skupine proizvodov v dogovorje- 
nih kontingentih po količini ali vrednosti, tudi višje oblike 
gospodarskega sodelovanja ter sodelovanje na obmejnih sej- 
mih in razstavah. 

V letu 1978 je SR Slovenija, vzporedno s tem sporazumom, 
začela izvajati sporazum o blagovni menjavi preko blagovnice 
Szombathely, kar je vidno pospešilo blagovno menjavo SR 
Slovenije z Madžarsko. 

Obmejna blagovna menjava tvori še zelo majhen delež v 
celotni blagovni menjavi SFR Jugoslavije z LR Madžarsko. 
Bolj kot ta relativno nizek delež obmejne blagovne menjave v 
celotni blagovni menjavi, pa je pomembno dejstvo, da je 
prisoten vsakoleten trend povečanja obsega blagovne me- 
njave (v letu 1980 je bil dosežen promet preko 20 mio $ na 
vsako stran). Slovenski delež v tej menjavi je precej skromen. 
Kljub temu, da se iz leta v leto povečuje v skupno doseženem 
maloobmejnem prometu SFR Jugoslavije, predstavlja le 15%. 
(Tabelarni prikaz obmejne blagovne menjave SRS z LRM za 
obdobje 1976-1980 v prilogi). 

V začetku leta 1980 so bili na obeh straneh sprejeti načrti za 
povečanje obmejnega gospodarskega sodelovanja, vendar je 
kasneje prišlo do raznih problemov, tako pri realizaciji uvoza, 
kot izvoza, zaradi pogosto menjajočih se predpisov pri nas in 
v Madžarski. Analiza poslovanja v zadnjih mesecih leta 1990 
kaže, da so ponovno nastopili zastoji pri nas zaradi omejeva- 
nja uvoza široke potrošnje, na madžarski strani pa zaradi 
omejenega asortimana blaga za obmejno blagovno menjavo. 

Osnovne vzroke je treba iskati v tem, da se nismo pravoča- 
sno dogovarjali o vrstah, kvaliteti in količini blaga, ki ga 
želimo izvažati in uvažati. Spričo sistema planskega gospo- 
darstva, je za tako planirano obmejno menjavo ostajalo za 
uvoz iz Madžarske na razpolago le blago, ki predstavlja plan- 
ske viške. Zato je bil največkrat razpoložljivi asortiman skrčen 
in količine omejene. 

Te pomanjkljivosti se lahko s pravočasnim planiranjem in 
programiranjem obsega obmejne blagovne menjave ter zago- 
tovilom blagovnih in deviznih kontingentov, v precejšnji meri 
odpravijo. 

Vprašanja, ki so še odprta, zlasti z naše strani, so povezana 
z limitiranjem izvozno-uvoznih planov v obmejnem gospodar- 
skem sodelovanju. Struktura obmejne blagovne menjave SRS 
z Madžarsko je za nas izredno ugodna in je zato ne bi smeli 
omejevati z enakimi ukrepi, kot omejujemo blagovno menjavo 
z Italijo in Avstrijo. 

Po podatkih iz leta 1980, koje bila skupna vrednost izvoza v 
okviru obmejne blagovne menjave 2,269,565.34 $ je reproduk- 
cijski material predstavljal le 40.261,55 $ oz. 5,7%, medtem ko 
je ostali del izvoza odpadel na široko potrošnjo. Uvozili pa 
smo, od skupne vrednosti uvoza 2,060,373,41 $, ker 71% 
reprodukcijskega materiala, blaga široke potrošnje pa le 29%. 

Sporazum o obmejnem gopodarskem sodelovanju je po 
vsebini prvi, ki omogoča razvoj višjih oblik gospodarskega 
sodelovanja na obmejnem območju. Zato je v bilateralnih 
odnosih le malo odprtih vprašanj, ki jih je potrebno urediti. 
Kljub temu si na tem področju sodelovanja zelo počasi utirajo 
pot višje oblike obmejnega sodelovanja, razen blagovnice 
Szombathe!y, drugih konkretnih višjih oblik sodelovanja ni 
bilo. 

Naše organizacije združenega dela poslujejo v obmejnem 
prometu le z dvema vladno pooblaščenima zunanjetrgovin- 
skima podjetjema Hungorcoop in Consumex. Ker se poslova- 
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nje odvija le z omenjenima firmama, ne prihaja do direktnih 
stikov naših OZD z madžarskimi proizvajalci. Tako je prihajalo 
do nezadostnega poznavanja madžarskega tržišča z naše 
strani in je v precejšnji meri bila omejena možnost, da bi se 
razvile višje oblike gopodarskega sodelovanja. 

V zadnjem času še stanje na tem področju postopoma 
izboljšuje. Gospodarske organizacije na obeh straneh meja 
so bile pobudnice in so izoblikovale konkretne predloge za 
nekatere višje oblike gospodarskega sodelovanja na obmej- 
nem območju, predvsem na področju industrijske koopera- 
cije. 

Ob obisku Gospodarske zbornice Slovenije v obmejnih 
županijah (aprila letos) je ugotovljeno, da so rezultati pri 
razvijanju višjih oblik gospodarskega sodelovanja, glede na 
dejstva, da so bile prve pobude v tej smeri sprožene šele 
konec lanskega leta, zelo ugodni. 

V bodoče bo potrebno hitreje razvijati gospodarsko sodelo- 
vanje z obmejno županijo v Madžarski (zlasti županijo Že- 
lezno županijo in Zala), kar je tudi prioritetna naloga Interesne 
skupnosti za obmejno sodelovanje z Madžarsko. 

Za začetek je sprejet program dela z Železno županijo z 
nalogo, da se na obe strani državne meje ugotovi, katera 
podjetja bi lahko sodelovala oziroma dopolnjevala svoj proi- 
zvodni program in tako prispevala svoj delež k razvoju višjih 
oblik gospodarskega sodelovanja. 

V tako začeto delo v okviru Interesne skupnosti za obmejno 
gospodarsko sodelovanje z LRM se tudi že vključuje na novo 
ustanovljeno predstavništvo KONSUMEX v Szombathleyu, ki 
je organiziralo združevanje zainteresiranih podjetij (taršulaš) 
z obmejnega področja. Obstaja interes, da se bo tako zastav- 
ljen program dela v bližnji prihodnosti tudi realiziral. 

ABC Pomurka, Murska Sobota je s firmo Konsumex Buda- 
pest podpisala dolgoročno pogodbo za oskrbo blagovne hiše 
»Borostyank6 Szombathely« v višini 1,5 mio dolarjev na vsako 
stran. 

Kljub vsestranskemu prizadevanju je bila zaradi obojestran- 
skih objektivnih težav šele lansko leto dosežena realizacija 
dogovorjenega obsega menjave. Ker obstojajo realne možno- 
sti in potrebe je za letos predvideno povečanje kvote za 
10-15%. 

Zaradi že omenjenih težav, da sta z madžarske strani poo- 
blaščeni samo dve zunanjetrgovinski organizaciji za obmejni 
blagovni promet katere sodelujejo s celotnim obmejnim po- 
dročjem Madžarske in SFR Jugoslavije, nastopajo zelo pogo- 
sto težave tudi pri zagotavljanju izvoza artiklov za potrebe 
blagovnice Sombathely. Pri uvozu pa je večkrat težko zagoto- 
viti asortiman, ki ga naše gospodarstvo potrebuje. 

Madžarska stran stimulira blagovno menjavo vezano na 
blagovnico v Szombathelyju tako, da pogojuje nakupe s koli- 
čino izvoženega blaga iz podjetij, ki so na tem območju. S tem 
se čedalje bolj postavlja vprašanje razvoja višjih oblik obmej- 
nega gospodarskega sodelovanja s temi podjetji in preko tega 
tudi omogočanje večjega jugoslovanskega izvoza blaga za 
blagovnico v Szombathelyju. 

Odbor Gospodarske zbornice Slovenije za obmejno gospo- 
darsko sodelovanje je že nekajkrat predlagal, da bi ta menjava 
dobila status, ki ga imajo naša lastna in mešana podjetja v 
zamejstvu. Na ta način bi lahko hitreje urejali probleme, ki 
trenutno močno zavirajo blagovne tokove v obeh smereh. 

Trenutno se razmišlja o predlogu, da vsebinsko uravnava- 
nje poslov v okviru tega sporazuma prevzame interesna skup- 
nost oziroma poseben odbor zainteresiranih OZD. 

Delovna skupina v Interesni skupnosti bi morala še letos 
pripraviti predlog nove pogodbe, ki naj bi jo v prihodnjem letu 
podpisali za 5-letno obdobje. Stara petletna pogodba poteče 
prihodnje leto. Ob obisku Gospodarske zbornice Slovenije v 
obmejnih županijah je madžarska stran nekajkrat posebej 
opozorila na velik interes, da to pogodbo ustrezno vsebinsko 
dopolnimo in količinsko povečamo obseg menjave ter podpi- 
šemo za naslednje srednjeročno obdobje. 

Ker kažeta v zadnjem času jugoslovanska in madžarska 
stran precejšen interes za udeležbo na sejmskih prireditvah je 
na pobudo Zvezne gospodarske zbornice lansko leto stekla 
akcija za sklenitev meddržavnega sejemskega kompenzacij- 
skega sporazuma z blagovnimi listami v višini 3 mio dolarjev v 
vsako smer, s tem da bi bila Slovenija v tem prometu udele- 
žena z vključitvijo Pomurskega sejma v Gornji Radgoni na 
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naši strani, s strani madžarske pa sejmi v Szombathelyju in 
Zalaegerszegu. 

Interesna skupnost za obmejno gospodarsko sodelovanje z 
Madžarsko še ni v celoti zaživela kot vsebinski usklajevalec 
poslovnih interesov članic ter skupnosti. 

Zato bo potrebno Interesno skupnost bolj aktivirati in orga- 
nizacijsko ter kadrovsko utrditi njene strokovne službe. V 
zvezi s tem bi kazalo razmisliti, da bi strokovno službo Intere- 
sne skupnosti za obmejno gospodarsko sodelovanje z Mad- 
žarsko združili s sekcijo za Madžarsko, ki vključuje vse OZD, 
ki poslujejo z madžarskimi partnerji izven obmejnega gospo- 
darskega sodelovanja. Na ta način bi laže uskladili splošne in 
posebne interese ter še posebej bolj poudarili obmejno go- 
spodarsko sodelovanje kot integralni del splošnih gospodar- 
skih odnosov z našo severovzhodno sosedo. 

Na področju turizma so že dalj časa konkretni stiki tako z 
obmejnim območjem kakor tudi že s slovensko obalo. Prireje- 
nih je bilo več izmenjav na področju gostinskih storitev. 

Na obeh straneh meje pristopajo k ponudbi »VVeekend« 
turizma. Tu mislijo predvsem na pripravo ponudbe raznih 
dvodnevnih izletov (sobota-nedelja) z vključenimi programi 
folklore, spoznavanje zgodovine obeh narodov ter naravnih 
lepot LR Madžarske kakor tudi SB Slovenije oziroma SFR 
Jugoslavije. 

Maloobmejni promet oseb z Madžarsko ni recipročno re- 
šen, ker je število prehodov za državljane LR Madžarske 
omejeno. Ravno tako ovira večje število prehodov jugoslo- 
vanskih državljanov obvezna menjava za madžarsko valuto na 
obmejnih prehodih. 

VI. PREDLOG SMERNIC IN AKTIVNOSTI ZA 
POSPEŠEVANJE OBMEJNEGA 
GOSPODARSKEGA SODELOVANJA 

Vse naloge organizacij združenega dela, samoupravnih or- 
ganizacij in skupnosti ter drugih organov in organizacij za 
uresničevanje sklepov in stališč Skupščine SR Slovenije o 
obmejnem gospodarskem sodelovanju SR Slovenije s sosed- 
njimi državami z dne 29. 1. 1975 in 15. 3. 1978 ostajajo še 
naprej aktualne. V tem okviru naj bi v naslednjem obdobju 
dali poudarek predvsem planiranju in samoupravnemu orga- 
niziranju v okviru interesnih skupnosti. V odnosih s sosed- 
njimi državami pa se je potrebno še naprej zavzemati za 
krepitev in pospeševanje obmejnega gospodarskega sodelo- 
vanja na izhodiščih, ki so opredeljena v skupščinskih doku- 
mentih o obmejnem gospodarskem sodelovanju. V ta namen 
je pa posebej potrebno: 

Organizacije združenega dela, ki so pristopile v članstvo 
interesnih skupnosti za pospeševanje obmejnega gospodar- 
skega in sosedskega sodelovanja naj dajo v srednjeročnih 
planih gospodarskega razvoja osnovni poudarek predvsem 
razvoju dolgoročnih in višjih oblik gospodarskega sodelova- 
nja na obmejnem območju. Te oblike sodelovanja morajo 
poleg zaposlovanja v obmejnem območju zagotoviti predv- 
sem izvoz jugoslovanskega blaga. 

