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SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET    

PREDLOG SMERNIC 

za družbeni plan SR Slovenije za obdobje 

1986-1990. leta (ESA-540)   

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 14. seji dne 27. 
7. 1984 obravnaval: 

- PREDLOG SMERNIC ZA DRUŽBENI PLAN SR SLO- 
VENIJE ZA OBDOBJE 1986-1990. leta, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 217. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. 
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
in na podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR 

Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

- Milivoj SAMAR, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za družbeno planiranje, 

- Bojan PRAZNIK, direktor Zavoda SR Slovenije za 
družbeno planiranje, 

- Viktor ŽAKELJ, namestnik predsednika Republiškega 
komiteja za družbeno planiranje. ' 

I. 

Uvod 
S smernicami za družbeni plan SR Slovenije Skupščine SR 

Slovenije se ob upoštevanju Smernic za dolgoročni plan SR 
Slovenije in osnutka odloka o temeljnih smernicah in okvirih 
ekonomske politike družbenoekonomskega razvoja Jugosla- 
vije za obdobje od 1986. do 1990. leta ter Analize razvojnih 
možnosti SR Slovenije v obdobju 1986-1990 opredeljujejo 
izhodišča, skupni cilji in usmeritve družbene politike za sred- 
njeročno obdobje od 1986. do 1990. leta in vprašanja, ki jih je 
zaradi skupnega pomena za razvoj SR Slovenije potrebno 
urediti z Dogovorom o temeljih družbenega plana SR Slove- 
nije za obdobje od 1986. do 1990. leta. 

Smernice so za nosilce planiranja načelna usmeritev in 
osnova pri oblikovanju in sprejemanju planskih aktov samou- 
pravnih organizacij in skupnosti ter družbenopolitičnih skup- 
nosti. 

II. 

Temeljna izhodišča 
Na osnovi rezultatov dosedanjega družbenega in ekonom- 

skega razvoja SR Slovenije in SFR Jugoslavije ter zaostrenih 
pogojev in omejenih materialnih možnosti na prehodu v novo 
srednjeročno obdobje in ob upoštevanju usmeritev iz doku- 
mentov družbenopolitičnih organizacij bomo v prihodnjem 
srednjeročnem obdobju v okviru skupnega razvoja v SFR 
Jugoslaviji razvijali in poglabljali samoupravne družbenoeko- 
nomske odnose, tako da bodo delavci, organizirani v temeljne 
in druge organizacije združenega dela in skupnosti, vse bolj 
obvladovali pogoje družbene reprodukcije. Z doslednim ure- 
sničevanjem dolgoročnega programa gospodarske stabiliza- 
cije, še posebej z nadaljnjim razvijanjem in dograjevanjem 
družbenoekonomskega sistema, spodbujanjem učinkovitosti 
in kakovosti gospodarjenja in z odgovornejšim delom, bomo 
zagotavljali pogoje za dinamičnejši in skladnejši družbeni 
razvoj in tako krepili materialno in socialno varnost delovnih 
ljudi in občanov ter njihov samoupravni položaj.' Le tako bo 
delavec, organiziran v temeljnih in drugih organizacijah zdru- 
ženega dela in skupnostih in kot delegat v samoupravnih 
interesnih in družbenopolitičnih skupnostih, odgovorno odlo- . 
čal o nadaljnjem družbenem razvoju. 

Prihodnji razvoj bo bolj kot doslej oprt na lastne sile. Izkori- 
stili bomo vse razpoložljive zmogljivosti, zlasti še tiste, ki jih 
bo sproščal nadaljnji razvoj samoupravljanja. Opiranje na 
lastne sile bo zahtevalo širše in trajnejše vključevanje v med- 
narodno menjavo povsod tam, kjer si moremo z višjo delovno 
storilnostjo, kakovostjo naših izdelkov in storitev ter novimi 
proizvodnimi programi zagotoviti tudi ustrezno ceno. Se- 
stavni del opiranja na lastne sile je tudi zmanjševanje stopnje 

zunanje zadolženosti in finančne učvrstitve gospodarstva. V 
zaostrenih gospodarskih razmerah bomo čimbolj izkoriščali 
naravne in druge danosti ter smotrneje gospodarili z minulim 
in živim delom. To bo mogoče le, če bomo postali inventivna 
ter za znanstvene in tehnološke dosežke sprejemljiva družba. 
Z učinkovitejšim delom in gospodarjenjem in z razvojem in 
poglabljanjem samoupravljanja bomo zagotovili pogoje za 
prehod na višjo raven tehnološkega, znanstvenega, kultur- 
nega in s tem tudi gospodarskega razvoja. 

Administrativno urejanje družbenoekonomskih odnosov na 
vseh ravneh bomo omejevali z nadaljnjim dograjevanjem bla- 
govne oblike proizvodnje ob krepitvi družbenolastninskih 
odnosov, z razvijanjem samoupravnega družbenega planira- 
nja, z realnim vrednotenjem proizvodnih dejavnikov in s tško 
povezavo teh dejavnikov v proizvodnem in delovnem procesu, 
ki bo zagotavljala najboljše učinke, z vnaprejšnjo opredelitvijo 
izhodišč razvojne in ekonomske politike ter z uveljavitvijo in 
spoštovanjem dogovorjenega. 

Ekonomska politika, ki bo usmerjena v doseganje skupnih 
planskih ciljev in nalog, krepitev enotnega jugoslovanskega 
trga in spodbujanje samoupravnega združevanja dela in sred- 
stev v različnih interesnih, poslovnih in dohodkovnih poveza- 
vah celotnega jugoslovanskega gospodarstva, bo spodbujala 
delavce in delovne ljudi k večji delovni storilnosti in učinkovi- 
tejšemu gospodarjenju in na teh osnovah k doseganju takš- 
nega dohodka, ki bo zagotavljal nadaljni gospodarski, so- 
cialni in kulturni razvoj v urejenejših razmerah. 

III. 

Globalni materialni odnosi 
Možni globalni okviri razvoja SR Slovenije v prihodnjem 

srednjeročnem obdobju, opredeljene v Analizi razvojnih mož- 
nosti SR Slovenije v obdobju 1986-1990 in Analizi razvojnih 
možnosti SR Slovenije za obdobje 1986-1995/2000, so na- 
slednji: 

Analiza možnosti materialnega razvoja predvideva, da bo 
ob boljšem izkoriščanju razpoložljivih zmogljivosti in nadalje- 
vanju sedanjih pozitivnih dosežkov pri rasti proizvodnje v 
naslednjem petletnem obdobju mogoče doseči povprečno 
3,5% do 4,5%1 realno rast družbenega proizvoda celotnega 
gospodarstva, kar pomeni, da bo realni družbeni proizvod v 
tem obdobju narastel za okoli 20%. Te možnosti se kažejo 

1 Analiza razvojnih možnosti SH Slovenije za obdobje 1986-1990 predvideva 
takšno stopnjo rasti družbenega proizvoda na osnovi uspešno uresničene prve 
faze dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije, maksimalne pritegnitve 

fvseh dejavnikov in udarnejšega jugoslovanskega programa konvertibilnega 
izvoza. Do sprejetja Smernic oziroma do podpisa dogovora o temeljih plana in 
sprejema družbenega plana SR Slovenije bodo potrebni novi izračuni ob upošte- 
vanju programa zmanjšanja stopnje zadolženosti SFRJ v tujini in programa 
finančne učvrstitve gospodarstva Jugoslavije, ki sta še v pripravi. 
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predvsem v boljšem in selektivnejšem, izkoriščanju obstoje- 
čih zmogljivosti in delovnega časa, boljši oskrbi s surovinami, 
reprodukcijskim materialom in rezervnimi deli še zlasti tiste 
proizvodnje, ki je usmerjena v izvoz na konvertibilno tržišče, v 
hitrem dokončanju že začetih investicij, ki ustrezajo zahtevam 
po preusmeritvi, ter v pospešenem spreminjanju gospodarske 
strukture in kakovosti proizvodnje. V vseh poslovnih in inve- 
sticijskih odločitvah bo morala imeti prednost tista proizvod- 
nja, ki bo dajala višji dohodek na zaposlenega in na sredstva 
in ki bo na svetovnih trgih konkurenčna. Upoštevali bomo 
zahtevo po smotrnejši porabi energije in surovin ter zahteve 
po ohranjanju zdravega in čistega okolja. 

Spremembe v kakovosti in dinamiki proizvodnje zahtevajo 
odločen spopad s težavami, ki zavirajo uresničevanje stabili-, 
zacijske politike. Zato bomo vse razpoložljive sile in znanje 
usmerili v premagovanje posledic večletnega upadanja go- 
spodarnosti in storilnosti, slabšanja učinkovitosti gospodarje- 
nja in izgub, inflatornega kreditiranja in financiranja proiz- 
vodnje in investicij, visokih stroškov družbene režije ter nako- 
pičenih neskladij v strukturi proizvodnje in potrošnje. Z oživ- 
ljanjem in stabilizacijo proizvodnje in celotne gospodarske 
dejavnosti ter usklajevanjem domačega povpraševanja z raz- 
položljivimi sredstvi bomo ustvarili pogoje za večji izvoz in 
devizni priliv, s tem pa tudi pogoje za premagovanje plačilno- 
bilančnih in deviznobilančnih omejitev in za odplačilo zuna- 
njih dolgov. Zunanja zadolžitev se bo postopno zmanjševala, 
s tem pa tudi delež odplačil v deviznem prihodku. 

Za doseganje predvidene gospodarske rasti, še zlasti indu- 
strijske proizvodnje, bo v prihodnjem srednjeročnem obdobju 
potrebno in tudi možno doseči povprečno vsaj 6% realno 
letno rast izvoza blaga in storitev (na konveritibilno tržišče 
okoli 8%), tako da se bo v petih letih izvoz povečal za okoli 
34% (na konvertibilno tržišče pa za okoii 47%). Realna rast 
uvoza blaga bo znašala okoli 5,5%, s tem da bo uvoz repro- 
dukcijskega materiala rastel za okoli 6% realno letno in 
opreme za okoli 13%.2 

Nakazano možno gospodarsko rast bomo v tem obdobju 
dosegli z 1,3% letno rastjo števila vseh zaposlenih, od tega v 
združenem delu za okoli 1 do 1,2%, v samostojnem osebnem 
delu okrog 5%. Delež delovne storilnosti v novo ustvarjeni 
vrednosti se bo povečal na več kot 2/3. 

Skupna porabljena sredstva ne bodo naraščala hitreje od 
celotnega prihodka. Z večjo ekonomičnostjo bomo kljub 
predvidenim spremembam v odnosih cen energije in surovin 
zagotovili, da se odnos med celotnim prihodkom in skupno 
porabljenimi sredstvi ne poslabša. Če bo do konca sedanjega 
petletnega obdobja uresničeno predvideno razmerje med 
akumulacijo in sredstvi za porabo, kar porrieni, da se bo delež 
akumulacije v dohodku povečal s 17% v letu 1983 na okoli 
20% v letu 1985, bomo v obdobju 1986-1990 s politiko delitve 
dohodka ohranili doseženi odnos med akumulacijo in sred- 
stvi za porabo in s tem ustvarili pogoje za realno naraščanje 
sredstev za osebne dohodke ter za zadovoljevanje skupnih in 
splošnih potreb v skladu z rastjo dohodka. Na tej osnovi se 
bodo sredstva za bruto osebne dohodke na zaposlenega 
gibala skladno z rastjo delovne storilnosti in drugimi kako- 
vostnimi kazalniki gospodarjenja. 

Sredstva za reprodukcijo gospodarstva (z amortizacijo po 
minimalnih stopnjah) bodo naraščala po stopnji okoli 4,4% 
letno, njihov delež v bruto dohodku v gospodarstvu pa se bo 
povečal na okoli 31% (leta 1983 je znašal 27,4%). 

Ob upoštevanju vseh prilivov in odlivov sredstev v tujino in 
druge republike in avtonomni pokrajini kaže, da bomo v 
naslednjih letih razpolagali letno z nekaj manj kot 90% ustvar- 
jenega družbenega proizvoda za naložbe in tekočo potrošnjo 
v SR Sloveniji.3 To pomeni, da bodo realne materialne in 
finančne možnosti relativno manjše kot v predhodnem sred- 
njeročnem obdobju. Uresničevanje razvojnih ciljev in nalog v 
obdobju 1986 do 1990 bo zato zahtevalo skrajno gospodar- 
nost, selektivnost in odgovornost pl-i sprejemanju poslovnih, 
investicijskih in drugih odločitev v organizacijah združenega 

Nominalna letna rast izvoza blaga in storitev v tem obdobju bo znašala okoli 
10%, v tem rast izvpza blaga na konvertibilno tržišče 13%, uvoza btaga s tega 
tržišča pa 10%. 3 Z nepredvidljivimi učinki sprememb v strukturi nominalne rasti družbenega 
proizvoda, s spremembami v pogojih najemanja tujih posojil in kreditiranja 
tujine, s politiko tečaja dinarja in obrestnih mer ter z opredelitvijo instrumentov 
politike pospeševanja razvoja gospodarsko manj razvitih republik in pokrajin, se 
lahko ta ocena bistveno menja. 

dela in na vseh drugih ravneh. Del akumulacije bo potrebno 
nameniti za finančno konsolidacijo organizacij združenega 
dela in za pokrivanje prirasta obratnih sredstev z dolgoroč- 
nimi viri. Tako bo za bruto investicije v osnovna sredstva v SR 
Sloveniji ostalo okoli 64% razpoložljive bruto akumulacije, 
kar bo omogočalo okoli 5% letno rast investicij v osnovna 
sredstva, v tem okviru gospodarskih okoli 6,7% povprečno 
letno. Delež investicij v razširitev, posodobitev in rekonstruk- 
cije v gospodarstvu bo mogoče v obdobju 1986-1990 pove- 
čati na okoli 34% vseh investicij v osnovna sredstva (v ob- 
dobju 1976-1982 okoli 30%). Ob pomanjkanju sredstev za 
večje posodobitve ali nove investicije pa se bo povečal tudi 
delež investicij za vzdrževanje obstoječih zmogljivosti zaradi 
zamenjave, intenzifikacije in racionalizacije proizvodnje. V 
obdobju 1986-1990 bo za nove zmogljivosti na voljo okoli 
30% vseh investicijskih sredstev za osnovna sredstva, pri 
čemer velik del za objekte kontinuitete v gospodarski infra- 
strukturi, le manjši pa za nove izvozne in razvojno tehnološke 
investicije. 

V prihodnjem petletnem obdobju bodo sredstva za osebno 
potrošnjo prebivalstva in sredstva za družbene dejavnosti, 
oblikovana s svobodno menjavo dela, naraščala po stopnji 
okoli 3,7% letno. Z nadaljnjim širjenjem oblik neposredne 
svobodne menjave dela bodo posamezne družbene dejavno- 
sti lahko oblikovale dodatna sredstva za razširitev dejavnosti 
in zboljšanje kakovosti. Sredstva za splošno porabo bodo v 
prihodnjem petletnem obdobju lahko rastla skladno z rastjo 
dohodka. 

IV. 

Temeljni cilji družbenega razvoja 
Temeljne usmeritve družbenega razvoja v tem srednjeroč- 

nem obdobju, ki izhajajo iz uresničevanja dolgoročnega pro- 
grama gospodarske stabilizacije, so: 

- utrjevanje samoupravnih družbenoekonomskih odnosov 
in političnega sistema socialističnega samoupravljanja; 

- temeljit zasuk k intenzivnemu, stabilnemu in dinamič- 
nemu razvoju na osnovi kakovostnih dejavnikov; 

- uveljavitev ekonomskih zakonitosti, ki bodo nagrajevale 
predvsem tržno zanimivo, kakovostno, produktivno, renta- 
bilno in ekonomično proizvodnjo; 

zmanjševanje stopnje zadolženosti do tujine. 
V skladu s tem so globalni razvojni cilji SR Slovenije nasled- 

nji: 
1. Razvoj in poglabljanje samoupravnih odnosov pri ureja- 

nju vseh ključnih vprašanj družbene reprodukcije, predvsem 
pa krepitev dolgoročneje zasnovanega samoupravnega zdru- 
ževanja dela in sredstev na dohodkovnih osnovah ter krepitev 
družbene inovacijske sposobnosti za doseganje skupnih raz- 
vojnih ciljev v SR Sloveniji in SFR Jugoslaviji. 

2. Stabilnejši in dinamičnejši gospodarski razvoj na kako- 
vostnih temeljih s popolnejšim izkoriščanjem vseh obstoječih 
zmogljivosti in s pospešenim spreminjanjem gospodarske 
strukture, kakovosti proizvodnje in večjim vključevanjem v 
mednarodno menjavo, pri čemer imata izvoz blaga in storitev 
na konvertibilno tržišče in povečani devizni priliv na tej 
osnovi, tudi z vidika zmanjševanja stopnje zadolženosti v 
tujini, poseben poudarek in pomen. 

Da bi dosegli ta cilj, bomo nadaljevali s selektivno politiko 
pri zamenjavi iztrošenih in izgradnji novih zmogljivosti ob 
upoštevanju narodnogospodarskih meril, ki vrednotijo eko- 
nomske, socialne, tehnološke, prostorske, ekološke, energet- 
ske in druge vidike v daljšem časovnem obdobju. Tako bomo 
v SR Sloveniji zlasti pospeševali tehnološko in razvojno inten- 
zivne, računalniško vodene programe, ki bodo omogočili 
večji izvoz izdelkov višje stopnje predelave in povečevali druž- 
beno delovno storilnost. Posebna pozornost bo namenjena 
programom v elektroniki, strojegradnji in kemiji, ki bodo 
omogočali nadaljnji razvoj drugih programov v industriji in na 
drugih področjih. 

Z ekonomskimi in drugimi ukrepi bomo zagotovili hitrejši 
razvoj in večjo neodvisnost pri pridobivanju energije in pride- 
lavi hrane. Intenzivneje bomo izkoriščali razpoložljive naravne 
vire in danosti ter geopolitičen položaj za povečanje medna- 
rodnih storitev v prometu in turizmu. 

3. Socialna politika bo postala močan vzvod in spodbuda 
za vsestranski razvoj družbe in osebnosti. Vse bolj bo teme- 
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Ijila na delovnih rezultatih, uveljavljanju ustvarjalnosti, soli- 
darnosti in vzajemnosti in na humanizaciji odnosov med 
ljudmi. Delovni in ustvarjalni prispevek k celovitemu razvoju 
družbe bo postal merilo za družbenoekonomski položaj člo- 
veka, osnova za zadovoljevanje njegovih osebnih potreb in 
spodbuda za delo in ustvarjalnost. 

4. Še nadalje bomo pospeševali skladnejši regionalni raz- 
voj in hitrejši razvoj manj razvitih, še posebej obmejnih obmo- 
čij. Zaradi ohranitve poselitve bomo tudi z ukrepi ekonomske 
in socialne politike izboljšali življenjske in delovne razmere na 
hribovitih območjih. Odpravljali bomo razvojna protislovja na 
nekaterih razvitih območjih, ki izhajajo iz dosedanjega eno- 
stranskega razvoja in iz njihove dolgoročnim razvojnim potre- 
bam premalo prilagojene gospodarske strukture. 

5. Z uresničevanjem ekonomskih, političnih in drugih te- 
meljnih ciljev in nalog celotnega družbenega razvoja bomo 
zagotavljali in kot njihov neločljivi del še naprej nenehno 
povečevali obrambno in samozaščitno moč družbe, ker sta 
varnost in neodvisnost SFRJ poroštvo, da se bo slovenski 
narod skupaj z drugimi narodi in narodnostmi Jugoslavije z 
naprednim notranjim razvojem tn krepitvijo neuvrščene poli- 
tike enakopravno uveljavljal v družbi narodov sveta. 

6. Sestavni del teh temeljnih ciljev družbenega razvoja SR 
Slovenije je varovanje narodnostnega značaja, uresničevanje 
enakopravnosti italijanske in madžarske narodnosti in skrb za 
njun vsestranski razvoj in napredek. 

V. 

Usmeritve družbenega razvoja na posameznih 
področjih 

Ob upoštevanju teh ciljev so usmeritve družbenega razvoja 
v obdobju 1986-1990 na posameznih področjih naslednje: 

- prehod na višjo raven gospodarskega, tehnološkega, 
znanstvenega in kulturnega razvoja in na tej osnovi dinamič- 
nejša in na kakovosti temelječa gospodarska rast in razvoj Z 
odpravljanjem vzrokov inflacije in bistvenim zmanjšanjem in- 
flacijskega pritiska na gospodarske tokove in ravnanje ljudi 
bomo ustvarili pogoje, da bo odločilno vlogo pri povečanju 
dohodka imelo povečanje ekonomičnosti, kakovosti in de- 
lovne storilnosti; 

- intenzivnejša usmeritev v povečanje industrijske proiz- 
vodnje, ki ima tudi v zaostrenih pogojih stvarne možnosti za 
ustvarjanje večjega dohodka na zaposlenega in na vložena 
sredstva, da bomo tako čimbolj izkoristili naravne, z delom 
ustvarjene in kadrovske zmogljivosti. Razvijali bomo takšno 
proizvodno strukturo, ki bo omogočala hitrejše vključevanje v 
mednarodno menjavo in hitrejše prilagajanje novim zahte- 
vam. Pri tem se bomo bolj kot doslej opirali na lastno znanje 
in na množično inovativno dejavnost, ob čim boljšem gospo- 
darjenju z naravnimi bogastvi in energijo, ter tako zagotovili, 
da se bo v menjavo s tujino bolj vključevalo znanje in ustvar- 
jalno delo; 

- smelejša usmeritev v izvoz blaga in storitev višje stopnje 
predelave zlasti na konvertibilno tržišče, tako da bo izvoz nanj 
rastel vsaj dvakrat hitreje '-d rasti družbenega proizvoda, kar 
bo omgočilo ustvarjanje deviznega priliva za redno odplače- 
vanje zunanjih dolgov, boljšo oskrbo z uvoznimi dobrinami, 
predvsem reprodukcijskim materialom in uvozno opremo. 

Pri uvozu surovin in reprodukcijskega materiala bo imela 
prednost proizvodnja za izvoz na konvertibilno tržišče in 
proizvodnja za osnovno oskrbo občanov, pri uvozu opreme 
pa predvsem tiste organizacije združenega dela, ki bodo 
posodabljale izvozno proizvodnjo. 

Pospeševali bomo sodelovanje z državami v razvoju z izvo- 
zom proizvodov višje stopnje predelave, prenosom tehnolo- 
gije in opravljanjem investicijskih del v teh državah, z višjimi 
oblikami gospodarskega sodelovanja ter s postopnim pove- 
čevanjem uvoza surovin, reprodukcijskega materiala in poliz- 
delkov iz teh držav. Z zahodnimi razvitimi državami bomo 
pospeševali razvoj višjih oblik gospodarskega sodelovanja na 
enakopravnejši osnovi ob zmanjševanju naše tehnološke 
odvisnosti. S socialističnimi državami bomo dosegali uskla- 
jeno menjavo; 

- stabilna rast kmetijske proizvodnje, ki jo bomo zagotovili 
z družbenoekonomsko racionalnim vlaganjem v urejanje 
zemljišč v SR Sloveniji in Jugoslaviji, z nadaljnjim prestruktu- 

riranjem kmetijstva in spremembo setvene strukture v skladu 
z naravnimi danostmi in povečanjem deleža živinoreje na 
doma pridelani krmi, z večjim vključevanjem v mednarodno 
menjavo, z zdravstvenim varstvom i ali in uvajanjem sodob- 
nih tehnologij v proizvodnjo, z nadaljnjim razvojem proiz- 
vodnih odnosov v organizacijah združenih kmetov in poveča- 
njem deleža družbeno organizirane kmetijske proizvodnje ter 
s samoupravnim sporazumevanjem med organizacijami v re- 
produkcijski verigi o skupno opredeljenih programih proiz- 
vodnje osnovnih kmetijsko živilskih proizvodov, z odpravlja- 
njem razdrobljenosti kmečke posesti in spodbudno davčno 
politiko; 

- kakovostna preskrba, ki jo bomo zagotovili s proizvodnjo 
pomembnih izdelkov vsakdanje rabe, predvideno z material- 
nimi bilancami osnovnih živil in drugih izdelkov. Preskrbo z 
živili bomo bolj kot doslej zagotavljali tudi s pomočjo vseh 
vrst rezerv, predvsem pa tržnih rezerv osnovnih živil na vseh 
ravneh (v organizacijah združenega dela, občinah, republiki 
in na zvezni ravni), in sicer tako, da bo z njimi mogoče vplivati 
tudi na oblikovanje cen živil. 

- razvoj sodobne trgovine, ki bo skladen z razvojem in 
potrebami proizvodnje in preskrbe. Trgovina bo svoj razvoj 
temeljila na samoupravnem in poslovnem povezovanju s pro- 
izvodnimi organizacijami, krepitvi specializacije in sodobni 
organiziranosti, materialni in kadrovski opremljenosti in 
usposobljenosti, pa tudi večji odgovornosti za preskrbo pre- 
bivalstva; 

- hitrejša rast turizma predvsem z boljšim izkoriščanjem 
obstoječih zmogljivosti in ustreznejšim povezovanjem turi- 
stičnega gospodarstva na turističnih območjih. Spremenje- 
nemu turističnemu povpraševanju bomo prilagodili turistične 
zmogljivosti, tako da bo povečana raznovrstnost ponudbe 
turističnih krajev. Nadaljevali bomo z izgradnjo in izrabo ob- 
jektov turistične infrastrukture (žičnice, marine) ter vključevali 
preostale spremljajoče dejavnosti. Bistveno se bo povečala 
vloga samostojnega osebnega dela, predvsem gostinske de- 
javnosti. 

- odločen premik pri uresničevanju politike hitrejšega raz- 
voja drobnega gospodarstva, ki bo vse pomembnejši del 
prestrukturiranja in racionalizacije gospodarstva, izboljšanja 
izvozne ponudbe in izbire dobrin in storitev na domačem trgu. 
Z ukrepi ekonomske politike in drugimi ukrepi bomo povečali 
zanimanje delovnih ljudi in občanov za ustanavljanje novih in 
širitev obstoječih enot drobnega gospodarstva; 

- v prihodnjem obdobju bomo relativno zmanjšali narodno- 
gospodarske stroške za stanovanjsko izgradnjo v družbenem 
proizvodu ter razvoj komunalne infrastrukture uskladili z 
dolgoročno zasnovano politiko urbanizacije. 

V naslednjem srednjeročnem obdobju bomo izgradili okoli 
50.000 stanovanj. Ob takšnem obsegu gradnje novih stano- 
vanj bomo pospešeno prenavljali dotrajani družbeni stano- 
vanjski sklad in pridobili nove stanovanjske enote na neizkori- 
ščenih površinah obstoječih stanovanjskih objektov. Visok 
delež individualne gradnje bo zahteval vključevanje samogra- 
diteljev v vse oblike družbeno usmerjene gradnje. Za racional- 
nejšo graditev bomo zagotovili dolgoročneje zasnovane ob- 
činske plane urbanizacije prostora, doslednejše uveljavljanje 
tržnih načel pri oddaji gradbenih del in stabilnejšo dinamiko 
stanovanjske gradnje. Z ekonomsko stanarino, ki jo bomo 
uvedli do leta 1987, bomo zagotovili enostavno reprodukcijo 
družbenega stanovanjskega sklada, ob tem pa izdelali sistem 
delnega nadomeščanja stanarin iz sredstev solidarnosti za 
družine z nizkimi dohodki. 

Komunalno gospodarstvo bo svoje delo koordiniralo z osta- 
limi udeleženci graditve in načrtovalci prostorskega razvoja 
ter pripravilo celovitejše programe dotrajanih komunalnih 
naprav. Osnova za zaščito obstoječih komunalnih naprav in 
ohranitev doseženega komunalnega standarda bo postopno 
usklajevanje cen komunalnih storitev do ravni enostavne re- 
produkcije. V okviru medobčinskega sodelovanja bo komu- 
nalno gospodarstvo saniralo in dogradilo komunalne sisteme 
v tistih okoljih, kjer je onesnaževanje prešlo kritično mejo, 

- razvoj in vlaganja v gospodarsko infrastrukturo, ki bodo 
podrejena strogim merilom družbene racionalnosti. 

Rast porabe energije bo nižja od rasti družbenega proiz- 
voda, na kar bo vplivalo tudi nadaljnje hitrejše'povečevanje 
cen energije. Še nadalje bomo zmanjševali porabo energije 
na enoto proizvoda. Povečali bomo porabo električne ener- 
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gije, kar bomo zagotovili z izgradnjo novih elektrarn. Nadalje- 
vali bomo z raziskavami ležišč nafte, plina in urana ter odpirali 
tiste rudnike, ki bodo omogočili družbeno racionalno proiz- 
vodnjo. Ob manjšem povečanju porabe naftnih derivatov 
bomo povečali porabo zemeljskega plina. Velik poudarek 
bomo dali pridobivanju energije iz nekonvencionalnih virov. 

Gradili bomo tiste najnujnejše objekte prometne infrastruk- 
ture, ki bodo predvsem omogočili kakovostnejše vključevanje 
v mednarodni promet in zagotovili večjo varnost prometa. 
Zmanjševali bomo prevozne stroške na enoto proizvoda in 
razvijali integralni transport, hkrati pa s cenami zagotovili 
enostavno reprodukcijo in nemoten promet. Z uvajanjem so- 
dobne tehnologije in povečanjem zmogljivosti telekomunika- 
cijskega sistema bomo omogočili večji in kakovostnejši pre- 
tok informacij; 

- pri izgradnji novih objektov bomo uvajali le tehnologijo, ki 
ne bo onesnaževala okolja, hkrati pa ob proučitvi obstoječega 
stanja pripravili sanacijske programe in nadaljevali s sanaci- 
jami žarišč onesnaževanja; 

- uveljavljanje politike produktivnega zaposlovanja, pred- 
vsem v obstoječih, ekonomsko racionalnih zmogljivostih z 
večanjem števila izmen, kar bo omogočilo zaposlitev novih 
delavcev; 

- postopno zmanjševanje neproduktivne zaposlenosti in 
omejevanje naraščanja stopnje nezaposlenosti ter bolj orga- 
nizirano zaposlovanje delavcev iz manj razvitih republik in 
pokrajin. Posebno pozornost bomo namenili prekvalifikaciji 
in dokvalifikaciji tehnoloških in ekonomskih viškov, ki bosta 
postali sestavini planiranja razvoja v organizacijah združe- 
nega dela, njihovih interesnih skupnostih in skupnostih za 
zaposlovanje; 

- v vzgoji in izobraževanju bomo z nadaljnjim racionalnej- 
šim izvajanjem dejavnosti, boljšo organiziranostjo, večjo 
medsebojno povezanostjo in večjim vplivom uporabnikov sto- 
ritev ter menjanjem ustaljenih navad uskladili programe z 
razpoložljivimi materialnimi možnostmi. Tako bosta vzgoja in 
izobraževanje skupaj z znanostjo, tehnologijo, organizacijo in 
informatiko vključena v nadaljnjo gospodarsko rast in razvoj 
ter večanje družbene integracije. 

Poleg skrbi za osnovnošolsko in usmerjeno izobraževanje 
bo posebna skrb posvečena preostalim oblikam izobraževa- 
nja, dopolnjevanja znanja, izobraževanju že zaposlenih delav- 
cev ter organiziranemu podiplomskemu izobraževanju. Po- 
sebna skrb bo posvečena tudi nadpovprečno nadarjeni mla- 
dini, od osnovne šole naprej, v visokem šolstvu pa vzgoji 
raziskovalnega naraščaja. Prizadevali si bomo, da se poveča 
delež vzgojne in izobraževalne dejavnosti v razpoložljivem 
dohodku; 

- v znanstvenoraziskovalni dejavnosti bomo vzgajali ino- 
vatorje za potrebe ključnih razvojnih projektov tega obdobja 
in za povečanje družbene inovacijske sposobnosti za nasled- 
nja obdobja. Družbeni razvojni projekti bodo oblikovani na 
družbenoekonomskem področju za razvijanje vsebine in ope- 
racionalizacijo socialističnega samoupravnega produkcij- 
skega odnosa, na področju družbenoinformacijskega si- 
stema, varčevalni energetiki in povečanju pridelave hrane. 

Z aplikativnimi in razvojnimi projekti bomo uresničevali 
projekte na področju: avtomatizacije in robotizacije, računal- 
ništva, mikroelektronike, integrirane digitalne telekomunika- 
cije, zniževanja energetske porabe na enoto proizvoda, varče- 
valne ekologije, biotehnologije in z raznovrstnimi projekti 
malolitražne kemije; 

- zaradi pomena kulture za slovensko narodno identiteto in 
za družbeno zavest bomo ohranili doseženo raven kulturnega 
življenja in umetniškega ustvarjanja, omogočali dostopnost 
kulturnih vrednot, vztrajali pri policentričnem razvoju kulture, 
ohranjali stik z umetniškimi tokovi v svetu, enotnost sloven- 
skega kulturnega prostora in vezi s kulturami narodov in 
narodnosti Jugoslavije ter utrjevali zavest o naravni in kulturni 
dediščini in njenem varovanju. Vse to bo zahtevalo bistveno 
večje sodelovanje, povezovanje in usklajevanje dela vseh 
izvajalcev, skrbno izrabljanje obstoječih zmogljivosti, še se- 
lektivnejše investiranje, zlasti v nujne obnove in opremo, in 
poudarjena prizadevanja za kulturno vzgojo. 

- zagotovili bomo učinkovito in smotrno uresničevanje 
zdravstvenega varstva kot enega pomembnih ciljev družbe- 
nega razvoja. Ob nadaljnjem uresničevanju stabilizacijskih 
programov v zdravstvu ter učinkovitem in smotrnem uresni- 

čevanju programov zdravstvenega varstva bomo s skupnimi 
družbenimi prizadevanji povečali neposredno svobodno me- 
njavo dela ob izboljšanju preventivne dejavnosti in diagno- 
stike ter možnostih za bolj prožno organizacijo zdravstvenih 
služb. Prednostni nalogi v zdravstvenem varstvu bosta krepi- 
tev samozaščitne dejavnosti občanov ter obvladovanje naj re- 
snejših bolezni (obolenja srca in ožilja, rak, poškodbe). 
Ustrezno s tem bomo tudi načrtovali kadre v zdravstveni 
dejavnosti; 

- v telesni kulturi bomo predvsem razvijali zavest o pomenu 
telesne kulture in rekreacije ter pospešeno vključevali ljudi v 
organizirano telesnokulturno dejavnost. Organiziranje tele- 
snokulturne dejavnosti in rekreacije bomo bolj povezali z 
drugimi dejavnostmi (turizem, zdravstvo, socialno skrbstvo) 
ter pritegnili bolj usposobljene kadre za delo v tej dejavnosti; 

- pri otroškem varstvu bomo posebno pozornost namenili 
zagotavljanju socialne varnosti mladih družin, kamor sodi 
predvsem zaposlovanje in reševanje perečih stanovanjskih 
problemov mladih družin, tekoče usklajevanje nadomestil za 
čas porodniškega dopusta, izvajanje vzgojnih programov za 
predšolske otroke, ki niso v organiziranem varstvu, ter organi- 
ziranje novih alternativnih oblik predšolskega varstva otrok. 
Posebno pozornost bomo namenili, varstvu in vzgoji otrok z 
motnjami v telesnem in duševnem razvoju, kamor sodi tudi 
odpiranje novih razvojnih oddelkov za prizadete otroke; 

- temeljna usmeritev skupnosti socialnega varstva bo ra- 
zvijanje socialnega dela v vseh okoljih, kjer ljudje živijo in 
delajo. Spremenjene gospodarske in družbene razmere bodo 
narekovale nove oblike in metode socialnega dela s posamez- 
niki in družinami, kamor sodijo predvsem družine z nizkimi 
osebnimi dohodki, invalidi, starejši občani in otroci, ki so 
prikrajšani za normalno družinsko življenje; 
- v naslednjem srednjeročnem obdobju se bomo zavzemali 

za ohranitev dosežene ravnt.družbenega standarda prebival- 
stva. Temu bodo prilagojeni tudi sistem financiranja, organi- 
zacija dela, racionalizacija izvajanja dejavnosti, investicijska 
politika, pri čemer bomo iskali načine zadovoljevanja potreb 
tudi s prostovoljnim delom, delom mladine in delom družbe- 
nih organizacij, zlasti v krajevnih skupnostih in občinah; 

- S hitrejšim in širšim uvajanjem sodobne, zlasti računalni- 
ške tehnologije in povečevanjem zmogljivosti telekomunika- 
cijskega sistema, razvojem javnega omrežja za prenos podat- 
kov in uveljavljanjem drugih skupnih osnov bomo zagotovili 
hitrejši razvoj učinkovitega in racionalno organiziranega ter z 
družbenimi potrebami usklajenega družbenega sistema in- 
formiranja, ki je eden temeljnih pogojev hitrejšega razvoja 
proizvajalnih sil, sprejemanja ustreznih družbenih odločitev, 
širšega enakopravnega vključevanja v mednarodne gospo- 
darske in druge tokove ter utrjevanja in nadaljnjega razvoja 
socialističnih samoupravnih ekonomskih odnosov in na njem 
zasnovanega policentričnega sistema socialističnega samo- 
upravljanja; 
- skladnejši regionalni razvoj, ki bo temeljil na večjem 

izkoriščanju obstoječih zmogljivosti, zaposlitvenih, naravnih, 
prostorskih, geografskih in drugih možnostih. Na manj razvi- 
tih območjih bomo posebno skrb namenili posodabljanju 
obstoječih in izgradnji novih industrijskih objektov ter poso- 
dabljanju kmetijske proizvodnje, poleg tega pa racionalnemu 
razvoju infrastrukturnega omrežja in objektov družbenega 
standarda. Premagovali bomo razvojna protislovja na nekate- 
rih območjih, ki izhajajo iz dosedanjega enostranskega raz- 
voja in iz njihove dolgoročnim potrebam premalo prilagojene 
gospodarske strukture. Z doslednim spoštovanjem policen- 
tričnega razvoja bomo odpravljali razlike med manj razvitimi 
in razvitimi območji; 

- stalno povečevanje skupne obrambne in samozaščitne 
sposobnosti kot sestavnega dela družbenega razvoja ob za- 
gotavljanju povezanosti vseh sestavin splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite glede na prostorske, ka- 
drovske, materialne in druge možnosti, potrebe in razmere; 

- prestrukturiranje sredstev splošne porabe, ki bo omogo- 
čalo normalno delovanje državnih organov skladno z njiho- 
vimi nalogami, postopno posodobitev njihovega dela in ustre- 
zen družbenoekonomski položaj delavcev v teh organih, kar 
je osnova za njihovo kakovostnejše delo. 
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VI. 