Organizacije združenega dela, ki sodelujejo v obmejnem 
gospodarskem sodelovanju morajo zagotoviti, da so plani 
gospodarskega razvoja vsebovani v gospodarskih planih te- 
meljnih bank, interesnih skupnosti za obmejno in sosedsko 
sodelovanje, samoupravni interesni skupnosti za ekonomske 
odnose s tujino SR Slovenije in v planih družbenopolitičnih 
skupnosti na vseh ravneh. 

2. 
V interesnih skupnostih za pospeševanje obmejnega go- 

spodarskega in sosedskega sodelovanja je potrebno vzpod- 
buditi postopke samoupravnega urejanja odnosov ter se sa- 
moupravno dogovoriti o združevanju dela in sredstev za ure- 
sničevanje programov s področja obmejnega gospodarskega 
sodelovanja za posamezna obmejna območja. 

Še naprej je potrebno spodbujati samoupravne procese 
združevanja dela in sredstev organizacije združenega dela in 
drugih subjektov iz drugih socialističnih republik in pokrajin, 
ki so zainteresirane za obmejno gospodarsko sodelovanje, da 
se vključujejo v posamezne interesne skupnosti. 

3. 
Potrebno se je na vseh področjih prizadevati za dolgoroč- 

nost in stabilnost veljavnega sistema. To pa pomeni, da je 

potrebno pri oblikovnju tekočega režima na vsako posa- 
mezno leto (oz. za srednjeročno obdobje) v postopku planira- 
nja in predvsem vsklajevanja planov ekonomskih odnosov s 
tujino, obmejnem gospodarskem sodelovanju posvetiti po- 
sebno pozornost, ter v organizacijah združenega dela skozi 
kriterije za vsklajevanje planov vzbuditi njihov lasten ekonom- 
ski interes za sodelovanje na tem področju. 

Na vseh področjih obmejnega gospodarskega sodelovanja, 
zaradi usmeritve na višje oblike, si je potrebno prizadevati za 
dolgoročne in stimulativne rešitve v veljavnem sistemu eko- 
nomskih odnosov s tujino in to v okviru Jugoslavije v drugih 
socialističnih republikah in pokrajinah, kakor tudi v okviru SR 
Slovenije. ... 

Na področju blagovnega režima je potrebno zagotoviti stal- 
nost in pravočasnost dodeljevanja blagovnih in deviznih kon- 
tingentov ter pri tem uveljaviti poenostavljen postopek. 

Proučiti je potrebno možnost stimuliranja višjih oblik ob- 
mejnega gospodarskega sodelovanja preko zmanjšanja oz. 
odprave carinskih dajatev. 

Pospeševanje obmejnega gospodarskega sodelovanja je 
zaradi političnih, ekonomskih in drugih razvitih odnosov, ki se 
razvijajo zlasti preko obmejnih gospodarskih sporazumov, 
sejemskih sporazumov in sporazumov o osebnem prometu, 
prednostna naloga. Zato je potrebno to področje ekonomskih 
odnosov s tujino temu primerno krepiti in vzpodbujati s sti- 
mulativnimi ukrepi, ki jih Samouprvna interesna skupnost SR 
Slovenije za ekonomske odnose s tujino samoupravno dogo- 
varja. 

V prihodnje je tudi potrebno zagotoviti za obmejno gospo- 
darsko sodelovanje tretman konvertibilne menjave ter enako 
kot za menjavo na konvertibilnih območjih uveljavljati tudi za 
obmejno gospodarsko sodelovanje stimulativne ukre[>e. 

Organizacije združenega dela in temeljne banke, članice 
intresne skupnosti za pospeševanje obmejnega gospodar- 
skega sodelovanja si bodo prizadevale v okviru združenih 
bank, združevanja bank Jugoslavije in v okviru Jugoslovanske 
banke za mednarodno ekonomsko sodelovanje za enoten in 
stimulativen tretman financiranja višjih oblik obmejnega go- 
spodarskega sodelovanja. Prav tako naj še naprej razvijajo 
medsebojno sodelovanje z bankami na sosednjih obmejnih 
območjih. 

4. 
Spričo dinamičnega razvoja in sprememb na področju eko- 

nomskih odnosov s tujino, zlasti pa ob prizadevanjih za izva- 
janje ukrepov ekonomske stabilizacije ter ob spremenjenih 
odnosih z Evropsko gospodarsko skupnostjo, je za pospeše- 
vanje potrebno uresničevati predvsem naslednje naloge: 

a) v odnosih z Italijo: 
- V bilateralnih odnosih se bo SR Slovenija še naprej 

zavzemala preko zveznih organov in v neposrednih stikih za 
krepitev in pospeševanje obmejnega gospodarskega sodelo- 
vanja na izhodiščih, ki so opredeljena v skupščinskih doku- 
mentih o obmejnem gospodrskerh sodelovanju in se bo priza- 
devala za uresničevanje nalog iz Osimskih sporazumov, ki se 
nanašajo na krepitev obmejnega gospodarskega sodelovanja. 

- Zavzemati se za posodobitev Tržaškega in Goriškega 
sporazuma, da bi ta v smislu sprejetih sklepov in stališč 
Skupščine SR Slovenije o obmejnem gospodarskem sodelo- 
vanju, zajela vse oblike gospodarskega sodelovanja na ob- 
mejnem območju, da bi se razširila na celotno obmejno ob- 
močje SR Slovenije z Italijo ter da se poenoti sistem blagovne 
menjave za celotno območje. 

- Potrebno je poenotiti način opravljeanja plačilnega pro- 
meta po Tržaškem in Goriškem sporazumu tako, da bo omo- 
gočeno boljše spremljanje realizacije obmejne blagovne me- 
njave in da se omogoči večji vpliv združenega dela preko 
tistih temeljnih bank, pri katerih združuje svoja sredstva. 

- Potrebno se je zavzemati, da gospodarski dejavniki izpol- 
nijo dolgoročno programiranje obveznosti v zvezi z razvojem 
višjih in trajnih oblik obmejnega gospodarskega sodelovanja. 

- Da se formira skupna meddržavna jugoslovansko-itali- 
janska komisija za obmejno gospodarsko sodelovanje, ki bo 
spremljala realizacijo obmejnega gospodarskega sodelova- 
nja, pripravljala predloge za pospeševanje višjih oblik obmej- 
nega gospodarskega sodelovanja in vršila tekoče spremembe 
blagovnih list v okviru dogovorjenih globalov po Tržaškem in 
Goriškem sporazumu. 
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5. 
V odnosih z Avstrijo: 

- še naprej si prizadevati za sklenitev sporazuma o obmej- 
nem gospodarskem sodelovanju, ki naj bi predvsem omogočil 
razvoj višjih oblik gospodarskega sodelovanja na obmejnem 
območju. 

- Zavzemati se za vse pobude in realizacijo gospodarskih 
projektov, ki so plod medsebojnega gospodarskega sodelo- 
vanja, katere predlagajo organizacije združenega dela iz SR 
Slovenije in drugih republik in pokrajin ter podjetja iz avstrij- 
ske Koroške, Štajerske in Grdiščanske. 

- V izgradnjo energetskega terminala in drugih naprav v 
energetski coni v Kopru je treba vključiti koroško gospodar- 
stvo. Prav tako je potrebno intenzivirati sodelovanje SRS in 
Koroške pri izgradnji energetske centrale Kor-Alpe na reki 
Bistrici. 

- Dati vso podporo nadaljnjemu delu v zvezi z izgradnjo 
zimskih športnih turističnih središč na Peci in Peči. 

- Spodbujati vse oblike medzborničnega sodelovanja za 
nemoten potek, spremembe strukture in obsega menjave po 
sejemskih kompenzacijskih sporazumih med Jugoslavijo in 
Avstrijo ter pri tem vsebinsko poglabljati sejemske prireditve 
in zagotoviti udeležbo na recipročni podlagi. 

6. 
V odnosih z LR Madžarsko: • 
- Izkoristiti je treba vse možnosti, ki jih sporazum o obmej- 

nem gospodarskem sodelovanju daje, zlasti pa uresničevanje 
posameznih gospodarskih projektov, ki pomenijo trajnejše 
oblike obmejnega gospodarskega sodelovanja. V ta namen je 
treba skupno z madžarsko vlado iskati rešitve v stimulativnih 
ukrepih. Med drugim se zavzemati za carinske olajšave za 
izdelke, ki so predmet menjave v proizvodni kooperaciji in 
poslovno-tehničnem sodelovanju. 

- V naslednjem srednjeročnem obdobju naj bi podaljšali 
sporazum vezan na veleblagovnico Szombathely ter da se ji 
zagotovi zaradi nemotenega poteka menjave status meša- 
nega podjetja v zamejstvu. 

- Zavzemati se, da se za področje obmejnega gospodar- 
skega sodelovanja formira meddržavna komisija, katere 
osnovna naloga bi bila realizacija obmejnega gospodarskega 
sodelovanja, priprava predlogov za pospeševanje višjih oblik 
obmejnega gospodarskega sodelovanja ter spremembe in 
dopolnitve blagovnih list po obsegu in strukturi za obmejno 
blagovno menjavo. 

- Intenzivirali naj bi vključevaje slovenskih OZD v sejemske 
kompenzacijske posle in sejemske prireditve z LRM, ki naj 
prispevajo k popestritvi in povečanju obmejne blagovne me- 
njave ter drugih oblik obmejnega gospodarskega sodelova- 
nja. 

» Zavzemati se je treba za izgradnjo proge Murska Sobota- 
-Monošter (St.-Gotthard). 

7. 
V okviru komisij za urejanje maloobmejnega prometa oseb 

z Italijo, Avstrijo in Madžarsko se zavzemamo za posodobitev 
omenjenih sporazumov, tako da bi ti čimbolj upoštevali po- 
trebe obmejnega prebivalstva glede urejanja mejnih preho- 
dov, prenosa sredstev preko meje kakor tudi brezcarinskega 
prenosa blaga. 

8. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Gospodarska zbornica 

Slovenije, skupščine občin na obmejnem območju, banke, 
samoupravne organizacije in skupnosti naj v skladu s spreje- 
timi sklepi in stališči SR Slovenije o obmejnem gospodarskem 
sodelovanju ter smernicami za uresničevanje aktivnosti s tega 
področja izdelajo svoje programe za pospeševanje obmej- 
nega gospodarskega sodelovanja ter jih medsebojno usklaju- 
jejo, da bodo v njih vsebovane naloge, predvideni ukrepi in 
aktivnosti kakor tudi nosilci aktivnosti za pospeševanje ob- 
mejnega gospodarskega sodelovanja. Omenjene programe je 
potrebno v okviru sodelovanja z zainteresiranimi republikami 
in pokrajinami in v zveznih organih uskladiti zaradi zagotav- 
ljanja enotnega obravnavanja obmejnega gospodarskega so- 
delovanja. 

PRILOGE 

POROČILO O URESNIČEVANJU SKLEPOV IN STALIŠČ 

O OBMEJNEM GOSPODARSKEM SODELOVANJU SR 

SLOVENIJE S SOSEDNJIMI DRŽAVAMI, KI SE 

NANAŠAJO NA PODROČJE PROMETA, ENERGETIKE 

IN MEJNIH PREHODOV 

Italija 

Železniški promet 
- Mejni prehod Nova Gorica je odprt za ves promet (tudi za 

tranzit). 
- Nočni promet je vpeljan na mejni postaji Opčine, ne pa 

preko Gorice, ker za to zaenkrat ni potrebe, saj je promet 
preko Gorice v upadanju. 

- Italijanska stran še ni dala soglasje za uvedbo potniških 
vlakov do Gorice (Sedaj vozijo mešani vlaki). Razlog je v tem, 
da je postaja predaleč od središča mesta. Poraja pa se ideja, 
da se ob podaljšanju postaje Nova Gorica omogoči potnikom, 
da se preko cestnega prehoda Erjavčeva cesta pride v mesto 
Gorica. 

- Tovorni tranzitni promet na relaciji Jesenice-Nova Gori- 
ca-Trst se ne opravlja. Vzrok je v tem, da je italijanska tarifa 
bistveno nižja od naše, v Italiji pa še vedno velja minimalna 
tarifna razdalja 30 km. 

- Železniška postaja Sežana je v rekonstrukciji. 
- Uvedena je specializacija vlakov pri izvozu za določene 

vrste blaga, tako npr. za umetna gnojila ter za živino in les v 
izvozu oziroma tranzitu. 

- Odnosi v tehnično-vozni službi so nespremenjeni. Te- 

hnična primop'redaja vozil v Sežani bo aktualna ob dokonča- 
nju postaje Sežana. Carinjenje blaga v Sežani se opravlja 
samo za blago, ki potuje najdalj do Ljubljane oziroma za 
blago, ki zahteva dodatne necarinske preglede (veterinarske, 
fitopatološke). 

- Obseg izvoza živine preko Sežane je bistveno padel in 
zato povečanje kontingentov ni potrebno. 

- Ustanovljena je stalna Mešana komisija za promet ter 
tehnična in komercialna komisija. 

V sklepih in stališčih ni navaden problem, da so postanki 
potniških vlakov na jugoslovanskih mejah med najdaljšimi v 
Evropi. Problem se zaenkrat ne rešuje. 

Cestni promet in mejni prehodi 
- Cesta prek mejnega prehoda Učeja je delno asfaltirana (v 

dolžini 4 km). 
- Financiranje (in sofinanciranje) cestnih povezav mejnih 

prehodov za obmejni promet na Tolminskem Robedišče-ju- 
gosiovansko-italijanska državna meja, Logje-Robedišče, 
Staro Selo-Breginj, Most na Nadiži, Livek-Kolovrat) je ure- 
jeno. 

- Mejni prehod Fernetiči je v gradnji in bo čez kakšen 
mesec že odprt. 
- Dela na mejnem prehodu Vrtojba so v zaključni fazi. 
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Predvidoma bo odprt v začetku septembra. 
- Suhozemni terminal v Sežani je že zgrajen. 
- Železniška postaja v Sežani je v rekonstrukciji. 
- Mejni prehod Erjavčeva cesta - S. Gabriele je bil odprt 23. 

2. 1980. 
- Gradnja mejnega prehoda Britof-Molino Vecchio (most in 

ustrezne cestne povezave) je v teku. 
- Mejni prehod Lipica - prekategorizacija je odobrena in bo 

verjetno odprt za mednarodni promet jeseni. 
- Mejni prehod Rateče-Fužine-Lago je prekatogoriziran v 

prehod z mednarodni carinski tovorni promet, vendar cestne 
povezave ne ustrezajo. 

- Otvoritev mejnih prehodov za mednarodni promet Most 
na Nadiži, Na Livku, Pleštvo-zaenkrat stoji. 

- Odprtje mejnega prehoda na Sedlu Prevala (Kanin) bo 
uradno italijanski strani predlagano na predsedniškem se- 
stanku SMK za izvajanje doiočb Videmskega sporazuma. 

- Povezava Goriških Brd z Novo Gorico: cesta pod Saboti- 
nom se že gradi, podpisan je že Pravilnik o uporabi Sabotin- 
ske ceste čez italijansko ozemlje. 

Na področju energetike 
- Zgrajen je 400; km daljnovod Divača-Redipuglia, ki bo 

začel obratovati v letošnjem letu. 
- Pri izgradnji HE Solkan je italijanska stran neuradno 

izrazila pripravljenost za sodelovanje za sofinanciranje iz- 
gradnje s tem, da bi bodoča hidrocentrala regulirala vodostoj 
reke Soče in bi s tem odpadla na italijanski strani gradnja 
pregrade pri Pevmskem mostu. 

- V Šempetru pri Novi Gorici je delno že izgrajena razdelilna 
postaja, ki bo služila za prevzem bodočega alžirskega plina. 

Sodelovanje luk severnega Jadrana 
V okviru Delovne skupnosti Alpe-Jadran se intenzivno ra- 

zvija sodelovanje severno-jadranskih luk. V jeseni 1981 je 
predvidena skupna predstavitev vseh severnojadranskih luk 
na Bavarskem. 

Problematika vodne poti Donava-Sava-Soča-Jadran se 
proučuje v okviru Republiškega komiteja za varstvo okolja in 
urejanje prostora. 

Obalna pomorska plovba 
Obalno pomorsko plovbo med obmejnimi italijanskimi in 

jugoslovanskimi lukami opravlja v skladu z določili Videm- 
skega sporazuma samo italijanska družba z eno ladjo. Svoje 
obveznosti (vozni red, trojezičnost) redno izpolnjuje. Na jugo- 
slovanski strani zaenkrat kljub poskusom (imamo delovno 
organizacijo v ustanavljanju) ni ekonomskega interesa za to 
dejavnost. 

Zračni promet 
Status terciarnih športnih letališč je v razpravi v okviru 

Delovne skupnosti Alpe-Jadran. 

Avstrija 
Železniški promet 
- Razbremenitev proge Ljubljana-Jesenice-Podrožca ni 

realizirana, ker se ugotavlja, da tokovi blaga zahtevajo pre- 
voze preko Jesenic. 

- Samo mednarodni potniški vlak iz zahodne Evrope vozi 
preko Šentilja, vendar je bila zaradi premajhnega števila pot- 
nikov trasa skrajšana do Zagreba. 

- Z izgradnjo 2. tira proge Jesenice-Podrožca je odstra- 
njeno največje ozko grlo med Avstrijo in Jugoslavijo. 

- Načrti za prevoz avtomobilov skozi železniški predor Ka- 
ravanke niso bili realizirani. Vzrok so tehnične možnosti, 
rekonstrukcija železniške postaje na Jesenicah, prav tako pa 
tudi občina Jesenice ni dala soglasja za lokacijo. 

- Do uvedbe direktnih vlakov na relaciji Celovec-Ljubljana 
ni prišlo, predvsem zaradi premajhnega števila potnikov. 

- Tovorni promet za luko Koper se usmerja preko Nove 
Gorice (zlasti prevoz velikih kontejnerjev). 

Cestni promet In mejni prehodi 
- 30. 6. 1979 je bila izvršena prekategorizacija štirih mejnih 

prehodov, Jurij, Trate, Gederovci, Radlje. 
- Otvoritev mejnega prehoda Kuzma je bila 19. junija 1981. 
- Modernizacija mejnega prehoda Šentilj je v izgradnji. 
- V teku so pogajanja za odpiranje mednarodnega mej- 

nega prehoda na Pavličevem sedlu in na Koprivni-Luže. 
Na področju energetike 
- Uresničeno je paralelno obratovanje elektroenerget- 

skega sistema. 
- Načrtuje se izgradnja 300 Kv daljnovoda, ki bo povezoval 

Maribor z Avstrijo. 
- V okviru Murske komisije potekajo z Avstrijo razgovori o 

optimalni izkoriščenosti vodnega potenciala za bodoče mur- 
ske elektrarne. 

- V okviru Dravske komisije pa potekajo skupni dogovori o 
izkoriščenosti Drave za bodoče elektrarne. 

- V pripravi je gradnja HE Bistrica na avstrijski strani, v 
teku so dogovori o vključitvi jugoslovanske strani v skupna 
vlaganja pri izgradnji omenjene hidrocentrale. 

Madžarska 
Železniški promet 
Jugoslovanske železnice (ŽG Ljubljana) in madžarske že- 

leznice so v letu 1981 dokončno uskladile tehnične parame- 
tre, stične točke in predviden obseg prometa na možni novi 
železniški progi Murska Sobota-Monošter (Szentgothard). 
Madžarske železnice ne kažejo večjega interesa za izgradnjo 
nove proge, ker jim zmanjšuje delo v tranzitu, če pa bi prišlo 
do sporazuma obeh vlad, pa so pripravljene pristopiti h kon- 
kretnemu dogovoru. Prometni inštitut ŽG Ljubljana dokon- 
čuje študijo za izgradnjo omenjene proge. 

Cestni promet in mejni prehodi 
- Trenutno poteka modernizacija mejnega prehoda Hodoš. 
Na področju energetike 
- Prizadevanja so usmerjena v skupne dejavnosti pri odkri- 

vanju novih nahajališč plina in nafte, kot pri izmenjavi stro- 
kovnih izkušenj pri izkoriščanju že odkritih virov. Ustanovili 
so posebno strokovno komisijo, ki se redno sestaja. 

Zračni promet 
Nikakršen napredek pa ni bil dosežen v povezavi zračnega 

prometa z Madžarsko, 

realIzacija obmejene blagovne menjave po tržaškem in goriškem sporazumu 
- v mio Lit 

Tržaški sporazum ^ ^ 197? 1978 1979 1980 1980 1981 
1—3 1—3 

Izvoz 9-156 12.355 19.645 15.862 29.640 40.830 8.534 12.139 
Uvoz 9.372 16.784 12.208 18.628 28.721 35.100 J.617 14.234 
Skupaj 18.528 2J>!139 31 853 3*490 58.361 75.930 15.151 26.373 

Goriški sporazum 2 {J24 6 48Q 9 229 5.138 8.450 13.116 3.468 4.257 

3 2 887 4 718 5.101 4.838 8.838 7.411 1.963 3859 
Skupaj 5.711 11.189 14.330 9.934 17.294 20.527 5.431 8.116 
Skupaj Tržaški in Goriški sporazum ^ ^ 46 183 44.424 75.655 96.457 20.582 34.480 
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PRILOGA 1 
STRUKTURA UVOZA IN IZVOZA PO 
GORIŠKEM IN TRŽAŠKEM SPORAZUMU ZA 
LETO 1980 
Goriški sporazum 
Izvoz 
Les 37% 
Konji 29% 
Mesto 10 
Gobe 8% 
Ostalo 16% 

Uvoz 
nadomestni deli 40% 
barve, laki 13% 
polietilen, PVC 12% 
žage, stroji 9% 
filmi, RTG filmi 8% 
ostalo 18% 

Tržaški sporazum 
Izvoz 
Živo govedo 25% 
Žagan les 18% 
Živi konji 14% 
Goveje meso 10% 
Metalni izdelki 9% 
Ostalo 24% 

uvoz 
stroji 22% 
proizvodi kem. ind. 21% 
umetne smole 11% 
proizvodi rastlin. 8% 
izvora 
kovinski izdelki 8% 
ostalo 30% 

IZVOZ IN UVOZ V OKVIRU SEJEMSKIH 
KOMPENZACIJSKIH ARANŽMAJEV (sejmi: 
Gradec, Celovec, Innsbruck, Eisenstadt) 

leto 1979 
leto 1980 

Izvoz 
70.000.000 Asch 

105.000.000 Asch 

Uvoz 
70.000.000 Asch 

105.000.000 Asch 

IZVOZ IN UVOZ V OKVIRU SEJEMSKEGA 
KOMPENZACIJSKEGA ARANŽMAJA (sejem: 
Dunaj) 

leto 1979 
leto 1980 

Izvoz 
13.000.000 Asch 
19.500.000 Asch 

Uvoz 
13.000.000 Asch 
19.500.000 Asch 

IZVOZ IN UVOZ V OKVIRU SEJEMSKEGA 
ARANŽMAJA ALPE-ADRIA - AVSTRIJA 

leto 1979 
leto 1980 

Izvoz 
15.750.000 Asch 
23.625.000 Asch 

Uvoz 
15.750.000 Asch 
23.625.000 Asch 

TABELA 2 . 
PRILIV IN ODLIV PLAČILNIH SREDSTEV PO SEJEMSKIH SPORAZUMIH 
AVSTRIJA - DECEMBER 1979 

jan.-dec. 
1978 

december 
1979 

v tisočih Sch 
jan.-dec. 