Elementi dogovora o temeljih družbenega 
plana 

Da bo priprava temeljev družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1986 do 1990 v skladu s cilji in usmeritvami, je 
potrebno takoj začeti oblikovati elemente dogovora o temeljih 
družbenega plana na naslednjih področjih: 

- ob upoštevanju družbenega dogovora v SFR Jugoslaviji 
o načinu in skupnih merilih družbene in ekonomske upraviče- 
nosti nameravanih investicij bomo dopolnili merila za pre- 
strukturiranje slovenskega gospodarstva. Upeljali bomo nov 
kazalnik dinamične reprodukcijske sposobnosti, s katerim 
bomo presojali vlaganja glede na tehnološko in ekonomsko 
učinkovito dobo. Kvantificirali bomo minimalne zahteve za ta 
kazalnik, kar naj presojo investicij približa mednarodnim vidi- 
kom. Oblikovali bomo usmeritve za prestrukturiranje gospo- 
darstva, ki izhajajo iz Smernic za dolgoročni plan SR Slove- 
nije ob upoštevanju kontinuitete iz družbenega plana SR 
Slovenjje za obdobje 1981 do 1985. leta in dogovora o njego- 
vih temeljih. Preverili bomo ključne programske usmeritve v 
razvojno-tehnološki intenzivni proizvodnji in se opredelili do 
konkretnih proizvodnih programov in projektov širšega po- 
mena za prestrukturiranje slovenskega gospodarstva. Z do- 
govorom bomo opredelili programe skupnega pomena; 

- pri ekonomskih odnosih s tujino bomo dogradili organi- 
ziranost izvoznega gospodarstva v reprodukcijskih poveza- 
vah, program izvoza in uvoza ter njegovo racionalno struk- 
turo. Opredelili bomo programe sodelovanja s sosednjimi 
državami, naloge in obveznosti do zadolževanja v tujini in 
kreditiranja tujine. Dogovorili se bomo o združevanju deviznih 
sredstev za skupne gospodarske in družbene potrebe in vse 
oblike spodbujanja izvoza, od politike realnega tečaja dinarja 
do davčnih in drugih olajšav izvoznikom ter spodbudne kre- 
ditne politike. Dogovorili se bomo o nalogah, ki izhajajo iz 
meddržavnih sporazumov; 
- v kmetijstvu, živilski industriji in gozdarstvu bomo sprejeli 
program tržne proizvodnje pomembnejših kmetijsko-živilskih 
proizvodov v skladu s potrebami oskrbe prebivalstva, živilske 
industrije in izvoza ter program ureditvenih posegov na kme- 
tijskih zemljiščih. Za hitrejše intenziviranje kmetijske proiz- 
vodnje bomo' v te programe vključili tudi aktivnosti in ukrepe 
za zdravstveno varstvo in preventivo pri živalih ter za uvajanje 
sodobnih selekcijskih metod in agrotehničnih ukrepov v 
obliki posebnih programov. V živilsko predelovalni industriji 
bomo uskladili posodobitev in razvoj predelovalnih zmoglji- 
vosti z rastjo kmetijske proizvodnje in možnostmi izvoza na 
podlagi prehranske bilance SR Slovenije. Dogovorili se bomo 
o načinih za smotrnejše gospodarjenje z gozdovi ob hkratni 
krepitvi varovalnih, socialnih in drugih funkcij gozdov ter o 
zagotavljanju sredstev za vlaganja na ta področja; 

- v energetiki se bomo dogovorili o obsegu in vrstah razi- 
skav za krepitev domače energetske osnove, obveznostih pri 
izgradnji proizvodnih, prenosnih, distribucijskih in drugih 
energetskih objektov v SR Sloveniji, drugih republikah in 
avtonomnih pokrajinah in zagotovili ustrezne vire sredstev za 
vlaganja v energetiko; 

- pri prometu in zvezah bomo konkretizirali programe 
skupnega pomena za železniško, cestno, luško, PTT in letali- 
ško infrastrukturo. Dogovorili se bomo o okvirni finančni 
konstrukciji in virih financiranja ter sprejeli obveznosti za 
oblikovanje institucionalnih oblik v slovenskem integralnem 
transportu; 

- v turističnem gospodarstvu se bomo dogovorili o nadalj- 
njih vlaganjih ter o obveznostih, ki jih imajo organizacije 
združenega dela turističnega gospodarstva in preostale re- 
produkcijsko povezane organizacije združenega dela do de- 
viznega priliva. Hkrati bomo sprejeli prganizacijske in druge 
obveznosti, ki bodo omogočile izpolnitev zastavljenih ciljev; 

- v drobnem gospodarstvu bomo dosegli, da bodo podpi- 
sniki dogovora prevzeli konkretne obveznosti za spodbujanje 
vlaganj sredstev, dela in znanja v proizvodno oziroma stori- 
tveno dejavnost in odpravljali administrativne in druge ovire, 
ki preprečujejo hitrejši razvoj drobnega gospodarstva; 

- v stanovanjsko-komunalnem gospodarstvu se bomo 
dogovorili o izgradnji novih stanovanj ter o obnovi obstoje- 
čega stanovanjskega sklada. Oblikovali bomo ustrezno poli- 

tiko uvajanja ekonomskih stanarin ter ekonomskih cen komu- 
nalnih storitev in način družbene pomoči vsem tistim, ki sami 
ne bodo mogli poravnati ekonomskih stanarin; 

- v družbenih dejavnostih se bomo v skladu z možnostmi 
za razvoj posameznih dejavnosti dogovorili o programih, ki 
kar najbolj povečujejo ustvarjalno sposobnost in materialno 
moč posameznika in družbe. Ob nadaljnjem uresničevanju 
stabilizacijskih programov bomo proučili potrebo po poveča- 
nju prispevkov občanov k ceni storitev ter ob skupnih družbe- 
nih prizadevanjih tudi obseg povečanja neposredne svobo- 
dne menjave dela; 

- v javnem obveščanju se bomo dogovorili za programe, 
ki bodo spodbujali in utrjevali aktivnejšo vlogo delovnih tjudi 
in občanov kot subjektov javnega obveščanja. Za njihovo 
uresničevanje bomo zagotovili potrebne materiale, tehnične 
in kadrovske pogoje; 

- za skladnejši regionalni razvoj v SR Sloveniji bomo izpo- 
polnili sistem pospeševanja samoupravnega združevanja dela 
in sredstev za skupna vlaganja na manj razvitih območjih, ki 
naj bi ekonomsko motivirali organizacije združenega dela. 
Samoupravne interesne skupnosti v proizvodnji in družbenih 
dejavnostih se bodo morale bolj vključevati v aktivnosti za 
skladnejši regionalni razvoj in še posebej za ustvarjanje bolj- 
ših razvojnih možnosti naj manj razvitih območjih. Zaradi 
specifičnih razvojnih vprašanj bomo opredelili naloge za bolj 
kakovosten razvoj hribovitih območij. Opredelili bomo na- 
loge, povezane z uresničevanjem policentričnega razvoja, in 
temu podredili lokacijsko politiko področnih oskrbnih zmog- 
ljivosti, pa tudi proizvodnih objektov; 

- sprejeli bomo ukrepe za poglabljanje vseh oblik sodelo- 
vanja z obmejnimi območji sosednjih držav in s tem prispevali 
h krepitvi gospodarskega in kulturnega položaja naših naro- 
dnih skupnosti v sosednjih državah ter italijanske in madžar- 
ske narodnosti pri nas; 

- za pospeševanje razvoja gospodarsko manj razvitih re- 
publik in SAP Kosovo se bomo dogovorili o načinih in oblikah 
povečanja ekonomske motivacije za skupna vlaganja na teh 
območjih. Ob združevanju dela in sredstev bomo kot eno 
temeljnih meril uveljavljali znesek naložbe na zaposlenega 
delavca in težili k hitrejšemu premagovanju brezposelnosti v 
manj razvitih republikah in SAP Kosovo. Gospodarske zbor- 
nice in splošna združenja bodo že med pripravo srednjeroč- 
nih planov dala pobude za programe, ki bodo osnova za 
skupna vlaganja. Preverili bomo obveznosti organizacij zdru- 
ženega dela iz SR Slovenije do pospeševanja gospodarskega 
razvoja manj razvitih območij v Jugoslaviji in ustrezno spre- 
menili zakonodajo; 

- pri ljudski obrambi in družbeni samozaščiti se bomo 
dogovorili o materialnih, kadrovskih in drugih pogojih za 
nadaljnji razvoj vseh oblik obrambnega in samozaščitnega 
delovanja. 

Dogovor o temeljih družbenega plana SR Slovenije bo tudi 
ena od osnov za dogovarjanje o temeljih družbenega plana 
SFR Jugoslavije za obdobje 1986 do 1990. leta. 

VII. 

Politika prostorskega razvoja in varstvo okolja 
V skladu s sprejeto politiko policentričnega razvoja SR 

Slovenije, uresničevanjem načel smotrnega urejanja in go- 
spodarjenja s prostorom in tudi zaradi obvladovanja protislo- 
vij med mestom in podeželjem bodo občine v srednjeročnem 
obdobju pospešile prizadevanja za ustrezno prestrukturiranje 
naselbinskega omrežja, usklajevale bodo pobude nosilcev 
razvoja ter usmerjale organizacijo posameznih dejavnosti v 
prostoru in tako ustvarile pogoje za racionalizacijo omrežja 
oskrbnih funkcij prebivalstva. V urbanih območjih bomo do- 
segali bistveni premik v racionalnejši rabi mestnih zemljišč, 
vendar ob upoštevanju ustreznih urbanističnih standardov in 
meril, ki zagotavljajo tudi zmanjšanje družbenih stroškov za 
obstoj in razvoj naselij. 

■ V skladu z obveznimi izhodišči iz dolgoročnega plana SR 
Slovenije, ki opredeljujejo koncept prometnih, energetskih ter 
oskrbnih omrežij z vodo, bomo poiskali rezerve v obstoječih 
omrežjih glede zmogljivosti, izkoriščenosti, stroškov in po- 
rabe zemljišč. 
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Za izgradnjo objektov, pomembnih za urejanje prostora v 
SR Slovenije, bomo izdelali strokovne podlage, ki bodo omo- 
gočile konkretno prostorsko usklajevanje in pripravo prostor- 
skih izvedbenih načrtov, s katerimi se bo dokončno uskladila 
mikrolokacija objektov in omogočila pridobitev ustreznih 
zemljišč za izgradnjo. Nosilci planiranja v republiki bodo 
predložili svoje projekte občinam, da bi se lahko opravilo 
prostorsko usklajevanje ter sprejele obveznosti v dogovorih o 
temeljih planov, * 

Ob upoštevanju obveznih izhodišč iz dolgoročnega plana 
SR Slovenije in na osnovi izdelanih strokovnih podlag bomo 
zavarovali najpomembnejša območja dobrin splošnega po- 
mena. Za varstvo naravne in kulturne dediščine bomo pri- 
pravili družbene dogovore o smotrnem aktivnem zavarovanju 
območij in objektov, ki imajo poseben kulturni, znanstveni, 
ekološki, rekreacijski ali krajinsko-estetski pomen. 

Za izboljašnje kakovosti človekovega okolja bomo zagoto- 
vili informacijske osnove, bistveno učinkovitejšo organizira- 
nost ter uveljavili zakonodajne in ekonomske ukrepe. Dosle- 
dno bomo uveljavljali selektivno saniranje največjih onesna- 
ževalcev in ustrezno ekonološko presojo investicij. Zaradi 
pereče problematike pri ravnanju s posebnimi odpadki bomo 
pripravili zasnove obvladovanja te problematike in pričeli z 
njenim uresničevanjem. 

Osnovna naloga komunalnega gospodarstva bo zagotovi- 
tev potrebnih količin kakovostne pitne vode, še posebej na 
manj razvitih območjih. 

V vodnem gospodarstvu bomo preverili in opredelili kako- 
vost vodotokov oziroma odsekov vodotokov, da bomo tako na 
širšem območju zavarovali vodo v vodotokih in v podtalnici. 

Ob upoštevanju obveznih izhodišč iz dolgoročnega plana 
SR Slovenije in na osnovi izdelanih strokovnih osnov za 
dobrine splošnega pomena bomo sprejeli za najpomemb- 
nejša območja teh dobrin akte o zavarovanju na ravni repu- 
blike in občin. 

Občine bodo pripravile oziroma dopolnile dokumente o 
urejanju prostora skladno s sprejetimi zakoni, obenem pa pri 
izgradnji naselij kar najbolj izkoristile še obstoječe rezerve 
stavbnih zemljišč. 

V dogovoru o temeljih družbenega plana SR Slovenije in v 
dogovorih o temeljih družbenih planov občin bodo opredelili 
aktivnosti, nosilce in potrebna sredstva za pripravo strokov- 
nih osnov za zavarovanje najpomembnejših dobrin splošnega 
pomena in na tej osnovi določili tudi območja, ki jih bomo 
zavarovali. Poleg tega bomo opredelili prostorsko-ekološka 
merila, ki jih bodo nosilci investicij obvezno upoštevali pri 
sprejemanju investicijskih odločitev. Določili bomo merila za 
sanacijo ključnih žarišč onesnaženosti okolja. Z obveznostmi, 
sprejetimi v dogovorih, bomo zagotovili pravočasno pridobi- 
vanje in urejanje zemljišč, ki so potrebna za izgradnjo objek- 
tov, pomembnih za urejanje prostora v SR Sloveniji, in pri tem 
upoštevali nujnost varovanja kmetijskih zemljišč. 

VIII. 

Smeri delovanja ekonomske politike 
Z ukrepi ekonomske politike bomo spodbujali motiviranost 

organizacij združenega dela za izpolnjevanje načrtovanih ci- 
ljev in nalog. Samoupravni in družbeni plani ter sporazumi in 
dogovori o njihovih temeljih bodo postali trdnejša osnova za 
skladen in stabilnejši družbeni razvoj. Širše in skupne pro- 
bleme razvojne politike bodo delavci v temeljnih in drugih 
organizacijah združenega dela in skupnostih obvladovali 
predvsem z medsebojnim sodelovanjem in uveljavljanjem 
skupnih interesov in ciljev na enotnem jugoslovanskem trgu. 
Tako bodo ustvarjeni pogoji, da bodo družbenopolitične 
skupnosti dejansko sprejemale le ukrepe iz svoje pristojnosti 
oziroma posegale, le kadar s samoupravnim sporazumeva- 
njem in dogovarjanjem ne bo dosežena uskladitev na ključnih 
področjih za razvoj celotne družbenopolitične skupnosti. 

V skladu s svojimi pristojnostmi in odgovornostjo bodo 
argani in organizacije v republiki oblikovali predloge za razvoj 
na vseh področjih družbene reprodukcije v dogovoru z orga- 
"lizacijami združenega dela, njihovimi združenji in občinami 
n sodelovali pri oblikovanju in izvajanju ukrepov skupne 
skonomske in razvojne politike v federaciji. 

Za oblikovanje ustreznih materialnih odnosov za izpolnje- 

vanje ciljev razvojne in ekonomske politike bomo v družbenih 
planih in v dogovorih o njihovih temeljih opredelili konkretne 
c'ije in aktivnosti za krepitev reprodukcijske sposobnosti or- 
ganizacij združenega dela in zagotovili, da bo ustvarjeni do- 
hodek kot materialna osnova odločanja o pogojih in rezultatih 
dela dejansko pod nadzorom delavcev v temeljnih organizaci- 
jah združenega dela in osnova za njihovo ekonomsko racio- 
nalno odločanje. To bo tudi temeljni pogoj, da bodo samou- 
pravni in družbeni plani realni in da bodo pri njihovem uresni- 
čevanju dosledneje uveljavljene ekonomske in tržne zakoni- 
tosti. Takšnim odnosom bomo prilagajali tudi gospodarski in 
pravni sistem. Spodbujali in razvijali bomo samoupravno ure- 
janje družbenoekonomskih in drugih samoupravnih odnosov, 
dosegali večjo racionalnost v predpisih in drugih splošnih 
aktih, poenostavili administrativne postopke in opravila, 
hkrati pa zagotovili večje spoštovanje zakonitosti in dosle- 
dnejše izvajanje zakonov in predpisov. 

1. Razširjena reprodukcija 
Pri usmerjanju in uporabi sredstev za razširitev materialne 

osnove bodo organizacije združenega dela izhajale iz eko- 
nomskih meril, zahteve po odpravi inflacijskega financiranja 
ter ekonomske nuje, da z lastnim dohodkom zagotovijo po- 
trebna osnovna in obratna sredstva. Samoupravno združeva- 
nje dela in sredstev bo v praksi postalo temeljni način in 
oblika financiranja razširjene reprodukcije in koncentracije 
akumulacije. Združena sredstva reprodukcije ter z njimi te- 
hnološka, organizacijska, upravljalska in druga znanja bodo s 
tem bolj usmerjena tja, kjer lahko dajejo večje družbene in 
ekonomske učinke ne glede na regijo, republiko ali pokrajino. 

Poslovne banke bodo na podlagi samoupravnih sporazu- 
mov o temeljih svojih planov prednostno namenjale posojila 
za tiste programe, ki bodo zagotavljali uresničevanje skupne 
razvojne politike. Pri tem bodo dajale prednost tistim nalož- 
bam, ki bodo temeljile predvsem na združevanju dela in 
sredstev za izvozno, razvojno in tehnološko intenzivne pro- 
jekte ter vlaganju v pridobivanje energije in predelavo hrane. 

S spodbujanjem skupnih naložb tujih pravnih oseb v do- 
mače organizacije združenega dela bomo predvsem zagotav- t 
Ijali razvoj proizvodnje in napredek tehnologije na podlagi 
specializacije v proizvodnji, kar bo trajno povečalo izvoz in 
krepilo konkurenčno sposobnost domačih proizvajalcev na 
tujem trgu. 

Pospeševali bomo uporabo obveznic in drugih oblik za 
koncentracijo prostih sredstev gospodarstva in sredstev pre- 
bivalstva za posamezne programe in projekte, ki so po- 
membni za izvajanje skupnih razvojnih usmeritev. 

V vseh organizacijah združenega dela, samoupravnih in 
drugih interesnih skupnostih in družbenopolitičnih skupno- 
stih bomo zagotovili dosledno uresničevanje določil zakona o 
razširjeni reprodukciji in minulem delu. 

2. Ekonomski odnosi s tujino 
Za učinkovitejše in še širše vključevanje gospodarstva v 

mednarodno menjavo se bomo zavzemali za takšno politiko 
ekonomskih odnosov s tujino, ki bo zagotavljala dohodkovno 
motiviranost in izboljšanje konkurenčne sposobnosti izvozni- 
kov. Nadaljevali bomo s samoupravnim združevanjem sred- 
stev v SISEOT za spodbujanje deviznega konvertibilnega 
izvoza na ravni republike kot tudi s selektivnim zmanjševa- 
njem obeznosti konvertibilnim izvoznikom pri plačilu davka iz 
dohodka in pri drugih obveznostih. Tuja posojila bomo pred- 
vsem namenjali za zamenjavo iztrošene opreme kcfnvertibil- 
nih izvoznikov ter za posodobitev in razvoj izvoznih zmoglji- 
vosti in odpravo ozkih grl. Poslovne banke bodo še naprej 
dajale prednost investicijskim programom, ki so usmerjeni v 
izvoz na konvertibilno tržišče, nudile ugodnejše pogoje za 
naložbe, ki pospešujejo sodelovanje z deželami v razvoju in z 
obmejnimi območji ter prednostno kreditirale izvoz na kon- 
vertibilno tržišče. 

Gospodarka zbornica Slovenije in SISEOT bosta pospeše- 
vali povezovanje organizacij združenega dela v reprodukcij- 
ske celote v vsej Jugoslaviji s ciljem povečevanja izvoza 
izdelkov višje stopnje predelave na konvertibilno tržišče. Go- 
spodarska zbornica bo pripravila konkretne programe izvoza 
blaga in storitev in programe prestrukturiranja z opredelitvijo 
posameznih nosilcev aktivnosti po področjih. 

S samoupravnimi sporazumi o skupno ustvarjenem deviz- 
nem prilivu, s skupnim rizikom in odgovornostjo se bodo 
racionalneje in kvalitetneje uporabljale domače surovine in 
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reprodukcijski materiali ter uvažale le tiste, ki jih na domačem 
trgu ne bo možno dobiti v kakovosti, ki jo zahteva izvozna 
proizvodnja. 

Obveznosti vračanja tujih posojil bodo organizacije združe- 
nega dela predvidele in uskladile v bankah, reprocelotah in 
SISEOT in pri tem opredelile tudi potrebno solidarnost in 
vzajemnost v republiki in Jugoslaviji. Poslovne banke bodo 
izdelale svoje plane deviznih prilivov in odlivov ter na njihovi 
podlagi zagotovile pravočasno izpolnitev obveznosti. 

Ker gre pri obmejnem gospodarskem sodelovanju za dol- 
goročne meddržavne sporazume, ki jih je SFR Jugoslavija 
sklenila na podlagi opredeljene politike dobrososedskega 
sodelovanja, se bomo dogovorili za nadaljnji razvoj in krepi- 
tev tega sodelovanja, kjer bo imela prednost v menjavi proiz- 
vodnja iz obmejnih območij. Za uresničitev načrtovanega 
razvoja bomo zagotovili takšno organiziranost združenega 
dela, da bodo organizacije združenega dela, ki opravljajo 
posle obmejne blagovne menjave, in organizacije združenega 
dela, katerih blago se izvaža in uvaža v posamezno sosednjo 
državo, uskladile svoje plane izvoza in uvoza ter določile 
načine za njihovo uresničevanje. 

Večjo usmerjenost organizacij združenega dela v izvoz 
bomo še naprej podpirali s samoupravnim združevanjem 
sredstev v SISEOT za spodbujanje konvertibilnega deviznega 
priliva in z olajšavami pri plačevanju davka iz dohodka temelj- 
nih organizacij združenega dela za ustvarjeni konvertibilni 
devizni priliv. 

Organizacije združenega dela, ki bodo več izvozile na kon- 
vertibilno tržišče, bodo združevale tudi sorazmerno manj 
sredstev za hitrejši razvoj gospodarsko manj razvitih republik 
in SAP Kosovo. 

Samoupravne interesne skupnosti materialne proizvodnje 
bodo prednostno oskrbovale organizacije združenega dela, ki 
bodo več izvozile na konvertibilno tržišče. 

Za pospeševanje izvoza blaga in storitev in deviznega pri- 
liva s konvertibilnega tržišča bodo temeljne banke dajale 
kratkoročna posojila za obratna sredstva predvsem organiza- 
cijam, ki bodo izvažale na konvertibilno tržišče. 

3. Denarna in posojilna politika 
Skupna denarna in posojilna politika bo usklajena z usmeri- 

tvami na drugih ekonomskih področjih, ki posredno in nepo- 
sredno vplivajo na reprodukcijo in denarno-posojilne raz- 
mere. Predvsem bo treba zagotoviti nemoteno reprodukcijo 
ter uresničevati dogovorjene naloge pri ekonomskih odnosih 
s tujino in pri investicijah. Pri tem se bomo zavzemali za 
skrajno disciplino in polno odgovornost poslovnih bank za 
izvajanje ukrepov narodnih bank in za izpolnjevanje obvezno- 
sti do njih. 

Zavzemali se bomo, da bo vloga Narodne banke Jugoslavije 
in emisijske politike, ki jo izvaja, čimbolj usklajena z njeno 
ustavno vlogo zagotavljanja potrebnega obsega denarja v 
obtoku, likvidnosti bančnega sistema ter nemotenega plačil- 
nega prometa doma in s tujino. Ukrepi, ki jih bo Narodna 
banka Jugoslavije sprejemala pri izvajanju denarno-posojilne 
politike, bodo morali biti v tej osnovni funkciji in ne v vlogi 
korektorja učinkov primarne in sekundarne delitve družbe- 
nega proizvoda. 

Zavzemali se bomo za tako denarno in posojilno politiko, ki 
bo omogočila zmanjšanje inflacijsko zasnovanih posojilno- 
depozitnih odnosov med poslovnimi bankami in narodno 
banko oziroma med organizacijami združenega dela in po- 
slovnimi bankami. Pri tem se bomo zavzemali, da bodo na- 
loge selektivnega kreditiranja prevzele poslovne banke. Zav- 
zemali se bomo, da se bo primarna emisija uporabljala le kot 
kratkoročna posojila in to v obsegu, odvisnem od količine 
denarja v obtoku. Pri kreditni politiki bomo še naprej pre- 
dnostno obravnavali izvoz na konvertibilno tržišče, energe- 
tiko in kmetijstvo. 

Z uveljavljanjem realnih obrestnih mer bomo zagotovili 
ohranjanje realne vrednosti družbenih sredstev ter njihovo 
racionalno uporabo. Prav tako bomo sprejemali druge ukrepe 
za finančno učvrstitev gospodarstva. 

4. Politika cen in oskrbe 
Delavci v organizacijah združenega dela bodo ob upošteva- 

nju ekonomskih oz. tržnih zakonitosti samostojno in v samou- 
pravnih sporazumih z delavci drugih organizacij združenega 
dela odločali o cenah svojih proizvodov in tudi tako prevze- 

mali odgovornost za svoj ekonomski položaj. Pri tem bodo 
upoštevali družbeno sprejeta pravila in merila. 

Pri oblikovanju in izvajanju politike cen bomo upoštevali 
uspešnost odpravljanja vzrokov inflacije, in zmanjševanje in- 
flacijskih pritiskov na gospodarske tokove in ustvarjali po- 
goje, da bo odločilno vlogo pri povečanju dohodka imelo 
povečanje delovne storilnosti in ostalih kakovostnih dejavni- 
kov gospodarjenja. Kadar bo oblikovanje cen povzročilo mot- 
nje na tržišču, jih bomo odpravljali z ekonomskimi, pa tudj 
administrativnimi ukrepi. Prizadevali si bomo za oblikovanje 
in izvajanje protimonopolnih ukrepov na vseh ravneh. 

Nadaljevali bomo z vlaganji v dolgoročno zagotavljanje 
proizvodnje za preskrbo delovnih ljudi in občanov na temelju 
dohodkovne povezanosti in soodvisnosti med proizvodnjo, 
predelavo in trgovino na celotnem jugoslovanskem območju. 

Razvili bomo celovit sistem blagovnih rezerv, pri tem pa 
zlasti izpopolnili sistem financiranja rezerv. 

5. Politika dohodka 
Sredstva za osebne dohodke in skupno porabo bodo v 

globalu rasla v skladu z rastjo dohodka in drugimi skupno 
določenimi osnovami in merili v družbenih dogovorih in sa- 
moupravnih sporazumih. Delavci v temeljnih organizacijah 
združenega dela bodo dohodek razporejali tako. da se bodo 
intenzivneje povečevala sredstva za razširitev materialne 
osnove združenega dela. To bo omogočilo povečanje lastnih 
in združenih sredstev tegieljnih nosilcev za razširjeno repro- 
dukcijo. Povečanje deleža akumulacije v dohodku terja tudi 
relativno zmanjševanje najemanja tujih sredstev. 

Opredelili bomo družbena merila za dohodek, ki ga bodo 
morali dosegati delavci, ko gospodarijo in upravljajo z druž- 
benimi sredstvi. Ob upoštevanjih materialnih možnosti in us- 
klajenih ciljev razvoja bomo v planih organizacij združenega 
dela in v družbenih planih določili ustrezna razmerja pri 
razporejanju dohodka in čistega dohodka na akumulacijo in 
sredstva za porabo in pri tem upoštevali samoupravno in 
družbeno dogovorjena merila, opredeljena na podlagi medse- 
bojne odvisnosti kazalnikov bruto osebnih dohodkov na de- 
lavca in akumulacije na uporabljena poslovna sredstva. 

V skladu s temi razmerji bomo izpopolnili sistem enotnih 
kazalnikov: dohodek na delavca, dohodek na uporabljena 
sredstva, akumulacija na uporabljena sredstva in bruto 
osebni dohodek na delavca ter zagotovili njihovo medsebojno 
povezanost pri razporejanju dohodka in pri oblikovanju sred- 
stev za osebne dohodke in skupno porabo. Soodvisnost in 
primerjavo kazalnikov bomo spremljali med enakimi in soro- 
dnimi organizacijami združenega dela kakor tudi za posa- 
mezne dejavnosti in celotno gospodarstvo. 

Za delitev sredstev za osebne dohodke bomo razvili me- 
tode, ki bodo motivirale in spodbudile delavce k večji učinko- 
vitosti individualnega in skupnega dela in k učinkovitejšemu 
upravljanju in gospodarjenju z družbenimi sredstvi v posa- 
mezni organizaciji združenega dela in celotni družbi. Hitreje 
bomo uveljavljali osnove in merila, ki bodo omogočala rast 
sredstev za osebne dohodke in skupno porabo odvisno od 
doseženih rezultatov upravljanja in gospodarjenja z družbe- 
nimi sredstvi ter z uveljavljanjem racionalizacij, inovacij, izu- 
mov in tehničnih izboljšav. 

6. Davčna politika 
Davčni sistem in davčna politika bosta zagotavljala uvejavi- 

tev ustavnega načela, naj za zadovoljevanje splošnih družbe- 
nih potreb sorazmerno več prispeva tisti, ki dosega večji1 

dohodek. S tem bo davčna politika omogočala tudi zmanjše- 
vanje socialnih razlik, ki so posledica različnih možnosti za 
pridobivanje dohodka. 

Z davčno politiko bomo uveljavljali ekonomsko funkcijo 
davkov za usmerjanje vlaganj za tekoče usklajevanje ponudbe 
in povpraševanja ter upoštevali tudi socialno funkcijo davkov 
z obdavčenjem v skladu z ekonomsko sposobnostjo in s 
popolnejšim zajemanjem virov prihodkov, ki so neodvisni od 
vloženega dela in omogočajo družbeno neupravičene so- 
cialne razlike. 

Povečali bomo pomen neposrednih davkov, da bomo tako 
bolj zainteresirali družbenopolitične skupnoti za uspešnost 
gospodarjenja in omogočili večji vpliv delavcev in delovnih 
ljudi na davčno politiko. S prometnim davkom ne bomo obre- 
menjevali sredstev za reprodukcijo (osnovna sredstva, repro- • 
dukcijski'material), postopoma pa bomo zmanjševali oziroma 
odpravili stopnje posebnega reubliškega davka za tiste proiz- 
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vode, ki .bistveno vplivajo na življenjski standard prebivalstva. 
Pri tem bomo zagotovili postopnost pri uvajanju sprememb 
ob upoštevanju skupno dogovorjenih temeljev davčnega si- 
stema in organizirali moderno in strokovno usposobljeno 
službo družbenih prihodkov. 

V kmetijstvu bomo v davčno politiko vključili elemente, ki 
bodo pospeševali razvoj kmetijske proizvodnje, še zlasti druž- 
beno organizirane, ter delovno storilnost z združevanjem 
dela, sredstev in zemlje. S tem bomo zagotovili hitrejše po- 
družbljanje kmetijske proizvodnje in smotrno obdelavo kme- 
tijskih zemljišč. 

Pri obdavčevanju gospodarskih dejavnosti (obrtnih in dru- 
gih gospodarskih dejavnosti) bomo predlagali ukrepe, ki 
bodo spodbujali trajno povečevanje dohodkov. Posebej 
bomo z davčno politiko spodbujali vlaganja sredstev za zbolj- 
šanje in razširitev materialne osnove dela, razvoj storitvene 
dejavnosti, zaposlovanje in izvoz na konvertibilno tržišče. 

Z ukrepi davče politike bomo pospeševali vlaganja sredstev 
občanov za razreševanje njihovega stanovanjskega problema 
v skladu z družbeno dogovorjenimi merili. 

7. Politika prispevkov 
Razvijali bomo odnose svobodne menjave dela, odpravljali 

parafiskalne oblike zagotavljanja sredstev tudi s prilagaja- 
njem virov in načinov financiranja posameznih družbenih 
dejavnosti glede na njihovo vlogo v neposrednem povečeva- 
nju delovne storilnosti oz življenjskega standarda in krepitvi 
socialne varnosti delovnih ljudi in občanov. 

8. Družbeni sistem informiranja 
Čimprej bomo celovito zasnovali dolgoročni razvoj družbe- 

nega sistema informiranja kot pomembne osnove za pospe- 
šeno delo na posameznih, za družbeno reprodukcijo, razvoj 
političnega sistema in uresničevanja gospodarske stabiliza- 
cije ključnih področjih. Planske in druge, upravne in stro- 
kovne organizacije in službe bodo še' posebno pozornost 
namenile posodabljanju metodologije planiranja, vsebinsko 
metodološkim opredelitvam minimalnih kazalnikov razvoja in 
njihovemu uveljavljanju in povezovanju v usklajen sistem in- 
formiranja, vzpostavljanju integriranega sistema, družbenih 
računov, reviziji in dograjevanju statističnega sistema, uve- 
ljavljanju in razvoju skupnih registrov družbenega sistema 
informiranja in drugih med seboj povezanih večnamenskih 
baz podatkov. 

Več in usklajeno bomo vlagali v krepitev in razširjanje 
računalniške osnove za vodenje proizvodnih procesov, poslo- 

SOClALISTIČNA REPUBLIKA SLOVENIJA 
REPUBLIŠKA UPRAVA ZA DRUŽBENE 
PRIHODKE 

vanje in družbeno upravljanje. Takšna vlaganja, še zlasti v 
uporabo proizvodov domače računalniške opreme, bomo 
ustrezno spodbujali in pospeševali tudi z ukrepi posojilne, 
investicijske in tekoče ekonomske politike. V kadrovski poli- 
tiki bomo uveljavili odgovornost in sposobnost za organiza- 
cijo in delovanje informacijskega sistema kot pogoj in merilo 
za opravljanje^ poslovodnih funkcij, nekaterih del in nalog ter 
funkcij v upravi in tudi na drugih področjih. 

IX. 

Priprava dokumentov in aktov 
Skupščina SR Slovenije nalaga vsem nosilcem planiranja, 

da čimprej dokončajo analize o pogojih in možnostih svojega 
razvoja za obdobje 1986-1990. Na tej osnovi naj delavci v 
temeljnih organizacijah združenega dela in občani v krajevnih 
skupnostih oblikujejo smernice za pripravo svojih planov ter 
elemente za samoupravno sporazumevanje in dogovarjanje o 
temeljih planov: Tudi skupščine občin naj čimprej sprejmejo 
smernice za pripravo družbenih planov občin. Le tako bo 
možno zagotoviti uresničevanje načela sočasnosti planiranja. 
To velja tudi za vse druge nosilce planiranja, ki morajo čim- 
prej pripraviti svoje analize razvojnih možnosti. 

Organizacije združenega dela, ki pripravljajo dolgoročne 
plane naj istočasno pripravijo analize dolgoročnih in srednje- 
ročnih razvojnih možnosti, da bodo dolgoročni plani lahko 
osnova za določanje ekonomske in razvojne politike v sred- 
njeročnih planih. 

Za pravočastnost in usklajenost pri planiranju je prav tako 
nujno, da nekateri nosilci ter udeleženci v družbenem planira- 
nju, kot so Gospodarska zbornica, splošna združenja in sa- 
moupravne interesne skupnosti, poskrbijo za organizacijske 
priprave in tako vse nosilce planiranja pravočasno spodbu- 
dijo k pripravi srednjeročnih planskih dokumentov in aktov. 

V samoupravnih organizacijah in skupnostih ter družbeno- 
političnih skupnostih morajo potekati priprave planskih doku- 
mentov in aktov za obdobje 1986-1990 tako, da bodo vsi 
planski dokumenti in akti pravočasno pripravljeni in sprejeti 
Osnutek dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenie 
bo pripravljen do februarja, .predlog pa do julija 1985. leta. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo osnutek družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 pripravil do maja, 
predlog pa do oktobra 1985. leta. . 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o podaljšanju rokov za določitev stopenj 

in osnov davkov za leto 1985 z osnutkom 

zakona (ESA-538) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 14. seji dne 27. 
julija 1984 določil besedilo: 

- PREGLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O PODALJŠANJU RO- 
KOV ZA DOLOČITEV STOPENJ IN OSNOV DAVKOV ZA LETO 
1985 Z OSNUTKOM ZAKONA, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 210. 
člena, drugega odstavka 260. člena, 261. in 262. člena poslov- 
nika Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. člena 

POVZETEK 
Po načelih davčne zakonodaje se višina davkov ugotavlja 

po predpisih o osnovah in stopnjah, ki so veljale na dan 1. 

poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na 
podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
določil, da bosta kot njegova predstavnika pri delu skupščin- 
skih delovnih teles sodelovala: 

- Anton PENGOV, direktor Republiške uprave za družbene 
prihodke, 

- Ivan ROJC, namestnik direktorja Republiške uprave za 
družbene prihodke 

januarja tistega leta, za katero se obveznost ugotavlja. Izjemo 
od tega načela lahko določi le zakon. 