1979 
GRADEC 

CELOVEC 

INNSBRUCK 

EISENSTADT 

DUNAJ 

ALPE - ADRIA - AVSTRIJA 

IZVOZ 
UVOZ 
IZVOZ 
UVOZ 
IZVOZ 
UVOZ 
IZVOZ 
uvoz 
IZVOZ 
uvoz 
IZVOZ 
uvoz 

23.212 
23.169 
19.923 
19.963 
15.273 
15.031 
9.015 
8.833 

13.739 
12.270 
11.758 
11.758 

1.889 
2.085 

260 
354 

1.143 
1.047 

579 
556 

148 
1.008 
1.008 

23.775 
23.435 
12.381 
12.554 
13.990 
13.853 
4.517 
4.417 

12.825 
14.796 
7.265 
7.265 

TABELA 3 
PRILIV IN ODLIV PLAČILNIH SREDSTEV PO SEJEMSKIH SPORAZUMIH 
AVSTRIJA - DECEMBER 1980 

Jan.-Dec. 
1979 

December 
1980 

Jan.-Dec. 
1979 

V 000 Sch 
Jan.-Dec. 

1980 
GRADEC 

CELOVEC 

INNSBRUCK 

EISENSTADT 

DUNAJ 

ALPE - ADRIA - AVSTRIJA 

IZVOZ 
UVOZ 
IZVOZ 
UVOZ 
IZVOZ 
UVOZ 
IZVOZ 
UVOZ 
IZVOZ 
uvoz 
IZVOZ 
UVOZ 

23.775 
23.435 
12.371 
12.554 
13.990 
13.853 
4.517 
4.417 

12.825 
14.796 
7.265 
7.265 

3.670 
3.596 
4.500 
4.503 
1.443 
1.422 

171 
168 
708 
694 

2.678 
2.678 

23.775 
23.435 
12.371 
12.554 
13.990 
13.853 
4.517 
4.417 

12.825 
14.796 
7.265 
7.265 

26.896 
26.285 
13.850 
13.998 
16.242 
16.110 
5.142 
5.041 

14.277 
14.560 
17.567 
18.372 
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TABELA 4 
PRILIV IN ODLIV PLAČILNIH SREDSTEV PO SEJEMSKIH SPORAZUMIH 
AVSTRIJA - JUNIJ 1981 

v 000 Sch 

GRADEC 

CELOVEC 

INNSBRUCK 

EISENSTADT 

DUNAJ 

ALPE-ADRIA - AVSTRIJA 

IZVOZ 
UVOZ 
IZVOZ 
UVOZ 
IZVOZ 
UVOZ 
IZVOZ 
UVOZ 
IZVOZ 
uvoz 
IZVOZ 
uvoz 

PREGLED VIŠJIH OBLIK 
GOSPODARSKEGA SODELOVANJA Z 
AVSTRIJO 

Na področju dolgoročnih proizvodnih kooperacij obstaja 
naslednje sodelovanje: 

BPT Tržič sodeluje pri proizvodnji posteljnega perila s po- 
djetjem Getzner-Mutter A. G. Bludenz. Pogodba je bila skle- 
njena 1975. leta in podaljšana v letu 1980. 

Avtoradgona, Gornja Radgona sodeluje s firmo Hoval- 
Felco, Sv. Štefan na področju prenosnih naprav zaprečišče- 
vanje odpadnih voda. 

Rudnik svinca in Topilnica Mežica sodeluje s tovarno aku- 
mulatorjev Dr. Leopold Jungfer pri predelavi svinca. 

Vlaganje sredstev tujcev v domače organizacije združenega 
dela: 

Slovenijales je družabnik v mešanem podjetju Intertrade, 
Celovec 

Tehnoimpex, Salonit Anhovo in Autocommerce imajo me- 
šano trgovinsko podjetje Sateko v Gradcu. Osnovna dejav- 
nost firme je realizacija sejemskih aranžmajev. IMP mešano 
proizvodno podjetje v Šentjakobu v Rožu Ljubljanska banka 
ima poslovni enoti v Celovcu in na Dunaju 

Alpetour, Škofja Loka ima mešano podjetje s sedežem v 
Železni Kapi i, Očko 
Donit Medvode ima mešano proizvodno podjetje v Smihelu 
pri Pliberku 
Elan Begunje ima mešano proizvodno trgovsko organizacijo v 
Brnci na Koroškem 

Toper Celje ima mešano proizvodno-trgovsko podjetje v 
Pliberku, 

Zdravilišče Radenska ima mešano proizvodno podjetje v 
Žetincih, 
Slovenijapapir je s švicarskim partnerjem soustanovitelj me- 
šanega podjetja papirne celuloze v Reberci, 
Lesnina Ljubljana in žagarski obrat Trampuž - imata skupno 
proizvodno podjetje v Pliberku. 

VIŠJE OBLIKE GOSPODARSKEGA 
SODELOVANJA Z ITALIJO 

V zadnjih letih je na obmejnem območju prišlo do nastanka 
novih višjih oblik gospodarskega sodelovanja. 

Ustanovljena so naslednja podjetja z mešanim kapitalom: 
1. TOMOS - Gorica, katerega dejavnost je proizvodnja in 

montaža sestavnih delov in gotovih motornih vozil, krmnih 
motorjev, lahke kmetijske mehanizacije, agregatov ... 

jan.-dec. 
1980 

junij 
1981 

jan.-junij 
1980 

jan.-junij 
1981 

26.896 
26.285 
13.850 
13.998 
16.242 
16.110 
5.142 
5.041 

14.277 
14.560 
17.567 
18.372 

2.261 
2.255 
2.443 
2.394 
3.582 
3.549 
1.465 
1.436 

851 
890 

2.607 
2.607 

11.570 
10.916 

5.791 
5.864 
5.623 
5.592 
1.330 
1.303 
4.583 
4.888 
7.882 
7.878 

9.363 
9.227 
9.353 
8.985 

11.625 
10.523 
4.085 
4.002 
4.968 
4.907 
6.444 
6.444 

2 VEPLAS (IPLAS-VETRORESINA), Videm - proizvodnja 
cevi in armirane plastike, tankov za uskladiščenje kemičnih, 
petrokemičnih ter prehrambenih proizvodov itd. 

3. MEBLO ITALIANA, Gorica, ki proizvaja in prodaja vse 
vrste proizvodov in polproizvodov - lesne in sorodne proi- 
zvodnje. Podjetje je v kooperaciji z italijansko firmo Alpina 
pričelo s proizvodnjo motornih pil. 

4. IRET-ELEKTRONIKA, Trst - proizvodnja radio, elektro in 
telekomunukacijskih naprav. 

5. ELPRO, Zgomik, Trst - proizvaja električne aparate, 
električne kable, rezervne dele, gotove proizvode in polproi- 
zvode iz plastike. 

6 I F A. P. I. (skladišča in hladilniki) Trst - ulov svežih rib, 
konzerviranje, predelava in prodaj, predelava in konzerviranje 
sadja in zelenjave ter izdelava embalaže za lastno uporabo. 

7. HOBLES, Špeter Slovenov, ki proizvaja gradbeno 
opremo (vrata, okna). . . 

8. ALPETOUR - turistična agencija Trst. Organizira izlete, 
letovanja, organizira in usmerja turiste v Jugoslavijo. Z jugo- 
slovanskimi in italijanskimi agencijami koordinira skupni na- 
stop na tržišču. 

9. MIPOT, S. P. a. Krmin, proizvodnja elektronike 
Na področju dolgoročnih proizvodnih kooperacij pa ob- 

staja naslednje sodelovanje: 
1. SGP Nova Gorica in Primorje Ajdovščina sodelujeta pri 

proizvodnji gradbenih elementov z gradbenim podjetjem Be- 
nedil iz Čedada. 

2. Beneco iz Čedada proizvaja v sodelovanju z Elanom 
smučarske palice itd. 

Tabelarni prikaz obmejne blagovne menjave SR Slovenije z 
LR Madžarsko v obdobju 1976-1980 po podatkih Narodne 
banke Slovenije: 
leto 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

indeks 
77/76 
78/77 
79/78 
80/79 

izvoz 

394.775 
431.331 
842.177 

1.498.030 
2.269.000 

112 
195 
178 
151 

uvoz 

564.192 
370.084 

1.140.000 
1.527.102 
2.060.000 

66 
308 
134 

134,9 

skupaj 
v dolarjih 

849.947 
801.415 

1.956.177 
3.025.132 
4.329.000 

94 
244 
155 
143 
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POROČILO 

o ukrepih za zagotavljanje socialne 

varnosti delavcev Rudnika Idrija in 

nadaljnjega razvoja občine Idrije v 

obdobju 1977-1980 (ESA-799) 

V začetku leta 1977 je Rudnik živega srebra Idrija prenehal s 
proizvodnjo živega srebra. Da bi čim bolj učinkovito in s čim 
manj bolečimi posledicami premostili težave zaradi prekinitve 
te proizvodnje, je bil na podlagi Zakona o zagotavljanju so- 
cialne varnosti delavcev Rudnika Idrija in nadaljnjega razvoja 
občine Idrija sprejet družbeni dogovor, s katerim so se podpi- 
sniki obvezali, da bodo v okviru široke solidarnostne aktivno- 
sti v SR Sloveniji pomagali prebroditi posledice zaradi izpada 
dohodka v občini Idrija po prekinitvi proizvodnje živega sre- 
bra ter zagotoviti socialno varnost delavcev rudnika. 

To poročilo podrobno prikazuje vse aktivnosti in ukrepe, ki 
so jih podpisniki družbenega dogovora uresničili v zvezi s 
tem. 

I. VZROKI ZA SKLENITEV DRUŽBENEGA 
DOGOVORA 

Rudnik živega srebra Idrija je bil v občini Idrija že stoletja 
glavni no,silec družbenoekonomskega razvoja. Vsa povojna 
leta je bil največja organizacija združenega dela v občini in je 
zaposloval preko 900 delavcev. Od letne proizvodnje živega 
srebra, ki se je gibala med 500 in 600 tonami, je rudnik 
prodajal okoli 90% v tujino in bil tako močno odvisen od 
gibanj na svetovnem trgu. Posebne zahteve po zavarovanju 
okolja in tehnološki napredek pri uporabi živega srebra v 
proizvodnji sta povzročila zmanjšanje porabe živega srebra. 
Cena živega srebra se je sicer tudi v prejšnjem času gibala v 
približno sedemletnih ciklusih, vendar tokrat iz navedenih 
vzrokov ni prišlo do ponovnega porasta cen Le-ta, ki je 
dosegla tudi višino 750 US$3 3a jeicneHKo »mera cpeSpa, je 
TaKo HspejtHo nafljia Ha 90 YC$. Rudnik je tako od leta 1975 
dalje posloval z izgubo. 

Izpad dohodka rudnika je težko prizadel celo občino Idrija 
Izredno se je poslabšal položaj občine, merjeno z družbenim 
proizvodom na prebivalca. Medtem, ko je bil le-ta v letu 1970 
za 5% Višji od poprečja v Sloveniji, je bil nižji leta 1975 za 32% 
in leta 1976 za 30%. Tako je občina Idrija zdrknila na lestvici 
slovenskih občin iz 18. mesta v letu 1970 na 42. mesto v letu 
1976. Pri tem je bilo posebej zaskrbljujoče, da se je zaradi 
izgube rudnika v družbenem proizvodu občine močno pove- 
čal delež osebnih dohodkov in znižal delež sredstev za razširi- 
tev materialne osnove dela. 

!!. SPREJETI UKREPI ZA ZBOLJŠANJE 
POLOŽAJA RUDNIKA IN OBČINE 

Zaradi težkega položaja rudnika in občine je Skupščina SR 
Slovenije v marcu 1977 sprejela Zakon o zagotavljanju so- 
cialne varnosti delavcev Rudnika Idrija in nadaljnjega razvoja 
občine Idrija (Uradni list SRS, št. 7/77). 

Zakon je ugotovil potrebo po ekonomski in družbeni soli- 
darnostni akciji organizacij združenega dela, samoupravnih 
interesnih skupnosti, bančnih organizacij in skupnosti v SR 
Sloveniji ter predvidel postopek za družbeno dogovarjanje in 
samoupravno sporazumevanje o združevanju dela in sred- 
stev. Zakon je tudi določil, da se z družbenim dogovorom 
določi program zagotovitve socialne varnosti delavcev ru- 
dnika in nadomestitve izpadlega dohodka v občini Idrija, 
način združevanja sredstev, vlaganj in sovlaganj ter način 
začasnega reševanja socialnih in drugih problemov. 

Na pobudo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije je bil 

koncem leta 1977 sprejet družbeni dogovor o ukrepih za 
zagotavljanje socialne varnosti delavcev Rudnika Idrija in 
nadaljnjega razvoja občine Idrija v obdobju 1977-1980 (Ura- 
dni list SRS, št. 24/77). Dogovor so podpisali Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije, Izvršni svet skupščine občine Idrija, 
Zveza sindikatov Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, 
banke s sedežem v Sloveniji, Sklad skupnih rezerv gospodar- 
stva Slovenije in devet samoupravnih interesenih skupnosti. 
Za realizacijo svojih obveznosti je Skupščina SR Slovenije 
sprejela še posebej zakon o Rudniku živega srebra Idrija 
(Uradni list SRS, št. 13/79), ki je določil, da je dejavnost 
rudnika splošnega družbenega pomena, opredelil poslovanje 
rudnika in zagotovil dotacijo iz republiškega proračuna za 
vzdrževanje rudnika in rudniških naprav v letih 1979 in 1980. 

III. INVESTICIJE ZA NADOMESTITEV IZPADA 
DOHODKA V OBČINI IN PREZAPOSLOVANJE 
DELAVCEV RUDNIKA 

Družbeni dogovor je na področju občine in rudnika Idrija 
zasledoval dva osnovna cilja: 

- nadomestiti izpad dohodka, ki je nastal zaradi prenehanja 
proizvodnje v rudniku, in 

- zagotoviti socialno varnost delavcev rudnika, ki so postali 
odvišni. 

Za dosego teh ciljev so v občini Idrija pristopili k vlaganjem 
v 14 objektov v novo izgradnjo, razširitev ali rekonstrukcijo. 
Skupno so bila po cenah leta 1979 predvidena vlaganja v 
osnovna sredstva v višini 925 mio dinarjev. Vlaganja v tekočih 
cenah so naslednja: 

v 000 din 
205.883 
544.414 

- iz lastnih sredstev 
- iz kreditov bank s sedežem v Sloveniji 
- iz kreditov sklada skupnih rezerv 
gospodastva Slovenije 54.703 
- iz kreditov Sklada skupnih rezerv 
gospodarstva qbčine Idrija 5000 
- iz kreditov Zavarovalne ^kupnosti Triglav 61.103 
- iz sredstev drugih organizacij - 
sovlaganja 23.500 
- iz domačih komerialnih kreditov 86.730 
- iz inozemskih komercialnih kreditov 69.787 
Skupaj 1,051.120 

Izvedene so bile naslednje investicije: 
1. Gostol Nova Gorica, TOZD tovarna strojev Idrija - vlaga- 

nja v proizvodnjo opreme za pekarne v Idriji. Predračunska 
vrednost investicija znaša 130,626.000 dinarjev. Vlaganja ka- 
snijo zaradi zamud izvajalcev in bo tovarna predvidoma za- 
čela s proizvodnjo v oktobru 1981. 

2. Slovenijales Idrija - razširitev in izgradnja proizvodnih 
kapacitet v TOZD Žaga in TOZD Kolonialno pohištvo. Vlaganja 
so znašala 202,587.000 dinarjev in 31,281.000 dinarjev. Posku- 
sna proizvodnja TOZD Žage v Godoviču je pričela že v juliju 
1980, redna proizvodnja pa v oktobru 1980. V TOZD Kolo- 
nialno pohištvo v Cerknem je bila izvedena rekonstrukcija. 
Naložbi dajeta predvidene rezultate. Obstoja še nerešeno 
vprašanje pokritja podražitev okoli 20 mio dinarjev. 

3. ETA Cerkno - vlaganja v modernizacijo proizvodnje (67 
mio dinarjev), razširitev orodjarne (31,366.000 dinarjev), mo- 
dernizacijo galvane (38,4 mio dinarjev) ter v gradnjo skladišč 
in modernizacijo TOZD Plošča (126,216.000 dinarjev). Vlaga- 
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nja so gotova razen v modernizacijo galvane, ki je v zaključni 
fazi. 

4. Avtoprevoz Idrija, TOZD Promet Idrija-vlaganja v izgrad- 
njo servisa za osebna vozila in tehnične preglede v vrednosti 
34,569.000 dinarjev. Objekt je začel z delom v maju 1980. 

5. IMP TIO - vlaganja v program industrijske opreme in 
proizvodnjo industrijske opreme v vrednosti 30,653.000 dinar- 
jev in 128,490.000 dinarjev. Tovarna v Godoviču je začela s 
poskusno proizvodnjo v marcu 1981. 

6. Tovarna kolektorjev Idrija - vlaganja v razširitev proizvo- 
dnih kapacitet v vrednosti 68,161.000 dinarjev. Investicija je 
bila končana že v letu 1979 in so rezultati višji od pričakova- 
nih. 

7. Iskra TME, Spodnja Idrija - vlaganja v modernizacijo 
proizvodnje (31,536.000 dinarjev) in proizvodnjo kompresor- 
skih motorjev (26,371.000 dinarjev). Vlaganja so gotova. 

8. Lipa Ajdovščina, TOZD Idrija - izgradnja obrata sedež- 
nega in masivnega pohištva v Črnem vrhu nad Idrijo. Naložba 
je znašala 63,429.000 dinarjev in je bila gotova v maju 1980 ter 
daje predvidene rezultate. 

9. Zidgrad, Idrija - izgradnja separacije in tovarne v predra- 
čunski vrednosti 40,435.000 dinarjev. Program za izgradnjo 
teh naložb je v reviziji. 

Na temelju izvedenih investicij in predvidevanj pri tistih, ki 
še niso končane, so oziroma bodo v občini Idrija odprta 
delovna mesta za naslednjo število delavcev v posameznih 
organizacijah združenega dela: 

skupaj od tega 
delavcev 
rudnika 

135 135 
76 22 
70 70 
27 27 
79 70 
56 31 
53 53 
58 7 
11 11 

565 426 

1. Gostot 
2. Slovenijales 
3.ETA 
4. Avtoprevoz 
5. IMP 
6. Kolektor 
7. Iskra 
8. Lipa 
9. Zidgrad 
Skupaj 

IV. IZVAJANJE SPREJETIH OBVEZNOSTI 
PODPISNIKOV DRUŽBENEGA DOGOVORA 
1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je: 

- iz republiške kvote odobril vse zahtevke za uvoz opreme 
za potrebe novih del za prezaposlitev delavcev rudnika; 

- priporočil Samoupravni interesni skupnosti za ekonom- 
ske odnose s tujino, da pospešeno obravnava zahtevke za 
uvoz opreme iz republiške kvote v okviru sprejetih meril, ki se 
uvaža za potrebe novih del za zaposlitev delavcev rudnika; 
SISEOT je to priporočilo upoštevala v okviru možnosti in v 
tem pogledu ni bilo prigovorov s strani investitorjev; 

- v okviru veljavnega sistema davčnih olajšav predlagala 
Skupščini SR Slovenije zmanjšanje davčne osnove za plačilo 
davka na dohodek TOZD za štirikratno višino vlaganj v občini 
Idrija za zagotovitev socialne varnosti delavcev ^Rudnika 
Idrija; Skupščina SR Slovenije je sprejela predlagano dopol- 
nitev zakona, čigar učinek je znašal 5,763.000 din v letu 1977, 
10,795.000 din v letu 1978, 67,802.000 din v letu 1979 in 
7 166 000 din v letu 1980, skupaj torej 91,526.000 dinarjev; 

predlagala Skupščini SR Slovenije znižanje plačila obra- 
čunanega davka na dohodek TOZD, ki imajo sedež v občini 
Idrija in so pričele z dejavnostjo na podlagi novih vlaganj za 
zagotovitev socialne varnosti delavcev Rudnika Idrija, in sicer 
v prvih treh letih obračunavanja tega davka; skupščina SR 
Slovenije je sprejela predlagano dopolnitev zakona, čigar 
učinek je znašal 5.000 din v letu 1977, 17.000 din v letu 1978, 
57.000 din v letu 1979 in 103.000 din v letu 1980, skupaj torej 
182.000 din; 

- zagotovil iz republiškega proračuna za vzdrževanje ru- 
dnika 42,6 mio dinarjev v letu 1979 in 52 mio dinarjev v letu 
1980, skupno torej 94,6 mio dinarjev; 

- zagotovil iz republiškega proračuna namenska dopolnilna 
sredstva za izvajanje nalog na področju splošnih družbenih 
potreb Ta sredstva so znašala 6,452.000 dinarjev v letu 1977, 
8,140.000 dinarjev v letu 1978,18,582.000 dinarjev v letu 1979 

in 21,354.000 dinarj°ev v letu 1980, skupno torej 54,828.000 
dinarjev. 

2. Izvršni svet skupščine občine Idrija se je učinkovito 
angažiral pri reševanju problemov v zvezi z rudnikom, zapo- 
slovanjem delavcev rudnika in investicijami. Tako je bil pobu- 
dnik samoupravnega združevanja dela in sredstev ter sploh 
sodeloval pri zbiranju sredstev za investicije, pomagal na 
področju informiranja in programiranja, pri izobraževanju ka- 
drov, pri reševanju problemov zaposlovanja, sodeloval pri 
pripravi dokumentacije za infrastrukturo v industrijski coni, 
pospeševal čim hitrejše prilagajanje urbanistične in lokacij- 
ske politike zahtevam pospešenega razvoja, se angažiral pri 
zagotavljanju sredstev za vračanje obveznosti s področja 
splošne porabe ter pri reševanju skupnih problemov v okviru 
medobčinskega sodelovanja. 

Pri zagotavljanju sredstev za investicije je sodeloval tudi 
Sklad skupnih rezerv gospodarstva občine Idrija, ki je odobril 
dva kredita v skupni vrednosti 5 mio dinarjev. 

3. Zveza sindikatov Slovenije - republiški svet je preko 
pristojnih republiških odborov, občinskega sveta zveze sindi- 
katov in preko sindikalnih organizacij v TOZD rudnika in v 
tistih, ki so prevzele delavce rudnika, stalno deloval za zago- 
tovitev socialne varnosti delavcev rudnika. Posebno važno je 
bilo pri tem delovanje Izvršnega odbora sindikata delavcev 
proizvodnje in predelave kovin Slovenije pri obravnavi izplačil 
osebnih dohodkov delavcev rudnika, pri čemer je dajal mne- 
nja o primernosti njihove višine glede na izplačila OD v Slove- 
niji in v rudnikih. Izvršni odbor je nadalje stalno spremljal 
dogajanja in problematiko v rudniku in občini, preko osnovne 
organizacije Sindikata v rudniku spremljal preusmerjanje de- 
lavcev na druga dela in aktivno sodeloval na sestankih, pove- 
zanih z reševanjem problematike rudnika. 

4. Gospodarska zbornica Slovenije je spodbujala, usmerjala 
in povezovala interese združenega dela za reševanje proble- 
mov rudnika in občine Idrija in v ta namen organizirala in 
sodelovala pri aktivnostih za njihovo uresničevanje. Organizi- 
rala je izmenjavo informacij o prednostih v občini Idrija, ki se 
kažejo zlasti v možnostih zaposlovanja in prostorskih možno- 
stih, ter povezovala razvojne pobude na temelju združevanja 
dela in sredstev in jih usmerjala v občino Idrijo, pospeševala 
realizacijo programov in nasploh pomagala tudi na druge 
načine, da bi se organizacije združenega dela iz občine Idrija 
in drugih območij Slovenije odločile za vlaganja v občini 
Idrija. 