S predlaganim zakonom podaljšujemo rok za določitev 
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stopenj in osnov davkov od 31. decembra 1984 na 31. marec 
1985. S tem se Skupščini SR Slovenije in občinskim skupšči- 
nam omogoča, da v tem času uskladijo davčni sistem in 

I. USTAVNA PODLAGA 
Ustavna podlaga za sprejetje tega zakona je opredeljena v 

določbah drugega odstavka 109. člena in 7. točke 321. člena 
Ustave SR Slovenije, po katerih se z zakonom določajo si- 
stem, viri in vrste davkov ter sistem financiranja splošnih 
družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih in v do- 
ločbi četrtega odstavka 109. člena, po kateri družbenopoli- 
tične skupnosti samostojno določajo višino davkov, ki so v 
skladu z zakonom njihov dohodek. 

II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO 
ZAKONA: 

Po 13. členu zakona o davkih občanov se višina davkov 
ugotavlja po predpisih o osnovah in stopnjah, ki so veljali na 
dan 1. januarja tekočega leta, za katero se obveznost ugotav- 
lja. Izjemo od tega načela lahko določi le zakon. 

S predlaganim zakonom naj bi se rok za določitev stopenj 
in osnov davkov za leto 1985 podaljšal do 31. marca 1985. V 
pripravi je medrepubliški dogovor o usklajevanju davčnega 
sistema (predlog) in medrepubliški dogovor o temeljih davčne 
politike (osnutek). Z rešitvami iz navedenih dokumentov bo 
potrebno uskladiti zakon o davkih občanov, občinske odloke 
o davkih občanov in zakon o uvedbi in stopnjah republiških 
davkov in taks. Ker omenjenih dogovorov skupščine sociali- 
stičnih republik in skupščine socialističnih avtonomnih po- 
krajin še niso sprejele, tudi ne bo možno do 31. decembra 

davčni inštrumentarij za leto 1985 z rešitvami iz medrepubli- 
škega dogovora o usklajevanju davčnega sistema in dogo- 
vora o temeljih davčne politike. 

1984 izpeljati postopka za spremembo oziroma dopolnitev 
republiških in občinskih predpisov o davkih občanov. 

S predlaganim zakonom o podaljšanju rokov za določitev 
stopenj in osnov davkov naj bi se torej omogočilo: 

1. Skupščini SR Slovenije, da sprejme zakon o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o davkih občanov ter zakon o 
spremembah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov 
in taks. s katerim bodo skladno z dogovorom o temeljih 
davčne politike določeni novi razponi osnov in stopenj davka 
od skupnega dohodka občanov ter razponov osnov in stopenj 
davka na dediščine in darila. 

2. Občinskim skupščinam, da do 31, marca 1985 sprejmejo 
medobčinski dogovor o usklajevanju davčne politike in od- 
loke o davkih občanov, s katerimi v skladu s sprejetim medob- 
činskim dogovorom o usklajevanju davčne politike določijo 
davčne osnove in stopnje ter davčne oprostitve in olajšave. 

III. PREDLAGANE REŠITVE 
Rok za določitev stopenj in osnov davkov za leto 1985 se od 

31. decembra 1984 podaljša na 31. marec 1985. 

IV. FINANČNI UČINKI 
Izvedba predlagane spremembe zakona ne bo vplivala na 

finančni učinek, ker gre za letno odmero davkov in tudi ne bo 
zahtevala nobenih dodatnih stroškov. 

OSNUTEK ZAKONA 

o podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov 

davkov za leto 1985 

1. člen 
Ne glede na določbo 13. člena zakona o davkih občanov 

(Uradni list SRS, št. 44-1892/82), po kateri morajo biti osnove 
in stopnje davkov za prihodnje leto določene do 31. decembra 
tekočega leta, se stopnje in osnove davkov za leto 1985 lahko 
določijo do 31. marca 1985. 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

Po zakonu o davkih občanov se višina davkov ugotavlja po 
predpisih o osnovah in stopnjah, ki so veljali na dan 1. ja- 
nuarja tekočega leta, za katero se obveznost ugotavlja. Izjemo 
od tega načela lahko določi le zakon. 

V letu 1984 bo skupščinam socialističnih republik in skup- 
ščinam avtonomnih pokrajin predložen v sprejem dogovor o 
usklajevanju davčnega sistema in dogovor o temeljih davčne 
politike. V dogovoru o usklajevanju davčnega sistema so 
predlagane enotne sistemske rešitve v zvezi z obdavčevanjem 

-> dohodkov občanov, dohodkov od premoženja in premoženja, 
dediščin in daril ter skupnega dohodka občanov, v dogovoru 
o temeljih davčne politike pa naj bi bili določeni razponi 
davčnih stopenj po vrstah davkov, razponi davčnih osnov in 
meje, v okviru katerih naj bi se priznavale davčne olajšave. 
Sprejem omenjenih dogovorov bo zahteval uskladitev davč- 
nih predpisov s predlaganimi rešitvami, ki bi jih naj republike 
in avtonomne pokrajine uveljavile že s 1. januarjem 1985. V tej 
zvezi bo potrebna sprememba in dopolnitev nekaterih določb 
zakona o davkih občanov, zakona o uvedbi in stopnjah repu- 
bliških davkov in taks, v katerem bodo spremenjeni razponi 
osnov in stopenj davka od skupnega dohodka občanov in 
davka na dediščine in darila. Sprejete rešitve iz medrepubli- 

2. člen 
Davki od osebnih dohodkov, ki se obračunavajo in plaču- 

jejo ob izplačilu in ki bodo izplačani pred uveljavitvijo stopenj 
in osnov za leto 1985, se bodo obračunavali in plačevali po 
stopnjah, ki veljajo na dan 31. decembra 1984. 

3. člen 
Ta zakon začne veljati 1. januarja 1985. 

škega dogovora o temeljih davčne politike bodo vplivale na 
spremembo medobčinskega dogovora o usklajevanju davčne 
politike in spremembo občinskih odlokov o davkih občanov, s 
katerimi občine določajo višino stopenj za posamezno vrsto 
davkov v okviru dogovorjenih razponov. 

Dogovor o temeljih davčne politike, ki je pogojen z reši- 
tvami iz predloga dogovora o usklajevanju davčnega sistema, 
je v fazi osnutka in še ni bil obravnavan v skupščinah sociali- 
stičnih republik in avtonomnih pokrajin. Glede na navedeno 
predlagatelj ocenjuje, da do 31. decembra 1984 ni možno 
izpeljati postopka za spremembo republiških in občinskih 
davčnih predpisov in predlaga, da se rok za določitev stopenj 
in osnov davkov za leto 1985 podaljša do 31. marca 1985. 

S predlaganim podaljšanim rokom bi se omogočilo Skup- 
ščini SR Sloveniji sprejetje zakona o spremembah in dopolni- 
tvah zakona o davkih občanov, zakona o spremembah zakona 
o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks, občinskim 
skupščinam pa sprejetje medobčinskega dogovora o usklaje- 
vanju davčne politike za leto 1985 in sprejetje odlokov o 
davkih občanov, s katerimi v skladu z medobčinskim dogovo- 
rom o usklajevanju davčne politike, določijo davčne osnove in 
stopnje ter davčne; oprostitve in olajšave. 

OBRAZLOŽITEV 
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PREDLOG ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o 

družbenem pravobranilcu 

samoupravljanja (ESA-85) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 14. seji dne 
27. julija 1984 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNI- 
TVAH ZAKONA O DRUŽBENEM PRA VOBRANILCU SAMO- 
UPRAVLJANJA, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
210. člena, 261. In 262. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. 
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 

in na podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

- Kristina KOBAL, članica Izvršnega sveta in republiška 
sekretarka za pravosodje in upravo, 

- Jernej VRHUNEC, namestnik republiške sekretarke za 
pravosodje in upravo, 

- Miha VVOHINZ, republiški svetovalec v Republiškem 
sekretariatu za pravosodje in upravo. 

1. člen 
V zakonu o družbenem pravobranilcu samoupravljanja 

(Uradni list SRS, št. 21/75) se v prvem odstavku 2. člena vejica 
za besedami: »v samoupravnem združenem delu« nadomesti 
s piko, besede do konca odstavka pa se črtajo. Drugi odstavek 
se črta. 

2. člen 
V prvem odstavku 7. člena se za besedama: »organov 

upravljanja« dodajo besede: »oziroma zbor delavcev«, za 
besedama: »pooblaščenega organa« pa besede: »oziroma 
zbor delavcev«. 

V drugem odstavku se za besedo »seje« dodajo besede: 
»oziroma zbora delavcev«, pika na koncu stavka se črta in se 
dodajo besede: »oziroma zbor delavcev«. 

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se 
glasi: 

»Če mnenja iz drugega odstavka tega člena ne dobi po 15 
dneh od dneva, ko je prosil zanj, sme družbeni pravobranilec 
samoupravljanja sam sklicati sejo oziroma zbor delavcev iz 
prvega odstavka tega člena.« 

3. člen 
20. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Družbeni pravobranilec samoupravljanja se imenuje za 

dobo štirih let in je po poteku te dobe lahko še enkrat 
imenovan. 

Družbenemu pravobranilcu samoupravljanja, ki ni bil po- 
novno imenovan ali je bil predčasno razrešen zaradi združitve 
družbenih pravobranilcev samoupravljanja ali zaradi trajne 
izgube delovne sposobnosti za opravljanje svoje funkcije, 
družbenopolitična skupnost, pristojna za njegovo imenovanje 
oziroma razrešitev, zagotovi drugo delo, ki ustreza njegovi 

m strokovni izobrazbi oziroma z delom pridobljeni delovni 
zmožnosti. Do nastopa drugega dela, najdalj pa za dobo 6 
mesecev, mu pripadajo pravice iz dela in osebni dohodek v 
višini zadnjega mesečnega dohodka z vsemi povečanji oseb- 
nega dohodka in drugih prejemkov voljenih in imenovanih 
funkcionarjev.« 

4. člen 
V 22. členu se za besedo »opravljati« v tretji vrsti doda 

beseda »funkcije« in za njo postavi vejica. 

5. člen 
24. člen se spremeni tako, da se glasi: »Družbeni pravobra- 

nilec samoupravljanja se razreši tudi pred potekom časa, za 
katerega je imenovan: 

1. če sam zahteva razrešitev: 
2. če je s pravnomočno sodbo obsojen na kazen zapora 6 

mesecev ali na hujšo kazen, oziroma na milejšo kazen za 
kaznivo dejanje, zaradi katerega je moralno neprimeren 
opravljati funkcijo družbenega pravobranilca samoupravlja- 
nja; 

3. če s svojim delom in ravnanjem krši ugled funkcije 
družbenega pravobranilca samoupravljanja; 

4. če trajno izgubi delovno sposobnost za opravljanje svoje 
funkcije; 

5. zaradi združitve družbenih pravobranilcev samouprav- 
ljanja za območje več občin. 

Če družbeni pravobranilec samoupravljanja zahteva razre- 
šitev, skupščina družbenopolitične skupnosti, ki ga je imeno- 
vala o tem razpravlja in sprejme odločitev v treh mesecih od 
vložitve zahteve. 

Postopek za razrešitev družbenega pravobranilca samo- 
upravljanja iz razlogov po 2. ali 3. točki prvega odstavka tega 
člena prične skupščina družbenopolitične skupnosti na svojo 
pobudo ali na predlog Socialistične zveze delovnega ljudstva, 
Zveze sindikatov ali družbenega pravobranilca samoupravlja- 
nja SR Slovenije. 

Socialistična zveza delovnega ljudstva in Zveza sindikatov 
dajeta mnenje o razrešitvi družbenega pravobranilca samo- 
upravljanja iz razlogov po 2. ali 3. točki prvega odstavka tega 
člena, kadar nista sami predlagali njegovo razrešitev. 

O razrešitvi družbenega pravobranilca samoupravljanja iz 
razlogov po 2. ali 3. točki prvega odstavka tega člena je 
mogoče odločiti samo, če je pristojni organ skupščine druž- 
benopolitične skupnosti poprej izvedel postopek za ugotovi- 
tev utemeljenosti razlogov za razrešitev in če je bilo v tem 
postopku družbenemu pravobranilcu samoupravljanja omo- 
gočeno, da se izjavi o predlogu za razrešitev. 

Če je proti družbenemu pravobranilcu samoupravljanja 
uveden kazenski postopek, lahko skupščina družbenopoli- 
tične skupnosti odloči, da družbeni pravobranilec samo- 
upravljanja ne opravlja dolžnosti v času, ko postopek traja.« 

6. člen 
V 27. členu se beseda »osmih« nadomesti z besedo »štirih«. 

7. člen 
V 28. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odsta- 

vek, ki se glasi: 
»Namestnik in pomočnik družbenega pravobranilca samo- 

upravljanja je lahko razrešen tudi zaradi trajnega zmanjšanja 
obsega dela družbenega pravobranilca samoupravljanja. Tudi 
v primeru razrešitve iz tega razloga gredo namestniku in 
pomočniku pravice iz drugega odstavka 20. člena zakona.« 

8. člen 
V 32. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odsta- 

vek, ki se glasi: 
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»Dogovorjena načelna stališča so za družbene pravobra- 
nilce samoupravljanja obvezna.« 

Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti 
odstavek. 

9. člen 
V 33. členu se za drugo alineo doda nova tretja alinea, ki se 

glasi: 
pravilnik o strokovnih izpitih in organizaciji pripravniš- 

tva strokovnih delavcev družbenih pravobranilcev samo- 
upravljanja v SR Sloveniji.« 

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Družbeni pravobranilec samoupravljanja SR SJovenije v 

soglasju z družbenimi pravobranilci samoupravljanja določi 
skupno programsko usmeritev družbenih pravobranilcev sa- 
moupravljanja v SR Sloveniji za tekoče leto.« 

10. člen 
V 34. členu se za prvim odstavkom dodajo novi drugi, tretji, 

četrti in peti odstavek, ki se glasijo: 
»Z aktom o organizaciji in delu družbenega pravobranilca 

samoupravljanja se določi način organiziranja in vodenja 
dela, programiranja in opravljanja del in nalog ter pooblastila 
in odgovornosti delavcev pri njihovem opravljanju. 

Naziv in razpored del in nalog z njihovim opisom za vsakega 
delavca ali skupino delavcev, pogoji za opravljanje posamez- 
nih del in nalog, skupno število delavcev, potrebnih za oprav- 
ljanje del in nalog in število pripravnikov, ki se sprejemajo v 
delovno razmerje, se določi z aktom o sistemizaciji del in 
nalog družbenega pravobranilca samoupravljanja. 

Akt o notranji organizaciji in delu ter akt o sistemizaciji del 
in nalog izda po predhodnem mnenju delovne skupnosti 

družbeni pravobranilec samoupravljanja v soglasju z izvršnim 
svetom pristojne skupščine družbenopolitične skupnosti. 

K aktu o notraji organizaciji in delu ter aktu o sistemizaciji 
del in nalog družbenih pravobranilcev samoupravljanja za 
območje občine ali več občin daje predhodno mnenje tudi 
družbeni pravobranilec samoupravljanja SR Slovenije.« 

Dosedanji drugi odstavek postane šesti odstavek. 

11. člen 
Družbenemu pravobranilcu samoupravljanja, ki je do uve- 

ljavitve tega zakona opravljal to funkcijo več kot štiri leta, traja 
mandat do poteka časa, za katerega je bil imenovan in ne 
more biti znova imenovan na isto funkcijo. 

Družbenemu pravobranilcu samoupravljanja, ki je do uve- 
ljavitve tega zakona opravljal funkcijo manj kot štiri leta, 
preneha mandat po štirih letih od dneva imenovanja in je 
lahko še enkrat imenovan na isto funkcijo. 

Namestniku in pomočniku družbenega pravobranilca sa- 
moupravljanja, ki sta do uveljavitve tega zakona opravljala to 
funkcijo več kot štiri leta, traja mandat do poteka časa, za 
katerega sta bila imenovana in sta lahko znova imenovana na 
isto funkcijo. 

Namestniku in pomočniku družbenega pravobranilca sa- 
moupravljanja, ki sta do uveljavitve tega zakona opravljala to 
funkcijo manj kot štiri leta, preneha mandat po štirih letih od 
dneva imenovanja in sta lahko znova imenovana na isto 
funkcijo. 

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

SRS. 

OBRAZLOŽITEV 
SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

I. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
družbenem pravobranilcu samoupravljanja so zbori Skup- 
ščine SR Slovenije obravnavali in sprejeli na sejah dne 7. maja 
1984. Predlagatelju zakona so naložili, da pripravi predlog 
zakona in pri tem upošteva predloge, pripombe in mnenja, ki 
so bila izražena v delovnih telesih zborov in skupščine, pri- 
pombe skupin delegatov ter stališča podana v razpravah 
delegatov na sejah zborov. Posebej pa so predlagatelja opo- 
zorili, da prouči v osnutku zakona predlagano rešitev, da 
glede možnosti ponovne izvolitve namestnika družbenega 
pravobranilca samoupravljanja velja načelo rotacije, pri če- 
mer naj izhaja iz pomena in narave funkcije, ki naj bi jo imel 
namestnik družbenega pravobranilca samoupravljanja ter z 
vidika prakse. 

Pri pripravi predloga zakona je predlagatelj izhajal zlasti iz 
zahteve, naj nove zakonske rešitve izvajanja funkcij družbe- 
nega pravobranilca samoupravljanja ne otežkočajo, ter upo- 
števal vse tiste pripombe, mnenja in predloge, za katere meni, 
da so utemeljeni tako s tega vidika, kot z vidika nadaljnjega 
dograjevanja institucije družbenega pravobranilca samo- 
upravljanja v našem družbenopolitičnem sistemu. 

II. V skladu s temi izhodišči je predlagatelj pri pripravi 
predloga zakona upošteval naslednje pripombe: 

V skladu s pripombami Komisije za družbeno nadzorstvo, 
Zakonodajno-pravne komisije, Odbora za družbenopolitični 
sistem Družbenopolitičnega zbora in skupin delegatov iz ob- 
čin Murska Sobota ter Ljubljana Moste-Polje, je v 3. členu 
predloga zakona izpuščeno besedilo »ali zaradi zmanjšanja 
obsega dela družbenega pravobranilca samoupravljanja«, ki 
se je dejansko, kot je bilo zamišljeno v osnutku, nanašalo 
samo na namestnika družbenega pravobrailca samoupravlja- 
nja v smislu v 6. členu osnutka predlagane spremembe 25. 
člena zakona. Pripombe so utemeljene, kajti v osnutku pred- 
lagano besedilo je navajalo k zaključku, da je tudi družbenega 
pravobranilca samoupravljanja mogoče razrešiti zaradi 
zmanjšanega obsega dela tega organa, kar pa bi faktično 
pomenilo ukinitev organa kar je s sistemskega vidika nespre- 
jemljivo, Predlagatelj je zato besedilo predloga zakona 
ustrezno dopolnil v 7. členu predloga zakona, kjer opredeljuje 

razrešitveni razlog trajnega zmanjšanja obsega dela pri druž- 
benem pravobranilcu samoupravljanja za namestnika in po- 
močnika družbenega pravobranilca samoupravljanja, ter tudi 
za primer razrešitve teh dveh vrst funkcionarjev zagotavlja 
socialno varnost iz predlaganega spremenjenega 20. člena 
zakona (3. člen predloga). V zvezi s pripombami k 3. členu 
osnutka zakona je predlagatelj v 3. členu predloga zakona 
spremenil tudi dobo, za katero zagotavlja socialno varnost 
predčasno razrešenim ali ponovno neimenovanim funkcio- 
narjem tega organa z enega leta na 6 mesecev. Tako skrajša- 
nje je po mnenju predlagatelja utemeljeno z vidika usklajeva- 
nja te dobe z dobo, ki bo veljala za ostale nosilce družbenopo- 
litičnih funkcij, ta doba pa je že sedaj določena v republiškem 
zakonu o sodiščih združenega dela za poklicne nosilce sodne 
funkcije, torej pri organu, ki je po svojem položaju v določe- 
nem smislu podoben inštituciji družbenega pravobranilca sa- 
moupravljanja. 

V zvezi z vprašanjem možnosti ponovne izvolitve namest- . 
nika družbenega pravobranilca samoupravljanja in vpraša- 
njem statusa pomočnika družbenega pravobranilca samo- 
upravljanja je predlagatelj v skladu s sklepi zborov ponovno 
proučil sistemske in praktične vidike sprememb, ki jih je 
predlagal v osnutku, ter predloge Odbora za družbenopoli- 
tični sistem Družbenopolitičnega zbora ter skupin delegatov 
iz občin Murska Sobota, Slovenj Gradec, Nova Gorica, Mari- 
bor-Rotovž in mesta Maribor, ter prišel do sklepa, da dejanske 
možnosti zagotavljanja ustrezne kadrovske politike na po- 
dročju družbenih pravobranilcev samoupravljanja nakazu- 
jejo, da je potrebno pri namestniku družbenega pravobranilca 
samoupravljanja odstopiti od splošnega sistemskega načela, 
naj namestnik glede svojega statusa deli usodo funkcionarja, 
katerega namestnik je, ter v predlogu zakona ne predlaga več 
(6. člen predloga) omejitve možnosti ponovnega imenovanja 
zanj. Iz enakih razlogov, to je zaradi zagotovitve možnosti 
izvajanja ustrezne kadrovske politike v teh organih v predlogu 
zakona tudi ne vztraja pri spremembi statusa pomočnika 
družbenega pravobranilca samoupravljanja, ki jo je predlagal 
v osnutku zakona, ampak pri teh dveh vrstah funkcionarjev 
predlaga le, v skladu z ustavnim amandmajev II, skrajšanje 
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mandatne dobe, h kateremu ob obravnavi osnutka zakona ni 
bilo pripomb. Predlagatelj meni, da bo takšna rešitev omogo- 
čala pri družbenih pravobranilcih samoupravljanja na ravneh 
vseh družbenopolitičnih skupnosti ustrezno kadrovsko poli- 
tiko, s katero bo mogoče zagotoviti tudi strokovno kvalitetno 
izvajanje funkcij te institucije. 

V skladu z razpravo v Zakonodajnopravni komisiji ter v 
Odboru za družbenopolitični in komunalni sistem Zbora ob- 
čin je predlagatelj ponovno proučil besedilo 12. člena 
osnutka ter v sedanjem 10. členu predloga zakona predlaga 
nekoliko drugačno rešitev glede organa, ki je pristojen za 
dajanje soglasja k aktu o notranji organizaciji in delu ter aktu 
o sistemizaciji del in nalog družbenega pravobranilca samo- 
upravljanja. V razpravi je bilo namreč z ene strani poudarjeno, 
da je potrebno skupščine družbenopolitičnih skupnosti raz- 
bremeniti neracionalnih dodatnih opravil, po drugi strani pa 
poudarjeno, da mora biti odstopanje od sistemske opredeli- 
tve, ki je vsebovana v 2. odstavku 280. člena zakona o sistemu 
državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije 
ter o republiških upravnih organih, da se način smiselne 
uporabe ustreznih določb tega zakona ureja z aktom o orga- 
nizaciji in delu strokovnih služb nekaterih Inštitucij, med njimi 
tudi družbenega pravobranilca samoupravljanja, v zakonu 
posebej utemeljeno. Glede na to, da se v praksi pojavljajo 
določena vprašanja v zvezi z zagotavljanjem sredstev za delo 
družbenih pravobranilcev samoupravljanja, in da je za stanje 
tudi na tem področju odgovoren izvršni svet skupščine 
ustrezne družbenopolitične skupnosti, predlagatelj meni, da 
je v zakonu treba določiti sprejemanje akta o notranji organi- 
zaciji in delu ter akta o sistemizaciji del in nalog v soglasju z 
določenim organom družbenopolitične skupnosti. 

Pripombe Odbora za družbenopolitični in komunalni sistem 
Zbora občin je predlagatelj upošteval v tem smislu, da v 
predlogu zakona predlaga, da soglasje k tema aktoma daje 
izvršni svet. Besedilo »v soglasju z organom, ki ga skupščina 
določi«, bi po mnenju predlagatelja pripeljalo do enakega 
rezultata, saj si predlagatelj z vidika družbenopolitičnega si- 
stema težko predstavlja drug organ družbenopolitične skup- 
nosti kot pristojen za dajanje takega soglasja. Predlagatelj 
meni, da s predlagano rešitvijo v ničemer ne posega v funk- 
cionalno samostojnost družbenega pravobranilca samo- 
upravljanja, temveč da bo na podlagi takšne rešitve samostoj- 
nost te inštitucije trdnejša, saj ji bo na ta način zagotovljeno 
nemoteno delovanje tudi z vidika zagotavljanja sredstev. V 
skladu s pripombo citiranega odbora je predlagatelj v zad- 
njem odstavku 10. člena vnesel tudi redakcijsko spremembo, 
ki izključuje možnost dvojne razlage besedila tega in predho- 
dnega odstavka, ter povsem jasno nakazuje, da k omenjenima 
aktoma daje predhodno mnenje delovna skupnost družbe- 
nega pravobranilca samoupravljanja, pri družbenih pravobra- 
nilcih samoupravljanja na ravni občin pa tudi družbeni pravo- 
branilec samoupravljanja SR Slovenije. 

V skladu s pripombami Zakonodajnopravne komisije in 
Odbora za družbenopolitični sistem Družbenopolitičnega 
zbora, je predlagatelj proučil rešitve, ki jih je glede smiselne 
uporabe zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu 
Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih 
predlagal v 13. členu osnutka zakona. Predlagatelj ugotavlja, 
da so pripombe obeh delovnih teles utemeljene, ter da ni 
posebnih razlogov, da bi način smiselne uporabe določb 
citiranega zakona, ki so opredeljene v 2. odstavku 280. člena 
zakona, in ki se med drugim nanašajo tudi na določanje 
sredstev za delo družbenega pravobranilca samoupravljanja, 
podrobneje opredeljeval v zakonu o družbenem pravobra- 
nilcu samoupravljanja, ter da je primernejša rešitev iz 2. 
odstavka 280. člena citiranega zakona, da se način smiselne 
uporabe ustreznih določb tega zakona uredi z aktom o orga- 

BESEDILO DOLOČB ZAKONA O 
DRUŽBENEM PRAVOBRANILCU 
SAMOUPRAVLJANJA ZA KATERE SE 
PREDLAGAJO SPREMEMBE OZIROMA 
DOPOLNITVE 

2. člen 
Zaradi uresničevanja varstva družbene lastnine družbeni 

nizaciji in delu družbenega pravobranilca samoupravljanja. V 
okviru smiselne uporabe določb 99. do 133. člena bo po 
mnenju predlagatelja mogoče urediti tudi odnos med pro- 
gramsko usmeritvijo družbenega pravobranilca samouprav- 
ljanja in skupščino ustrezne družbenopolitične skupnosti, ki 
bo odobravala sredstva za uresničevanje predlaganega pro- 
grama, zato po mnenju predlagatelja tega odnosa ni potrebno 
urejati v zakonu, kot je predlagal Odbor za družbenopolitični 
sistem Družbenopolitičnega zbora. 

Glede na predlagane spremembe glede možnosti ponovne 
izvolitve namestnika družbenega pravobranilca samouprav- 
ljanja ter glede na predlagane spremembe v statusu pomoč- 
nika družbenega pravobranilca samoupravljanja je v primer- 
javi z osnutkom zakona ustrezno spremenjeno besedilo pre- 
hodnih določb (11. člen predloga). 

III. Po proučitvi je predlagatelj ugotovil, da ne more upošte- 
vati naslednjih pripomb in predlogov, ki so bili dani ob obrav- 
navanju osnutka zakona: 

Pripombe Odbora za družbenopolitični in komunalni sistem 
Zbora občin, da bi kazalo besedilo novega 3. odstavka 7. 
člena zakona (2. člen predloga zakona) dopolniti tako, da bi 
zakon določal, da sme družbeni pravobranilec samoupravlja- 
nja tudi sam voditi sejo oziroma zbor delavcev, katerega je v 
skladu z zakonom sklical, predlagatelj pri določitvi besedila 
tega odstavka ni upošteval, ker meni, da bi takšna določba 
presegala načelno določbo, ki jo vsebuje spremenjeni zvezni 
zakon o družbenem pravobranilcu samoupravljanja in se na- 
naša le na pravico do sklica seje, pa tudi preveč posegala v 
samoupravne pravice delavcev. Predlagatelj meni, da ni ute- 
meljenega razloga, da bi v tem pogledu republiški zakon 
odstopal od načelnih določb zveznega sistemskega zakona. 

V zvezi z razpravo na Komisiji za pravosodje ter predlogom 
Sveta za družbenopolitični sistem pri Predsedstvu RK SZDL, 
da bi bilo v zakonu smotrno dopustiti možnost sklenitve 
pogodbe o delu med družbenim pravobranilcem samouprav- 
ljanja in enim ali manjšim številom delavcem pri tem organu, 
je predlagatelj to vprašanje ponovno proučil, in meni, da 
takšna rešitev ne bi ustrezala uveljavljenim sistemskim opre- 
delitvam na področju urejanja samoupravnih pravic, obvez- 
nosti in odgovornosti delavcev pri državnih organih in orga- 
nih družbene skupnosti, ter tudi ne sistemskim določbam, ki 
urejajo delovna razmerja, zato takšnega določila v predlog 
zakona ni vnesel. Vprašanje urejanja družbenoekonomskih in 
samoupravnih razmerij delavcev delovnih skupnosti, v katerih 
je število zaposlenih tako nizko, da ne omogoča samouprav- 
nega urejanja teh vprašanj znotraj organa, je sistemsko vpra- 
šanje, ki je zaenkrat rešeno v sistemskem zakonu o državni 
upravi, ter bi ga bilo mogoče, kolikor bi se to pokazalo kot 
neizogibno potrebno, reševati le v okviru sprememb sistem- 
skega zakona. 

Iz razlogov sistemske narave, na katere je opozorilo v 
obravnavi osnutka zakona več delovnih teles skupščine in 
njenih zborov, predlagatelj pri določitvi predloga zakona tudi 
ni upošteval predloga družbenega pravobranilca samouprav- 
ljanja, naj se v zakon vnese določilo o aktu, s katerim občine 
ustanovijo družbenega pravobranilca samoupravljanja kot or- 
gan družbene skupnosti za določeno območje. To vprašanje 
mora biti po mnenju predlagatelja urejeno v statutih prizade- 
tih občin, in ne more biti materija posebnega ustanovitvenega 
akta. 

IV. Za izvedbo tega zakona ne bodo potrebna dodatna 
sredstva družbenopolitičnih skupnosti. Predlagane spre- 
membe in dopolnitve tudi ne bodo zahtevale povečanja admi- 
nistrativnih del in nalog. 

Za izvedbo tega zakona ni predvidena izdaja izvršilnih pred- 
pisov. ■ 

pravobranilec samoupravljanja uporablja z zakonom dolo- 
čene ukrepe in vlaga pravna sredstva v primerih, če se z 
aktom ali dejanjem organizacije združenega dela, druge sa- 
moupravne organizacije ali skupnosti, družbenopolitične or- 
ganizacije ali druge družbeno pravne osebe oziroma organa 
družbenopolitične skupnosti krši z ustavo, zakonom ali sa- 
moupravnim splošnim aktom določena pravica ali obveznost 
glede upravljanja in razpolaganja z družbenimi sredstvi in 
glede pridobivanja, razporejanja in delitve dohodka ustvarje- 
nega v samoupravnem združenem delu, razen če gre za 
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oškodovanje družbene lastnine z aktom, ali dejanjem, s kate- 
rim je bilo pravno razmerje vzpostavljeno s tretjo osebo. 

V primerih .in pod pogoji, določenimi s posebnim zakonom 
lahko družbeni pravobranilec samoupravljanja izjemoma, če- 
prav je glede družbene lastnine z aktom ali dejanjem iz prejš- 
njega odstavka vzpostavljeno pravno razmerje s tretjo osebo, 
pred pristojnim sodiščem oziroma pred drugim pristojnim 
organom izpodbija akt ali dejanje organizacije, skupnosti, 
druge družbeno pravne osebe ali organa iz prejšnjega od- 
stavka, če se s tem aktom ali dejanjem nezakonito razpolaga z 
družbenimi sredstvi v korist tretjih oseb, ali če se kršijo načela 
nacionalizacije ali predpisi o omejitvi zasebne lastnine. 

7. člen 
Če družbeni pravobranilec samoupravljanja meni, da je to 

zaradi varstva samoupravnih pravic delovnih ljudi ali druž- 
bene lastnine nujno potrebno, lahko zahteva, da se skliče seja 
organov upravljanja organizacije združenega dela oziroma 
seja pooblaščenega organa druge samoupravne organizacije 
ali skupnosti zaradi proučitve določenega vprašanja s po- 
dročja varstva samoupravnih pravic delovnih ljudi ali druž- 
bene lastnine, ali lahko zahteva, da se delovnim Ijudem-sporo- 
čijo oziroma objavijo listine in podatki, ki se nanašajo na 
uresničevanje njihovih samoupravnih pravic ali varstvo druž- 
bene lastnine v določeni samoupravni organizaciji ali skupno- 
sti, ali lahko uporabi drug ukrep, za katerega je z zakonom 
pooblaščen. 

Če pooblaščeni delavec oziroma organ v organizaciji zdru- 
ženega dela, drugi samoupravni organizaciji ali skupnosti ne 
skliče seje na zahtevo iz prejšnjega odstavka v roku 15 dni po 
prejemu zahteve, sme družbeni pravobranilec samoupravlja- 
nja, po pridobitvi rhnenja Socialistične zveze delovnega ljud- 
stva in Sindikata sam sklicati sejo. 

20. člen 
Družbeni pravobranilec samoupravljanja se imenuje za 

osem let in ne sme biti znova imenovan za to funkcijo. 

22. člen 
Družbeni pravobranilec samoupravljanja ne more opravljati 

funkcije v državnih in samoupravnih organih, niti ne more 
opravljati službe ali dela, ki je nezdružljivo z njegovo funkcijo. 

24. člen 
Družbeni pravobranilec samoupravljanja se razreši dolžno- 

sti tudi pred potekom časa, za katera je imenovan: 
1. če sam zahteva razrešitev; 
2. če je obsojen za kaznivo dejanje na kazen odvzema 

prostosti; 
3. če trajno izgubi delovno sposobnost za opravljanje svoje 

funkcije; 
4. če se ugotovi, da je moralnopolitično neprimeren za 

opravljanje svoje funkcije. 
Če družbeni pravobranilec samoupravljanja zahteva razre- 

šitev, je ustrezna skupščina družbenopolitične skupnosti 
dolžna o tem razpravljati in sprejeti odločitev v treh mesecih 
od vložitve zahteve. 

Postopek za razrešitev družbenega pravobranilca samo- 
upravljanja iz razlogov po 2. in 4. točki prvega odstavka tega 
člena začne pristojna skupščina družbenopolitične skupnosti 
na svojo pobudo ali na predlog Socialistične zveze delovnega 
ljudstva ali Zveze sindikatov. V tem postopku je treba družbe- 
nemu pravobranilcu samoupravljanja omogočiti, da se izjavi o 
predlogu za razrešitev. 

Če je proti družbenemu pravobranilcu samoupravljanja 
uveden kazenski postopek, lahko skupščina družbenopoli- 
tične skupnosti odloči, da družbeni pravobranilec samo- 
upravljanja ne opravlja dolžnosti v času, ko postopek traja. 

27. člen 
Namestnik in pomočnik družbenega pravobranilca samo- 

upravljanja se imenujeta za dobo osmih let in sta po poteku te 
dobe lahko ponovno imenovana. 

28. člen 
Določbe 21., 22., 23. in 24. člena tega zakona se uporabljajo 

tudi za namestnike in pomočnike družbenih pravobranilcev 
samoupravljanja. 

32. člen 
Družbeni pravobranilec samoupravljanja SR Slovenije skli- 

cuje skupne seje družbenih pravobranilcev samoupravljanja, 
na katerih proučujejo pojave in probleme na področju varstva 
samoupravnih pravic delovnih ljudi in družbene lastnine ter 
obravnavajo svoje delo. Na skupnih sejah sprejemajo načelna 
stališča za učinkovito opravljanje svoje funkcije pri varstvu 
samoupravnih pravic delovnih ljudi in družbene lastnine. 

Družbeni pravobranilec samoupravljanja SR Slovenije 
lahko zaradi zagotavljanja enotne politike v izvajanju varstva 
samoupravnih pravic delovnih ljudi in družbene lastnine, daje 
drugim družbenim pravobranilcem samoupravljanja obvezna 
navodila. «• 

Družbeni pravobranilec samoupravljanja SR Slovenije 
lahko začne postopek ali prevzame zadeve oziroma opravlja- 
nja opravil iz dejanj v postopku, ki ga je začel drug družbeni 
pravobranilec samoupravljanja. 

33. člen 
Družbeni pravobranilec samoupravljanja SR Slovenije, po 

predhodnem mnenju družbenih pravobranilcev samouprav- 
ljanja, predpiše: 
- pravilnik o notranjem poslovanju družbenih pravobranil- 

cev samoupravljanja in nadzira njegovo izvajanje, 
- način evidentiranja družbenih odnosov in pojavov v zvezi 

z varstvom samoupravnih pravic delovnih ljudi in družbene 
lastnine. 

34. člen 
Za opravljanje strokovnih, administrativnih, finančnih in 

tehničnih opravil ima družbeni pravobranilec samoupravlja- 
nja potrebno število delavcev. 