5. Bančne organizacije s sedežem v Sloveniji so se obve- 
zale, da bodo združevale sredstva za razvojne programe, ki 
bodo zagotavljali socialno varnost delavcem Rudnika Idrija 
ter bodo usklajeni z razvojnimi programi občine Idrija in 
stališči Gospodarske zbornice Slovenije. V ta namen so banke 
sprejele samoupravni sporazum o zagotavljanju sredstev za 
zagotavljanje socialne varnosti delavcev Rudnika Idrija, ki 
predvideva, da 

- posemezne banke sodelujejo pri financiranju v razmerju, 
ki izhaja iz izračuna poprečnega stanja obvezne rezerve v 
letih 1977 in 1978, 

- udeležba združenih sredstev znaša 50% predračunske 
vrednosti investicije, 

- obrestna mera za kredite je največ 10% letno, 
- odplačilna doba kreditov je 6 let, 
- pričetek odplačevanja kreditov je praviloma eno leto po 

začetku obratovanja. 
Združevanje sredstev je bilo realizirano takole: 

v 000 din 
obvez- struk- združe- struk- %reali- 

nost tura no tura zacije 
Ljubljanska banka, 
temeljne banke 390.000 92,7 384.910 93,1 98,7 
Beograjska banka, 
TB Ljubljana in 
Jugobanka, TB 
Ljubljana 30.415 7,3 28.434 6,9 93,5 
Skupaj 420.415 100,0 413.344 100,0 98,3 

Obveznosti združevanja sredstev nista še izvršili Ljubljan- 
ska banka, Temeljna banka Velenje v višini 5,090.000 dinarjev 
in Beograjska banka, Temeljna banka Ljubljana 1,981.000 
dinarjev, skupaj 7,071.000 dinarjev. Beograjska banka nas je z 
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dopisom z dne 16. 6. 1981 obvestila, da bo svojo obveznost 
izpolnila. 

Med izgradnjo objektov je prišlo do podražitev naložb in do 
potreb za zagotovitev trajnih obratnih sredstev. V ta namen je 
Ljubljanska banka, Temeljna banka Nova Gorica še dodatno 
zagotovila: 

- kredite za trajna obratna sredstva 84,722.000 din 
- kredite za kritje prekoračitev 35,925.000 

Skupaj 120,647.000 din 

Upoštevaje združevanje sredstev in zagotovitev dodatnih 
sredstev so torej banke doslej zagotovile skupno 533,991.000 
dinarjev. 

Poleg bančnih organizacij se je pri reševanju problemov v 
občini Idrija angažirala tudi Zavarovalna skupnost Triglav, ki 
je odobrila kredite petim investitorjem v skupni vrednosti 
56,103.000 dinarjev. * 

6. Sklad skupnih rezerv gospodarstva Slovenije je po na- 
čelu vzajemnosti in solidarnosti sodeloval pri reševanju mate- 
rialne in socialne varnosti delavcev rudnika v primerih, ko ne 
bi zadoščala lastna sredstva in sredstva iz drugih virov. Za 
izpolnitev te obveznosti je sklad odobril sanacijski kredit 
31,369.781 dinarjev za pokrivanje izgube v poslovanju v letu 
1977 in kredite za osnovna sredstva sedmim investitorjem v 
skupni vrednosti 54,703.000 dinarjev ter kredit za trajna 
obratna sredstva 20 mio dinarjev. 

7. Samoupravna interesna skupnost elektrogospodarstva 
Slovenije je samoupravni sporazum o združevanju sredstev za 
financiranje graditve objektov po samoupravnem planu ra- 
zvoja elektroenergetike za obdobje 1976-1980 dopolnila tako, 
da so se investicije v gospodarske kapacitete v občini Idrija, s 
katerimi so se ustvarjali pogoji za odpiranje novih delovnih 
mest na podlagi zakona in družbenega dogovora o zagotav- 
ljanju socialne varnosti delavcev rudnika v Idriji, oprostili v 
obdobju 1976-1980 obveznosti združevanja sredstev od vsa- 
kega izplačila za investicijska vlaganja. Pri tem je oprostitev 
obveznosti združevanja veljala le za tiste delovne organizacije 
ki so zaposlile najmanj 20 delavcev in podpisale samoupravni 
sporazum o združevanju sredstev za financiranje graditve 
objektov po samoupravnem planu razvoja elektroenergetike 
za obdobje 1976-1980. 

Skupščina občine Idrija je sporočila, da znaša učinek opro- 
stitve združevanja teh sredstev po stopnji 4,8% od naložb, v 
osnovna sredstva skupno 40,5 mio dinarjev. 

8. Zveza skupnosti za zaposlovanje SR Slovenije je v druž- 
benem dogovoru sprejela obvezo, da bo dala pobudo za 
sklenitev samoupravnega sporazuma s temeljnimi skup- 
nostmi za zaposlovanje v cilju čim hitrejšega zaposlovanja 
delavcev rudnika. Ta obveznost ni bila realizirana, ker je bila v 
času sprejemanja družbenega dogovora večina delavcev že 
razporejena v druge delovne organizacije ali pa so bila zanje 
rezervirana delovna mesta ter je tako potreba po sklenitvi 
tovrstnega sporazuma odpadla. 

Vse obveznosti v cilju hitrejšega zaposlovanja delavcev je 
prevzela območna ljubljanska skupnost in jih v celoti realizi- 
rala. Število delavcev rudnika se je znižalo od 834 v začetku 
leta 1974 na 230 konec leta 1980. Skupnost je tudi vseskozi 
dajala prednost pri usposabljanju in zaposlovanju delavcem 
rudnika ter je bilo v ta namen porabljeno 2,7 mio dinarjev. 

Nerešeno pa je ostalo vprašanje 53 delovnih invalidov III. 
kategorije rudnika, katere je strokovna služba skupnosti na- 
potila na strokovno oceno preostale delazmožnosti na Zavod 
za rehabilitacijo v Ljubljani. Strokovna služba tega zavoda je 
ugotovila, da je samo nekaj posameznikov primernih za uspo- 
sabljanje in zaposlitev ter da zanje ni ustreznih delovnih mest 
v občini Idrija. 

Odprto je tudi vprašanje 32 starejših delavcev rudnika, pri 
čemer skoraj vsem manjka le nekaj let do pokojnine. Pošilja- 
nje le-teh na prekvalifikacijo ali preusposobitev je vprašljivo, 
poleg tega pa delavci sami za to ne kažejo interesa. Zato seje 
na predlog Odbora podpisnikov za vseh 85 delavcev rudnika, 
delovnih invalidov in starejših, sprožil postopek za predčasno 
upokojitev. 

9. Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije se je obvezala, 
da bo stanovanjskim skupnostim v občinah, kjer bodo zača- 
sno zaposleni delavci rudnika Idrija, predlagala sklenitev sa- 
moupravnega sporazuma, ki bi tem delavcem zagotovil nado- 
mestilo za stroške bivanja v času trajanja začasne zaposlitve. 

Do podpisa tega sporazuma ni prišlo, ker se je pokazal kot 
nepotreben. 

Stanovanjske skupnosti občin, obale in Ljubljane naj bi na 
predlog Zveze stanovanjskih skupnosti oprostile stanovanj- 
sko skupnost občine Idrija »drugega kroga« namenskega 
združevanja sredstev za odpravo posledic potresa v Posočju. 
Ta ukrep ni bil izveden, ker so bila sredstva v ta namen 
zagotovljena iz drugih virov. 

Oproščena pa je bila stanovanjska skupnost Idrija namen- 
skega izločanja sredstev za gradnjo domov za učence in 
študente. Učinek tega ukrepa je bil 712.000 dinarjev v letu 
1977, 1,762.000 dinarjev v letu 1978, 2,541.000 dinarjev v letu 
1979 in 3,293.000 dinarjev v letu 1980, skupaj torej 8,308.000 
dinarjev. 

Nadalje je bil občini Idrija priznan status manj razvite ob- 
čine v zvezi z zagotavljanjem dopolnilnih sredstev za kadrov- 
ska stanovanja prek samoupravnega sporazuma o združeva- 
nju in zagotavljanju sredstev za reševanje stanovanjskih po- 
treb kadrov, ki so pomembni za pospeševanje skladnejšega 
razvoja manj razvitih območij v SR Sloveniji v obdobju 
1978-1980. Na tej osnovi so udeleženci iz občine Idrija dobili 
kredite v višini 8,229.948 dinarjev za financiranje 53 stanovanj. 

10. Raziskovalna skupnost Slovenije je v skladu s spreje- 
timi obvezami v družbenem dogovoru dopolnila samoupravni 
sporazum o temeljih plana raziskovalne dejavnosti v SR Slo- 
veniji za obdobje 1979-1980. V tem dopolnilu so predvideli 
intervencijska sredstva za raziskave rudnika Idrija in to 
16,650.000 dinarjev v letih 1978 do 1980. Skupno je bilo na tej 
osnovi zagotovljeno: 

- za rudarsko-geološke raziskave 
v letu 1979 6,466.000 din 
- za projekt ponovne obnove rudnika 3,750.000 din 
- za rudarsko-geološke raziskave 
v letu 1980 8,036.000 din 

Skupaj 18,252.000 din 

Raziskovalna skupnosti Slovenije je poleg navedenih sred- 
stev za rudnik prispevala tudi 300.000 dinarjev za geološke 
raziskave v zvezi z gradnjo šole v Idriji. 

11. Zdravstvena skupnost Slovenije je za pokrivanje izdat- 
kov za enotni program dodelila občinski zdravstveni skupno- 
sti solidarnostna sredstva in to 2,235.000 dinarjev v letu 1979 
in 2,526.000 dinarjev v letu 1980, skupaj torej 4,761.000 dinar- 
jev. 

Nadalje je Zdravstvena skupnost Slovenije zagotovila sou- 
deležbo pri izgradnji zdravstvenega doma v Idriji po merilih, ki 
veljajo za manj razvite in obmejne občine v SR Sloveniji. Ta 
sredstva so znašala 5,600.000 dinarjev v letu 1979 in 6,059.000 
dinarjev v letu 1980, skupaj torej 11,659.000 dinarjev. 

12. Skupnost socialnega skrbstva Slovenije je zagotavljala 
solidarnostno pomoč občinski skupnosti socialnega skrbstva 
Idrija na temelju sprejetih kriterijev v okviru republiškega 
zagotovljenega programa. Ta solidarnostna sredstva so zna- 
šala 998.000 dinarjev v letu 1977, 969.000 dinarjev v letu 1970 
in 674.000 dinarjev v letu 1979, skupaj torej 2,641.000 dinarjev. 
V letu 1980 občinska skupnost ni bila več upravičena preje- 
mati solidarnostna sredstva. 

13. Zveza skupnosti otroškega varstva Slovenije je na te- 
melju samoupravnega sporazuma o zagotavljanju solidarno- 
sti sredstev za izvajanje enotnega programa vzgoje in varstva 
predšolskih otrok in pospeševanje razvoja otroškega varstva 
zagotavljala dopolnilna sredstva. Na temelju meril v tem spo- 
razumu je občinska skupnost Idrija dobila v letih 1977 in 1978 
skupno 630.075 dinarjev za izvajanje vzgojnovarstvene dejav- 
nosti. V letih 1979 in 1980 občinska skupnost Idrija teh sred- 
stev ni dobila, ker po merilih zanje ni bila upravičena. 

Stanje v občini Idrija je bilo upoštevano tudi pri III. natečaju 
za kreditiranje izgradnje objektov otroškega varstva v letu 
1980. Občinska skupnost Idrija je bila predlagana za dodelitev 
kreditnih sredstev, vendar banka kreditov še ni odobrila. 

14. Izobraževalna skupnost Slovenije je v skladu s samou- 
pravnimi sporazumi o osnovah plana občinskih izobraževal- 
nih skupnosti za obdobje 1976-1980 zagotovila pokritje enot- 
nega programa osnovnega izobraževanja v občini Idrija in v 
celoti pokrila razliko 29,119.926 dinarjev med lastnimi zago- 
tovljenimi sredstvi in vrednostjo tega programa. 

Nadalje je bilo za kreditiranje izgradnje osnovnošolskega 
prostora v občini Idrija zagotovljeno v letu 1980 iz sredstev za 
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kreditiranje manj razvitih območij po ugodnejših pogojih 
7,470.000 dinarjev in iz vzajemno združenih sredstev 
13,450.000 dinarjev, skupaj torej 20,920.000 dinarjev. 

15. Kulturna skupnost Slovenije je po dogovorjenih merilih 
za manj razvita območja prispevala za razvoj kulturnih dejav- 
nosti 1,1 miiijonov dinarjev. 