Posamezna opravila iz prvega odstavka tega člena lahko 
družbeni pravobranilec samoupravljanja organizira skupaj z 
drugim organom. 
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PREDLOG ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o 

javnem pravobranilstvu (ESA-86) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 14. seji dne 27. 
7. 1984 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNI- 
TVAH ZAKONA O JAVNEM PRAVOBRANILSTVU, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
210. člena. 261. in 262. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije. 

Hkrati vam pošiljamo Informacijo o izvrševanju zakona o 
pravni pomoči za obdobje po oktobru 1982. leta. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 

85.člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije in na podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

- Kristina KOBAL, članica Izvršnega sveta in republiška 
sekretarka za pravosodje in upravo, 

- Jernej VRHUNEC, namestnik republiške sekretarke za 
pravosodje in upravo, 

- Miha WOHINZ, republiški svetovalec v Republiškem 
sekretariatu za pravosodje in upravo. 

1. člen 
V zakonu o javnem pravobranilstvu (Uradni list SRS, št. 

19/76) se v 2. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi : 
»Javni pravobranilec opravlja pravosodno funkcijo.« 

2. člen 
8. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Če bi moral po določbah tega zakona isti javni pravobrani- 

lec zastopati dve osebi, katerih koristi si nasprotujeta, za- 
stopa, če je ena od teh strank SR Slovenija SR Slovenijo 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, občino, posebno družbe- 
nopolitično skupnost pa organ, določen v njenem statutu.« 

3. člen 
12. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Za javnega pravobranilca je lahko imenovan državljan 

SFRJ, ki izpolnjuje splošne pogoje za sklenitev delovnega 
razmerja, je diplomirani pravnik in se zavzema za razvoj 
socialističnih samoupravnih demokratičnih družbenih odno- 
sov ter izpolnjuje pogoje o strokovni sposobnosti, določene s 
posebnim zakonom.« 4 £ien 

17. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Javnega pravobranilca razreši skupščina družbenopoli- 

tične skupnosti, ki ga je imenovala. 
Skupščina družbenopolitične skupnosti razreši javnega 

pravobranilca pred potekom časa, za katereag je bil imeno- 
van: , 

1. če sam zahteva razrešitev; 
2. če je s pravnomočno sodbo obsojen na kazen zapora 

šestih mesecev ali na hujšo kazen; 
3. če ugotovi, da je storil hujšo kršitev dolžnosti oziroma 

ogleda funkcije, ki jo opravlja, ali če je s svojim delom poka- 
zal, da je ni sposoben opravljati; 

4. če ugotovi na podlagi mnenja pristojnega organa, da je 
trajno izgubil delovno sposobnost za opravljanje te funkcije; 

5. če se odpravi javno pravobranilstvo, za katero je imeno- 
van; 

6. Če je izpolnil pogoje za polno osebno pokojnino. 
O razrešitvah po 3. točki prejšnjega odstavka odloča skup- 

ščina družbenopolitičnih skupnosti potem, ko dobi mnenje 
Socialistične zveze delovnega ljudstva. 

Če se proti javnemu pravobranilcu uvede kazenski posto- 
pek, lahko skupščina družbenopolitične skupnosti odloči, da 
javni pravobranilec ne opravlja funkcije v času, ko traja ta 

V 18. členu se v tretji vrsti za besedo »pravobranilstva« 
dodaja besede: »oziroma trajne izgube delovne sposobnosti 
za opravljanje te funkcije«. 

6. člen 
V 19. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 
»Namestnik javnega pravobranilca je lahko razrešen tudi 

zaradi trajnega zmanjšanja obsega dela javnega pravobranil- 
stva.« 7. člen 

Za 19. členom se dodajo novi 19. a, 19. b in 19. c členi, ki se 
glasijo: 

19. a člen 
Sredstva za delo javnega pravobranilstva zagotavlja druž- 

benopolitična skupnost, katere organ je. 
Če je javno pravobranilstvo organ več družbenopolitičnih 

skupnosti, zagotavljajo sredstva te družbenopolitične skup- 
nosti, v višini in na način, kot ga sporazumno določijo. 

Sredstva za delo javnih pravobranilcev določi skupščina 
družbenopolitične skupnosti, ki imenuje javnega pravobra- 
nilca, na podlagi programa dela javnega pravobranilstva. Pri 
tem se ustrezno uporablja določba prejšnjega odstavka. 

19. b člen 
Akt s katerim se uredijo vprašanja v zvezi z notranjo organi- 

zacijo in delom ter sistematizacijo del in nalog javnega pravo- 
branilstva, določi javni pravobranilec po predhodnem mnenju 
delovne skupnosti v soglasju z izvršnim svetom pristojne 
skupščine družbenopolitične skupnosti. 

19. c člen * 
Javni pravobranilec ima glede delavcev delovne skupnosti 

pravice in dolžnosti funkcionarja, ki vodi upravni organ.« 
8. člen 

V 22. Členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odsta- 
vek, ki se glasi: 

»Javni pravobranilec SR Slovenije lahko na lastno pobudo 
ali na pobudo drugih javnih pravobranilcev skliče posvetova- 
nje javnih pravobranilcev zaradi proučevanja pojavov in pro- 
blemov na področju varstva družbene lastnine ter zaradi us-' 
klajevanja dela javnih pravobranilstev.« 

9. člen 
24. člen se črta. 

10. člen 
Za 27. členom se doda nov 27.a člen, ki se glasi: 
»Javni pravobranilci po pooblastilu zastopajo pred sodišči v 

premoženjskopravnih zadevah samoupravne interesne skup- 
nosti na področju vzgoje in izobraževanja, raziskovalne dejav- 
nosti, kulture, zdravstva in socialnega varstva ter organizacije 
združenega dela, ki imajo v navedenih samoupravnih inte- 
resnih skupnostih status izvajalcev. 

Javni pravobranilci zastopajo subjekte iz prejšnjega od- 
stavka, dokler ni za območje občine, za katero je ustanovljeno 
posamezno javno pravobranilstvo, ustanovljena služba 
pravne pomoči, ki jim lahko zagotavlja pravno pomoč. 

Javni pravobranilci zaračunavajo pri zastopanju subjektov 
iz pravnega odstavka tega člena stroške in nagrado za oprav- 
ljeno delo po tarifi za storitve pravne moči. Na ta način 
pridobljena sredstva so prihodek družbenopolitičnih skupno- 
sti, ki zagotavljajo sredstva za delo javnega pravobranilstva. 

Javni pravobranilci lahko dajejo subjektom iz prvega od- 
stavka tega člena na njihovo zahtevo pravna mnenja in drugo 
strokovno pomoč pri sklepanju pogodb in pri reševanju dru- 
gih premoženjskopravnih zadev.« 

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

SRS. 



SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET OBRAZLOŽITEV 

I. Skupščina SR Slovenije je na sejah zborov dne 7. maja 
1984 sprejela osnutek zakona o javnem pravobranilstvu. Izvrš- 
nemu svetu je naložila, da pripravi predlog zakona, pri tem pa 
upošteva pripombe, predloge in mnenja, dana v poročilih 
delovnih teles zborov in skupščine, pripombe skupin delega- 
tov in pripombe iz razprave delegatov na sejah zborov, zlasti 
pa, da prouči pobude za ponovno vzpostavitev možnosti 
zastopanja samoupravnih interesnih skupnosti, pri čemer naj 
poišče tak način zastopanja, ki ne bo vplival na zmanjšanje 
odgovornosti in aktivnosti za uresničevanje zakona o pravni 
pomoči in ki bo omogočal enakopraven položaj uporabnikov 
in izvajalcev pri zagotavljanju pravne pomoči. 

Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona upošteval tako 
sistemski vidik posameznih predlaganih sprememb oziroma 
dopolnitev, kot tudi dejansko stanje na nekaterih področjih, 
na katera se predlogi in pripombe nanašajo, pri čemer je težil 
k rešitvam, ki bi zagotovile ustrezno funkcioniranje javnih 
pravobranilstev na področjih, za katere so ustanovljena ter 
ustrezno opredelil vlogo teh organov na področju sistema 
pravne pomoči glede na doseženo stopnjo razvoja te dejavno- 
sti posebnega družbenega pomena. 

II. Izhajajoč iz teh opredelitev je predlagatelj po proučitvi 
posameznih pripomb in predlogov v predlogu zakona upošte- 
val naslednje: 

V zvezi s pripombo Odbora za družbenopolitični in komu- 
nalni sistem zbora občin k dbločbi, predlagani v 3. členu 
osnutka zakona, po kateri bi bil javni pravobranilec oprede- 
ljen kot nosilec pravosodne funkcije, je predlagatelj, opredeli- 
tev ki je v zakonu potrebna zaradi uskladitve zakona z ustav- 
nim amandmajem II k Ustavi SR Slovenije, vnesel v 2. člen 
zakona (1. člen predloga zakona), ker je ugotovil, da je bila v 
osnutku predlagana opredelitev v določenem smislu dejan- 
sko nedorečena. S to spremembo je javni pravobranilec opre- 
deljen kot nosilec pravosodne funkcije z zakonsko določbo, 
da javno pravobranilstvo kot samostojni organ družbenopoli- 
tične skupnosti opravlja pravosodno funkcijo. Takšna do- 
ločba je skladnejša z določbo 15. člena zakona o javnem 
pravobranilstvu, ki ureja spremljanje in proučevanje družbe- 
nih odnosov in pojavov enako kot pri drugih pravosodnih 
organih, utemeljena pa je tudi s tem, da javni pravobranilec s 
kontrolo pogodb opravlja v določenem pogledu nadzor nad 
zakonitostjo v prometu nepremičnin. 

V skladu s pripombo skupine delegatov iz občine Ljubljana- 
Šiška, naj se izpolnitev pogojev za polno osebno pokojnino 
opredeli kot obvezni razlog razrešitve javnega pravobranilca 
oziroma njegovega namestnika, je predlagatelj ustrezno spre- 
menil besedilo 4. člena predloga tako, da je tudi izpolnitev 
pogojev za polno osebno pokojnino vnesel med razloge za 
obvezno razrešitev navedenih nosilcev funkcij. S tem se pred- 
lagatelj načelno opredeljuje do vprašanja prenehanja funkcije 
nosilcem pravosodnih funkcij, ki izpolnijo pogoje za polno 
osebno pokojnino, ki je v sedanjih organizacijskih pravoso- 
dnih zakonih sicer rešeno, vendar v smeri prostega odločanja 
skupščin družbenopolitičnih skupnosti. Predlagatelj meni, da 
razpoložljivi kadrovski potencial za nosilce funkcij v pravoso- 
dnih organih omogoča zakonodajno opredelitev načela, naj 
nosilcem teh funkcij po izpolnitvi pogojev za polno osebno 
pokojnino mandat preneha. To načelo se je že doslej v ka- 
drovski politiki na področju pravosodja izvajalo praviloma; 
predlagana sprememba pa bo zagotovila dosledno izvajanje 
na področju, ki ga ureja ta zakon. 

V skladu s stališčem Zakonodajnopravne komisije it) s pri- 
pombo Odbora za družbenopolitični in komunalni sistem 
Zbora občin, je predlagatelj nekoliko skrčil in spremenil 7. 
člen predloga zakona, ki se nanaša na urejanje notranje 
organizacije ter družbenoekonomskih in drugih samouprav- 
nih razmerij v javnem pravobranilstvu oziroma delovni skup- 
nosti tega organa. Predlaga namreč, da soglasje k aktu o 
notranji organizaciji in delu ter sistemizaciji del in nalog daje 
izvršni svet, ne pa skupščina pristojne družbenopolitične 
skupnosti oziroma organ, ki ga ta določa. Predlagatelj po 
ponovni proučitvi tega vprašanja ocenjuje, da zakon s takšno 
rešitvijo ne bo posegal v samostojnost javnega pravobranil- 
stva kot organa družbenopolitične skupnosti, saj smiselno 

enake rešitve določata tudi veljavna zakona o rednih sodiščih 
in o javnih tožilstvih, pa doslej v praksi ni prišlo do pomislekov 
glede ustreznosti le-teh. Ker gre pri urejanju družbenoeko- 
nomskih razmerij v smislu 111. člena zakona o sistemu dr- 
žavne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter 
o republiških upravnih organih v bistvu za dograjevanje druž- 
benoekonomskih in samoupravnih razmerij, ki je vezano na 
akt o sistemizaciji del in nalog, predlagatelj tudi meni, da ni 
razloga, da bi bil udeleženec samoupravnega sporazuma, s 
katerim se urejajo ti odnosi, kak drug organ družbenopoli- 
tične skupnosti in ne izvršni svet, kot je to določeno v citira- 
nem zakonu. Zato predlog zakona ne vsebuje, več posebnih 
določb o smiselni uporabi zakona o sistemu državne uprave, 
ki jih je predvideval v 7. členu osnutka predlagani 19,/č. člen. 

V skladu s pripombo Komisije za pravosodje in Sveta za 
družbenopolitični sistem pri Predsedstvu Republiške konfe- 
rence SZDL v zvezi s spremembo zakona, ki se nanaša na 
usklajevanje dela javnih pravobranilstev (8. člen osnutka) je 
predlagatelj način usklajevanja dela v predlogu zakona (8. 
člen predloga) uredil nekoliko drugače kot v osnutku, in sicer 
s tem, da namesto skupne seje javni pravobranilec SR Slove- 
nije lahko skliče le posvetovanje javnih pravobranilcev in 
sicer tudi na pobudo drugih javnih pravobranilcev, ne le ha 
lastno pobudo, ter s tem, da predlagana določba ne vsebuje 
več določila, da so. načelna stališča, ki jih javni pravobranilec 
v zvezi z vprašanji varstva družbene lastnine ter dela javnih 
pravobranilstev, zanje obvezna. Obligatornost sprejetih na- 
čelnih stališč namreč ne bi bila v skladu s samostojnim 
.položajem javnih pravobranilstev kot organov družbenopoli- 
tičnih skupnosti, za strokovno usklajevanje njihovega dela pa 
po mnenju predlagatelja ustrezajo posvetovanja, ki bodo in- 
stitucionalizirana s spremembo zakona, predlagano v 8. 
členu. 

Predlagatelj je številne pobude skupin delegatov glede po- 
novne vzpostavitve možnosti zastopanja samoupravnih inter- 
esnih skupnosti, ki so del skupščinskega sistema, ter organi- 
zacij, ki imajo v njih položaj izvajalcev, presodil tako z vidika 
sistemskih rešitev, sprejetih v zakonu o pravni pomoči, kot z 
vidika načelnih opredelitev, sprejetih v zvezi z obravnavanjem 
statusa in obsega funkcij javnih pravobranilstev, kakor tudi z 
vidika dejanske stopnje razvoja sistema pravne pomoči v 
občinah. Prišel je do ugotovitve, da dosežena stopnja razvoja 
pravne pomoči ne omogoča ustreznega zagotavljanja pravne 
pomoči samoupravnim interesnim skupnostim in njihovim 
izvajalskim organizacijam v občinah, ter da je na področju 
zastopanja teh subjektov pri varstvu njihovih premoženjskih 
pravic in koristi po 31. 12. 1981 nastopila določena praznina, 
ki so jo prizadeti subjekti zapolnjevali na različne načine, v 
glavnem pa nedosledno, zaradi česar so bile njihove premo- 
ženjske pravice in koristi večkrat ogrožene. Pri takšnem sta- 
nju predlagatelj meni, da je smotrno, da se v zakonu ponovno 
vzpostavi možnost zastopanja teh subjektov po pooblastilu v 
obsegu, kot je predlagan v 10. členu predloga zakona. Pri tem 
tudi meni, da možnosti zastopanja po pooblastilu ni smotrno 
časovno omejevati z določenim rokom, kajti sedanje stanje 
izvajanja zakona o pravni pomoči glede ustanavljanja po- 
družbljenih organizacijskih oblik pravne pomoči ne omogoča 
zanesljivejšega predvidevanja o tem, kdaj bodo službe pravne 
pomoči dejansko ustanovljene na vsem območju republike. 
Predlagatelj zato prenehanje možnosti zastopanja po poobla- 
stilu veže na dejanski začetek dela službe pravne pomoči za 
območje posameznega javnega pravobranilstva. Glede na to, 
da je področje pravne pomoči vsebinsko mnogo širše od 
področja zastopanja in tozadevnih funkcij javnega pravobra- 
nilca, predlagatelj meni, da predlagana rešitev ne bo mogla 
pomembneje vplivati na izvajanje zakona o pravni pomoči 
oziroma ne bo vplivala na zmanjšanje odgovornosti in aktiv- 
nosti za njegovo uresničevanje. Hkrati pa predlagatelj ugotav- 
lja, da enakega načina zastopanja, kot ga predlaga za organi- 
zacije združenega dela s statusom izvajalcev, ne more predla- 
gati tudi za uporabnike, ker bi s tem krog subjektov, katere bi 
javni pravobranilec lahko zastopal po pooblastilu, v bistvu 
razširil na vse subjekte s področja gospodarstva, kar pa bi 
negativno vplivalo na njihov interes za ustanavljanje služb 
pravne pomoči. 
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Rešitev, predlagana v 10. členu predloga zakona, velja 
samo za zadeve, v katerih javni pravobranilec ne zastopa 
hkrati tudi subjektov, ki jih je dolžan zastopati po zakonu (2. 
člen zakona), kajti v takih primerih že po splošnih pravnih 
načelih zastopanja po pooblastilu ne more sprejeti. Ta rešitev 
tudi ne zavezuje samoupravnih interesnih skupnosti in izva- 
jalskih organizacij, ki imajo pogoje, da lahko same varujejo 
svoje premoženjske pravice in koristi, k pooblaščanju javnega 
pravobranilca za zastopanje. Po mnenju predlagatelja se 
takšni subjekti tudi ne bodo odločali za zastopanje pojavnem 
pravobranilcu, ker bi to zanje predstavljalo nepotrebno fi- 
nančno obreenitev. 

III. Predlagatelj v pripravi predloga zakona ni upošteval 
naslednjih pobud in pripomb: 

Glede predloga skupine delegatov iz občine Ljubljana-Ši- 
ška, naj se v tem zakonu navedejo posebni pogoji o strokovni 
sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati javni pravobranilec, 
predlagatelj meni, da ni utemeljen, kajti pogoji o strokovni 
sposobnosti so za vse nosilce pravosodnih funkcij določeni v 
zakonu o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju 
strokovne izobrazbe delavcev v državni upravi in pravosodju 
ter ni potrebe, da bi bili za javne pravobranilce posebej 
določeni še v tem zakonu. 

Pripombe Odbora za družbenopolitični sistem Družbeno- 
političnega zbora k 5. členu osnutka zakona, da je treba 
nosilcem funkcij v javnih pravobranilstvih, ki niso ponovno 
imenovani ali so predčasno razrešeni, zagotoviti socialno 
varnost za enako dobo, kot je predvidena za druge funkcio- 
narje po republiškem družbenem dogovoru, po mnenju pred- 
lagatelja ni mogoče upoštevati, ker nosilci funkcij v pravoso- 
dju te funkcije opravljajo kot poklic in v pretežni večini dolgo- 

ročno ter v primeru prenehanja njihovega mandata ni mogoče 
uporabiti načela o vrnitvi na prejšnja dela in naloge; enoletna 
doba socialne varnosti, ki je za nosilce funkcij določena v 
vseh organizacijskih zakonih s področja pravosodja tudi za- 
gotavlja ustrezno neodvisnost pri izvajanju funkcij. Iz teh 
razlogov je po mnenju predlagatelja ne bi bilo smotrno kraj- 
šati. 

V zvezi s pobudami, naj se v zakonu vzpostavi tudi možnost 
zastopanja kmetijskih zemljiških skupnosti in delovnih skup- 
nosti državnih organov, predlagatelj meni, da niso sprejem- 
ljive iz naslednjih razlogov: glede na funkcijo kmetijskih zem- 
ljiških skupnosti, zlasti njihovih pristojnosti v zvezi z upravlja- 
njem in razpolaganjem s kmetijskim zemljiškim skladom, bi se 
pri javnem pravobranilcu združile funkcije zastopnika kmetij- 
ske zemljiške skupnosti in organa varstva družbene lastnine, 
kar ne bi bilo sprejemljivo. Težiti bi torej bilo treba k temu, da 
se zastopanje kmetijskih zemljiških skupnosti zagotovi s kre- 
pitvijo njihovih strokovnih služb oziroma s sodelovanjem stro- 
kovnih služb Zveze kmetijskih zemljiških skupnosti Slovenije. 
Glede zastopanja premoženjskih koristi in pravic delovnih 
skupnosti državnih organov pa predlagatelj meni, da ustrezno 
zastopanje lahko vzpostavijo organi prizadetih družbenopoli- 
tičnih skupnosti sami iz vrst strokovnih delavcev, ter da bi bilo 
zastopanje po javnem pravobranilcu v bistvu nezdružljivo s 
samoupravnim položajem delovnih skupnosti. 

IV. Za izvedbo tega zakona ne bodo potrebna dodatna 
sredstva družbenopolitičnih skupnosti. Predlagane spre- 
membe in dopolnitve tudi ne bodo zahtevale povečanja admi- 
nistrativnih del in nalog. 

Za izvedbo tega zakona ni predvidena izdaja izvršilnih pred- 
pisov. 

BESEDILO DOLOČB ZAKONA O 
JAVNEM PRAVOBRANILSTVU ZA 
KATERE SE PREDLAGAJO 
SPREMEMBE OZIROMA DOPOLNITVE 

2. člen 
Javni pravobranilec je samostojni organ družbenopolitične 

skupnosti, ki zastopa družbenopolitično skupnost, njene or- 
gane, organizacije in sklade, ki so pravne osebe, ter krajevne 
skupnosti pred sodišči in drugimi organi glede njihovih pre- 
moženjskih pravic in koristi ter izvršuje druge pravice in 
dolžnosti, določene z zakonom. 

8. člen 
Če bi moral po določbah tega zakona isti javni pravobrani- 

lec zastopati dve osebi, katerih koristi si nasprotujeta, zastopa 
republiko predstavnik republiškega upravnega organa, pri- 
stojnega za proračun, občino, mesto in obalno skupnost 
oziroma krajevno skupnost oseba, določena s statutom druž- 
benopolitične skupnosti oziroma krajevne skupnosti ali 
oseba, ki jo pooblasti skupščina družbenopolitične skupnosti 
oziroma svet krajevne skupnosti. 

12. člen 
Za javnega pravobranilca sme biti imenovan jugoslovanski 

državljan, ki je diplomirani pravnik in izpolnjuje splošne po- 
goje za pridobitev lastnosti delavca v združenem delu, ter je 
moralnopolitično primeren in izpolnjuje pogoje o strokovni 
sposobnosti, določene s posebnim zakonom. 

17. člen 
Javnega pravobranilca razreši skupščina družbenopolitične 

skupnosti, ki ga je imenovala. 
Skupščina družbenopolitične skupnosti razreši javnega 

pravobranilca pred potekom časa, za katerega je bil imeno- 
van: 

1. če sam zahteva razrešitev; 
2. če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno ka- 

zen zapora - šestih mesecev ali na hujšo kazen; 
3. če ugotovi, da je storil hujšo kršitev dolžnosti oziroma 

ugleda funkcije, ki jo opravlja, ali če je s svojim delom poka- 
zal, da je ni sposoben opravljati; 

poročevalec 

4. če ugotovi na podlagi mnenja pristojnega organa, da je 
trajno izgubil delovno sposobnost za opravljanje te funkcije; 

5. če ugotovi, da je moralnopolitično neprimeren, da bi 
opravljal svojo funkcijo; 

6. če se odpravi javno pravobranilstvo, za katero je imeno- 
van. 

O razrešitvah po 3. in 5. točki prejšnjega odstavka odloča 
skupščina družbenopolitičnih skupnosti potem, ko dobi mne- 
nje Socialistične zveze delovnega ljudstva. 

Javni pravobranilec je lahko razrešen, če je dopolnil pokoj- 
ninsko dobo štiridesetih let (moški) oziroma petiintrideset let 
(ženska). 

Če se proti javnemu pravobranilcu uvede kazenski posto- 
pek, lahko skupščina družbenopolitične skupnosti odloči, da 
javni pravobranilec ne opravlja funkcije v času, ko traja ta 
postopek. 

18. člen 
Javnemu pravobranilcu, ki ni bil ponovno imenovan, ali je 

bil predčasno razrešen zaradi odprave javnega pravobranil- 
stva, je dolžna družbenoporitična skupnost, katere skupščina 
ga imenuje, preskrbeti drugo delo, ki ustreza njegovim stro- 
kovnim sposobnostim. Do nastopa drugega dela ali upokoji- 
tve, najdalj pa za dobo enega leta, mu pripadajo pravice iz 
dela in po delu ter osebni dohodek v višini zadnjega meseč- 
nega osebnega dohodka in drugi prejemki, ki so predvideni v 
družbenem dogovoru. Ta mesečni osebni dohodek in drugi 
prejemki se povečujejo v skladu z družbenim dogovorom. 

19. člen 
Javni pravobranilec ima lahko enega ali več namestnikov. 
Namestnik javnega pravobranilca odgovarja za svoje delo 

javnemu pravobranilcu in skupščini družbenopolitične skup- 
nosti, ki ga je imenovala. 

Določbe 11., 12., 13., 14., 16., 17. in 18. člena tega zakona se 
uporabljajo tudi za namestnike javnega" pravobranilca. 

22. člen 
Javno pravobranilstvo SR Slovenije daje strokovno pomoč 

drugim javnim pravobranilcem v republiki. 

24. člen 
Sistemizacijo delovnih mest strokovnih in administrativno- 

tehničnih delavcev ter pripravnikov določi Javno pravobranil- 
stvo SR Slovenije v soglasju z Izvršnim svetom Skupčine SR 
Slovenije. 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

INFORMACIJA 

o izvrševanju zakona o pravni pomoči za obdobje po 

oktobru 1982. leta 

Uresničevanje zakona o pravni pomoči, ki je bil uveljavljen 
sredi leta 1979, je Skupščina SR Slovenije obravnavala v letu 
1981 in 1982. Ob obravnavanju informacije Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije o izvajanju zakona o pravni pomoči 
so zbori Skupščine SR Slovenije v oktobru 1982 ocenili, da se 
zakon uresničuje prepočasi. Za pospešitev razvoja pravne 
pomoči so sprejeli naslednje sklepe: 

- občinske skupščine bodo pripravile in obravnavale oceno 
stanja na področju pravne pomoči za svoje območje in na tej 
podlagi uskladile in opredelile interese organizacij združe- 
nega dela, samoupravnih interesnih skupnosti ter drugih sa- 
moupravnih organizacij in skupnosti, ter določile njihove pra- 
vice in obveznosti pri oblikovanju pravne pomoči v delovnih 
organizacijah in pri ustanavljanju služb pravne pomoči na 
ravni občine oziroma regije. 

Pri oblikovanju programov aktivnosti in opredeljevanju na- 
log je potrebno zagotoviti sodelovanje organov pravosodja, 
gospodarskih zbornic, Odvetniške zbornice Slovenije in ob- 
močnih zborov odvetnikov. 

- Občine bodo v okviru uresničevanja sprejete politike 
spremljale uresničevanje programov dela in dogovorov. 

- Zveza sindikatov naj pospeši oblikovanje ustreznejše in 
učinkovitejše pravne pomoči pri občinskih svetih zveze sindi- 
katov. 

- Gospodarske zbornice bodo z organizacijami združenega 
dela opredelile interese ter uskladile delo za organiziranje 
specializirane službe pravne pomoči na področju ekonom- 
skih odnosov s tujino. 

- Republiški sekretariat za pravosodje in upravo bo v skladu 
s svojimi nalogami in pristojnostmi spremljal razvoj pravne 
pomoči in pripravil v sodelovanju z Odvetniško zbornico Slo- 
venije strokovne podlage za rešitev tistih vprašanj, ki otežko- 
čajo ustanavljanje služb pravne pomoči in tudi delovnih skup- 
nosti odvetnikov. Pri tem gre med drugim tudi za finančne 
predpise, vprašanja nagrajevanja, vprašanja preprečevanja 
kolizije interesov strank, ki so v sporu in druga vprašanja, 
zajeta v informaciji Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Sklepi Skupščine SR Slovenije in predhodne ugotovitve o 
celotni problematiki izvajanja pravne pomoči, nakazane v 
informaciji, ter predloženi ukrepi Izvršnega sveta Skupščine 
SRS so dali ustrezne smernice in podlago vsem dejavnikom 
za nadaljnje delo, za izboljšanje stanja na tem pomembnem 
področju. 

Republiški sekretariat za pravosodje in upravo je v letu 1983 
nadaljeval z aktivnostmi, ki naj bi pripomogle k uresničevanju 
sklepov Skupščine SR Slovenije. V sodelovanju z Vrhovnim 
sodiščem SR Slovenije je v zvezi s pričakovanim ustanavlja- 
njem organiziranih oblik služb pravne pomoči, ugotovil naj- 
manjše število delavcev, ki bi tem službam še zagotavljalo 
samoupravno organiziranost, kot tudi ostala vprašanja glede 
ustanavljanja teh služb. Na pobudo Republiškega sveta Zveze 
sindikatov Slovenije je sekretariat sodeloval pri reševanju 
odprtih vprašanj pri organiziranju nuđenja pravne pomoči v 
Ljubljani, v okviru Mestnega sveta ZSS, ki je nadomestil vrzel, 
nastalo po spremembi dosedanjega načina nuđenja pravne 
pomoči v okviru Republiškega sveta ZS Slovenije. 

Na področju urejanja družbenoekonomskega položaja 
pravne pomoči je sekretariat v obravnavanem obdobju sode- 
loval pri pripravi tarife za storitve pravne pomoči, ki bo nado- 
mestila dosedanji pravilnik in tarifo o nagrajevanju odvetni- 
kov. V letu 1983 je pripravil za Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije mnenje in pripombe k prvi verziji tarife, ki so jo 
območni zbori odvetnikov sprejeli v marcu 1983. V zvezi z 
drugo verzijo tarife, sprejeto v septembru 1983 je sekretariat 
organiziral usklajevalne sestanke glede nekaterih še odprtih 

vprašanj. Tarifa, ki je bila v eni od najpomembnejših določb 
spremenjena v februarju 1984, je bila predložena Izvršnemu 
svetu zaradi soglasja po 15. členu zakona o pravni pomoči. 
Izvršni svet je dal soglasje k tarifi 15. junija 1984. 

Po ugotovitvi, da ni dosežen bistveni napredek pri uresniče- 
vanju skupščinskih sklepov, je Republiški sekretariat za pra- 
vosodje in upravo v mesecu oktobru opozoril izvršne svete 
občinskih skupščin na obveze, ki jih imajo občine po zakonu 
o pravni pomoči in skupščinskih sklepih, ter jim predlagal, da 
proučijo svojo dosedanjo dejavnost, hkrati pa nadaljujejo z 
aktivnostmi zaradi izboljšanja stanja. Pri tem so bili opozor- 
jeni tudi na dolžnosti upravnega organa, pristojnega za pra- 
vosodje, ki so zajete v določilu 25. člena zakona o pravni 
pomoči. 

Podobno opozorilo je bilo v zvezi z njihovimi obveznostmi 
naslovljeno v istem času tudi na Republiški svet ZS Slovenije, 
Gospodarsko zbornico Slovenije in Odvetniško zbornico Slo- 
venije. 

Namen vseh teh opozoril in predlogov je bil, da bi se na 
vseh področjih takoj pristopilo k uresničevanju sklepov Skup- 
ščine SR Slovenije in s tem k doslednejšemu izvajanju za- 
kona. 

Ob obravnavanju osnutka zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o javnem pravobranilstvu je Zbor združenega 
dela Skupščine SR Slovenije naložil Izvršnemu svetu Skup- 
ščine SR Slovenije, naj ob predložitvi predloga zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o javnem pravobranilstvu 
poroča o uresničevanju zakona o pravni pomoči. 

Iz navedenih razlogov je pripravljena ta informacija, ki pred- 
vsem obravnava sedanje stanje s stališča organiziranih oblik 
pravne pomoči. Da bi se izognili ponavljanju obsežnih ugoto- 
vitev iz predhodne informacije iz leta 1982, ki so še vedno 
aktualne, saj ni prišlo do bistvenih premikov, se bomo osredo- 
točili le na pomembnejše spremembe, ki so nastale v ob- 
dobju, na katerega se ta informacija nanaša. 

Namen predložene informacije ni le v tem, da prikaže seda- 
nje stanje pri izvrševanju Zakona o pravni pomoči, temveč da 
tudi opozori na probleme, ki se v tem obdobju pojavljajo na 
posameznih področjih in na ovir§, ki preprečujejo hitrejše 
izvrševanje sklepov Skupščine SR Slovenije. Njen glavni na- 
men pa je, da bi na podlagi ugotovitev v sami informaciji in 
predloženih sklepov vsi dejavniki, ki so po zakonu dolžni 
zagotoviti pravno pomoč, odgovorno pristopili k izvrševanju 
konkretnih sklepov in usmeritev. 

Ugotovitve, ki zajemajo celotno območje SR Slovenije ka- 
žejo, da ni pomembnejših sprememb, ki bi kazale na izboljša- 
nje stanja na področju pravne pomoči. Sklepi Skupščine SR 
Slovenije se ne uresničujejo in že začete aktivnosti, ki so jih 
nekatere občine začele izvajati v letu 1982, se ne nadaljujejo. 
Čeprav je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v svojih zaklju- 
čkih in ugotovitvah, v informaciji iz leta 1982 ocenil, da bi bilo 
mogoče zagotoviti organizirane oblike pravne pomoči v smi- 
slu Zakona o pravni pomoči na celotnem območju Slovenije, 
se stanje doslej ni izboljšalo. Nasprotno, predvidevanja iz 
prejšnje informacije, da je realno pričakovati, da bodo usta- 
novljene službe pravne pomoči kot delovne organizacije - 
torej v organizirani obliki - v severnoprimorski, dolenjski in 
gorenjski regiji, se deloma z izjemo slednje, niso uresničila, 
kar velja tudi za koroško regijo, kjer naj bi bila takšna služba 
ustanovljena že koncem leta 1982, in za savinjsko v prvi 
polovici 1983. leta. Doslej je registrirana le služba pravne 
pomoči kot delovna organizacija v ustanavljanju za območje 
občin Radovljica in Jesenice. Ostale ugotovitve, vsebovane v 
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informaciji iz leta 1982, ki nakazujejo na težave in pomanjklji- 
vosti pri ustanavljanju organizirane oblike pravne pomoči za 
območje ene ali več občin, so še vedno v celoti prisotne. Tem 
težavam se pridružuje v zadnjem času še večje pomanjkanje 
finančnih sredstev, na katera se sklicujejo skoraj vse občine. 
Kljub vsem težavam finančne, kadrovske in prostorske narave 
pa bi ob celovitejši oceni sedanjega stanja pravne pomoči v 
občini, glede na njeno razcepljenost, pomanjkljivost, nekvali- 
tetnost in podobno, ob sodelovanju vseh dejavnikov, ki odgo- 
varjajo za organiziranje pravne pomoči v občini, morali pristo- 
piti k temeljitejšim spremembam sedanjih neustreznih oblik. 
Ugotovitev, da na območju nekaterih manjših občin ni zago- 
tovljena delavcem, delovnim ljudem in občanom niti mini- 
malna pravna pomoč, še posebej kaže na potrebo po organi- 
zirani obliki pravne pomoči vsaj v okviru regije. Medtem, ko se 
predvsem na območju manjših občin zadovoljujejo s seda- 
njim stanjem nuđenja pravne pomoči in kvečjemu nakazujejo 
na potrebo po odvetnikih posameznikih, ki naj bi omogočili 
nuđenje celovite pravne pomoči, v ostalih predvsem večjih 
občinah čutijo potrebo po organizirani obliki službe pravne 
pomoči, vendar se aktivnosti za njihovo ustanavljanje v zad- 
njem času nadaljujejo prepočasi. 

Najodgovornejša vloga in naloga v zvezi z zagotavljanjem 
pravne pomoči je dana občini kot temeljni družbenopolitični 
skupnosti, ki je v skladu z določilom 3. člena Zakona o pravni 
pomoči dolžna sama ali skupno z drugimi občinami zagotoviti 
pravno pomoč. Njena naloga je, da daje pobude za organizi- 
ranje in ustanavljanje služb pravne pomoči, delovnih skupno- 
sti odvetnikov in za opravljanje odvetniške dejavnosti z oseb- 
nim delom samostojno kot poklic. 

Ugotavljamo, da je še vedno izredno majhna povezanost 
med občinami za ustanovitev skupno organizirane službe 
pravne pomoči. Analize stanja v posameznih občinah so vse 
preveč formalne in še vedno kažejo na nerazumevanje in 
napačno pojmovanje bistva in vsebine pravne pomoči, saj se 
večinoma še vedno zadovoljujejo z dosedanjimi oblikami nu- 
đenja t. i. minimalne pravne pomoči. V stališčih izvršnih 
svetov nekaterih občinskih skupščin pa je poudarjeno, da bo 
potrebno pri ustanavljanju služb pravne pomoči kot delovnih 
organizacij delovati bolj sistematično in načrtno kot doslej, 
vendar ne navajajo konkretnih ukrepov, ki bi jih morali podv- 
zeti. 

Večina občinskih upravnih organov, ki so pristojni za po- 
dročje pravosodja in imajo po določilu 25. člena Zakona o 
pravni pomoči nalogo, da spremljajo in proučujejo problema- 
tiko pravne pomoči in družbenoekonomske ter druge pogoje 
za dajanje te pomoči, v tem obdobju ni pokazala posebne 
aktivnosti za izboljšanje stanja. Njihova poročila v glavnem le 
ponavljajo ugotovitve iz leta 1982 in se pri tem še posebej 
sklicujejo na težke finančne in kadrovske razmere, ki jim 
onemogočajo izboljšanje sedanjega stanja. 

III. 
Zaradi podrobnejšega pregleda dejavnosti in Zavzemanja 

stališč v zvezi z ustanavljanjem služb pravne pomoči kot 
delovnih organizacij, prikazujemo v nadaljevanju poročila 
stanje po posameznih regijah v SR Sloveniji. 

1. Ob iniciativi Izvršnega sveta Skupščine mesta Maribor 
je skupni sekretariat za občo upravo občin in mesta Maribor v 
letu 1983 podvzel sicer določene aktivnosti na tem področju, 
Vključno s pobudo za ustanovitev službe pravne pomoči kot 
delovne organizacije za območje vseh šestih mariborskih 
občin, vendar so izvršni sveti le-teh ugotovili, da v sedanjem 
trenutku ni možno zagotoviti potrebnih finančnih sredstev za 
ustanovitev te službe, oziroma, da tudi ni interesa in potrebe 
po njihovi ustanovitvi. Takšna odklonilna stališča za območje 
Maribora, kjer je potreba po organizirani obliki službe pravne 
pomoči za vse mariborske občine odnosno za celotno regijo 
nedvomno utemeljena, zgovorno kažejo na nerazumevanje 
potreb po organiziranih oblikah pravne pomoči. Zato bo po- 
trebna širša družbena akcija, med drugim tudi ob sodelovanju 
družbenopolitičnih organizacij, predvsem SZDL. 

2. Na območju mesta LJubljane se vseh pet občinskih 
skupščin zavzema za ustanovitev skupne službe pravne po- 
moči kot delovne organizacije. Predlagajo, da bi ob medse- 
bojnem sodelovanju ustanovitev te službe prevzela Skupščina 
mesta Ljubljane. O tej pobudi je bil na seji zborov Skupščine 
mesta Ljubljane (10/5-84) sprejet sklep, s katerim se podpira 
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predlog, da se v okviru Izvršnega sveta Skupščine mesta 
Ljubljane oblikuje delovna skupina, ki naj bi na podlagi ugo- 
tovitve o tem, na katerih področjih je pravna pomoč najbolj 
potrebna, predlagala ukrepe za zagotovitev ustrezne vrste in 
oblike pravne pomoči. 

Glede na specifičnost osrednje slovenske in podravske 
regije, se pri obeh zastavlja tudi vprašanje večje smotrnosti in 
ekonomičnosti za organiziranje takšne službe, za območje 
celotne regije. Menimo, da bi dejavnost za uresničitev takšne 
organizirane oblike bila utemeljena. Zato naj bi izvršni svet 
Skupščine mesta Maribor in Izvršni svet Skupščine mesta 
Ljubljane podrobneje proučila to možnost. 

3. Na območju gorenjske regije je, kot že povedano, v 
ustanavljanju služba pravne pomoči kot delovna organizacija 
za območje občin Jesenice in Radovljica. Za preostale tri 
občine pa Izvršni svet Skupščine občine Kranj meni, da se bo 
o morebitni ustanovitvi takšne službe potrebno medsebojno 
dogovoriti. Pri tem ugotavlja, da je stanje pravne pomoči na 
območju občine Kranj zadovoljivo, kar ugotavlja tudi Izvršni 
svet Skupščine občine Tržič za svoje območje. Izvršni svet 
Skupščine občine Škofja Loka pa še doslej ni zavzel stališča o 
uresničevanju zakona o pravni pomoči fta svojem območju. 

4. Za območje savinjske regije je bil že julija 1982 izdelan 
»Elaborat o družbeni in ekonomski upravičenosti ustanovitve 
službe pravne pomoči kot delovne organizacije za območje 
savinjske regije« - vendar od tedaj na tem področju ni bilo 
nobenih novih aktivnosti. Izvršni svet Skupščine občine Celje 
sedaj ugotavlja, da trenutno ne obstajajo finančne možnosti 
za ustanovitev te službe. S tem stališčem soglaša tudi Izvršni 
svet Skupščine občine Laško, ki celo meni, da elaborat iz leta 
1982 ni vseboval dovolj podatkov, ki bi utemeljili izkorišče- 
nost te službe po posamezni občini. Nasprotno pa se izvršni 
sveti Skupščin občin Žalec, Titovo Velenje, Mozirje in Sloven- 
ske Konjice zavzemajo za ustanovitev. Izvršni sveti Skupščin 
občin Šmarje pri Jelšah in Šentjur pri Celju pa niso navedli 
svoja stališča. Takšno stanje, posebej še ob ugotovitvi Izvrš- 
nega sveta Skupščine občine Celje, da je pravna pomoč v 
njihovi občini relativno zadovoljiva, kaže, da v doglednem 
času ni pričakovati pomembnejših premikov na tem področju 
brez temeljitejše družbene akcije. 

5. Glede ustanavljanja službe pravne pomoči kot delovne 
organizacije na območju pomurske regije, Izvršni svet Skup- 
ščine občine Murska Sobota meni, da morajo to vprašanje 
proučiti tudi pristojni organi ostalih pomurskih občin. Pre- 
težni del organizacij združenega dela celo meni, da bi bilo 
potrebno takšno službo ustanoviti samo za območje občine 
Murska Sobota. Tudi sekretariat za občo upravo občine se 
zavzema za to rešitev. Velik interes za ustanovitev službe 
pravne pomoči kot delovne organizacije za vso regijo, pa je v 
družbenih službah in še posebej pri pravosodnih organih. 
Tudi Izvršni svet Skupščine občine Gornja Radgona soglaša s 
tem, vendar pogojuje ustanovitev s potrebo po ustreznih 
kadrih. Izvršni svet Skupščine Lendava pa ugotavlja, da ni 
potrebe po organizirani obliki službe pravne pomoči in se 
zadovoljuje s sedanjim nespremenjenim stanjem. 

6. Na območju koroške regije ni bila doslej dana nobena 
konkretna pobuda za ustanovitev službe pravne pomoči kot 
delovne organizacije za območje regije. Le Skupščina občine 
Slovenj Gradec je v letu 1982 ugotovila, da bi kazalo ustano- 
viti takšno službo, vendar pa od tedaj o uresničevanju Zakona 
o pravni pomoči niso več razpravljali. Nespremenjeno je sta- 
nje tudi na območju ostalih občin z izjemo občine Ravne na 
Koroškem, kjer je Izvršni svet v letu 1983 razpravljal o proble- 
matiki pravne pomoči na območju občine in ugotovil, da mora 
občinski upravni organ proučiti sedanje neprimerno stanje pri 
nuđenju pravne pomoči, ter občine Radlje ob Dravi, kjer je 
Skupščina občine zadolžila upravni organ, da aktivira vse 
dejavnike za izboljšanje stanja na tem področju, ki je sedaj 
nezadovoljivo. 

7. V občini Novo mesto je bila predvidena ustanovitev 
službe pravne pomoči kot delovne organizacije v letu 1983, 
vendar zaradi pomanjkanja proračunskih sredstev ni bila 
ustanovljena. Izvršni svet Skupščine občine Novo mesto je v 
januarju 1984 razpravljal o stanju pravne pomoči in ugotovil, 
da se stanje na področju organizirane oblike pravne pomoči 
poslabšuje, da pa ugotavljajo določen napredek pri drugih 
oblikah pravne pomoči. Izvršni sveti drugih občinskih skup- 
ščin v dolenjski regiii pa ugotavljajo, da je stanje na področju 
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uresničevanja Zakona o pravni pomoči več ali manj nezado- 
voljivo in iščejo ustrezno rešitev za celotno regijo s tem, da bi 
se ustanovila služba pravne pomoči kot delovna organizacija 
na območju celotne regije in bi bila nosilec te aktivnosti 
Skupščina občine Novo mesto. 

8. V občini Brežice so zavzeli stališče, da je zaradi izboljša- 
nja stanja pravne pomoči potrebno ugotoviti možnosti za 
ustanovitev službe pravne pomoči kot delovne organizacije v 
okviru posavske regije. V ostalih občinah ugotavljajo, da 
trenutno ni niti kadrovskih niti materialnih pogojev za ustano- 
vitev te službe, da pa bo potrebno v bodoče težiti k ustanovitvi 
organizirane oblike službe pravne pomoči, ki edina lahko 
zagotovi celovito pravno pomoč. 

9. Izvršni svet Skupščine občine Trbovlje ugotavlja, da je 
uresničevanje organizirane oblike pravne pomoči še vedno na 
začetku, čeprav je že v letu 1982 dal pobudo za njeno ustano- 
vitev kot delovne organizacije, za območje zasavske regije. V 
decembru 1983 je sprejel sklep, da se ponovno prouči in 
cceni ustanovitev službe pravne pomoči kot delovne organi- 
zacije za območje celotne regije in da se na nivoju regije 
ustanovi v ta namen posebna delovna skupina, ki bi delala na 
pripravi njene ustanovitve. Izvršni svet Skupščine občine 
Hrastnik soglaša s pobudo za ustanovitev omenjene službe za 
področje regije, medtem ko se Izvršni svet Skupščine občine 
Zagorje ob Savi o tej pobudi ni izjasnil. 

10.V kraški regiji so možnosti za ustanovitev službe pravne 
pomoči kot delovne organizacije, po ugotovitvah izvršnih 
svetov občinskih skupščin tega območja, minimalne. Izvršni 
svet Skupščine občine Cerknica meni, da ni objektivnih mož- 
nosti za ustanovitev te službe, enako pa je tudi stališče Izvrš- 
nih svetov občinske skupščine Ilirska Bistrica in Postojna. 

11. Tudi možnosti za ustanovitev službe pravne pomoči kot 
delovne organizacije na območju goriške regije, so slabe. V 
Skupščini občine Nova Gorica ugotavljajo, da je poleg mate- 
rialnih razlogov tudi veliko pomanjkanje diplomiranih pravni- 
kov s pravosodnim izpitom vzrok, da niso pristopili k organi- 
zaciji te službe. Podobno je tudi stališče Skupščine občine 
Idrija, ki navaja, da nimajo materialnih možnosti, medtem ko 
Skupščina občine Ajdovščina ugotavlja, da bo potrebno prou- 
čiti možnost za ustanovitev službe pravne pomoči kot delovne 
organizacije za celotno regijo. Izvršni svet Skupščine občine 
Tolmin se o tem ni izjasnil. 

12. Na področju obaino-kraške regije je v doglednem času 
težko pričakovati ustanovitev službe pravne pomoči kot de- 
lovne organizacije. Izvršni svet Skupščine občine Sežana si- 
cer ugotavlja, da se bodo vključili v organizirane takšne 
službe na področju obaino-kraške regije. Tudi Izvršni svet 
Skupščine občine Piran soglaša z ustanovitvijo službe pravne 
pomoči na območju regije in ugotavlja, da je bil že izdelan 
podroben program za njeno ustanovitev, do katere pa ni 
prišlo zaradi pomanjkanja finančnih sredstev, delno pa tudi 
zaradi težav pri zagotavljanju ustreznih kadrov. Pobudnik za 
ustanovitev te skupne službe je bila obalna konferenca SZDL 
in sindikalni svet. Izvršni svet Skupščine občine Izola omenja, 
da je že v letu 1980 bila sprejeta odločitev, da se ustanovi 
služba pravne pomoči kot delovna organizacija za območje 
celotne regije, ki naj bi začela z delom že v letu 1982. Kljub 
vsem prizadevanjem pa že iz omenjenih razlogov ni ustanov- 
ljena. Enaka je tudi ugotovitev Izvršnega sveta Skupščine 
občine Koper, ki je bil nosilec aktivnosti za ustanovitev službe 
pravne pomoči za območje regije. Čeprav ocenjuje izvršni 
svet na svojem območju nuđenje pravne pomoči kot zadovo- 
ljivo, potreba po ustanovitvi skupne organizirane službe 
pravne pomoči za celotno območje, še vedno obstaja. 

IV 
Navedeni podrobnejši pregled stanja na območju vseh regij 

kaže, da še ni nikjer organizirane službe pravne pomoči kot 
delovne organizacije. Ugotavljamo celo, da je dokaj pospe- 
šena aktivnost za njihovo ustanavljanje v letu 1982, v zadnjem 
času precej zamrla. 

Vprašljivo je, če so vzroki, na katere se sklicujejo občinske 
skupščine zares v tolikšni meri utemeljeni, da bi dejansko 
preprečevali nadaljnje delo za njihovo ustanovitev. Sedanje 
težko finančno stanje in večje ali manjše pomanjkanje ustrez- 
nih kadrov v občinah ne bi smelo zaustaviti dosedanjega dela. 
Z odpravo izdatkov, ki nastajajo pri nuđenju pravne pomoči v 
sedanjih oblikah, bi se ti lahko v celoti namenili za financira- 
nje pravne pomoči v organizirani obliki. 

20 

Tudi v kadrovskem pogledu so zadostne realne možnosti za 
ustanavljanje organiziranih oblik služb pravne pomoči, za 
območje več občin v okviru regije, kot delovnih organizacij in 
kot delovnih skupnosti v posameznih sestavljenih in večjih 
organizacijah združenega dela. Na območju SR Slovenije je 
sedaj skupno 1440 dipl. pravnikov s pravosodnim izpitom, ki 
izpolnjujejo strokovne pogoje za delo v organiziranih oblikah 
služb pravne pomoči. Od teh jih je zaposlenih v pravosodju 
751, v odvetništvu kot odvetniki posamezniki 261, v gospodar- 
stvu 253 in v drugih dejavnostih (uprava, družb, službe in dr.) 
175. Pri tem je potrebno upoštevati še vsakoletni porast za 
približno 144, kot znaša v povprečju zadnjih treh let število 
dipl. pravnikov, ki letno opravijo pravosodni izpit. 

Iz razvrstitve po posameznih regijah je razvidno, da je 
največje število teh kadrov (skoraj polovica) v osrednji sloven- 
ski regiji - 620, sledijo ji: podravska 210, savinjska 149, ter 
gorenjska 110; najnižje pa: v zasavski regiji 16, kraški 20 in 
koroški 25. 

Razvrstitev po posameznih občinah kaže, da le na območju 
občine Logatec, ni nobenega dipl. pravnika s pravosodnim 
izpitom. 

Podroben pregled je razviden iz priložene tabele. 
Ker je še vedno aktualna ugotovitev, da delavci pri uveljav- 

ljanju svojih samoupravnih in drugih iz dela pridobljenih 
pravic nimajo zagotovljene ustrezne pravne pomoči, kot tudi 
glede nuđenja celovite in strokovne pravne pomoči ostalim 
družbenim subjektom, ki nimajo svojih pravnih služb, me- 
nimo, da se kljub vsem težavam morajo nadaljevati aktivnosti 
za ustanovitev služb pravne pomoči kot delovnih organizacij, 
v vseh regijah na območju SR Slovenije, kot je bilo to ugotov- 
ljeno v informaciji iz leta 1982. Prioritetno pa bi morali pristo- 
piti k njihovemu ustanavljanju v večjih središčih, kjer so že 
sedaj podane tudi dobre kadrovske možnosti. 

V 
Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije je z dopolnitvijo 

svojih stališč o pravni pomoči iz leta 1981, v letu 1982 sklenil, 
da naj v občinah, kjer je to primerno in smotrno, občinski sveti 
zveze sindikatov organizirajo pravno pomoč skupaj z občin-* 
skimi skupščinami in drugimi soustanovitelji v okviru občin- 
skih služb pravne pomoči, organiziranih kot delovnih organi- 
zacij in sicer tako, da bi del teh služb bil usposobljen in 
namenjen nuđenju pravne pomoči članom sindikata in orga- 
nom zveze sindikatov. Takšna smotrna rešitev bi omogočila 
po mnenju sindikata tudi specializacijo in delitev dela v teh 
službah. V omenjeni dopolnitvi stališč pa je tudi predvideno, 
da se v primeru neaktivnosti drugih dejavnikov za ustanovitev 
organizirane oblike pravne pomoči, sindikat ne more odreči 
dolžnosti za organiziranje lastnih služb za nuđenje pravne 
pomoči delavcem in mora čimprej začeti z uresničevanjem 
teh stališč. Ker je tudi Republiški svet Zveze sindikatov Slove- 
nije v letu 1983 ugotovil neaktivnost občinskih in drugih 
dejavnikov pri uresničevanju sklepov Skupščine SR Slovenije, 
je v skladu s svojo obveznostjo pristopil k ugotovitvi seda- 
njega stanja nuđenja pravne pomoči s strani občinskih in 
medobčinskih svetov Zveze sindikatov Slovenije in pripravil 
ustrezno poročilo. Iz omenjenega poročila, ki temelji na ugo- 
tovitvah ankete, ki je bila izvedena v občinskih svetih Zveze 
sindikatov Slovenije povzemamo, da večina občinskih in me- 
dobčinskih svetov zagotavlja pravno pomoč, ki jo daje sindi- 
kat večinoma na podlagi pogodbenega odnosa s posamez- 
nimi pravniki, odvetniki ali s strokovno službo skupščine 
občine. Doslej nimajo organiziranega dajanja pravne pomoči 
le pri sedmih občinskih svetih Zveze sindikatov Slovenije 
(Sevnica, Metlika, Laško, Grosuplje, Šentjur pri Celju, Radlje 
ob Dravi in Dravograd), delno zaradi pomanjkanja ustreznih 
kadrov, zaradi majhnega števila delavcev na teh območjih (z 
izjemo Metlike) in ker ocenjujejo, da bi bilo bolj racionalno 
organizirati to pomoč na ravni medobčinskega sveta. 

Kadrovska struktura delavcev, ki dajejo pravno pomoč, še 
ni posem ustrezna. V 65% so to dipl. pravniki s pravosodnim 
izpitom, ostali pa pravniki oziroma delavci z dokončano višjo 
šolo. Polovica občinskih svetov Zveze sindikatov Slovenije 
zagotavlja službo pravne pomoči na podlagi pogodbenega 
odnosa z delavci, ki dajejo to pomoč. V primerih, ko je 
potrebno zagotoviti celovito pravno pomoč delavcem z zasto- 
panjem pred sodišči, jo opravlja pogodbeno odvetnik. 
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Občinski sveti Zveze sindikatov Slovenije zagotavljajo 
pravno pomoč enkrat, medobčinski sveti Zveze sindikatov 
Slovenije pa dvakrat tedensko. Poročilo ugotavlja, da občin- 
ski in medobčinski sveti Zveze sindikatov Slovenije ocenjujejo 
sedanje stanje nuđenja pravne pomoči kot zadovoljivo ozi- 
roma primerno in ne dajejo nobenih predlogov za preobliko- » 
vanje služb pravne pomoči v skladu z Zakonom o pravni 
pomoči. Kljub navedenim ugotovitvam pa opozarjajo na niz 
pomanjkljivosti, ki se kažejo predvsem v nezadovoljivi uspo- 
sobljenosti služb, ki delujejo pretežno kurativno in se ne 
vključujejo pravočasno v posamezne postopke. Veliko število 
delavcev še vedno išče pravno pomoč le v primerih bolj 
zahtevnih zadev in to v veliki meri izven svojih organizacij 
združenega dela pa tudi mimo svoje sindikalne organizacije. 
To kaže, da delavci še vedno nimajo zaupanja v lastno organi- 
zacijo združenega dela oziroma sindikalno organizacijo, ker 
smatrajo, da je negativen vpliv strokovnih služb na samou- 
pravne organe še vedno močan. 

Zaradi izboljšanja stanja je podana zahteva, da je potrebno 
čimprej vsem delavcem zagotoviti pravno pomoč v smislu 
Statuta ZS Slovenije, Zakona o pravni pomoči in v duhu 
stališč. Predsedstva RS - ZS Slovenije. Ugotovljena je tudi 
potreba, da občinski in medobčinski sveti Zveze sindikatov 
Slovenije glede na določila Zakona o pravni pomoči oprede- 
lijo lastne aktivnosti v svojih programih dela in da na podlagi 
ugotovljenih potreb pristopijo k organiziranju najustreznejše 
oblike nuđenja pravne pomoči. Pregled dosedanjega dela 
namreč'kaže, da ni opaziti nekih pomembnejših prizadevanj 
za poglobljeno kvaliteto dela in za zagotavljanje najracional- 
nejše oblike nuđenja celovite pravne pomoči. Kot pereč pro- 
blem je izpostavljeno vprašanje ne dovolj usposobljenih ka- 
drov za nuđenje pravne pomoči, zlasti na področju manjših 
občin in v majhnih organizacijah združenega dela (ki nimajo 
dipl. pravnikov). Ta problem naj bi v bodoče reševali z 
ustrezno štipendijsko politiko. 

VI 
Ustanavljanje službe pravne pomoči kot samostojne de- 

lovne skupnosti v organizacijah združenega dela ne kaže 
napredka, saj je še vedno tako organizirana služba le v SOZD 
ABC Pomurka. Razlogi, nakazani že v informaciji iz leta 1982, 
ki utemeljujejo ustanovitev tako organiziranih služb pravne 
pomoči v večjih in v sestavljenih organizacijah združenega 
dela, očitno niso prepričali teh organizacij, da bi pristopile k 
takšni organiziranosti. Glede krepitve pravne službe kot no- 
tranje organizacijske enote v okviru delovne skupnosti skup- 
nih služb, ki naj bi dajala pravno pomoč neodvisno in samo- 
stojno, prav tako ne ugotavljamo bistvenega napredka. O tem 
govorijo tudi poročila občinskih skupščin, ki ugotavljajo, da 
se delavci večinoma ne poslužujejo pravne pomoči v svojih 
organizacijah združenega dela zaradi pomanjkanja zaupanja. 
To nezaupanje pa je v veliki meri pripisati premajhni samo- 
stojnosti teh služb. 

Tudi Gospodarska zbornica Slovenije od sprejetja sklepov 
Skupščine SR Slovenije s svoje strani ni opravila ali načrto- 
vala nobene aktivnosti v tej smeri. Sklicuje se na ugotovitve, ki 
so vsebovane v informaciji iz leta 1982 in na izražene pomi- 
sleke ter argumente organizacij združenega dela, za katere 
meni, da še danes veljajo v enaki meri. V skladu z izraženimi 
stališči gospodarstva si bo prizadevala, da bo težišče razprav 
na vsebini in ne na formalni organiziranosti pravne pomoči v 
organizacijah združenega dela. Namerava predlagati, da se v 
organizacijskem pogledu tudi delavcem, ki opravljajo funk- 
cijo pravne pomoči v pravnih službah, organiziranih v okviru 
delovnih skupnosti skupnih služb, prizna status, kot ga pred- 
videva Zakon o pravni pomoči za delavce v službah pravne 
pomoči. Predvidevanja v inforamciji iz leta 1982, da je uteme- 
ljeno pričakovati, da se bodo posamezne večje delovne orga- 
nizacije in sestavljene organizacije združenega dela odločile 
za oblikovanje službe pravne pomoči kot delovne skupnosti 
za organizirano izvajanje pravne pomoči, se torej doslej niso 
uresničila. Menimo, da vprašanja organiziranosti služb 
pravne pomoči v organizacijah združenega dela ne moremo 
označevati s formalističnim pristopom in da bo potrebno v 
primerih, kjer obstajajo dejanske potrebe in možnosti, še 
nadalje težiti k organizaciji služb pravne pomoči kot delovnih 
skupnosti, saj je takšna organiziranost predvsem v interesu 
samih delavcev in bi jim omogočila celovito pravno pomoč 
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vključno z zastopanjem pred sodišči in drugimi organi, pri 
uveljavljanju njihovih, na podlagi dela pridobljenih pravic. S 
samoupravnim sporazumom med delovno skupnostjo in te- 
meljnimi organizacijami združenega dela oziroma delovnimi 
organizacijami pa bi se lahko delavcem zagotovila celovita 
pravna pomoč tudi v upravnih, kazenskih, pravdnih, neprav- 
dnih in drugih zadevah. Služba pravne pomoči, organizirana 
kot delovna skupnost, bi tako zaradi večje samostojnosti in 
neodvisnosti nedvomno povrnila zaupanje delavcev v lastno 
organizacijo združenega dela pri nuđenju pravne pomoči in 
istočasno ugodila težnji, da so te storitve delavcem čim bližje 
in bolj dostopne. S tem bi se precej razbremenili tudi občinski 
sveti Zveze sindikatov. Delavci - odvetniki v teh službah pa bi 
imeli tudi možnost specializacije za posamezna pravna po- 
dročja. 

Ohrabrujoča je ugotovitev, da se določenih prednosti ome- 
njene organiziranosti zavedajo v nekaterih sestavljenih orga- 
nizacijah združenega dela kot so: Hmezad Žalec, Petrol Ljub- 
ljana, interevropa Koper, Vipava v Ajdovščini, Slovin v Ljub- 
ljani in Zavarovalna skupnost Triglav - Ljubljana, ki razmiš- 
ljajo o ustanovitvi enake službe pravne pomoči, kot jo ima 
ABC - Pomurka v Murski Soboti. 

Kljub temu, da je po določbi 30. člena Zakona o pravni 
pomoči organiziranost službe pravne pomoči kot delovne 
skupnosti fakultativna, ne gre pri odločanju o obliki te pomoči 
za formalistični, temveč predvsem za vsebinski pristop. To pa 
ne pomeni, da ne bi bilo potrebno predhodno proučiti vseh 
dejanskih možnosti za ustanovitev takšnih služb pravne po- 
moči, ob predhodnem upoštevanju kadrovskih in drugih vpra- 
šanj, povezanih z njihovo ustanovitvijo. 

Organiziranje službe pravne pomoči v manjših organizaci- 
jah združenega dela je še vedno izredno težavno in ni priča- 
kovati bistvenih sprememb. Perspektiva, da se njihovim de- 
lavcem nudi ustrezna pravna pomoč, je prvenstvena v organi- 
ziranju službe pravne pomoči kot delovne organizacije v ok- 
viru družbenopolitične skupnosti. Tako bi bila tudi tem delav- 
cem zagotovljena celovita pravna pomoč. 

VII 
Posebno pozornost smo posvetili vprašanju razvoja specia- 

lizirane pravne pomoči na pddročju ekonomskih odnosov s 
tujino. Potreba po zagotovitvi te vrste pravne pomoči, ki je 
ugotovljena že v informaciji iz leta 1982 in ki jo zahtevajo 
predvsem organizacije združenega dela, ki se ukvarjajo z 
zunanjetrgovinskimi posli - kljub sklepom Skupščine SR Slo- 
venije še ni zagotovljena in v organizacijskem pogledu ne 
kaže bistvenega napredka. V sklepih Skupščine SR Slovenije 
je določeno, da bo gospodarska zbornica z organizacijami 
združenega dela opredelila interese, ter uskladila delo za 
organiziranje pravne pomoči na področju ekonomskih odno- 
sov s tujino. Gospodarska zbornica Slovenije je sicer v prete- 
klem obdobju svojo aktivnost na področju pravne pomoči 
osredotočila predvsem na zagotavljanje specializirane pravne 
pomoči na področju ekonomskih odnosov s tujino. Pristopili 
so k oblikovanju in verificiranju vsebinske zasnove aktivnosti 
na tem področju. V ta namen so bila izdelana gradiva, ki se 
nanašajo na zasnovo nalog in aktivnosti Gospodarske zbor- 
nice Slovenije pri razvijanju svetovalne, informacijske in izo- 
braževalne funkcije, na področju pravnih vprašanj ekonom- 
skih odnosov s tujino. V organizacijskem pogledu se ta dejav- 
nost v Gospodarski zbornici Slovenije zaenkrat snuje in 
opravlja v okviru Službe za samoupravljanje in pravna vpraša- 
nja z možnostjo, da preide v posebno službo. Ne glede na 
zahtevnost, ki jo narekuje ustanovitev te službe, pa menimo, 
da bi zlasti v zadnjem času naše intenzivne zunanjetrgovinske 
dejavnosti in vedno večjih potreb po kvalitetni zunanjetrgo- 
vinsko usmerjeni pravni službi, ki jo čutijo izvozno usmerjene 
organizacije združenega dela, morali pohiteti z ustanovitvijo 
te specializirane službe pravne pomoči. 

Zahteve po njenem organiziranju so že dolgo prisotne, zato 
bi morala biti, po našem mnenju, poglavitna vsebinska kot 
tudi organizacijska in kadrovska vprašanja, čimprej razre- 
šena. 

VII! 
Na področju organiziranja delovnih skupnosti odvetnikov ni 

nobenih sprememb. V sedanjih razmerah je vprašljivo, če bi 
takšna oblika pravne pomoči lahko zaživela tudi ob podpori 
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celotne družbene skupnosti, kot to ugotavlja informacija iz 
leta 1982, posebno če upoštevamo vse težave, omenjene v 
informaciji, ki so se v težavnih ekonomskih razmerah, v kate- 
rih se nahajamo, še poglobile. Sedanje ugotovitve kažejo, da 
niti Odvetniška zbornica Slovenije niti skupščine občin ne 
razmišljajo v tej smeri, ter je bolj realno pričakovati vključitev 
nekaterih odvetnikov posameznikov (npr. v Pomurju) v službe 
pravne pomoči, organizirane kot delovne skupnosti, v pri- 
meru njihove ustanovitve. 

IX 
Še vedno je, z izjemo dveh že omenjenih organiziranih 

služb pravne pomoči, praktično edina organizirana oblika 
pravne pomoči tista, ki jo dajejo odvetniki, ki z osebnim delom 
kot poklic opravljajo odvetniško dejavnost.(odvetniki posa- 
mezniki). Njihovo število se v zadnjem času nekoliko pove- 
čuje. V obdobju od 1/1-1981 do 10/5-1984 je opaziti določen 
porast (od 241 na 261). Njihova starostna struktura se posto- 
poma izboljšuje. Na območju 14 občin še vedno ni nobenega 
odvetnika, čeprav skupščine občin skušajo z zagotovitvijo 
ustreznih prostorov omogočiti njihov prihod. Celo na ob- 
močju štirih enot temeljnega sodišča (Rakek, Ormož, Idrija in 
Ilirska Bistrica) ni niti enega odvetnika. Odvetniških pripravni- 
kov je le 21, tako da pride na 12 odvetnikov le 1 pripravnik. 

V Odvetniški zbornici Slovenije deluje sklad za razvoj 
odvetništva, v katerega se stekajo sredstva iz samoprispevka 
odvetnikov, iz njega pa dobivajo odvetniki, zlasti začetniki, 
brezobrestna posojila z premostitev finančnih težav. 

Glede na pobudo, dano v informaciji iz leta 1982 - da 
Odvetniška zbornica ponovno prouči veljavni družbeni dogo- 
vor o načelih in načinu za ugotavljanje osebnih dohodkov 
občanov, ki z osebnim delom opravljajo kmetijske, obrtne ali 
druge gospodarske dejavnosti, intelektualne in negospodar- 
ske storitve in predlaga morebitne spremembe ter dopolnitve, 
zlasti glede oprostitve davkov za odvetniške začetnike, ugo- 
tavljamo, da glede na sedanjo pripravo novega družbenega 
dogovora ta ponudba še ni bila realizirana. 

Na podlagi Družbenega dogovora o merilih za vrednotenje 
storitev pravne pomoči (Uradni list SRS, št, 37/81) je bila 
izdelana »Tarifa za storitve pravne pomoči«, ki je bila obrav- 
navana in usklajevana na območnih zborih odvetnikov. Ta 
dokument predstavlja novo vrednotenje po točkovnem si- 
stemu, v splošnem delu pa določa vrednost točke. Usklajeva- 
nje vrednosti točke se predvideva vsako leto do 1. marca. 
Tarifo za storitve pravne pomoči je obravnavala 19. marca 
1984 tudi Komisija za spremljanje družbenega dogovora o 
merilih za vrednotenje storitev pravne pomoči in zavzela stali- 
šče, da je potrebno predlagano tarifo čimprej uveljaviti. Tarifa 
za storitve pravne pomoči je bila dostavljena Izvršnemu svetu 
Skupščine SRS v soglasje, 24. aprila 1984. 

Sedanja oblika dejavnosti nekaterih odvetnikov posamezni- 
kov na podlagi pogodb, sklenjenih z organizacijami združe- 
nega dela, občinami, predvsem pa z občinskimi sindikalnimi 
sveti, ostaja v glavnem še vedno nespremenjena. 

X 
Ugotovitve v informaciji kažejo, da od sprejema informacije 

o pravni pomoči v oktobru 1982. leta v Skupščini SR Slove- 
nije, v vsem tem 18 mesečnem obdobju, ni bilo pomembnejših 
aktivnosti za uresničitev skupščinskih sklepov. 

Skupščine občin, organizacije združenega dela kot tudi 
drugi dejavniki, omenjeni v poročilu, so posvetili premalo 
pozornosti izboljšanju stanja, posebej pa ustanavljanju orga- 
niziranih oblik pravne pomoči. 

Vse premalo se odgovorni subjekti zavedajo potrebe po 
učinkovitejši, kvalitetnejši in ustrezno organizirani pravni po- 
moči, ki ne bi zaostajala za potrebami družbe na sedanji 
stopnji njenega razvoja in bi lahko zagotavljala delavcem in 
delovnim ljudem varstvo njihovih samoupravnih in drugih iz 
dela pridobljenih pravic. Le z doslednejšim in hitrejšim ure- 
sničevanjem Zakona o pravni pomoči, ki predstavlja v praksi 
ustrezno podlago za uresničitev vseh družbenih ciljev, bo 
možno v celoti zagotoviti te pravice. Sedanje razdrobljene in 
neustrezne oblike pravne pomoči tega ne zmorejo zagotoviti. 

Še vedno je eden izmed pomembnih vzrokov, da se ne 
uresničujejo zastavljeni cilji, nerazumevanje vloge pravne po- 
moči in težnje, da bi bila ta čim bolj dostopna delavcem, 
delovnim ljudem in občanom. Ugotovitve kažejo, da se v 
večini občin in organizacijah združenega dela, z izjemo manj- 
ših kritičnih pripomb, zadovoljujejo s sedanjim stanjem. Nji- 

22 

hove analize so vse preveč formalne in se v glavnem sklicujejo 
na težko gmotno stanje, ki po njihovem mnenju v sedanjih 
družbenoekonomskih razmerah ne daje dovolj realne možno- 
sti za ustanovitev organiziranih oblik pravne pomoči. Tudi 
sklicevanje na pomanjkanje ustreznih kadrov na področju 
posameznih regij je v znatni meri posplošeno, saj je iz ugoto- 
vitve v tej informaciji razvidno, da je število diplomiranih 
pravnikov s pravosodnim izpitom zadovoljivo tudi na območju 
manjših regij in da je njihov letni prirast precejšen. V gmot- 
nem pogledu pa se vse premalo razmišlja o možnosti razreši- 
tve problema financiranja organiziranih oblik službe pravne 
pomoči tudi z izvajanjem svobodne menjave dela v teh služ- 
bah in prihrankom finančnih sredstev, ki so namenjena vzdr- 
ževanju sedanjih, ne dovolj ustreznih oblik nuđenja pravne 
pomoči. 

Vse te ugotovitve narekujejo, da bo potrebno ob racional- 
nem pristopu k razreševanju težav, ki se pojavljajo v zvezi z 
ustanavljanjem služb pravne pomoči, ponovno oživeti tiste 
aktivnosti, ki bodo pripomogle k boljšemu, uspešnejšemu in 
strokovnejšemu nuđenju celovite pravne pomoči v organizi- 
rani obliki povsod tam, kjer je to možno. 

Na podlagi vseh teh ugotovitev, nakazanih v informaciji in 
sprejetih sklepih Skupščine SR Slovenije se morajo aktivnosti 
organiziranih družbenih subjektov usmeriti v to, da: 

1. Skupščine občine na podlagi ocene sedanjega stanja 
pravne pomoči na svojem območju, v skladu z obveznostmi iz 
3. člena Zakona o pravni pomoči in sklepih Skupščine SR 
Slovenije iz oktobra 1982. leta ob medsebojnem sodelovanju 
na območju regije oziroma v skupščinah mesta Ljubljane, 
mesta Maribor in obalne skupnosti Koper, ter ob ustrezni 
pomoči občinskih in medobčinskih svetov ZS Slovenije, ter 
konference SZDL, začnejo oziroma nadaljujejo z aktivnostmi 
za ustanavljanje organiziranih oblik pravne pomoči na ob- 
močju, kjer so realne možnosti za njihovo ustanovitev in 
podpirajo druga prizadevanja za krepitev vseh oblik pravne 
pomoči. 

2. Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije v skladu s 
svojimr, že sprejetimi stališči o dajanju pravne pomoči v 
občinskih in medobčinskih svetih ZS z brezplačnimi pravnimi 
nasveti in drugimi opravili in dejanji stremi za tem, da bi na 
območjih, kjer še ni pogojev za ustanovitev organiziranih 
oblik pravne pomoči, dajali to pomoč v okviru omenjenih 
sindikalnih svetov po možnosti dipl. pravniki s pravosodnim 
izpitom in tako zagotovili članom sindikata kvalitetnejšo in 
popolnejšo pravno pomoč. 

3. Gospodarska zbornica Slovenije ponovno prouči po- 
trebo organiziranja služb pravne pomoči kot delovnih skup- 
nosti v sestavljenih in večjih organizacijah združenega dela 
glede na prednosti, ki bi jih takšna organiziranost nudila, ter 
skupno s področnimi zbornicami nudi zainteresiranim orga- 
nizacijam potrebno pomoč pri ustanavljanju teh služb. Po- 
speši naj tudi organiziranje in ustanovitev specializirane 
službe pravne pomoči na področju ekonomskih odnosov s 
tujino. 