16. Telesnokulturna skupnost je za uresničevanje potreb na 
tem področju pomagala pri zagotovitvi kredita 7,500.000 di- 
narjev za gradnjo telovadnice ob novi šoli. 

17. Skupnost za ceste SR Slovenije je za ureditev cestnega 
priključka v novo industrijsko cono Godovič prispevala 2 mio 
dinarjev 

18. Rudnik živega srebra idrija 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 103. seji dne 18.1. 

1977 priporočil kolektivu rudnika, naj sprejme sklep o zača- 
snem prenehanju proizvodnje živega srebra in izdala sanacij- 
ski program. Skupščini SR Slovenije je Izvršni svet predlagal, 
naj sprejme zakon o zagotovitvi socialne varnosti delavcev 
Rudnika Idrija in nadaljnjem razvoju občine Idrija. Skupščina 
je zakon sprejela leta 1977. Na osnovi zakona je bil sklenjen 
družbeni dogovor. 

Rudnik je pripravil in sprejel program za vzdrževanje ru- 
dnika, raziskavo rudišča in pripravo projektov za obnovo 
proizvodnje ter program prezaposlitve delavcev. V letih 1977 
in 1978 je rudnik posloval z izgubo, ki jo je kril s posojili 
sklada skupnih rezerv gospodarstva. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na pobudo odbora 
podpisnikov družbenega dogovora v letu 1978 ponovno 
obravnaval nerešeno problematiko Rudnika in imenoval po- 
sebno strokovno delovno skupino, ki je ugotovila, da je delo 
na konzervaciji naprav v celoti izvedeno, vzdrževanje pa po- 
teka po sprejetem programu. 

Skupščina SR Slovenije je dne 24. 3. 1980 sprejela Zakon o 
Rudniku živega srebra Idrija ter z njim opredelila status ru- 
dnika, naloge na področju vzdrževanja ter financiranje v letih 
1979 in 1980 iz republiškega proračuna. Na podlagi zakona je 
bila ustanovljena nova delovna organizacija z istim imenom 
ter predmetom poslovanja - vzdrževanje rudnika, raziskave 
živega srebra in storitvena dejavnost rudarske stroke. 

Rudnik je imel v obdobju 1978-1980 štiri vire prihodka, in 
to: 

- dotacija republiškega proračuna, 
- sredstva Republiške raziskovalne skupnosti v okviru svo- 

bodne menjave dela, 
- sredstva od prodaje živega srebra na domačem trgu, 
- sredstva od realizacije storitev. 
Finančni rezultat poslovanja RŽS v letih 1978, 1979 in 1980 

je bil: v 000 din 
1978 1979 1980 

Dotacija republiškega 
proračuna 
Prihodek od Raziskovalne 
skupnosti Slovenije 
Realizacija storitev 
Realizacija prodaje 
CELOTNI PRIHODEK 
Materialni stroški 
Amortizacija 
DOHODEK 
Pogodbene obveznosti 
Zakonske obveznosti 
ČISTI DOHODEK 
Bruto OD 
Sklad skupne porabe 
-stanovanjski sklad 
Sklad skupne porabe 
za ostale namene 
OSTANEK ČISTEGA 
DOHODKA 
-I7HURA  

39.750 49.302 

420 
34.322 

8.399 
43.141 
21.219 

5.016 
16.906 
3.758 
5.087 
8.061 

32.693 

6.466 
27.902 
15.715 
89.833 
20.862 

4.786 
64.185 

1.359 
3.312 

59.514 
43.768 

2.203 

469 

12.184 
28.162 
12.765 

102.413 
25.755 

3.728 
72.930 

1.691 
4.298 

66.941 
48.932 

2.865 

2.535 

-94R39 13 074 1 ? 609 
Namenska dotacija republiškega proračuna za sklad 

skupne porabe je znašala v letu 1979 din 2,850.000, v letu 1980 
pa din 2 698.000. Skupna dotacija republiškega proračuna je 
znašala v letu 1979 42,600.000 din, v letu 1980 pa din 
52,000.000. 

Delo pri vzdrževanju rudnika je bilo zadovoljivo opravljeno. 
Delo se je opravljalo predvsem na: 

- sistemu odvodnjavanja celotne jame, 
- vzdrževanju horizontalnih in vertikalnih zvez, ki služijo za 

zračenje jame, 
- vzdrževanju izvoznih jaškov in naprav, 
- vzdrževanje energetskih, rudarskih in ostalih objektov v 

jami in na površini, 
- sanaciji objektov, ki so ključnega značaja tudi v času 

neproizvodnje. 
Saniranih je bilo 6824 m jamskih komunikacij, kar je 36% 

vzdrževanih prog in jaškov; zgrajenih je bilo 92 pregrad v 
nižjih obzorjih jame ter zasutih 51 etaž, v katere je bilo 
vgrajeno 48 409 m3 zasipnega materiala. 

Sanacijski program, ki je bil sprejet ob prenehanju proi- 
zvodnje, je predvidel le raziskave od površine do IV. obzorja. V 
tem območju se nahaja večina zalog samorodnega Hg v 
karbonskih kameninah in znatne zaloge cinabaritne rude. Ta 
del rudišča, predvsem skrilavci s samorodnim živim srebrom, 
je bi! v prejšnjih obdobjih zelo slabo raziskan. 

Po sprejeti varianti naj bi v petih letih (1977-1981) izdelali 
45 tisoč metrov vrtin z ustreznim deležem rudarskih del. S tem 
bi raziskali karbonske skrilavce od površine do IV. obzorja, 
cinabaritna rudna telesa pa le do višine II. obzorja. Zaradi 
težav pri nabavi novih vrtalnih garnitur fizični plan ni v celoti 
izpolnjen. S sprotnim prilagajanjem obsega del rezultatom je 
bilo kljub zmanjšanju obsega del območje v celoti raziskano 
že v prvi polovici leta 1981. 

Skupaj je bilo v obdobju 1977 dp 31. 5. 1981 izdelano 798,9 
m rovov, 52 komor in 28.350,75 m vrtin. 

Z razsikavami so bile prekategorizirane rudne zaloge v 
karbonskem glinastem skrilavcu od površine do IV. obzorja. 
Skupno je bilo v tem obdobju dokazano 2,389.803,8 ton rude 
kategorije B z 0,235% Hg ali 5.617,90 ton Hg (tako izračunane 
rudne zaloge so seveda le geološke). Za dokazati 1 tono Hg je 
bilo potrebno izdelati 14 cm rova in 4,43 m vrtine. 

V začetku leta 1977 je v Rudniku živega srebra Idrija združe- 
valo delo 830 delavcev. V času do 31. 5. 1981 je prenehalo 
delovno razmerje 632 delavcem. Število zaposlenih 31. 12. 
1980 je bilo 238 delavcev, 31. 5. 1981 pa 234. 

Dinamika prerazporeditve in drugih odhodov delavcev Ru- 
dnika živega srebra Idrija v času od 1. 1.1977 do 31. 5.1981 je 
naslednja: 

1977 1978 1979 1980 31. 5. Skupaj 
1981 od 1.1. 

1977 do 
31.5. 
1981 

Stalež (začetni) 
Prezaposleni v 
druge DO 
Invalid, upok. 
Starostno upok. 
Umrli 
Odhodi v JLA 
SKUPAJ ODHODI: 
Prišli iz JLA in 

, na novo sprejeti 
Stalež (končni) 

830 315 

444 
61 
16 

3 

524 

315 

23 
18 
6 

47 

6 
274 

274 

16 
6 
4 
2 
2 

30 

11 
255 

255 

9 
5 
9 
1 
1 

25 

8 
238 

238 

3 
1 
2 

2 
234 

830 

495 
91 
37 

6 
3 

632 

36 
234 

Stalež 31. 5. 1981 je 234 delavcev, to je 6 delavcev manj od 
planiranega letnega poprečja. Strokovna izobrazba teh delav- 
cev je naslednja: 

1. poklici ozkega profila I skupine in 2 
skupine (NK) 

2. poklici ozkega profila 3 skupine 
3. poklici za katere je urejeno 

izobraževanje v poklicnih šolah (poklicna 
šola) 

4. poklici za katere je urejeno 
izobraževanje v tehničnih, delovodskih in 
drugih 4-letnih srednjih šolah (srednja šola) 

5. poklici, za katere je urejeno 
izobraževanje na višjih šolah in I. stopnji 
visokošolskih zavodov (višje šole) 

6. poklici, za katere je urejeno 
izobraževanje na univerzi in drugih 
visokošolskih zavodih (z visoko šolo) 

7. magistri 

17 
135 

30 

43 

4 
1 

Skupaj 234 
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Leta 1979 je rudnik sprejel sklep o pripravi investicijskega 
programa, ki naj pokaže možnosti obnovitve proizvodnje ozi- 
roma zaprtja rudnika. Z Rudarskim inštitutom je bila skle- 
njena pogodba o izdelavi investicijskega programa po mini- 
malni metodologiji. Program je bil razširjen, saj je bilo po- 
trebno obdelati nekatere popolnoma nove tehnološke rešitve, 
med njimi odkopno metodo, ki v Jugoslaviji še ni bila preizku- 
šena in je prilagojena montan-geološkim pogojem idrijske 
jame. Posebna skrb je bila posvečena analizi tržišča in ekolo- 
giji. Pri izdelavi analize so sodelovale tudi inozemske organi- 
zacije za raziskavo trga. V izdelavo projekta so bili vključeni 
strokovnjaki za ekologijo Inštituta »Jožef Štefan«. 

Program je bil izdelan v drugi polovici leta 1980. Po njem 
naj bi investicija v obnovo proizvodnje znašala 510 milijonov 
dinarjev. Proizvajali bi 300 ton živega srebra, čas obnove bi 
trajal 3 leta, pričetek proizvodnje pa bi bil 18 mesecev po 
začetku obnove. Program je ugotovil, da po izvedbi investicij- 
skih del proizvodnja ne bo dala pozitivnih finančnih rezulta- 
tov. 

' Ker bi obnovitev proizvodnje zaradi nujnosti po popolni 
tehnični in tehnološki modernizaciji pridobivanja živega sre- 
bra (število delavcev bi se zmanjšalo od nekdanjih 900 na 
vsega 300) zahtevala visoka sredstva, so Republiški komite za 
energetiko, industrijo in gradbeništvo na svoji seji dne 
4.12.1980 ter delavski svet Rudnika živega srebra Idrija in 
izvršni svet skupščine občine Idrija sprejeli enotno stališče, 
da je potrebno preko ustreznih aktivnosti, v katere sta bili 
vključeni tudi Gospodarska zbornica Jugoslavije in Gospo- 
darska zbornica Slovenije, ugotoviti, kakšen je interes doma- 
čih porabnikov živega srebra in deviznih sredstev, ki naj bi jih 
ustvarjal rudnik, za združevanje dela in sredstev za omenjeno 
investicijo ter za prevzem rizika poslovanja. 

V zvezi s tem so vse aktivnosti do 30.6.1981 pokazale, da 
takega interesa ni, saj so vsi domači porabniki živega srebra, 
razen dveh, dali negativne odgovore. V skladu s tem in ob 
dejstvu, da se je na svetovnem trgu cena živega srebra po 
jeklenki ustalila na 430 US $ ter da na področju porabe živega 
srebra v svetu ni nobenih novosti, je bil letos v mesecu juliju 
med enim delom podpisnikov družbenega dogovora, t. j. med 
Izvršnim svetom Skupščine SR Slovenije, Gospodrsko zbor- 
nico Slovenije, Izvršnim svetom Skupščine občine Idrija in 
Rudnikom živega srebra Idrija, dosežen dogovor, naj se proi- 
zvodnja živega srebra ne obnovi. 

Istočasno je bil dosežen dogovor, naj rudnik posluje še 
naprej v nespremenjeni organizacijski in statusni obliki. To 
pomeni, da se bo nadaljevalo vzdrževanje rudnika in rudni- 
ških naprav kot tudi raziskovanje rudišč. En del kolektiva, ki 
ne bo zaposlen na omenjenih delih, bo še vnaprej delal in 
pridobival dohodek pri raznih pogodbenih delih, v teku pa so 
razgovori, da bi pogodbeno sprejel delo na odpiranju dru- 
gega rudnika urana v Žirovskem vrhu, za kar je profesionalno 
najbolj usposobljen. Rezultati tega dogovarjanja bodo odvisni 
od možnosti zagotovitve potrebnih sredstev za odpiranje ru- 
dnika urana s strani SR Slovenije in SR Hrvatske. 