4. Odvetniška zbornica Slovenije po sprejemu nove tarife 
za storitve pravne pomoči, ki bo ustvarila boljše in ustreznejše 
pogoje za nagrajevanje odvetnikov in drugih organiziranih 
oblik pravne pomoči, ponovno prouči ob sodelovanju območ- 
nih zborov odvetnikov možnosti za ustanavljanje delovnih 
skupnosti odvetnikov; na območjih občin, kjer ni nobenega 
odvetnika, pa naj bi si pristojni območni zbori odvetnikov v 
sodelovanju s skupščinami teh občin prizadevali za zagotovi- 
tev pogojev za delo odvetnika posameznika. 

5. Republiški sekretariat za pravosodje in upravo v skladu s 
svojimi nalogami in pristojnostmi pri uresničevanju sklepov 
Skupščine SR Slovenije iz oktobra 1982. leta in uveljavljanjem 
Zakona o pravni pomoči, predvsem koordinira delo vseh 
dejavnikov, odgovornih za razvoj in delovanje pravne pomoči 
pri delu v zvezi z ustanavljanjem vseh v zakonu določenih 
organiziranih oblik nuđenja pravne pomoči, pomaga pri raz- 
reševanju predhodnih vprašanj v zvezi z njihovim ustanavlja- 
njem, ter po potrebi organizira regijske posvete predvsem v 
tistih regijah, kjer obstajajo realni pogoji za ustanovitev orga- 
niziranih oblik služb pravne pomoči. 

Pri tem bo Republiški sekretariat za pravosodje in upravo 
tesno sodeloval z Republiškim svetom Zveze sindikatov Slo- 
venije, Republiško konferenco SZDL Slovenije, Gospodarsko 
zbornici Slovenije in Odvetniško zbornico Slovenije. 
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PRILOGA 
DIPL. PRAVNIKI S PRAVOSODNIM 
IZPITOM V SR SLOVENIJI, 
PO OBČINAH V OKVIRU REGIJ 
(stanje z dne 31. 12. 1983) 

Gospo- Pravo- 
darstvo sodje 

Odvet- 
niki 

posa- 
mez. 

Drugo Skupaj 

Osrednja slovenska regija 
Domžale 
Grosuplje 
Kamnik 
Kočevje 
Litija 
Lj.-mesto 
Logatec 
Ribnica 
Vrhnika 
SKUPAJ 

3 
1 

2 
2 

145 

1 
154 

10 
6 
5 
5 

214 

1 
6 

247 

3 
1 
4 
1 

105 

. 3 
117 

Gorenjska regija 
Jesenice 
Radovljica 
Škof j a Loka 
Tržič 
Kranj 
SKUPAJ 

2 
2 
3 

16 
23 

7 
9 
4 
1 

30 
51 

2 
3 
3 
1 

12 
21 

Zasavska regija 
Hrastnik 
Trbovlje 
Zagorje 
SKUPAJ 

1 
9 
1 

11 

Posavska regija 
Brežice 
Krško 
Sevnica 
SKUPAJ 

8 
3 
3 

14 
Dolenjska regija 
Črnomelj 
Metlika 
Novo mesto 
Trebnje 
SKUPAJ 

4 
1 

33 
3 

41 
Savinjska regija 
Celje 
Laško 

12 
1 

57 
2 

14 

96 

102 

14 
15 

11 

19 
9 

11 
8 
2 

560 

1 
10 

620 

11 
15 
10 
2 

72 
110 

1 
14 

1 
16 

13 
9 
4 

26 

5 
2 

49 
5 

61 

94 
3 

Gospo- Pravo- 
darstvo sodje 

Mozirje 
Slov. Konjice 
Šentjur/Celju 
Šmarje/Jelšah 
Titovo Velenje 
Žalec 
SKUPAJ 

Podravska regija 
Lenart 
Ormož 
Ptuj 
Slov. Bistrica 
Maribor mesto 
SKUPAJ 
Koroška regija 
Dravograd 
Slovenj Gradec 
Ravne 
Radlje ob Dravi 
SKUPAJ 
Pomurska regija 
Gornja Radgona 
Lendava 
Ljutomer 
Murska Sobota 
SKUPAJ 
Goriška regija 
Ajdovščina 
Idrija 
Nova Gorica 
Tolmin 
SKUPAJ 
Kraška regija 
Cerknica 
Ilirska Bistrica 
Postojna 
SKUPAJ 

Odvet- 
niki 

posa- 
mez. 

Drugo Skupaj 

2 
1 

18 

1 
4 
3 
7 

14 
8 

96 

1 
1 
2 
2 
1 

21 

15 
16 

4 
4 

19 
6 

104 
137 

7 
2 

29 
39 

14 
1 
1 

16 

5 
4 
5 

24 
38 

2 
2 
1 
8 

13 

4 
2 

20 
4 

30 

4 
2 
8 

14 

Občine oz. regije 
skupaj 253 751 261 

3 

14 

1 
17 
18 

175 

2 
6 
4 
9 

21 
10 

149 

5 
4 

27 
9 

165 
210 

2 
19 

2 
2 

25 

9 
7 
7 

36 
59 

5 
2 

31 
6 

44 

6 
2 

12 
20 

Obaino-kraška regija 
Izola - 1 2 - 3 
Koper 13 43 12 7 75 
Piran 2 7 2 2 13 
Sežana 15 12 9 
SKUPAJ 16 * 56 17 11 100 

1440 
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PREDLOG ZAKONA 

o gozdovih (ESA-539) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 12. seji dne 19. 
julija 1984 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O GOZDOVIH, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 

210. člena, 261. in 262. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine Slovenije je na podlagi 85. člena 
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na 

podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije določil, da bosta kot njegova predstavnika pri delu 
skupščinskih delovnih teles sodelovala: 

- Milan KNEŽEVIĆ, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano, 

- Zvone NASTRAN, republiški podsekretar v Republi- 
škem komiteju za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(1) Gozdovi so zaradi splošno koristnih funkcij dobrina 

splošnega pomena in so pod posebnim, s tem zakonom 
določenim varstvom. 

(2) Splošno koristne funkcije gozdov po tem zakonu so 
iesno-proizvodne, varovalne, hidrološke, klimatološke, hi- 
giensko-zdravstvene, estetske, turistično-rekreativne, 
poučne, raziskovalne in obrambne. 

2. člen 
(1)Gozd po tem zakonu je zemljišče, ki je poraslo z goz- 

dnim drevjem v obliki sestoja, ne glede na to, kot kaj je 
vpisano v zemljiškem katastru, in drugo zemljišče, ki je z 
dolgoročnim planom občine namenjeno za gozd. 

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se za gozd ne 
štejejo skupine gozdnega drevja na površini do petih arov ter 
drevoredi, parki in plantaže gozdnega drevja. Zanje veljajo 
samo tiste določbe tega zakona in na njegovi podlagi izdanih 
predpisov, kjer je to izrecno navedeno. 

(3) Območja gozdov so posebej opredeljena v dolgoročnem 
planu občine. 

3. člen 
(1) Gozdove je treba uporabljati in z njimi gospodariti pod 

pogoji, ki zagotavljajo njihovo smotrno izkoriščanje ter ohra- 
nitev in krepitev njihovih splošno koristnih funkcij. Ti pogoji 
so: 

- trajnost gozdov in njihovih funkcij, 
- naraščanje prirastka in donosov, 
- medsebojna usklajenost gojenja in izkoriščanja, 
- trajna in racionalna regeneracija gozdov, 
- najustreznejše izkoriščanje zmogljivosti gozdnih rastišč v 

okviru naravnega razvoja gozdnih združb. 
(2) Uresničevanje pogojev iz prejšnjega odstavka se zago- 

tavlja po posameznih gozdnogospodarskih območjih in stro- 
kovno usmerja z gozdnogospodarskimi načrti. 

4. člen 
(1) Gozdnogospodarsko območje zajema vse gozdove, ki 

predstavljajo širšo geografsko in gozdnogospodarsko celoto, 
v kateri so dani naravni in ekonomski pogoji za uresničevanje 
pogojev iz prejšnjega člena, ter se v njem lahko trajno zago- 
tavlja: 

- prostorska in časovna usklajenost izkoriščanja in regene-" 
racije gozdov; 

- neprekinjen proces gozdne reprodukcije z ustvarjanjem 
potrebnih sredstev za regeneracijo gozdov in izboljšanje izko- 
riščanja donosnih sposobnosti rastišč; 

- usmerjanje sredstev za regeneracijo gozdov po enotnih 
vidikih; 

- oblikovanje in usmerjanje sredstev za načrtno in uskla- 
jeno odpiranje gozdov z gozdnimi prometnicami. 

(2) Gozdnogospodarska območja določa in spreminja 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije potem, ko dobi mnenja 
zainteresiranih samoupravnih interesnih skupnosti za goz- 

darstvo, občinskih skupščin in gozdnogospodarskih organi- 
zacij. 

5. člen 
Z gozdovi se gospodari na podlagi planskih aktov, upošte- 

vajoč določbe tega zakona in strokovne možnosti za zagotav- 
ljanje pogojev iz 3. člena tega zakona, ki so opredeljeni v 
gozdno-gospodarskih načrtih. V planskih aktih se določijo 
organizacijski, kadrovski, tehnološki in ekonomski pogoji ter 
ob upoštevanju tržnih zakonitosti časovno in prostorsko opti- 
malno gospodarjenje z gozdovi. 

6. člen 
(1) Po tem zakonu se za gospodarjenje z gozdovi štejejo: 

varstvo, gojenje (nega, obnova, melioracije, pogozdovanje, 
semenarstvo, drevesničarstvo in odkazovanje drevja za po- 
sek), urejanje gozdov, odpiranje gozdov z gozdnimi cestami, 
gradnja in vzdrževanje gozdnih prometnic, izkoriščanje goz- 
dov, izkoriščanje drugih gozdnih proizvodov in dajanje goz- 
dnih lesnih sortimentov ter drugih gozdnih proizvodov v pro- 
met. 

(2) Varstvo, gojenje in urejanje gozdov ter odpiranje gozdov 
z gozdnimi cestami so dejavnosti posebnega družbenega 
pomena. 

(3) Za opravljanje in razvoj dejavnosti iz prejšnjega od- 
stavka skrbijo v mejah svojih pravic in dolžnosti ter tega 
zakona samoupravne interesne skupnosti za gozdarstvo, goz- 
dnogospodarske organizacije, občine in SR Slovenija. 

7. člen 
Gospodarjenje z gozdovi, ki so družbena lastnina in z goz- 

dovi, na katerih je lastninska pravica, je skupno. 

8. člen 
(1) Z gozdovi gospodarijo delavci in združeni kmetje v 

gozdnogospodarskih organizacijah združenega dela (v na- 
daljnjem besedilu: gozdnogospodarske organizacije). 

(2) Kmet po tem zakonu je občan, ki je kmet po predpisih o 
kmetijskih zemljiščih, in je lastnik gozda. 

9. člen 
(1) Zaradi posebnega družbenega interesa za smotrno izko- 

riščanje gozdov ter za ohranitev in gojitev gozdov ne glede na 
lastništvo in gospodarsko zmogljivost gozdov, se delavci in 
kmetje, organizirani v gozdnogospodarskih organizacijah, 
delavci, organizirani v organizacijah združenega dela s po- 
dročja primarne mehanične, kemične ali druge predelave 
gozdnih lesnih sortimentov ter organizacije združenega dela, 
ki gozdne lesne sortimente neposredno uporabljajo v zvezi s 
svojo dejavnostjo in organizacije združenega dela s področja 
prometa z gozdnimi lesnimi sortimenti (v nadaljnjem bese- 
dilu: organizacije - porabniki gozdnih lesnih sortimentov) ter 
delavci, delovni ljudje in občani, organizirani v krajevnih 
skupnostih in drugih zainteresiranih samoupravnih organiza- 
cijah in skupnostih s področja kmetijstva, lovstva, turizma, 
vodnega gospodarstva in varstva okolja, združujejo v samou- 
pravne interesne skupnosti za gozdarstvo. 
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(2) V samoupravnih interesnih skupnostih za'gozdarstvo 
zagotavljajo delavci, delovni ljudje in občani ohranitev in 
gojitev gozdov, skrbijo za biološko ravnotežje v gozdovih in v 
ta namen usklajujejo interese med gozdarstvom, kmetijstvom, 
predelavo lesa, lovstvom in turizmom ter urejajo vprašanja, ki 
so pomembna za varovanje gozdov ter druga vprašanja skup- 
nega pomena, določena s tem zakonom in samoupravnim 
sporazumom o ustanovitvi samoupravne interesne skupnosti 
za gozdarstvo. 

(3) Za opravljanje dejavnosti iz drugega odstavka 6. člena 
tega zakona se s tem zakonom določa obveznost oblikovanja 
sredstev za regeneracijo gozdov. 

10. člen 
V gozdnogospodarskem območju so delavci oziroma de- 

lavci in združeni kmetje, organizirani v temeljnih organizaci- 
jah združenega dela oziroma temeljnih organizacijah koope- 
rantov, povezani s skupnimi interesi pri delu v gozdnogospo- 
darski delovni organizaciji ter z delom, ki ga opravljajo v njej, 
zagotavljajo skupno gospodarjenje z gozdovi. 

11. člen 
(1) Zaradi zagotovitve pogojev za razvoj gozdnogospodar- 

skega območja kot gospodarske celote in skupnega gospo- 
darjenja z vsemi gozdovi, delavci v temeljnih organizacijah 
združenega dela ter delavci in združeni kmetje v temeljnih 
organizacijah kooperantov v sestavi ene gozdnogospodarske 
delovne organizacije pridobivajo dohodek kot delež pri skup- 
nem prihodku, ustvarjenem s prodajo gozdnih lesnih sorti- 
mentov in storitev, ki je rezultat proizvodnega sodelovanja. 

(2) Da bi v gozdnogospodarskem območju zagotovili po- 
goje za optimalno gospodarjenje z vsemi gozdovi, ki so v 
družbeni lastnini, ne glede na naravne razmere in stanje 
gozdov, delavci v temeljnih organizacijah združenega dela v 
sestavi ene gozdnogospodarske delovne organizacije prido- 
bivajo dohodek kot delež pri skupnem prihodku, ustvarjenem 
s prodajo gozdnih lesnih sortimentov ali storitev, ki je rezultat 
skupnega dela delavcev. 

(3) Delavci in združeni kmetje v gozdnogospodarskih orga- 
nizacijah lahko pridobivajo dohodek z udeležbo na skupaj 
ustvarjenem dohodku, ki je rezultat proizvodnega sodelova- 
nja tudi z drugimi organizacijami združenega dela. 

12. člen 
(1) Lastninska pravica na gozdovih je omejena z zakonom. 
(2) Lastnik gozda uresničuje pravice in dolžnosti pri gospo- 

darjenju z gozdovi samo v mejah tega zakona. 

13. člen 
(1) Gozdne lesne sortimente sme dajati v promet le gozdno- 

gospodarska organizacija. Ta določba ne velja za hlodovino, 
in obli tehnični les, za katerega ima lastnik potrdilo, da ni 
pridobljen v gozdu in za druge gozdne lesne sortimente, ki 
niso pridobljeni v gozdu. 

(2) Prevoz gozdnih lesnih sortimentov, ki jih ne da v promet 
gozdnogospodarska organizacija, je prepovedan. Ta določba 
ne velja za gozdne lesne sortimente, ki jih lastnik gozda 
pridobi na podlagi točke a) 48. člena tega zakona oziroma za 
hlodovino in obli tehnični les, za katerega ima lastnik potrdilo, 
da ni pridobljen v gozdu in za druge gozdne lesne sortimente, 
ki niso pridobljeni v gozdu. 

(3) Potrdilo iz prvega in drugega odstavka tega člena izda 
gozdnogospodarska organizacija z območja, kjer je to drevje 
posekano. 

II. SAMOUPRAVNE INTERESNE SKUPNOSTI 

14. člen 
Samoupravne interesne skupnosti za gozdarstvo so samou- 

pravne interesne skupnosti za gozdarstvo za gozdnogospo- 
darska območja (v nadaljnjem besedilu: območne skupnosti) 
in samoupravna interesna skupnost za gozdarstvo Slovenije 
(v nadaljnjem besedilu: republiška skupnost). 

15. člen 
Samoupravni sporazum o ustanovitvi republiške skupnosti 

potrdi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, samoupravni spo- 
razum o ustanovitvi območnih skupnosti pa potrdijo izvršni 
sveti skupščin občin s posameznega gozdnogospodarskega 
območja. 

16. člen 
(1) Območno skupnost ustanovijo delavci in združeni 

kmetje po gozdnogospodarskih organizacijah (izvajalci), de- 
lavci po organizacijah - porabnikih gozdnih lesnih sortimen- 
tov, občani in delovni ljudje po krajevnih skupnostih, delavci, 
delovni ljudje in občani po organizacijah združenega dela ter 
po drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih s po- 
dročja kmetijstva, lovstva, turizma, vodnega gospodarstva in 
varstva okolja ter po drugih zainteresiranih samoupravnih 
organizacijah in skupnostih (uporabniki). 

(2) Skupščina območne skupnosti ima dva zbora, in sicer: 
- zbor izvajalcev, ki ga sestavljajo: delegati delavcev te- 

meljnih organizacij združenega dela s področja gozdarstva in 
delegati kmetov in delavcev, združenih v temeljne organiza- 
cije kooperantov s področja gozdarstva; 

- zbor uporabnikov, ki ga sestavljajo: delegati organizacij - 
porabnikov gozdnih lesnih sortimentov, krajevnih skupnosti, 
organizacij združenega dela ter samoupravnih organizacij in 
skupnosti s področja kmetijstva, lovstva, turizma, vodnega 
gospodarstva in varstva okolja ter drugih zainteresiranih sa- 
moupravnih organizacij in skupnosti. 

17. člen 
(1) Delavci, delovni ljudje in občani v območni skupnosti 

zagotavljajo ohranitev, gojitev in varstvo gozdov in skrbijo za 
biološko ravnotežje v gozdovih gozdnogospodarskega ob- 
močja. V ta namen opravljajo zlasti naslednje naloge: 

- usklajujejo interese med kmetijstvom in gozdarstvom in 
drugimi porabniki zemljišč pri določanju namenske rabe zem- 
ljišč in skrbijo za ohranitev vloge gozdov kot sestavine kul- 
turne krajine; 

- usklajujejo interese pri sočasni rabi gozdov za potrebe 
kmetijstva, vodnega gospodarstva, lovstva, turizma in rekrea- 
cije; 

- spremljajo medsebojno usklajenost gozdnogospodar- 
skih in lovskogospodarskih načrtov in dajejo pobude za spre- 
membe teh načrtov; 

- usklajujejo interese pri varovanju gozdov s potrebami 
odpiranja gozdov z gozdnimi prometnicami; 

- usklajujejo interese med porabniki gozdnih lesnih sorti- 
mentov ter stranskih gozdnih proizvodov in gozdarstvom za- 
radi smotrnega izkoriščanja gozdov; 

- usmerjajo sredstva za regeneracijo gozdov; 
- zagotavljajo in usmerjajo sredstva za odpiranje gozdov z 

gozdnimi cestami; 
- določajo osnove in merila za cene storitev v zvezi s 6, in 7. 

alineo tega člena in oblikujejo cene za te storitve; 
- dajejo pobude in predloge za razglasitev gozdov za 

trajno varovalne gozdove ali za gozdove s posebnim name- 
nom; 

- dajejo mnenje h gozdnogospodarskim načrtom; 
- dajejo mnenje k lovskogospodarskim načrtom; 

- dajejo soglasje k izbiri trase za gradnjo gozdnih cest. 

18. člen 
(1) Poleg nalog iz prejšnjega člena delavci, delovni ljudje in 

občani v območni skupnosti na kraškem gozdnogospodar- 
skem območju še posebej skrbijo za varstvo gozdov pred 
požari. 

(2) Sredstva in druge pogoje za varstvo gozdov pred požari 
na kraškem gozdnogospodarskem območju zagotavljajo s 
samoupravnim sporazumom območna skupnost s kraškega 
območja, Zavod za melioracijo in pogozdovanje Krasa, sa- 
moupravne interesne skupnosti za varstvo pred požari s kra- 
škega območja in občine s kraškega območja. 

19. člen 
(1) Območne skupnosti ustanovijo s samoupravnim sporazum 
mom republiško skupnost. 

(2) V vsak zbor skupščine republiške skupnosti delegirajo 
delegate ustrezni zbori območnih skupnosti v skladu s sa- 
moupravnim sporazumom o ustanovitvi republiške skupnosti. 
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(3) V republiški skupnosti sodelujejo tudi Zadružna zveza 
Slovenije, Zveza kmetijskih zemljiških skupnosti Slovenije, 
Zveza vodnih skupnosti Slovenije, splošna združenja za goz- 
darstvo, za lesarstvo ter za celulozno, papirno in papirno- 
predelovalno industrijo, Turistična zveza Slovenije, Lovska 
zveza Slovenije, Skupnost organizacij združenega dela za 
lovstvo in ribištvo Slovenije in Zveza društev za varstvo okolja 
Slovenije. Te samoupravne organizacije in skupnosti sodelu- 
jejo v republiški skupnosti tako, da obravnavajo zadeve iz 
delovnega področja republiške skupnosti in sodelujejo pri 
njihovem reševanju in vzpostavljajo druge oblike sodelovanja, 
določene s samoupravnim sporazumom o ustanovitvi republi- 
ške skupnosti oziroma z njenim statutom. 

20. člen 
(1) V republiški skupnosti se delavci, delovni ljudje in ob- 

čani sporazumevajo o zadevah, ki se nanašajo na skladnejši 
razvoj in optimalno izkoriščanje gozdov v SR Sloveniji, pri 
čemer zlasti: 

- sprejemajo enotno metodologijo za oblikovanje elemen- 
tov za sklepanje samoupravnih sporazumov o temeljih plana 
samoupravnih interesnih skupnosti za gozdarstvo; 

- sprejemajo za področje gospodarjenja z gozdovi dogo- 
vor o temeljih družbenega plana SR Slovenije; 

- usmerjajo sredstva za melioracije gozdov in pogozdova- 
nje; 

- za varovalne in lesno-proizvodno manj pomembne goz- 
dove na kraškem gozdnogospodarskem območju zagotav- 
ljajo sredstva za varstvo gozdov pred boleznimi in škodljivci, 
vzdrževanje protipožarnih zidov in presek, obnovo gozdov na 
pogoriščih ter za odkazilo drevja; 

- zagotavljajo sredstva za urejanje gozdov na kraškem 
gozdno-gospodarskem območju; 

- določajo osnove in merila za cene storitev v zvezi z 3., 4. 
in 5. alineo tega odstavka in oblikujejo cene za te storitve; 

- usmerjajo sredstva za odpiranje gozdov z gozdnimi ce- 
stami, ki se zbirajo pri republiški skupnosti; 

- obravnavajo utemeljenost novih gradenj, rekonstrukcij 
oziroma razširitev obstoječih kapacitet za primarno predelavo 
lesa in dajejo soglasje glede usklajenosti teh investicij z lesno 
surovinskih zaledjem. 

(2) Soglasje iz zadnje alinee prejšnjega odstavka je obvezni 
sestavni del investicijskega programa za predvideno gradnjo, 
rekonstrukcijo oziroma razširitev obstoječih kapacitet. Brez 
tega soglasja ni mogoče izdati lokacijskega dovoljenja ozi- 
roma drugih dovoljenj, na podlagi katerih se lahko začne 
gradnja oziroma rekonstrukcija. 

21. člen 
(1) Če republiška skupnost oziroma območna skupnost ne 

odloči o vprašanju, bd katerega je bistveno odvisno njeno 
delo in bi zaradi tega nastala občutna škoda, Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije oziroma izvršni sveti skupščin občin 
z gozdno-gospodarskega območja pozovejo prizadeto sa- 
moupravno interesno skupnost za gozdarstvo, da odloči o 
tem vprašanju in ji zato določijo primeren rok. Če prizadeta 
samoupravna interesna skupnost za gozdarstvo ne odloči o 
tem vprašanju v določenem roku, Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije oziroma izvršni sveti skupščin občin z gozdnogo- 
spodarskega območja predlagajo Skupščini SR Slovenije ozi- 
roma skupščinam občin z gozdnogospodarskega območja, 
da s svojo odločitvijo začasno uredijo tako vprašanje. 

(2) Za vprašanja, od katerih je bistveno odvisno delo sa- 
moupravnih interesnih skupnosti za gozdarstvo in bi nastala 
občutna škoda, če ne bi bilo o njih pravočasno odločeno, se 
šteje zlasti: 

- sprejem planskih aktov, 
- zagotovitev sredstev za izvajanje del v dejavnostih po- 

sebnega družbenega pomena, 
- Določitev osnov in meril za cene storitev v dejavnostih 

posebnega družbenega pomena. 

22. člen 
(1) Za reševanje sporov o samoupravnih pravicah in obvez- 

nostih, ki nastanejo v družbenoekonomskih in drugih samou- 
pravnih odnosih v samoupravnih interesnih skupnostih za 
gozdarstvo ter med temi skupnostmi, se lahko ustanovi po- 
sebno sodišče združenega dela. 

(2) Posebno sodišče združenega dela se ustanovi s samou- 
pravnim sporazumom, ki ga sklenejo samoupravne interesne 
skupnosti za gozdarstvo. Samoupravne interesne skupnosti 
za gozdarstvo lahko ustanovijo posebno sodišče združenega 
dela tudi skupaj z drugimi zainteresiranimi samoupravnimi 
interesnimi skupnostmi s področja materialne proizvodnje. 

(3) S samoupravnim sporazumom iz prejšnjega odstavka se 
podrobneje uredijo pristojnosti, sestava, sedež in organiza- 
cija sodišča. 

III. GOSPODARJENJE Z GOZDOVI 

1. Planski akti 

23. člen 
Planiranje v gozdnogospodarskih organizacijah in samou- 

pravnih interesnih skupnostih za gozdarstvo se izvaja po 
predpisih o družbenem planiranju in tem zakonu. 

24. člen 
(1) Skupščine samoupravnih interesnih skupnosti za goz- 

darstvo določijo predlog samoupravnega sporazuma o teme- 
ljih plana teh skupnosti na podlagi elementov, ki jih uskladijo 
uporabniki in izvajalci. 

(2) Uporabniki oblikujejo zlasti naslednje elemente: 
- obseg potreb po gozdnih lesnih sortimentih; 
- obseg in vrsto storitev za zagotavljanje ohranitve in goji- 

tve gozdov za potrebe kmetijstva, vodnega gospodarstva, 
lovstva, turizma, rekreacije in varstva okolja; 

- sredstva, ki naj bi- jih zagotavljali za uresničevanje svojih 
potreb. 

(3) Izvajalci oblikujejo zlasti naslednje elemente: 
- možni posek in strukturo gozdnih lesnih sortimentov in s 

tem povezani obseg in vrsto gozdnogojitvenih in varstvenih 
del ter obseg gradnje gozdnih cest; 

- predloge za normative in standarde za storitve v dejavno- 
stih posebnega družbenega pomena; 

- sredstva za izvajanje dejavnosti posebnega družbenega 
pomena; 

- osnove in merila za oblikovanje cen storitev v dejavnostih 
posebnega družbenega pomena iz tega zakona. 

25. člen 
Samoupravni sporazum o temeljih plana območne skupno- 

sti vsebuje zlasti: 
- obseg, dinamiko, strukturo poseka drevja usklajeno s 

stanjem gozdov in postavljenimi cilji ter s pogoji za realizacijo 
poseka; 

- obseg, dinamiko, vrsto in strukturo del za varstvo, goje- 
nje in urejanje gozdov ter za odpiranje gozdov z gozdnimi 
cestami; 
- standarde in normative za opravljanje del za varstvo, 

gojenje in urejanje gozdov ter za odpiranje gozdov z gozdnimi 
cestami; 

- osnove in merila za oblikovanje cen storitev v dejavnostih 
iz prejšnje alinee; 

- obseg in način zadovoljevanja potreb porabnikov po goz- 
dnih lesnih sortimentih v območju in Sloveniji; 

- obseg potrebnih sredstev za izvajanje dejavnosti poseb- 
nega družbenega pomena ter obveznosti udeležencev; 

- obseg sredstev za gradnjo gozdnih cest, ki ga območne 
skupnosti združujejo pri republiški skupnosti; 

- obseg in vrsto storitev ter obseg združevanja sredstev za 
potrebe kmetijstva, vodnega gospodarstva, lovstva, turizma, 
rekreacije in varstva okolja; 

- obseg in vrsto ukrepov za zagotavljanje biološkega rav- 
notežja v gozdovih; 

- kriterije in merila za ugotavljanje usklajenosti gozdnega 
in lovnega gospodarjenja; 

- način nadzora nad izvajanjem sporazuma. 

26. člen" 
Samoupravni sporazum o temeljih plana republiške skup- 

nosti vsebuje zlasti: 
- obseg, dinamiko in strukturo poseka drevja, usklajeno z 
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vlaganji v gozdove po gozdnogospodarskih območjih in za 
SR Slovenijo; 

- obseg in način pokrivanja potreb po gozdnih lesnih sorti- 
mentih iz gozdov v SR Sloveniji; 

- obseg, dinamiko, vrsto in strukturo del v dejavnostih 
posebnega družbenega pomena, za katere se zagotavljajo 
sredstva pri republiški skupnosti; 

- standarde in normative za opravljanje del v dejavnostih 
posebnega družbenega pomena, za katere se zagotavljajo 
sredstva pri republiški skupnosti; 

- osnove in merila za oblikovanje cen za dela iz prejšnje 
alinee; 

- obseg potrebnih sredstev za opravljanje dejavnosti po- 
sebnega družbenega pomena, za katera se zagotavljajo sred- 
stva pri republiški skupnosti ter obveznosti udeležencev; 

- način nadzora nad izvajanjem sporazuma. 

27. člen 
(1) Za določanje dolgoročnih ciljev razvoja dejavnosti po- 

sebnega družbenega pomena iz tega zakona, sprejemajo sa- 
moupravne interesne skupnosti za gozdarstvo dolgoročne 
plane, v skladu z dolgoročnim planom družbenopolitičnih 
skupnosti. 

(2) Z dolgoročnim planom iz prejšnjega odstavka se dolo- 
čijo tudi obvezna izhodišča in družbena usmeritev za pripravo 
in oblikovanje srednjeročnih planov samoupravnih interesnih 
skupnosti za gozdarstvo. 

28. člen 
Za izvajanje nalog in uresničevanje ciljev srednjeročnih 

planov sprejemajo skupščine samoupravnih interesnih skup- 
nosti za gozdarstvo letne planske akte. 

2. Gozdnogospodarski načrti 

29. člen 
(1) Z gozdnogospodarskimi načrti se ugotavlja stanje goz- 

dov ter na podlagi bioloških zakonitosti razvoja gozda določa 
biološko optimalno izkoriščanje, gojenje in varstvo gozdov, 
ob pogojih in na način, da se zagotavlja trajnost gozdov in 
njihovih funkcij. 
, (2) Gozdnogospodarski načrti morajo biti izdelani kot 
skupni načrti za vse gozdove, ne glede na lastništvo. 

(3) Gozdnogospodarski načrti so: gozdnogospodarski na- 
črti območij in gozdnogospodarski načrti gospodarskih enot. 
Izdelujejo se za dobo 10 let. 

(4) Gozdnogospodarski načrt se v času veljavnosti spre- 
meni ali dopolni, kadar se ugotovi, da ga ne bi bilo mogoče 
izvrševati zaradi nepredvidenih sprememb v gozdovih ali ker 
niso zagotovljeni ekonomski, tehnološki ali kadrovski pogoji, 
predvideni s planskimi akti. 

30. člen 
(1) Gozdnogospodarske načrte sprejme organ upravljanja 

gozdnogospodarske delovne organizacije. 
(2) Gozdnogospodarske načrte potrjuje funkcionar, ki vodi 

republiški upravni organ, pristojen za gozdarstvo, po predho- 
dnem mnenju občinskih upravnih organov, pristojnih za goz- 
darstvo in območne skupnosti. 

(3) Če gozdnogospodarski načrt ni izdelan v skladu z do- 
ločbami tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov 
ter s tem ne zagotavlja usklajenosti strokovnih osnov za 
gojenje, varstvo in izkoriščanje gozdov, se načrt zavrne. Goz- 
dnogospodarska organizacija mora v roku, ki ga določi funk- 
cionar, ki vodi republiški upravni organ, pristojen za gozdar- 
stvo, gozdnogospodarski načrt uskladiti. 

(4) Izvrševanje gozdnogospodarskih načrtov je obvezno. 

31. člen 
Z gozdnogospodarskimi načrti območij se ob upoštevanju 

bioloških zakonitosti razvoja gozdov opredelijo strokovni cilji 
in predvidijo ukrepi za zagotavljanje pogojev iz 3. člena tega 
zakona. 

32. člen 
Gozdnogospodarski načrti gospodarskih enot uveljavljajo 

strokovne cilje, smernice in pogoje iz gozdnogospodarskih 

načrtov območij po osnovnih ureditvenih enotah. Ti načrti 
vsebujejo strokovno-tehnične pogoje in načine varstva, goje- 
nja in izkoriščanja gozdov ter odpiranja gozdov z gozdnimi 
prometnicami. 

33. člen 
(1) Gozdnogospodarske načrte gospodarskih enot izvršu- 

jejo gozdnogospodarske organizacije v okviru osnovnih ure- 
ditvenih enot ne glede na parcelne meje. 

(2) O izvrševanju gozdnogospodarskih načrtov gospodar- 
skih enot se vodi letna evidenca. 

34. člen 
Republiški upravni organ, pristojen za gozdarstvo izda pra- 

vilnik o vsebini in načinu izdelave gozdnogospodarskih načr- 
tov in o evidenci njihovega izvrševanja. 

3. Zagotavljanje sredstev za dejavnosti 
posebnega družbenega pomena 

35. člen 
(1) Za opravljanje dejavnosti posebnega družbenega po- 

mena, razen za odpiranje gozdov z gozdnimi cestami, se 
oblikujejo sredstva za regeneracijo gozdov. 

(2) Obseg sredstev za regeneracijo gozdov mora biti naj- 
manj tolikšen, da se trajno zagotavlja izvajanje vseh dejavno- 
sti posebnega družbenega pomena iz prejšnjega odstavka, v 
obsegu in dinamiki kot je to določeno s planskimi akti. 

(3) Sredstva za regeneracijo gozdov se zagotovijo v ceni 
gozdnih lesnih sortimentov in se obračunavajo v breme celot- 
nega prihodka gozdnogospodarske organizacije v višini naj- 
manj 13% in največ 19% od prodajne vrednosti gozdnih 
lesnih sortimentov v gozdnogospodarskem območju v posa- 
meznem letu. Temeljna organizacija kooperantov obračunava 
sredstva za regeneracijo gozdov tudi od vrednosti gozdnih 
lesnih sortimentov, ki jih lastnik gozda pridobi za neposredno 
uporabo po točki a) 48. člena tega zakona ter vrednosti 
gozdnih lesnih sortimentov, ki jih lastnik gozda pridobi ali 
proda v nasprotju s tem zakonom. 

(4) Del sredstev za regeneracijo gozdov se uporablja na 
gozdnogospodarskem območju za varstvo, gojenje in ureja- 
nje gozdov v skladu s planskimi akti gozdnogospodarske 
delovne organizacije ter območne skupnosti. Ta del sredstev 
združujejo delavci in združeni kmetje pri gozdnogospodarski 
delovni organizaciji na podlagi samoupravnega sporazuma o 
združitvi v gozdnogospodarsko delovno organizacijo. 

(5) Del sredstev za regeneracijo gozdov iz drugega od- 
stavka tega člena se uporablja za izvajanje skupnega pro- 
grama melioracij in pogozdovanja v SR Sloveniji ter za sofi- 
nanciranje izvajanja dejavnosti posebnega družbenega po- 
mena iz 4. in 5. alinee 20. člena tega zakona na kraškem 
gozdnogospodarskem območju. Obseg tega dela sredstev ne 
sme biti manjši kot 3% od prodajne vrednosti gozdnih lesnih 
sortimentov v gozdnogospodarskem območju v posameznem 
letu, določi pa se v samoupravnem sporazumu o temeljih 
plana republiške skupnosti. Ta del sredstev vplačujejo goz- 
dnogospodarske organizacije republiški skupnosti. 

(6) Republiški upravni organ, pristojen za gozdarstvo, po- 
drobneje določi, kaj se šteje za regeneracijo gozdov. 

36. člen 
Gozdovi v družbeni lastnini se vodijo evidenčno v knjigo- 

vodstvu temeljnih organizacij združenega dela kot osnovna 
sredstva z vrednostjo enega dinarja za 1 hektar in s protipo- 
stavko tudi z vrednostjo enega dinarja na 1, hektar. 

37. člen 
(1) Temeljne organizacije združenega dela ugotavljajo v 

dohodku del dohodka, ki je rezultat dela v izjemno ugodnih 
naravnih pogojih ali je rezultat izjemnih ugodnosti na trgu ali 
drugih izjemnih ugodnosti za pridobivanje dohodka. 

(2) S samoupravnim sporazumom določijo delavci temelj- 
nih organizacij združenega dela, ki opravljajo posamezne 
dejavnosti ali faze gospodarjenja z družbenimi gozdovi, 
osnove in merila za ugotavljanje dela dohodka iz prejšnjega 
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odstavka: pri tem upoštevajo naravne razmere in druge po- 
goje, ki vpiivaja na oblikovanje tega dela dohodka. 

(3) Ugotovljeni del dohodka iz tega člena se uporablja v 
skladu s samoupravnim sporazumom o združitvi v gozdnogo- 
spodarsko delovno organizacijo za skladnejši razvoj temelj- 
nih organizacij združenega dela na podlagi vlaganj v gozdove 
v družbeni lastnini v posameznem gozdnogospodarskem ob- 
močju, za odpiranje gozdov z gozdnimi cestami in za nakup 
gozdov: del pa se združuje pri območni skupnosti za odpira- 
nje gozdov z gozdnimi cestami. 

38. člen 
(1) Za hitrejše odpiranje gozdov z gozdnimi cestami zdru- 

žujejo sredstva gozdnogospodarske temeljne organizacije 
združenega dela iz dela dohodka iz prejšnjega člena, gozdno- 
gospodarske temeljne organizacije kooperantov iz dela pro- 
dajne cene za gozdne lesne sortimente iz točke b) 48. člena 
tega zakona in organizacije - porabniki gozdnih lesnih sorti- 
mentov iz čistega dohodka. 

(2) Obseg sredstev in deleži za združevanje sredstev, roki 
in način plačila se določijo v samoupravnem sporazumu o 
temeljih plana območne skupnosti. Sredstva se združujejo pri 
območni skupnosti, del teh sredstev pa območne skupnosti 
na podlagi samoupravnega sporazuma o temeljih plana repu- 
bliške skupnosti združujejo pri republiški skupnosti za odpi- 
ranje gozdov z gozdnimi cestami v Sloveniji. 

39. člen 
(1) Lastnik gozda mora poravnati temeljni organizaciji koo- 

perantov stroške za plačilo sredstev za regeneracio gozdov in 
za odpiranje gozdov z gozdnimi cestami po tem zakonu tudi 
od gozdnih lesnih sortimentov, ki jih je dobil za lastno nepo- 
sredno uporabo po točki a) 48. člena tega zakona in gozdnih 
lesnih sortimentov, ki jih je pridobil ali prodal v nasprotju s 
tem zakonom. 

(2) Sredstva iz prejšnjega odstavka se ne plačujejo od drv 
za lastno porabo in od tistega tehničnega lesa, ki je zaradi 
požara ali naravnih nesreč potreben lastniku gozda za nepo- 
sredno uporabo v njegovem gospodarstvu in gospodinjstvu. 

(3) Organ upravljanja temeljne organizacije Kooperantov 
lahko odloči, da se poleg oprostitev po prejšnjem odstavku 
obveznosti po tem zakonu ne plačujejo tudi od gozdnih lesnih 
sortimentov, ki se pridobijo s krčenjem gozda v kmetijske 
namene ter od aoznih lesnih sortimentov za drugo neposre- 
dno uporabo. Ce se tak sklep sprejme, obseg sredstev iz 
prvega odstavka tega člena ne sme biti manjši, kot je to 
določeno v samoupravnem sporazumu o temeljih plana ob- 
močne oziroma republiške skupnosti. 

(4) Kriterije in merila za obseg oprostitev iz drugega in 
tretjega odstavka tega člena določi območna skupnost s 
posebnim aktom. 

40. člen 
(1) Republiški skupnosti se plačuje povračilo za uporabo 

cest, vsebovano v ceni goriva, ki je bilo porabljeno z vozili 
gozdnogospodarskih organizacij na njihovih gozdnih cestah 
oziroma je bilo porabljeno z drugo njihovo mehanizacijo. 
Uporablja se za gradnjo gozdnih cest po gozdnogospodar- 
skih Območjih. 

(2) Obseg sredstev iz prejšnjega odstavka se določi spora- 
zumno med republiško skupnostjo in samoupravnimi intere- 
snimi skupnostmi za ceste. Predlog sporazuma pripravi repu- 
bliška skupnost za posamezno leto na podlagi dokumentacije 
gozdnogospodarskih organizacij o porabljenem gorivu v pre- 
teklem letu. Sporazum se sklene vsako leto do 31. marca. 

4. Skupno gospodarjenje z gozdovi 

41. člen 
(1) Za uresničevanje skupnega gospodarjenja z gozdovi po 

gozdnogospodarskih območjih se delavci, organizirani v te- 
meljnih organizacijah združenega dela in delavci ter kmetje, 
organizirani v temeljnih organizacijah kooperantov, združu- 
jejo v gozdnogospodarski delovni organizaciji, sodelujejo v 
delu območne skupnosti, sprejemajo skupne planske akte na 
podlagi skupnega gozdnogospodarskega načrta območia, 

izvajajo planske akte in opravljajo druge skupne zadeve, dolo- 
čene s tem zakonom in samoupravnimi splošnimi akti goz- 
dnogospodarske delovne organizacije. 

(2) V gozdnogospodarski delovni organizaciji odločajo o 
zadevah, ki se nanašajo na vse gozdove, skupaj in enako- 
pravno delavci in združeni kmetje. O zadevah gospodarjenja z 
gozdovi, ki se nanašajo samo na gozdove v družbeni lastnini, 
odločajo delavci samostojno v temeljnih organizacijah zdru- 
ženega dela. Združeni kmetje v temeljnih organizacijah koo- 
perantov odločajo samostojno o zadevah gospodarjenja z 
njihovimi gozdovi in o ustvarjenem dohodku na podlagi njiho- 
vega dela in vloženih sredstev. 

42. člen 
(1) Zaradi zagotovitve razvoja gozdnogospodarskega ob- 

močja kot celote in smotrnega izkoriščanja gozdov kot do- 
brine splošnega pomena ter zaradi uresničevanja posebnega 
družbenega interesa pri gospodarjenju z gozdovi se organizi- 
rajo gozdnogospodarske temeljne organizacije združenega 
dela oziroma temeljne organizacije kooperantov v tako de- 
lovno celoto, ki glede na površinsko razsežnost, strukturo 
gozdov, intenziteto gospodarjenja, kadre in tehnologijo dela 
zagotavljajo trajnost gozdov in njihovih funkcij ter prostorsko 
in časovno usklajenost izkoriščanja in regeneracije gozdov. 

(2) Z družbenim dogovorom se natančneje razčlenijo me- 
rila za organiziranje gozdnogospodarskih temeljnih organiza- 
cij združenega dela in temeljnih organizacij kooperantov. 

(3) Udeleženci družbenega dogovora iz prejšnjega od- 
stavka so: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Republiški 
svet zveze sindikatov Slovenije, Splošno združenje gozdar- 
stva Slovenije, Zadružna zveza Slovenije, republiška skupnost 
in gozdnogospodarske delovne organizacije. 

43. člen 
(1) Delavci temeljnih organizacij združenega dela, ki oprav- 

ljajo dejavnost ali posamezne faze gospodarjenja z družbe- 
nimi gozdovi in delavci ter združeni kmetje temeljnih organi- 
zacij kooperantov, ki sodelujejo pri ustvarjanju skupnega 
prihodka s prodajo proizvodov in storitev, urejajo medse- 
bojna razmerja s samoupravnim sporazumom o združitvi v 
delovno organizacijo. 

(2) Medsebojna razmerja pri ustvarjanju in razporejanju 
skupnega prihodka, ki je rezultat skupnega dela delavcev 
temeljnih'organizacij združenega dela, ki opravljajo dejavno- 
sti ali posamezne faze gospodarjenja z družbenimi gozdovi, 
urejajo ti delavci s samoupravnim sporazumom. 

44. člen 
V gorskih in hribovitih predelih gozdnogospodarskega ob- 

močja, kjer zaradi naravnih in gospodarskih razmer ni pogo- 
jev za združevanje kmetov v organizacijo združenih kmetov s 
področja kmetijstva, lahko združeni kmetje in delavci v te^ 
meljnih organizacijah kooperantov s področja gozdarstva 
opravljajo tudi dejavnosti s področja kmetijstva in kmečkega 
turizma. 

45. člen 
(1) Kmet, ki želi postati član ali kooperant temeljne organi- 

zacije kooperantov (združeni kmet) sklene s to organizacijo 
pogodbo o trajnejšem sodelovanju v skupni gozdni proizvod- 
nji za opravljanje del v svojih gozdovih ali v svojih in drugih 
gozdovih v skladu s samoupravnim sporazumom o združeva- 
nju dela in sredstev. 

(2) Združeni kmet iz prejšnjega odstavka, ki opravlja dela v 
drugih gozdovih in za to združuje tudi svoja delovna sredstva, 
ima ob pogojih skupne gozdne proizvodnje enake pravice in 
obveznosti kot za dela v lastnem gozdu, ki izhajajo iz točke č) 
48. člena tega zakona. 

(3) Poleg kmeta lahko postane član ali kooperant temeljne 
organizacije kooperantov tudi član kmečkega gospodarstva, 
ki ima lastnost kmeta po predpisih o kmetijskih zemljiščih. 

46. člen 
(1) Organ upravljanja gozdnogospodarske delovne organi- 

zacije, ki ga sestavljajo delegati delavcev temeljnih organiza- 
cij združenega dela in delegati kmetov in delavcev, združenih 
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v temeljni organizaciji kooperantov, odloča o skupnih zade- 
vah gospodarjenja z gozdovi. 

(2) Organ upravljanja gozdnogospodarske delovne organi- 
zacije lahko odloča o zadevah iz prejšnjega odstavka, če je 
navzoča večina delegatov delavcev in večina delegatov zdru- 
ženih kmetov; odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje večina 
vseh delegatov delavcev in večina vseh delegatov delavcev in 
združenih kmetov. 

47. člen 
(1) S samoupravnim sporazumom o združevanju dela in 

sredstev, ki ga sklenejo združeni kmetje in delavci temeljnih 
organizacij kooperantov, ki z drugimi samoupravnimi sploš- 
nimi akti se poleg zadev, ki veljajo za organizacije združenih 
kmetov po drugih predpisih, natančneje uredijo tudi pravice 
in dolžnosti združenih kmetov, ki izhajajo iz skupnega gospo- 
darjenja z gozdovi. 

(2) Poleg pravic in dolžnosti iz prejšnjega odstavka se s 
samoupravnimi splošnimi akti temeljne organizacije koope- 
rantov uredi tudi način uresničevanja pravic, dolžnosti in 
odgovornosti iz 48. in 49. člena tega zakona, ki izvirajo iz 
lastnine. 

48. člen 
(1) Pri gospodarjenju z gozdovi ima lastnik gozda pravico: 
a) do gozdnih lesnih sortimentov za neposredno uporabo v 

svojem gospodarstvu in gospodinjstvu ter za potrebe domače 
lesne obrti (suha roba), v okviru donosnih možnosti njego- 
vega gozda. Ti gozdni lesni sortimenti morajo biti posebej 
označeni v gozdu; označi jih pooblaščeni strokovni delavec 
temeljne organizacije kooperantov; 

b) do dela prodajne cene za gozdne lesne sortimente, 
posekane v njegovem gozdu, razen za gozdne lesne sorti- 
mente iz prejšnje točke. Ta del prodajne cene se določi tako, 
da se od prodajne cene gozdnih lesnih sortimentov odštejejo 
vsi stroški izkoriščanja gozdov. Ta del prodajne cene mora 
znašati najmanj 5% prodajne cene gozdnih lesnih sortimen- 
tov; 

c) do sodelovanja pri odkazovanju drevja za posek in pri 
drugih gozdnogospodarskih delih v svojem gozdu ter pri 
oblikovanju gozdnogospodarskih načrtov, kolikor se nanaša 
na gospodarjenje z njegovim gozdom; 

č) do prednosti pri opravljanju gozdnogospodarskih del v 
svojem gozdu in drgih storitev v zvezi s temi deli ob enakih 
pogojih. Za enake pogoje se štejejo enaka kvaliteta in enako 
plačilo za enako delo. Za enako delo pripada lastniku gozda 
toliko plačila, kot znaša bruto osebni dohodek delavca v 
temeljni organizaciji kooperantov in nadomestilo za vložena 
lastna delovna sredstva ter druga nadomestila, ki izvirajo iz 
dela; 

d) pasti v svojem gozdu živino, grabiti steljo in mah ter 
izkoriščati druge gozdne proizvode, upoštevajoč pogoje iz 
tega zakona in sklepe samoupravnih interesnih skupnosti za 
gozdarstvo; 

e) da je na primeren način obveščen o poslovanju gozdno- 
gospodarske delovne organizacije in temeljne organizacije 
kooperantov, zlasti še o strukturi stroškov in doseženem 
dohodku ter o poslovanju samoupravnih interesnih skupnosti 
za gozdarstvo. 

(2) Obseg in način uresničevanja pravic iz prejšnjega od- 
stavka se določi s temelji plana temeljne organizacije koope- 
rantov. 

49. člen 
(1) Če lastnik gozda uveljavlja pravice iz točke č) prejš- 

njega člena, temeljna organizacija kooperantov in lastnik 
gozda skleneta dogovor o izvršitvi del. Ta dogovor se ne šteje 
za pogodbo o delu po predpisih o delovnih razmerjih. 

(2) Dogovore glede opravljanja gozdnogospodarskih del in 
drugih storitev v zvezi s temi deli v njihovih gozdovih sklepajo 
lastniki gozdov in temeljna organizacija kooperantov na pod- 
lagi samoupravnega sporazuma in drugih samoupravnih 
splošnih aktov iz 47. člena tega zakona. Dogovor je pisen in se 
sklene s posameznim lastnikom gozda, lahko pa je skupen za 
več lastnikov gozdov. Skupen dogovor se lahko sklene tudi z 
zapisnikom, ki ga podpišejo prizadeti lastniki gozdov in te- 
meljna organizacija kooperantov. 

(3) Sklenitev dogovora iz prejšnjega odstavka predlaga te- 
meljna organizacija kooperantov vsem prizadetim lastnikom 
gozdov zaradi izvršitve nalog, ki izhajajo iz gozdnogospodar- 
skega načrta in so določene z letnim planom. Dogovor o 
izvršitvi predvidenih nalog vsebuje tudi naravi dela primeren 
rok. 

(4) Če lastnik gozda ne sklene dogovora iz tega člena 
oziroma ga sklene, pa ga ne izpolni v dogovorjenem roku, ali 
ne želi sodelovati pri odkazilu, izvrši ta dela temeljna organi- 
zacija kooperantov, lastnik gozda pa jo pri tem ne sme ovirati. 

50. člen 
Lastnik gozda mora gozdne lesne sortimente, ki jih pridobi 

po točki a) 48. člena tega zakona, spraviti iz gozda. Če tega ne 
stori pravočasno, mora gozdnogospodarska organizacija po- 
sekana ali podrta drevesa oziroma gozdne lesne sortimente, 
ki propadajo v gozdu zaradi prepozne izdelave, spravila ali 
prevoza in se zaradi tega zmanjšuje njihova kvaliteta, izdelati, 
spraviti in odpeljati na stroške lastnika. Gozdnogospodarska 
organizacija te gozdne lesne sortimente proda v skladu s tem 
zakonom. 

51. člen 
Če lastnik gozda sodi, da je prikrajšan v-svojih pravicah iz 

48., 49. in 50. člena tega zakona, lahko vloži ugovor na 
pristojni organ upravljanja gozdonogospodarske organiza- 
cije. Če se z odločitvijo tega organa ne strinja, lahko vloži 
predlog za varstvo pravic pri pristojnem sodišču združenega 
dela, če ni ustanovljeno posebno sodišče združenega dela v 
skladu z 22. členom tega zakona. 

5. Gojenje in izkoriščanje gozdov 

- 52. člen 
(1) Gozdovi se gojijo in izkoriščajo na podlagi strokovnih 

usmeritev, vsebovanih v potrjenih gozdnogospodarskih načr- 
tih gospodarskih enot. Izjemni posegi v gozdove s sečnjo na 
golo ali krčitvijo gozdov se urejajo z dovoljenji ali z nalogi za 
sečnjo na golo ali z dovoljenji za krčitev gozdov; za te posege 
ne veljajo določbe o odkazilu. 

(2) V gozdovih se lahko seka drevje šele potem, ko je 
odkazano za posek. Drevje za posek lahko odkazuje le poo- 
blaščeni strokovni delavec gozdnogospodarske organizacije. 

(3) Dovoljenje oziroma nalog iz prvega odstavka tega člena 
izda v upravnem postopku občinski upravni organ, pristojen 
za gozdarstvo. S tem doVbljenjem oziroma nalogom odloči 
tudi o načinu odkazila. 

53. člen 
(1) Gozdnogospodarska organizacija mora pri pridobivanju 

gozdnih lesnih sortimentov zagotoviti smotrno izkoriščanje 
lesne mase, zmanjševanje količine sečnih ostankov in odpad- 
kov ter pravočasno spravilo in prevoz gozdnih lesnih sorti- 
mentov iž gozda. 

(2) Spravilo in prevoz gozdnih lesnih sortimentov morata 
biti opravljena tako, da ne pride do poškodb gozdnih tal 
oziroma podrasti in drevja v večjem obsegu kot je to neizo- 
gibno. Nastale poškodbe je treba odpraviti takoj po konča- 
nem spravilu oziroma prevozu. 

(3) Vsa dela v gozdovih se morajo organizirati in izvajati v 
ustreznem letnem času in na način, s katerim se zagotavlja 
gozdni red. 

(4) Republiški upravni organ, pristojen za gozdarstvo, izda 
pravilnik o gozdnem redu. 

54. člen 
(1) Graditev objektov in drugi posegi v gozd, za katere je 

potrebno lokacijsko dovoljenje ali priglasitev del, se smejo 
dovoliti, če niso v nasprotju s splošno koristnimi funkcijami 
gozdov. 

(2) Posegi iz prejšnjega odstavka morajo biti skladni s 
pogoji, ki jih določajo prostorski izvedbeni akti. 

(3) Za posege iz prvega odstavka tega člena, dajejo soglasje 
območne skupnosti v postopku priprave prostorskih izvedbe- 
nih aktov in k lokacijski dokumentaciji. 

(4) Soglasja iz prejšnjega odstavka ni mogoče izdati, kadar 
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je pričakovati, da bo emisija škodljivih snovi v ozračje ali tla iz 
zgrajenega objekta povzročila občutno škodo na gozdovih ali 
na gozdnih tleh. 

(5)tV gozdovih je, razen v primerih in ob pogojih, ki jih 
določa ta zakon ali se določijo na podlagi tega zakona, 
prepovedano krčiti, sekati na golo, sekati redke vrste drevja! 
pasti domačo živino, zasekovati debla, brstiti listje, klestiti 
vejnike, grabiti steljo in mah, smolariti, odnašati zemljo, odla- 
gati smeti in odpadke ter vsako, drugačno dejanje, ki zmanj- 
šuje prirastno zmogljivost gozda oziroma ogroža njegove 
splošne koristne funkcije, njegov obstoj ali namen. 

55. člen 
(1) Degradirani gozdovi so gozdovi, v katerih naravna 

zmogljivost rastišča pretežno ni izkoriščena zaradi prekomer- 
nega izkoriščanja gozdnih lesnih sortimentov in postranskih 
gozdnih proizvodov (steljniki, listniki) ter zemljišča, ki so po 2. 
členu tega zakona namenjena za gozd. 

(2) Degradirane gozdove v družbeni lastnini mora gozdno- 
gospodarska organizacija, ki gospodari z njimi, usposabljati 
za redno proizvodnjo. Degradirane gozdove, na katerih je 
lastninska pravica, usposablja za redno proizvodnjo gozdno- 
gospodarska organizacija. 

56. člen 
Gozdnogospodarske organizacije morajo obnoviti gozdove 

na pogoriščih, gozdove, ki so bili opustošeni, ali kjer je bil 
gozd v nasprotju s predpisi na golo posekan. Če obnova 
gozda ni bila opravljena takoj ali če rok za obnovo gozda ni 
določen z gozdnogospodarskim načrtom, določi rok za ob- 
novo gozda občinski upravni organ, pristojen za gozdarstvo. 

57. člen 
(1) Dostop in gibanje v gozdu sta praviloma dovoljena. 
(2) Gozdnogospodarska organizacija lahko ogradi posa- 

mezne gozdne površine zaradi zaščite mladja, varstva gozdov 
pred divjadjo, varstva naravnih spomenikov in zaradi znan- 
stveno raziskovalnih proučevanj. Na teh ograjenih površinah 
je prepovedano gibanje občanov in gojenje posameznih vrst 
divjadi, ki jih določi gozdnogospodarska organizacija. 

(3) V gozdovih je praviloma dovoljeno nabirati prosto ra- 
stoče sadeže (maline, borovnice, brusnice, kostanj, gobe, 
jagode ipd.) in zdravilna zelišča ter čebela riti, vendar tako, da 
se ne dela škoda. Kdor nabira v gozdu gozdne sadeže, zdra- 
vilna zelišča ali čebelari, mora upoštevati navodila, ki jih za to 
sprejme gozdnogospodarska delovna organizacija. 

(4) V gozdovih, ki se gojijo tudi zaradi plodov, se lahko 
drugim prepove nabirati take plodove. Prepoved izda občin- 
ski upravni organ, pristojen za gozdarstvo, na predlog goz- 
dnogospodarske organizacije ali lastnika gozda. 

58. člen 
(1) Spravilo, prevoz in zložitev gozdnih lesnih sortimentov 

je treba opraviti v skladu s pravilnikom o gozdnem redu. 
(2) Če spravila, prevoza in zložitve gozdnih lesnih sortimen- 

tov ni mogoče opraviti drugače ali bi bil drugačen način 
nesorazmerno dražji, mora lastnik oziroma uporabnik: 

— gozda dovoliti začasno spravilo, začasen prevoz in zloži- 
tev tujih gozdnih lesnih sortimentov v svojem gozdu; 

- kmetijskega zernljišča dovoliti v času izven rastne dobe 
začasen prevoz in začasno zložitev tujih gozdnih lesnih sorti- 
mentov na svojem kmetijskem zemljišču. 

(3) Kdor začasno spravlja, prevaža ali zloži gozdne proiz- 
vode na tujem zemljišču, mora plačati lastniku oziroma upo- 
rabniku kmetijskega zemljišča ustrezno nadomestilo. Za do- 
ločitev ustreznega nadomestila se smiselno uporabljajo do- 
ločbe o odškodnini za začasno uporabo zemljišča po predpi- 
sih o razlastitvi. 

(4) Odločbo o pridobitvi pravice iz drugega odstavka tega 
člena ter o nadomestilu iz prejšnjega odstavka izda na za- 
htevo prizadetega občinski upravni organ, pristojen za qoz- 
darstvo. 

(5) Pritožba zoper odločbo o pridobitvi pravice iz drugega 
odstavka tega člena ne zadrži njene izvršitve. 

(6) Zoper odločbo o nadomestilu iz četrtega odstavka tega 
člena ni dovoljena pritožba in ni mogoč upravni spor, pač pa 
lahko predlaga vsaka stranka v tridesetih dneh od vročitve 

odločbe, da sodišče določi nadomestilo. O predlogu za dolo- 
čitev nadomestila odloča v nepravdnem postopku redno sodi- 
šče, pristojno za območje, na katerem leži zemljišče iz dru- 
gega odstavka tega člena. 

(7) Če zaradi spravila, prevoza ali zložitve gozdnih lesnih 
sortimentov nastane na zemljiščih iz drugega odstavka tega 
člena škoda, jo mora poravnati imetnik pravice iz druaeaa 
odstavka tega člena. 

59. člen 
„La®tnlk gozda lahko žaga na svoji žagi hlode in obli 

tehnični les za lastno uporabo. 
(2) Lastnik žage lahko žaga tudi hlode in obli tehnični les 

*Lkraj®Vne potrebe občanov, če mu za to izda dovoljenje občinski upravni organ, pristojen za gozdarstvo, po predho- 
dnem mnenju območne skupnosti. 

.Lastnik ža9e iz tega člena in organizacije združenega dela, ki so registrirane za žaganje gozdnih lesnih sortimentov 
smejo Skladiščiti ali zagati le hlode in obli tenični les označen 
v skladu s tem zakonom oziroma hlode in obli tehnični les za 
katerega lastnik predloži potrdilo, da ni posekan v godzu. 

' 60. člen 
(1) Lastniki žag iz prejšnjega člena, organizacije združe- 

nega dela ki so registrirane za žaganje gozdnih lesnih sorti- 
mentov in drugi imetniki žag, ki pridobijo dovoljenje za žaga- 
nje hlodov in oblega tehničnega lesa po drugih prdpisih 
morajo voditi evidenco o žaganju hlodov in oblega tehnič- 
nega lesa. 

(2) Evidenca iz prejšnjega odstavka se vodi v posebni kniiai 
in mora vsebovati datum sprejema navedenih sortimentov na 
zago, ime, priimek in naslov lastnika sortimentov, količino in 
vrsto sortimentov, datum žaganja sortimentov ter datum od- 
aaje lesa. 

6. Varstvo gozdov 

61. člen 
(1 gozdnogospodarska organizacija mora storiti vse po- 

trebno za varovanje gozdov pred požari, rastlinskimi bolez- 
nimi in škodljivci ter drugimi škodami. 

(2) Varstvo gozdov po prejšnjem odstavku morajo zagoto- 
viti tudi drugi uporabniki gozdov v družbeni lastnini ter upo- 
rabniki ih lastniki zemljišč, na katerih rastejo skupine goz- 
dnega drevja na površini do petih arov, drevoredov, parkov in 
plantaž gozdnega drevja, ki se po tem zakonu ne štejejo za 
gozd. 

(3) U k rep i, predpisani za varstvo gozdov pred požarom, se 
morajo izvajati tudi v bližini gozda. 

62. člen 
Za varstvo gozdov pred požarom na kraškem gozdnogo- 

spodarskem območju gozdnogospodarske ter druge samou- 
pravne organizacije in skupnosti ter družbenopolitične skup- 
nosti s kraškega gozdnogospodarskega območja sprejmejo 
oziroma izvajajo ukrepe kot za varstvo pred naravnimi nesre- 
čami. 

63. člena 
(1)_ Gozdnogospodarska organizacija s samoupravnim 

splosnim aktom podrobneje uredi varstvo gozdov pred poža- 
rom. 

(2) Gozdove na kraškem gozdnogospodarskem območju in 
druge gozdove, ki so posebno ogroženi od požara, razglasi za 
požarno ogrožene gozdove občinska skupščina. V teh gozdo- 
vih je kurjenje na prostem prepovedano, pristojni občinski 
upravni organ lahko v njih prepove tudi taborenje in zadrževa- 
nje ter ustavljanje vozil. Za požarno ogrožene gozdove lahko 
predpiše tudi druge varnostne ukrepe, upoštevajoč pri tem 
določbe predpisov s področja splošne ljudske obrambe ter 
družbene samozaščite in varstva pred požarom. 

64. člen 
(1) Za preprečitev in zatrtje rastlinskih bolezni in škodljiv- 

cev ter drugih škod v gozdovih se gozdnogospodarske orga- 
nizacije ravnajo po predpisih o gozdnem redu. 
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(2) Kadar gozdnogospodarska organizacija ob epidemijah, 
kalamitetah ali velikem obsegu drugih škod v gozdovih sama 
ne zmore vseh ukrepov za zatrtje epidemije oziroma kalami- 
tete ali odprav posledic škod, obvesti o tem pristojni občinski 
upravni organ, ki odredi potrebne ukrepe. 

(3) Gozdnogospodarske organizacije spremljajo obseg in 
stopnjo poškodovanosti gozdov zaradi emisije strupenih 
snovi v ozračje in tla ter o tem obveščajo pristojne občinske 
upravne organe, ki skupno z drugimi pristojnimi organi odre- 
dijo ukrepe za odpravo vzrokov za škodo na gozdovih. 

65. člen 
(1) vrste prosto živeče divjadi in njihova številčnost v goz- 

dovih morajo biti usklajene s stanjem gozdov in njihovim 
razvojem, v ravnovesju z rastlinskimi in živalskimi vrstami v 
gozdovih ter ne smejo ovirati pravilnega gospodarjenja z 
gozdno biogeocenozo. 

(2) Vrste in številčnost divjadi iz prejšnjega odstavka se 
uskladijo v gozdnogospodarskih načrtih območij in gozdno- 
gospodarskih načrtih gospodarskih enot ter v lovsko-gospo- 
darskih načrtih na podlagi dolgoročnih dogovorov, s katerimi 
se ureja celovitost razvoja gozdnih biogeocenoz. 

(3) Zaradi vzdrževanja biološkega ravnovesja med rastlin- 
skimi in živalskimi vrstami v gozdovih ter usmerjanja razvoja 
tega ravnovesja morajo biti gozdnogospodarski in lovskogo- 
spodarski načrti med seboj usklajeni. Organ, pristojen za 
potrditev lovskogospodarskega načrta, potrdi načrt po pred- 
hodnem mnenju območne skupnosti o tem, ali je predloženi 
lovskogospodarski načrt usklajen z veljavnimi gozdnogospo- 
darskimi načrti za te gozdove. 

7. Varovalni gozdovi in gozdovi s posebnim 
namenom 

66. člen 
Gozdovi v rastiščnih razmerah, kjer bi bila z izkoriščanjem 

ogrožena njihov obstoj in njihova varovalna vloga, se razgla- 
sijo za trajno varovalne gozdove. Za trajno varovalne gozdove 
se razglasijo: 

a) gozdovi, ki varujejo zemljišča usadov, izpiranja ali kruše- 
nja, gozdovi na strmih obronkih ali bregovih voda in gozdovi, 
ki so izpostavljeni močnemu vetru; 

b) gozdovi, ki v hudourniških območjih zadržujejo prena- 
glo odtekanje vode ter s tem varujejo zemljišča pred erozijo in 
plazovi; 

c) gozdni pasovi, ki varujejo gozdove in zemljišča pred 
vetrom, vodo, zameti in plazovi; 

č) gozdovi na zgornji meji gozdne vegetacije. 

67. člen 
(1) Gozdovi se lahko razglasijo tudi za gozdove s posebnim 

namenom. 
(2) Za gozdove s posebnim namenom se po tem zakonu 

lahko razglasijo: 
a) gozdovi, ki sestavljajo zeleni pas ob naseljih, klimatskih 

in drugih zdraviliščih; 
b) začasno varovalni gozdovi, ki varujejo ožja vodozbirna 

območja, gospodarske in druge objekte; 
c) gozdovi, ki so namenjeni za raziskovalno delo in za 

pouk; 
č) gozdovi, ki so namenjeni za gojitev divjadi (obore). 
(3) Poleg gozdov iz prejšnjega odstavka, se štejejo za goz- 

dove s posebnim namenom gozddvip!ki so razglašeni za 
naravne znamenitosti po predpisih o varstvu naravne in kul- 
turne dediščine. 

68. člen 
Če se z razglasitvijo gozdov za gdžttove^posebnim name- 

nom omeji njihovo izkoriščanje ali se d6loči]b posebni ukrepi, 
ima gozdnogospodarska temeljna organizacija združenega 
dela oziroma lastnik gozda pravico do odškodnine po sploš- 
nih predpisih o odškodnini. 

69. člen 
(1) Gozdove, razen gozdov iz tretjega odstavka 67. člena, 

razglašajo za varovalne ali za gozdove s posebnim namenom 

občinske skupščine z odločbo, izdano v upranem postopku. 
(2) Postopek do izdaje odločbe vodi občinski upravni or- 

gan, pristojen za gozdarstvo. 
(3) Če so gozdovi, ki naj se razglasijo za varovalne ali za 

gozdove s posebnim namenom, na območju več občin, odlo- 
čajo o tem sporazumno prizadete občinske skupščine, če se 
ne sporazumejo, odloči Skupščina SR Slovenije. 

8. Graditev in vzdrževanje gozdnih prometnic 

70. člen 
(1) Gozdne prometnice je treba načrtovati, graditi in vzdr- 

ževati tako, da se ob upoštevanju tehničnih in gospodarskih 
pogojev gozdna tla in rastlinstvo čim manj prizadene in da se 
v gozdove poseže samo v taki meri, da se doseže nujna 
odprtost gozdov. 

(2) Z gradnjo, vzdrževanjem in uporabo gozdnih promet- 
nic se ne sme: 

- sprožiti nevarnih erozijskih procesov; 
- preprečiti odtoka visokih vod iz hudournikov; 
- povečati nevarnosti plazov; 
- porušiti ravnotežja na labilnih tleh; 
- poslabšati odtoka padavinskih vod tako, da so ogrožena 

ali podvržena poškodbam kmetijska ali druga zemljišča, ali da 
je ogrožen obstoj gozda ali onemogočen njegov razvoj. 

(3) Republiški upravni organ, pristojen za gozdarstvo, izda 
pravilnik o gradnji in vzdrževanju gozdnih prometnic v so- 
glasju z republiškim upravnim organom, pristojnim za varstvo 
okolja in urejanje prostora. 

71. člen 
(1) Ceste, ki jih zgradijo gozdnogospodarske organizacije 

in ki so namenjene predvsem gospodarjenju z gozdovi, so 
gozdne ceste in so osnovna sredstva teh organizacij. 

(2) Pri načrtovanju in graditvi gozdnih cest je treba poleg 
pomena ceste za gospodarjenje z gozdovi in prilagajanju 
naravnemu okolju upoštevati tudi obstoj in razvoj višinskih 
kmetij ter turistične in rekreativne potrebe, zlasti razvoj kmeč- 
kega turizma v višinskih predelih. 

72. člen 
(1) Gozdne ceste lahko praviloma uporabljajo tudi druge 

organizacije in občani, morajo pa biti označene, da so gozdne 
ceste in da jih drugi uporabniki uporabljajo na svojo odgovor- 
nost. 

(2) Kadar sečnje ali druge obdelave gozdnih lesnih sorti- 
mentov ni mogoče opraviti zunaj cestišča, je treba gozdno 
cesto zapreti za druge uporabnike in to zaporo označiti. 
Zapora je začasna in traja le tako dolgo, kolikor je nujno 
potrebno, da se navedena dela opravijo. 

(3) Gozdne ceste se lahko zaprejo za druge uporabnike tudi 
v gozdovih, ki so razglašeni za varovalne ali za gozdove s 
posebnim namenom, če to predpisuje odločba o njihovi raz- 
glasitvi. Gozdne ceste se lahko zaprejo tudi v gozdovih, ki so 
posebno ogroženi od požara ali pa to narekuje zavarovanje 
družbenega premoženja. Zapore so lahko trajne ali občasne 
in, glede na geografsko lego gozda, popolne ali delne. 

73. člen 
(1) Uporabniki gozdnih cest, katerih vozila trajno ali zača- 

sno čezmerno uporabljajo gozdne ceste, plačajo povračilo 
sorazmerno z uporabo in poškodovanjem teh cest. Višino 
povračila določi gozdnogospodarska organizacija, ki upravlja 
s temi cestami. 

(2) Povračilo iz prejšnjega odstavka je del sredstev za vzdr- 
ževanje in varstvo tistih cest, po katerih je bil čezmeren 
prevoz opravljen, in je del celotnega prihodka gozdnogospo- 
darske organizacije, ki upravlja s temi cestami. 

74. člen 
Družbenopolitične in krajevne skupnosti ter druge samou- 

pravne organizacije in skupnosti, ki so zainteresirane, da se 
posamezne gozdne ceste usposobijo in opremijo tudi za javni 
promet, krijejo stroške za dodatno usposobitev, opremo in 
vzdrževanje teh cest. 
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IV. PROMET Z GOZDOVI TER ARONDACIJA, 
KOMASACIJA IN MELIORACIJA GOZDOV 

75. člen 
Ne glede na posebne predpise o odškodnini pripada te- 

meljni organizaciji združenega dela pri prisilnem prenosu 
gozdov na drugo družbeno pravno osebo, če se ta prenos 
opravi zato, da se bo gozd izkrčil, še nadomestilo, ki mora 
znašati toliko, da skupaj z odškodnino zadošča za osnovanje 
približno enakega gozda. 

76. člen 
(1) Manjše gozdove v družbeni lastnini, ki ležijo kot osredki 
med gozdovi, na katerih je lastninska pravica, lahko temeljna 
organizacija združenega dela proda ali zamenja. 

(2) Temeljna organizacija združenega dela sme uporabiti 
denarni znesek, ki ga dobi za prodani gozd ali za pogodbeni 
oziroma prisilno preneseni gozd na drugo organizacijo, samo 
za nakup oziroma osnovanje drugega približno enakega 
gozda. 

77. člen 
(1) Arondacija (zaokrožitev) gozdov se lahko izvede, če je 

potrebna za smotrnejše gospodarjenje z gozdovi ali, če je 
potrebna za uvajanje in uporabo mehanizacije pri izkoriščanju 
gozdov, uspešnejšega gojenja in varstva gozdov, izvedbe 
protierozijskih del, pogozdovanja in melioracije gozdov ter 
osnovanja plantaž gozdnega drevja. 

(2) Arondacija je možna le v korist gozdnogospodarske 
organizacije. 

(3) Za prostorsko ureditvene operacije v gozdovih se smi- 
selno uporabljajo predpisi o urejanju prostora. Kot melioracij- 
sko območje se šteje v gozdovih oddelek. 

(4) Pri arondaciji in komasaciji gozdovselahkogozdzamenja 
za kmetijsko zemljišče in obratno. 

78. člen 
Gozd ni predmet zakupa. 

• 
79. člen 

Delitev gozdne parcele kot katastrske enote, je prepovedana, 
razen kadar gre za arondacijo, komasacijo, razlastitev ali 
prisilni prenos. 

V. GOZDARSKA INŠPEKCIJA 

80. člen 
Nadzorstvo nad tem, kako gozdno-gospodarske organiza- 

cije in druge pravne osebe, ki gospodarijo z gozdovi, ter 
občani izvršujejo določbe tega zakona in na njegovi podlagi 
izdanih predpisov, opravljajo organi občinske in republiške 
gozdarske inšpekcije. 

81. člen 
Za gozdarskega inšpektorja je lahko imenovan diplomirani 

inženir gozdarstva, ki ima najmanj pet let prakse v gozdarski 
stroki in izpolnjuje druge splošne pogoje. 