Rudnik živega srebra Idrija bo torej posloval v nespreme- 
njeni statusni obliki kot doslej. Viri financiranja njegove de- 
javnosti bodo po predlogu lastna sredstva iz pogodbenih del, 
sredstva rezerv gospodarstva Slovenije in solidarnostna sred- 
stva za odpravo posledic naravnih nesreč v SR Sloveniji. 
Aktivnosti v zvezi z zagotovitvijo nemotenega financifanja so v 
teku, kot izhodišče pa jim služijo dogovori, sprejeti dne 8. 7. 
1981 na razgovoru o ureditvi odprtih vprašanj v zvezi z Rudni- 
kom živega srebra Idrija pri predsedniku Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije Janezu Zemljariču. Na tem razgovoru 
je bilo tudi dogovorjeno, naj se manjkajoča sredstva za po- 
kritje potreb v letu 1981 pokrijejo iz istih virov. 

Rudnik živega srebra Idrija je po vsem tem treba minimalno, 
vendar kvalitetno vzdrževati in naprej raziskovati, da bi lahko 
v trenutku, ko bodo nastopili ugodni pogoji za rentabilno 
poslovanje, proizvodnjo obnovili. 

V. ZAKLJUČNE UGOTOVITVE IN PREDLOGI 
SKLEPOV 

1. Odbor podpisnikov družbenega dogovora o ukrepih za 
zagotavljanje socialne varnosti delavcev Rudnika Idrija in 
nadaljnjega razvoja občine Idrije v obdobju 1977-1980 ugo- 
tavlja in ocenjuje, da je bila široka slovenska solidarnostna 
akcija za razrešitev problemov, ki jih je povzročila prekinitev 

proizvodnje živega srebra v letu 1977, zelo uspešna. Vsi pod- 
pisniki družbenega dogovora so svoje obveznosti izpolnili in 
jih v posameznih primerih tudi presegli. 

Z omenjenimi solidarnostnimi aktivnostmi sta bili v celoti in 
uspešno razrešeni obe osrednji nalogi, ki jih je definiral Zakon 
o zagotavljanju socialne varnosti delavcev Rudnika Idrija in 
nadaljnjega razvoja občine Idrija, sprejet v Skupščini SR Slo- 
venije dne 23. marca 1977. Uspešno je bila zagotovljena 
prezaposlitev in s tem zagotovitev socialne varnosti delavcev 
rudnika, obenem pa je bil z zgraditvijo novih proizvodnih 
zmogljivosti nadomeščen izpad dohodka v občini Idrija zaradi 
prekinitve proizvodnje živega srebra. Solidarnostne aktivnosti 
so imele vseslovensko razsežnost. Vodil jih je Odbor podpi- 
snikov družbenega dogovora, ki je občasno in po potrebi 
poročal o svojem delu, predlogih in ukrepih podpisnikom. 

2. Rudnik živega srebra Idrija naj v nespremenjeni organiza- 
cijski in statusni obliki posluje še vnaprej in naj v skladu s 
sprejetimi in družbeno verificiranimi usmeritvami izvršuje po- 
stavljene naloge tako, da bo v trenutku, ko bodo nastopile na 
svetovnem tržišču ugodnejše razmere na področju porabe in 
cen živega srebra, sposoben hitro obnoviti proizvodnjo na 
tehnično in tehnološko najvišjem možnem nivoju. V zvezi s 
tem naj se v rudniku nadaljujejo tudi raziskave, rudnik pa naj 
pravočasno pripravi vso potrebno dokumentacijo za obnovi- 
tev proizvodnje. 

Rudniška dejavnost naj se tudi vnaprej v skladu z omenje- 
nimi dogovori sofinancira iz treh virov: 

- iz lastnih prihodkov iz naslova pogodbenih del, prodaje 
zalog živega srebra in ostalih storitev, 

- iz sredstev rezerv gospodarstva Slovenije, 
- iz solidarnostnih sredstev za odpravo posledic naravnih 

nesreč v SR Sloveniji. 
Ti predlogi so bili dne 10. 7. 1981 že sprejeti na skupni seji 

Predsedstva občinske konference SZDL Idrija in izvršnega 
sveta skupščine občine Idrija, na seji delavskega sveta Ru- 
dnika živega srebra Idrija in na zboru delavcev tega rudnika. 
Nadaljujejo naj se vse potrebne aktivnosti, v najkrajšem mož- 
nem času pa naj se v skladu s sprejetimi dogovori podrobneje 
in sistemsko uredi tudi financiranje rudnika. 

3. Ker sta obe nalogi, ki ju je postavil Zakon o zagotavljanju 
socialne varnosti delavcev Rudnika Idrija in nadaljnjega ra- 
zvoja občine Idrija, podrobno razdelal pa družbeni dogovor, v 
celoti in uspešno razrešeni, je Odbor podpisnikov družbe- 
nega dogovora opravil in končal svoje delo. Kljub temu naj 
formalno obstoja še naprej, da bi lahko ob morebitnih spre- 
menjenih razmerah v prihodnosti usmerjal družbene aktivno- 
sti, če bo to v skladu z določili zakona in družbenga dogovora 
potrebno. 

4. Odbor podpisnikov posreduje zaključno poročilo o 
opravljenih aktivnostih vsem podpisnikom in Skupščini SR 
Slovenije. 

Odbor podpisnikov družbenega 
dogovora o ukrepih za zagotavlja- 
nje socialne varnosti delavcev Ru- 
dnika Idrija in nadaljnjega razvoja 
občine Idrija v obdobju 1977-1980 
Predsednik: Andrej Miklavčič, Republiški komite za energe- 
tiko, industrijo in gradbeništvo. 
Člani: 

1. Marjan Groff, Izvršni svet skupščine občine Idrija 
2. Srečo Mlinarič, Zveza sindikatov Slovenije - republiški 

odbor 
3. Dr. Matija Drovenik, Gospodarska zbornica Slovenije 
4. Jakob Martini, Rudnik Živega srebra Idrija 
5. Stane Zagoričnik, Ljubljanska banka - Združena banka 
6. Dušan Mavrič, Beograjska banka, temeljna banka Ljub- 

ljana 
7. Martin Lubej, Jugobanka, temeljna banka Ljubljana 
8. Ferdo Papič, Sklad skupnih rezerv gospodarstva Slovenije 
9. Silvij Blaj, SIS elektrogospodarstva Slovenije 

10. Alfred Tomažič, Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije 
11. Drago Ocepek. Raziskovalna skupnost Slovenije 
12. Veljko Jelaska, Zdravstvena skupnost Slovenije 
13. Doifka Boštjančič, Skupnost socialnega skrbstva Slove- 

nije 
14. Slavica Zirkelbach, Zveza skupnosti otroškega varstva SR 

Slovenije 
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15. 
16. 
17. 

Vlado Uršič, Izobraževalna skupnost Slovenije 
Franka Inkret, Kulturna skupnost Slovenije 
Tomaž Puc, Telesnokultruna skupnost SR Slovenije 

18. Zoran Šorli, Zveza skupnosti za zaposlovanje SR Slovenije 
Tajnik: Aleš Lapajne, Republiški komite za energetiko, indu- 
strijo in gredbeništvo 

STALIŠČA 

Izvršnega sveta Skupšč 

o aktivnostih za zagotavljanje socialne 

varnosti delavcev Rud 

razvoja občine Idrije ter o ukrepih za 

prihodnost Rudnika živega srebra Idrija 

(ESA-799)   

/. 
Skupščina SR Slovenije je zaradi katastrofalnih razmer na 

svetovnem tržišču živega srebra in zaradi prekinitve pridobi- 
vanja te kovine v Idriji leta 1977 sprejela 23. marca 1977 zakon 
o zagotavljanju socialne varnosti delavcev Rudnika Idrija in 
nadaljnjega razvoja občine Idrija (Uradni list SRS, št. 7/77). Na 
podlagi tega zakona je bil koncem leta 1977 sklenjen družbeni 
dogovor o ukrepih za zagotavljanje socialne varnosti delavcev 
Rudnika Idrija in nadaljnjega razvoja občine Idrija v obdobju 
1977-1980 (Uradni list SRS, št. 24/77), s katerim so se podpi- 
sniki obvezali, da bodo v okviru široke solidarnostne aktivno- 
sti v SR Sloveniji pomagali prebroditi posledice zaradi izpada 
dohodka v občini Idrija po prekinitvi proizvodnje živega sre- 
bra ter zagotoviti socialno varnost delavcev rudnika. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na svoji 67. seji dne 
29. 7. 1981 razpravljal o Poročilu o ukrepih za zagotavljanje 
socialnne varnosti delavcev Rudnika Idrija in nadaljnjega ra- 
zvoja občine Idrija v obdobju 1977-1980, ki mu ga je predložil 
Odbor podpisnikov družbenega dogovora. Ugotovil in ocenil 
je, da je bila široka slovenska solidarnostna akcija za razreši- 
tev problemov, ki jih je povzročila prekinitev proizvodnje 
živega srebra, zelo uspešna. Vsi podpisniki družbenega dogo- 
vora so svoje obveznosti izpolnili in jih v posameznih primerih 
tudi presegli. 

Z omenjenimi solidarnostnimi aktivnostmi sta bili v celoti in 
uspešno razrešeni obe osrednji nalogi, ki sta jih definirala 
omenjeni zakon in družbeni dogovor. Uspešno je bila zago- 
tovljena prezaposlitev in s tem zagotovitev socialne varnosti 
delavcev rudnika, obenem pa je bil z graditvijo novih proizvo- 
dnih zmogljivosti nadomeščen izpad dohodka v občini Idrija 
zaradi prekinitve proizvodnje živega srebra leta 1977. 

Solidarnostne aktivnosti, ki jih je vodil in usmerjal Odbor 
podpisnikov, so imele vseslovensko razsežnost. Ker so vse te 
aktivnosti uspešno uresničevane, Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije ugotavlja, da so torej tudi določila zakona in druž- 

benega dogovora uresničena, s čimer ju je mogoče odpraviti, 
Odbor podpisnikov družbenega dogovora pa je opravil svoje 
delo. 

II. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugotavlja, da proi- 

zvodnje živega srebra zaradi razmer na svetovnem trgu in 
nespremenjene namembnosti te kovine še ni mogoče oži- 
veti. Zato in da bi ohranili približno 10 odstotkov svetovnih 
zalog živega srebra ter preprečili pogrezanje mesta Idrija, je 
treba rudnik še vnaprej vzdrževati, odvodnjavati in razisko- 
vati, da bi bili v vsakem trenutku minimalno pripravljeni na 
obnovitev proizvodnje na višjem tehničnem in tehnološkem 
nivoju. Zato naj Rudnik živega srebra Idrija v nespremenjeni 
organizacijski in statusni obliki posluje tudi vnaprej. 

Za financiranje rudniške dejavnosti naj se sprejme trajna 
ureditev, da bi lahko kolektiv rudnika uspešno opravljal 
svoje naloge. Viri financiranja njegove dejavnosti naj bodo 
lastni prihodki iz pogodbenih del za druge organizacije zdru- 
ženega dela, sredstva rezerv gospodarstva SR Slovenije in 
solidarnostna sredstva za odpravo posledic naravnih ne- 
sreč v SR Sloveniji, da bi tako preventivno zaščitili mesto 
Idrija pred pogrezanjem njenih delov nad rudniškimi ja- 
mami. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo do konca prvega 
trimesečja leta 1982 operacionaliziral te rešitve in skupaj z 
ustreznimi organizacijami in organi pripravil trajne rešitve 
financiranja rudnika za prihodnja leta, stroški poslovanja v 
letu 1981 pa naj se pokrijejo iz istih virov. O financiranju 
rudnika v prihodnjih letih bodo Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, Raziskovalna 
skupnost Slovenije, Sklad rezerv gospodarstva Slovenije, 
Izvršni svet Skupščine občine Idrija in Rudnik živega srebra 
Idrija sprejeli novi družbeni dogovor ali pa bo Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije predlagal ureditev financiranja s 
posebnim zakonom. » 
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