82. člen 
(1) Organ občinske gozdarske inšpekcije opravlja naslednje 
naloge: 

1. pregleduje vsa dela v gozdovih, objekte, priprave in 
naprave ter tehnično dokumentacijo za te namene, vsa mesta, 
kjer se seka drevje oziroma zlagajo, žagajo in predelujejo ter 
spravljajo iz gozda in dajejo v promet gozdni lesni sortimenti; 

2. pregleduje in spremlja izvrševanje gozdnogospodarskih 
načrtov; 

3. pregleduje poslovne knjige in druge listine glede tega, 
kako se upoštevajo predpisi o gozdovih; 

4. začasno ustavi sečnjo in druga dejanja, ki niso v skladu z 
določbami tega zakona in na njegovi podlag izdanih predpi- 
sov; 

5. zaseže in odredi skladiščenje gozdnih lesnih sortimena- 

tov pri gozdnogospodarski organizaciji do odločitve pristoj- 
nega organa, če so bili protipravno posekani, kupljeni ali 
pridobljeni ali če se taki gozdni lesni sortimenti prevažajo; 

6. zaseže neobeljene gozdne lesne sortimente iglavcev, za 
katere je beljenje predpisano in odredi beljenje na stroške 
lastnika oziroma uporabika gozda; 

7. odredi v nujnih primerih, ko bi sicer nastala škoda, 
začasne ukrepe, da se škoda prepreči; 

8. odreja druge ukrepe po določbah tega zakona; 
9. opravlja druge naloge po posebnih predpisih. 
(2) Gozdarski inšpektor ima pravico in dolžnost odrediti 

ustrezne ukrepe za odpravo pomanjkljivosti, ugotovljenih pri 
pregledih iz 1., 2. in 3. točke prejšnjega odstavka ter zahtevati 
od odgovornih oseb, prič, izvedencev in drugih oseb vse 
podatke, ki so mu potrebni za izvrševanje njegovih pravic in 
dolžnosti po prešnjem odstavku. 

(3) Občinski gozdarski inšpektor lahko odloči, da pritožba 
zoper odločbo o izrečenih ukrepih po 4. 5., 6. in 7. točki 
prvega odstavka tega člena ne zadrži izvršitve odločbe. 

83. člen 
Organ republiške gozdarske inšpekcije: 
1. nadzoruje delo organov občinske gozdarske inšpekcije, 

jim daje strokovna navodila in nudi drugo potrebno strokovno 
pomoč; 

2. lahko naroči organu občinske gozdarske inšpekcije, da 
opravi določeno inšpekcijsko dejanje iz pristojnosti občinske 
inšpekcije; 

3. lahko opravi posamezno inšpekcijsko dejanje iz pristoj- 
nosti občinske inšpekcije, kadar ga organ občinske inšpek- 
cije ne opravi, ali ga ne opravi v predvidenem obsegu in roku 
ali na ustezen način in bi lahko povzročilo hujše škodljive 
posledice ali, v primerih širših družbeno pomembnih in za- 
htevnih ukrepanj; 

4. zbira in proučuje poročila gozdarskih inšpekcij in pred- 
laga pristojnim občinskim in republiškim organom ustrezne 
ukrepe; 

5. opravlja druge naloge po posebnih predpisih. 

VI. KAZENSKE DOLOČE 

84. člen 
(1) Z denarno kaznijo od 20.000 do 1,000.000 dinarjev se 

kaznuje za gospodarski prestopek organizacija združenega 
dela ali druga pravna oseba: 

1. če kupi gozdne lesne sortimente v nasprotju z določbo 
13. člena; 

2. če nima predpisanega gozdnogospodarskega načrta (29. 
člen) oziroma letnega gozdnogospodarskega" načrta (90 
člen); 

3. če ravna v nasprotju z določbami gozdnogospodarskih 
načrtov gospodarskih enot oziroma letnimi gozdnogospodar- 
skimi načrti (četrti odstavek 30. člena oziroma 90. člen); 

4. če nenamensko uporablja sredstva iz 35., 37., 38 in 40 
člena?: 

5. če lastniku gozda prepreči ali ovira izvrševanje njegovih 
pravic iz 48. člena; 

6. če seka ali dovoli sekati drevje v gozdu predno je to 
odkazano za posek (drugi odstavek 52. člena); 

7. če v nasprotju s tem zakonom ali predpisi, izdanimi na 
njegovi podlagi v gozdovih krči ali seka na golo, pase domačo 
živino, brsti listje, smolari, odnaša zemljo, odlaga smeti in 
odpadke ali opravlja druga dejanja, ki zmanjšujejo prirastno 
zmogljivost gozda, ogrožajo njegov obstoj ali namen ali to 
dovoli komu drugemu (peti odstavek 54. člena); 

8. če ne obnovi gozda po določbah 56. člena; 
9. če ne izvrši predpisanih ukrepov, da se prepreči ali zatre 

požar, škodljivce, rastlinske bolezni ter druge škode ali pa ne 
izvrši ukrepov za preprečitev posledic elementarnih in drugih 
nesreč v gozdovih, na zemljiščih, na katerih rastejo skupine 
gozdnega drevja do petih arov, drevoredih, parkih in planta- 
žah gozdnega drevja (61. člen); 

10. če nenamensko porabi denarni znesek od prodanega ali 
prisilno prenesenega gozda (76. člen). 

(2) Z denarno kaznijo od 5.000 do 50.000 dinarjev se za 
gospodarski prestopek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi 
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odgovorna oseba organizacije združenega dela ali druge 
pravne osebe. 

85. člen 
(1) Z denarno kaznijo od 6.000 do 150.000 dinarjev se 

kaznuje za prekršek organizacija združenega dela ali druga 
pravna oseba: 

1. če v določenem roku ne uskladi gozdnogospodarskih 
načrtov (tretji odstavek 30. člena); 

2. če ne vodi letne evidence o izvrševanju gozdnogospodar- 
skih načrtov ali je ne vodi v skladu s predpisi (drugi odstavek 
33. člena); 

3. če ne označi lesa za neposredno uporabo po točki a) 48. 
člena ali če omogoči pridobivanje večjih količin lesa za nepo- 
sredno uporabo kot je to predvideno v temeljih plana temeljne 
organizacije kooperantov (drugi odstavek 48. člena); 

4. če se ne ravna po predpisih o gozdnem redu (53. člen); 
5. če v nasprotju s tem zakonom oziroma s predpisi, izda- 

nimi na njegovi podlagi seka redke vrste drevja ali zasekuje 
debla in klesti vejnike ali grabi steljo ali mah v gozdu ali to 
dovoli komu drugemu (peti odstavek 54. člena); 

6. če v nasprotju z drugim odstavkom 57. člena goji divjad; 
7. če nima samoupravnega splošnega akta, ki ureja varstvo 

gozdov pred požari (63. člen); 
8. če z gradnjo, vzdrževanjem in uporabo gozdnih promet- 

nic sproži nevarne erozijske procese, prepreči odtok visokih 
vod iz hudournikov, poveča nevarnost poplav (drugi odstavek 
70. člena) oziroma gradi gozdne prometnice v nasprotju s 
pravilnikom (tretji odstavek 70. člena); 

9. če ne označi zapore gozdne ceste (drugi odstavek 72. 
člena). 

(2) Z denarno kaznijo od 3.000 do 30.000 dinarjev se kaz- 
nuje za prekrške iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba 
organizacije združenega dela ali druge pravne osebe. 

86. člen 
(1) Z denarno kaznijo od 3.000 do 30.000 dinarjev se kaz- 

nuje za prekršek posameznik: 
1. če z namenom pridobitve protipravne premoženjske kori- 

sti poseka v gozdu eno ali več dreves in količina posekanih 
gozdnih lesnih sortimentov ne presega enega kubičnega me- 
tra; 

2. če kupi ali proda gozdne lesne sortimente v nasprotju z 
določbo 13. člena ali če take sortimente prevaža; 

3. če pridobi gozdne lesne sortimente v nasprotju z določbo 
točke a) 48. člena; 

4. če gozdnogospodarsko organizacijo v svojem gozdu, s 
katerim ta organizacija gospodari, ovira pri tem gospodarje- 
nju (četrti odstavek 49. člena); 

5. če seka ali dovoli sekati drevje v gozdu predno je odka- 
zano za posek (drugi odstavek 52. člena); 

6. če krči gozd ali seka na golo, seka redke vrste drevja, 
pase živino, zasekuje debla, klesti vejnike, odnaša zemljo, 
odlaga smeti in odpadke (peti odstavek 54. člena); 

7. če krši prepoved gibanja občanov ali gojenja posameznih 
vrst divjadi (drugi odstavek 57. člena); 

8. če nabira v gozdu sadeže ali plodove v nasprotju s tretjim 
in četrtim odstavkom 57. člena; 

9. če skladišči ali žaga hlode oziroma obli tehnični les v 
nasprotju z 59. členom; 

10. če ne vodi predpisane evidence iz 60. člena; 
11. če ne upošteva omejitve prometa na gozdnih cestah (72. 
člen). 

87. člen . 
Z denarno kaznijo od 5.000 do 50.000 dinarjev se za prekr- 

šek kaznuje posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost 
žaganja hlodov, če ne vodi predpisane evidence (60. člen). 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

88. člen 
Določbe tega zakona se uporabljajo za gozdove s posebnim 

vojaškim namenom le, če se tako določi na podlagi predpisov 
o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti. 

89. člen 
(1) Ne glede na določbo prvega odstavka 41. člena tega 

zakona lahko gospodarijo z gozdovi v družbeni lastnini tudi 
delavci v organizacijah združenega dela, ki niso v sestavi 
gozdnogospodarske delovne organizacije, če so s temi goz- 
dovi upravljali do 25. marca 1965. Delavci v teh organizacijah 
gospodarijo z gozdovi v družbeni lastnini z enakimi pravi- 
cami, obveznostmi in odgovornostmi kot delavci v gozdnogo- 
spodarskih organizacijah. 

(2) Občinska skupščina lahko prenese gozdove iz prejš- 
njega odstavka na gozdnogospodarsko organizacijo, ki go- 
spodari z družbenimi gozdovi na tem območju, če ugotovi, da 
organizacija iz prejšnjega odstavka ne gospodari z gozdovi v 
skladu s tem zakonom ali če se s prenosom zagotavljajo 
pogoji za smotrnejše in intenzivnejše gospodarjenje z goz- 
dovi. 

(3) Občinska ski cščina prenese gozdove po prejšnjem od- 
stavku z odločbo. 

90. člen 
(1) Za gozdove kraškega gozdnogospodarskega območja 

morajo biti gozdnogospodarski načrti gospodarskih enot iz- 
delani in sprejeti najpozneje do konca leta 1990. Do izdelave 
gozdnogospodarskih načrtov gospodarskih enot se uporab- 
ljajo letni gozdnogospodarski načrti. 

(2) Izjemoma se lahko kot strokovna osnova za izkoriščanje, 
gojenje in varstvo gozdov uporabljajo letni gozdnogospodar- 
ski načrti, kadar je to potrebno zaradi časovne premostitve 
med dvema obdobjema veljavnosti gozdnogospodarskega 
načrta gospodarske enote in je to navedeno v odločbi o 
potrditvi gozdnogospodarskega načrta območja. 

(3) Zemljišča, ki so z dolgoročnim planom občin določena 
za gozd, se vključijo v gozdnogospodarske načrte območij. 
Zanje se izdelujejo letni gozdnogospodarski načrti, dokler se 
jih ne vključi v gozdnogospodarske načrte gospodarskih 
enot. 

(4) Letne gozdnogospodarske načrte iz tega člena potrdi 
občinski upravni organ, pristojen za gozdarstvo. 

91. člen 
Gozdnogospodarske organizacije morajo v dveh letih po 

uveljavitvi tega zakona prilagoditi svoje splošne akte določ- 
bam tega zakona. 

92. člen 
Območne skupnosti morajo prilagoditi svojo organizacijo 

in poslovanje določbam tega zakona v devetih mesecih od 
uveljavitve tega zakona, republiška skupnost pa v osemnaj- 
stih mesecih od uveljavitve tega zakona. 

93. člen 
(1) Dokler niso zagotovljena sredstva za regeneracijo goz- 

dov v ceni gozdnih lesnih sortimentov po 35. členu tega 
zakona, zagotavljajo sredstva za regeneracijo gozdov: 

- gozdnogospodarske organizacije iz cene gozdnih lesnih 
sortimentov v breme celotnega prihodka v višini najmanj 
11,5% od prodajne vrednosti gozdnih lesnih sortimentov, pri 
čemer najmanj 1,5% od prodajne vrednosti gozdnih sorti- 
mentov združujejo pri republiški skupnosti; 

- organizacije - porabniki gozdnih lesnih sortimentov s 
prispevkom iz dohodka v višini 1,5% od nabavne cene goz- 
dnih lesnih sortimentov, ki ga plačujejo republiški skupnosti. 

(2) Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugotovi, kdaj so 
nastopili pogoji za zagotavljanje vseh sredstev za regenera- 
cijo gozdov iz 35. člena tega zakona po gozdnogospodarskih 
organizacijah. 

94. člen 
(1) Dokler ne bo urejeno ugotavljanje dela dohodka, ki je 

rezultat izjemnih ugodnosti v skladu s 37. členom tega za- 
kona, se ta del dohodka ugotovi tako, da se od celotnega 
prihodka temeljne organizacije združenega dela, ustvarje- 
nega z udeležbo na skupnem prihodku gozdnogospodarske 
delovne organizacije, odštejejo materialni stroški, minimalna 
predpisana amortizacija osnovnih sredstev, obveznosti iz do- 
hodka, sredstva za osebne dohodke in skupno porabo, pov- 
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prečna akumulacija ter sredstva za ustvarjanje in obnavljanje 
rezerv. 

(2) Povprečna akumulacija se v posameznem letu določi na 
podlagi povprečne stopnje akumulacije gospodarstva v SR 
Sloveniji, ki je bila dosežena v preteklem letu. 

95. člen 
(1) Civilne in družbene pravne osebe, ki potem zakonu niso 

upravičene upravljati z gozdovi v družbeni lastnini, in družbe- 
nopolitične skupnosti morajo prenesti gozdove, s katerimi 
gospodarijo, v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona na 
gozdnogospodarsko temeljno organizacijo združenega dela, 
ki gospodari z gozdovi v tem gozdnogospodarskem območju. 

(2) Za prenos gozdov po prejšnjem odstavku se smiselno 
uporabljajo določbe navodila o izvedbi prenosa kmetijskih 
zemljišč od družbenih pravnih oseb, ki niso kmetijske organi- 
zacije, v kmetijski zemljiški sklad (Uradni list SRS, št. 15/79). 

(3) Morebitne spore V zvezi z izvajanjem določb tega člena 
rešuje pristojno sodišče. 

96. člen 
Določba 79. člena tega zakona se uporablja v postopkih, ki 

do uveljavitve tega zakona še niso končani na prvi stopnji. 

97. člen 
Republiški upravni organ, pristojen za gozdarstvo, izda 

izvršilne predpise iz 34., 35., 53. in 70. člena tega zakona v 
enem letu po uveljavitvi tega zakona. 

98. člen 
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati: 
- zakon o gozdovih (Uradni list SRS, št. 16/74); 
- 6. člen zakona o spremembah in dopolnitvah posamez- 

nih določb nekaterih republiških zakonov v zvezi s postop- 
kom za pridobitev lokacijskega dovoljenja (Ur. I. SRS, št. 
21/78V 

- 1., 2. in 3. člen zakona o posebni ureditvi revalorizacije 
določenih družbenih sredstev (Ur. I. SRS, št. 29/75 irr 2/78) in 

- odlok o merilih za najnižji obseg prispevka za biološka 
vlaganja ter o načinu obračunavanja, vplačevanja in podrob- 
nejšem namenu uporabe sredstev tega prispevka (Uradni list 
SRŠ, št. 2/75). 

9S. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

SRS. 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

I. UVOD 

OBRAZLOŽITEV 

Skupščina SR Slovenije je na zborih dne 28. 9. 1982 obrav- 
navala osnutek Zakona o gozdovih in ga sprejela. Izvršnemu 
svetu Skupščine SR Slovenije je naložila, da na podlagi sta- 
lišč, predlogov, pripomb in sklepov, danih v razpravi, pripravi 
delovno gradivo za predlog zakona o gozdovih in ga predloži 
v predhodno obravnavo zaradi usklajevanja dokaj različnih 
stališč in pripomb k osnutku zakona. 

Delovno gradivo za predlog zakona o gozdovih je bilo 
predloženo 28. 7. 1983 v predhodno obravnavo odborom 
oziroma komisijam pri Skupščini SR Slovenije, republiškim 
upravnim organom, kot tudi gozdnogospodarskim organiza- 
cijam, Splošnemu združenju gozdarstva Slovenije, Biotehni- 
ški fakulteti, Samoupravni interesni skupnosti za gozdarstvo 
Slovenije in drugim. Na to delovno gradivo za predlog zakona 
o gozdovih so bile ponovno podane številne pripombe. Zato 
je bilo pripravljeno novo delovno gradivo z dne 14. 3. 1984, ki 
je bilo ponovno interresorno obravnavano v posebnih delov- 
nih skupinah in skupno so bile poiskane ustreznejše sistem- 
ske rešitve. Tudi pri tem delu so sodelovali predstavniki 
Splošnega združenja gozdarstva, republiške skupnosti in Bio- 
tehniške fakultete. 

Predloženi predlog zakona o gozdovih je tako rezultat ob- 
sežnega in vsestranskega kolektivnega dela, kjer so se poi- 
skale takšne sistemske rešitve, ki naj omogočijo integralno 
gospodarjenje z gozdovi kot dobrino splošnega pomena ob 
pogojih in na način, ki jih določa predlog zakona na podlagi 
pooblastil 102. in 103. člena Ustave SR Slovenije. 

Pri tem moramo posebej opozoriti, da so se stališča do 
sistemskih rešitev v dolgem obdobju nastajanja predloga za- 
kona večkrat menjala, vse z namenom, da se poišče opti- 
malne rešitve, usklajene tako z družbenogospodarskim siste- 
mom kot specifičnostjo gospodarjenja z gozdovi. Zato ni 
mogoče vedno in povsod ugotoviti neposredne usklajenosti 
predloga zakona z vsemi podanimi pripombami ali stališči, 
ker so se te pri interresornem delu in sodelovanju dopolnje- 
vale in preoblikovale. 

Temeljna izhodišča zakona 
1. Gozdovi so dobrina splošnega pomena in s predlogom 

zakona o gozdovih so opredeljene njihove osnovne splošno 
koristne funkcie, ki so med seboj tesno povezane in jih ni 
mogoče obravnavati ločeno. Izhodišče taki opredelitvi je, da 
imajo gozdovi na najboljših rastiščih vsestransko izraženo 
polifunkcionalnost, s slabšanjem rastišč se njihova polifunk- 
cionalnost zmanjšuje, pri tem pa posamezne funkcije gozdov 
pridobivajo na svojem pomenu, ko končno na ekstremnih 

rastiščih v celoti prevladajo varovalne funkcije gozdov. Z 
ozirom na splošno koristne funkcije gozdov imajo vsi gozdovi 
splošni družbeni pomen, med seboj se razlikujejo le po vse- 
bini družbenogospodarskega pomena, ki ga oblikujejo 
splošne družbene potrebe po uravnoteženem in zdravem 
okolju in potrebe po donosih iz gozdov. 

2. Predlog zakona obravnava vse gozdove na območju SR 
Slovenije z izjemo gozdov, za katere veljajo posebni predpisi 
po zakonu o ljudski obrambi (Uradni list SFRJ, št. 21/82). Pri 
tem se upošteva dejansko stanje v naravi in določbe, vsebo- 
vane v predlogu zakona veljajo tudi za tiste gozdove, ki so 
nastali v preteklih desetletjih, vendar so v katastru še vodeni 
kot kmetijske kulture. Gre za okoli 80.000 ha gozdov, ki v 
katastru še niso zajeti in ki so nastali in še nastajajo na 
najslabših pašnih površinah, marsikje tudi v perimetru hu- 
dournikov, in so odločilno pripomogli k umirjanju erozije in 
ponovni ekološki stabilnosti posameznih območij. Te goz- 
dove kataster postopno vključuje v katastrsko kulturo »gozd«, 
toda razkorak med dejanskim stanjem v naravi in katastrom je 
zaradi zaraščanja že 20 let okoli 80.000 ha. Končno odločitev 
o namenu rabe prostora vsebuje dolgoročni družbeni plan 
občine, kjer se opredelijo območja gozdov. Vprašanje krčitve 
gozdov je urejeno v uredbi o urejanju posameznih razmerij iz 
zakona o gozdovih (Uradni list SRS, št. »8/75) in pri novelaciji 
te uredbe bodo uporabljeni isti kriteriji in pogoji za krčitve 
gozdov, kot veljajo sedaj. 

3. Na podlagi 102. in 103. člena ustave SR Slovenije, po 
katerih se z zakonom določajo pogoji in načini za uporabo 
oziroma smotrno izkoriščanje gozdov, so v splošnih določbah 
predloga zakona podani pogoji, pod katerimi se sme gozdove 
uporabljati oziroma z njimi gospodariti. Pri tem je osnovni 
pogoj zagotavljanje trajnosti gozdov ter krepitev njihovih 
funkcij. Za uresničevanje v predlogu zakona opredeljenih 
pogojev se oblikujejo gozdnogospodarska območja, ki zaje- 
majo na posameznih teritorijih vse gozdove ne glede na 
lastništvo in sicer na podlagi v predlogu zakona določenih 
kriterijev tako, da se zagotavlja enotno gospodarjenje v 
skladu z družbenoplanskim razvojem gozdnogospodarskega 
območja kot gospodarske celote. Območja določa in spremi- 
nja Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

4. Uresničevanje s predlogom zakona določenih pogojev za 
uporabo in gospodarjenje z gozdovi se zagotavlja v planskih 
aktih gozdnogospodarskih delovnih organizacij, smotrno iz- 
koriščanje' gozdov pa se strokovno usmerja z gozdnogospo- 
darskimi načrti, ki dajejo biološke strokovne osnove in mož- 
nosti za gospodarjenje z gozdovi. Z gozdovi se gospodari na 
podlagi planskih aktov, ki temeljijo na strokovnih možnostih 
opredeljenih v gozdnogospodarskih načrtih, družbenoeko- 
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nomske pogoje za gospodarjenje (organizacijske, kadrovske, 
tehnološke in ekonomske) pa se opredeli v planskih aktih 
samih. 

5. Splošna družbena skrb za smotrno izkoriščanje gozdov 
je konkretizirana z opredelitvijo ključnih dejavnosti gopodar- 
jenja z gozdovi, kot dejavnosti posebnega družbenega po- 
mena, ki jih opravljajo in skrbijo za njihov razvoj samoupravne 
interesne skupnosti za gozdarstvo, gozdnogospodarske or- 
ganizacije, občine in republika. Te dejavnosti so varstvo goz- 
dov (pred boleznimi, insekti, glodalci, divjadjo in požarom), 
gojenje gozdov (obnova po poseku, nega sestojev, meliora- 
cije, pogozdovanja, odkazilo drevja za posek), urejanje goz- 
dov (izdelava gozdnogospodarskih načrtov) in odpiranje goz- 
dov z gozdnimi cestami, ki zajema soodločanje pri izbiri trase, 
ceste, projektiranje in zagotavljanje sredstev za gozdne ceste. 

Vsebina dela samoupravnih interesnih skupnosti je oprede- 
ljena skladno s 67. členom ustave, po katerem je osnovni 
namen združevanja delavcev, kmetov, delovnih ljudi in obča- 
nov v samoupravne interesne skupnosti usklajevanje inte- 
resov med panogami zaradi ohranitve in krepitve biološko 
uravnoteženega gozda. 

6. V splošnih določbah je opredeljeno skupno gospodarje- 
nje z gozdovi ne glede na lastništvo (80. člen Ustave). 

Gozdnogospodarske organizacije, ki opravljajo posamezne 
dejavnosti aH faze gospodarjenja z gozdovi v gozdnogospo- 
darskem območju, so povezane s skupnimi interesi pri delu v 
gozdnogospodarski delovni organizaciji zaradi skupnega go- 
spodarjenja z gozdovi v gozdnogospodarskem območju, ki 
predstavlja gospodarsko celoto, v okviru katere se uresničuje 
pogoje za smotrno izkoriščanje gozdov iz 3. člena tega za- 
kona. Glede na medsebojno povezavo v delovnem procesu in 
s skupnimi interesi za ohranjanje in krepitev trajnosti gozdov 
in njihovih funkcij v gozdnogospodarskem območju je nujni 
pogoj za uresničevanje smotrnega izkoriščanja gozdov tudi 
ustrezno organiziranje združenega dela. Zato je na podlagi 
102., 103. in 51. člena Ustave v predlogu zakona določen 
način opravljanja dejavnosti gospodarjenja z gozdovi tako, da 
se uveljavlja pridobivanje dohodka kot delež pri skupnem 
prihodku v sestavi ene gozdnogospodarske delovne organi- 
zacije ter združevanje delavcev, organiziranih v temeljnih 
organizacijah združenega dela ter delavcev in združenih kme- 
tov, organiziranih v temeljnih organizacijah kooperantov v 
gozdnogospodarsko delovno organizacijo v okviru gozdno- 
gospodarskega območja. 

Poleg teh splošnih določb o skupnem gospodarjenju, so v 
naslednjih poglavjih predloga zakona še določbe, ki oprede- 
ljujejo strokovna izhodišča za skupno gospodarjenje (skupni 
gozdnogospodarski načrti), zagotavljanje višine sredstev za 
dejavnosti posebnega družbenega pomena po enakih kriteri- 
jih, združevanje v samoupravne interesne skupnosti in oprav- 
ljanje nalog v teh skupnostih ipd. Pravice in dolžnosti lastni- 
kov gozdov pri gospodarjenju z njihovimi gozdovi pa so v 
nadaljnjih poglavjih podrobneje opredeljene. 

7. Gozdni lesni sortimenti, pridobljeni v družbenih gozdovih 
v procesu gospodarjenja z gozdovi, so skupni proizvod vseh 
gozdnogospodarskih temeljnih organizacij združenega dela 
in drugih specializiranih temeljnih organizacij združenega 
dela, ki opravljajo posamezne faze v dejavnostih gospodarje- 
nja z družbenimi gozdovi v gozdnogospodarskem območju. 
Zato je v predlogu zakona določba, da pridobivajo te organi- 
zacije združenega dela dohodek kot delež pri skupnem pri- 
hodku, ustvarjenem s prodajo gozdnih lesnih sortimentov ali 
storitev, ki je rezultat skupnega dela delavcev. S tako rešitvijo 
je zagotovljeno izenačevanje ekonomskega položaja temelj- 
nih organizacij združenega dela, ki morajo v družbenih goz- 
dovih pridobivati vse gozdne lesne sortimente ne glede na 
njihovo vrednost in pogoje pridobivanja, pri tem ko imajo 
posamezne gozdnogospodarske temeljne organizacije dokaj 
različno stanje gozdov, pogoji za pridobivanje gozdnih lesnih 
sortimentov pa se letno spreminjajo v odvisnosti od naravnih 
in proizvodnih pogojev v gozdovih, kjer se v posameznih letih 
vrši posek. S tako rešitvijo je sistemsko usklajena določba 
tretjega odstavka 12. člena veljavnega zakona o gozdovih, ki 
ureja vprašanje »izenačevanje pogojev gospodarjenja« v 
družbenih gozdovih. 

8. Pojem »gozdni lesni sortimenti« se v predlogu zakona 
uporablja kot skupni naziv za vse lesne proizvode, ki se 
pridobijo z izkoriščanjem gozdov, in so podrobno opredeljeni 
v jugoslovanskem standardu o proizvodih izkoriščanja goz- 

dov. Ta jugoslovanski standard se občasno dopolnjuje in 
spreminja, kar je redno objavljeno v Uradnem listu SFfiJ in se 
skladno s temi spremembami za lesne proizvode uporablja v 
zakonu o gozdovih uporabljen skupni izraz »gozdni lesni 
sortimenti«. 

9. Poseben problem predstavlja prosto razpolaganje (pro- 
met in prevoz) z lesnimi proizvodi, ki imajo vse lastnosti 
gozdnih lesnih sortimentov (ti po JUS), vendar so bili pridob- 
ljeni na zemljiščih, ki po zakonu o gozdovih niso gozd. Pri tem 
gre le za vprašanje dejanskega izvora teh gozdnih lesnih 
sortimentov, tj. ali so res pridobljeni na negozdnih površinah 
aH pa so pridobljeni s protipravnim posekom v gozdovih. 
Organizacije in drugi, ki te gozdne lesne sortimente kupujejo 
(najčešče kmetijske zadruge, obrtniki idp.) se zadovoljijo z 
osebno izjavo prodajalca, da so gozdni lesni sortimenti pose- 
kani izven gozda. Ta dvomijivost o izvoru teh sortimentov se 
ponovi na žagah, ker niso označeni (žigosani). Ne glede na to, 
da je razmejitev med gozdovi in kmetijskimi zemljišči izvr- 
šena, in da se z gozdnogospodarskim načrtovanjem stalno 
novelira, pa količina gozdnih lesnih sortimentov, ki naj bi bili 
posekani izven gozda, stalno narašča, tako kot narašča proti- 
pravni posek drevja v zasebnih gozdovih. 

V predlogu zakona je zato predvideno, da morajo imeti 
zasebni prodajalci hlodovine in oblega tehničnega lesa potr- 
dilo o njegovem izvoru, tj. da ni bilo posekano v gozdu. To 
potrdilo izda gozdnogospodarska organizacija, ki gospodari z 
gozdovi, kjer je bilo drevje posekano. Izdaja takega potrdila je 
povezana z dodatnim delom, ki pa je nujno, če hočemo 
uspešno preprečevati protipravne poseke v zasebnih gozdo- 
vih. 

II. POSAMEZNE POMEMBNEJŠE REŠITVE 
V PREDLOGU ZAKONA 

V predlogu zakona so nekatera pomembna vprašanja si- 
stemske ureditve gospodarjenja z gozdovi drugače rešena, 
kot v osnutku zakona. Te rešitve se nanašajo predvsem na 
vsebino dela območnih in republiške skupnosti, razmejitev 
med planskimi akti in gozdnogospodarskimi načrti, zagotav- 
ljanje sredstev in pri tem še posebej financiranje nekaterih 
dejavnosti posebnega družbenega pomena na kraškem ob- 
močju ter ugotavljanje dela dohodka, ki je rezultat izjemnih 
naravnih in drugih pogojev. 

1. Samoupravne interesne skupnosti za gozdarstvo se 
ustanovijo po gozdnogospodarskih območjih (skupno 14), 
območne skupnosti pa ustanovijo s samoupravnim sporazu- 
mom republiško skupnost. 

Območne skupnosti za gozdarstvo opravljajo zlasti naloge 
usklajevanja interesov med panogami z namenom zagotavlja- 
nja biološkega ravnotežja v gozdovih in urejanja vprašanj 
varstva in gojenja gozdov. Pri tem zlasti skrbijo za smotrno 
izkoriščanje gozdov in s tem namenom usklajujejo interese s 
porabniki lesa in interese pri sočasni rabi gozdnega prostora 
(kmetijstvo, vodno gospodarstvo, lovstvo, turizem in varstvo 
okolja). Območne skupnosti za gozdarstvo imajo posebno 
odgovorno nalogo v zvezi z usklajevanjem gozdnega in lov- 
nega gospodarstva, zaradi pravilnega gospodarjenja z goz- 
nimi biogeocenozami in da se zagotovi nemotena regenera- 
cija gozdov. To zagotavljajo z uskaljevanjem gozdnogospo- 
darskih in lovnogospodarskih načrtov ter dajejo pobude za 
spremembe načrtov, če je to potrebno zaradi novo nastalih 
okoliščin v gozdu (prekomerne škode, ujme ipd.). 

Nadaljnja pomembna naloga območnih skupnosti je, da 
sodelujejo v procesu družbenega planiranja pri spremembi 
namenske rabe prostora in pri vseh posegih v gozdove za 
gradnjo različnih objektov. K tem posegom dajejo soglasje, 
glede njihovega vpliva na splošne koristne funkcije gozdov. 
Pri tem je pomembno, da območne skupnosti v splošnih aktih 
zagotovijo operativnost, da se bodo v predpisanem roku 
(enega meseca) lahko opredelili s soglasji do nameravanih 
posegov v gozdove. 

Območne skupnosti tudi usmerjajo sredstva za regenera- 
cijo gozdov in zagotavljajo njihovo smotrno in racionalno 
uporabo. Pri območni skupnosti se tudi združujejo sredstva, 
ki jih gozdnogospodarske organizacije in porabniki lesa na- 
menjajo za hitrejše odpiranje gozdov z gozdnimi cestami. 

Republiška skupnost sprejema enotno metodologijo za 
oblikovanje elementov za sklepanje samoupravnih sporazu- 
mov o temeljih plana vseh samoupravnih interesnih skupnosti 
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za gozdarstvo in sprejema na področje gospodarjenja z goz- 
dovi dogovor o temeljih plana SR Slovenije. Poleg tega pa se 
v republiški skupnosti usmerja tisti del sredstev za regenera- 
cijo gozdov, ki se uporablja za melioracije in pogozdovanje na 
območju vse Slovenije ter del sredstev za odpiranje gozdov z 
gozdnimi cestami tistih predelov Slovenije, kjer je potrebno z 
združenimi sredstvi pospešiti razvoj gozdnega cestnega 
omrežja. 

2. Planiranje v gozdnogospodarskih organizacijah in sa- 
moupravnih interesnih skupnostih za gozdarstvo se izvaja po 
splošnih predpisih, z zakonom so le podrobneje opredeljeni 
elementi za pripravo predloga o temeljih plana, ki jih uporab- 
niki in izvajalci med seboj uskladijo. Skladno z nalogami 
območnih skupnosti oziroma republiške skupnosti je v pred- 
logu zakona opredeljena tudi osnovna vsebina samoupravnih 
sporazumov o temeljih plana. 

Razmejitev med plani in gozdnogospodarskimi načrti je 
dana že v splošnih določbah, v tem podpoglavju pa je podrob- 
neje opredeljena povezava med njimi in sicer tako, da se 
zagotavlja usklajenost med načrti kot strokovno osnovo in 
planskimi akti. Predložena rešitev je drugačna kot v osnutku 
zakona ter je usklajena v interesornem sodelovanju s pripom- 
bami in stališči, ki so bili ob tem sodelovanju še dodatno 
posredovani. 

Ustava SR Slovenije v 102. in 103. členu določa, da je treba 
z zakonom določiti splošne pogoje za uporabo oziroma izko- 
riščanje gozdov. V skladu s to določbo so v 3. členu predloga 
zakona podrobneje opredeljeni splošni pogoji, pod katerimi 
je potrebno gozdove uporabljati in z njimi gospodariti, da se 
zagotovi njihovo smotrno izkoriščanje. Pri tem je naloga goz- 
dnogospodarskih načrtov, da na podlagi bioloških zakonitosti 
razvoja gozdov podrobno opredelijo te splošne pogoje in dajo 
strokovne usmeritve za gospodarjenje z gozdovi. 

Naloga gozdnogospodarskih načrtov je nadalje, da razde- 
lijo gozdni prostor po osnovnih ureditvenih enotah (oddel- 
kih), podrobno proučijo stanje gozdov, rastiščne razmere in 
razvoj gozdov po teh enotah ter posredujejo, ob upoštevanju 
splošnih pogojev za smotrno izkoriščanje gozdov, strokovne 
možnosti, ki so podlaga za pripravo planskih aktov. Gozdno- 
gospodarski načrti dajejo možnosti izkoriščanja gozdov za 
10-letno obdobje in na ta obseg izkoriščanja (etat) vezani 
obseg gozdnogojitvenih in varstvenih del, ki je uravnotežen 
na zahteve, ki jih postavlja zakon s splošnimi pogoji. S plan- 
skimi akti pa se določa letna in srednjeročna dinamika poseka 
in gozdnogojitvenih ter varstvenih del v skladu z ekonom- 
skimi, kadrovskimi in tehnološkimi možnostmi. 

Razmejitev med gozdnogospodarskimi načrti in planskimi 
akti dejansko povezuje gospodarjenje z gozdovi v organsko 
celoto, kjer dajejo gozdnogospodarski načrti biološke okvire, 
planski akti pa vse družbeno-ekonomske komponente, ki 
omogočajo in definirajo gospodarjenje z gozdovi. 

Gozdnogospodarski načrti, ki opredeljujejo pogoje za smo- 
trno izkoriščanje gozdov, so obvezni, saj razčlenjujejo z zako- 
nom določene pogoje za smotrno izkoriščanje gozdov in 
krepitev njihovih splošno koristnih funkcij. Njihovo izvrševa- 
nje mora biti v skladu z opredeljenimi pogoji, ter je neizvrše- 
vanje v načrtih podrobno opredeljenih pogojev sankcioni- 
rano. 

3. Zagotavljanju sredstev za dejavnosti posebnega druž- 
benega pomena je bilo v pripravi novega zakona o gozdovih 
dana posebna pozornost. Potrebno je bilo poiskati najustrez- 
nejše rešitve, usklajene z družbenogospodarskim sistemom 
in v skladu s potrebami po trajnem vlaganju v gozdove ob 
tem, ko se te potrebe prostorsko in časovno hkrati z razvojem 
gozdov spreminjajo v stoletni gozdni proizvodnji. 

Predvsem se je ugotovilo, da pri vlaganjih v regeneracijo 
gozdov ne moremo umetno ločiti enostavne in razširjene 
gozdnobiološke reprodukcije z oziram na to, v kakšnem sta- 
nju so gozdovi, v katerih izvajamo gozdnogojitvena dela. V 
gozdovih z ustrezno drevesno zasnovo (ohranjeni gozdovi) 
kot v gozdovih s slabo in neustrezno drevesno zasnovo (malo- 
donosni gozdovi in gozdovi v nastajanju), se izvajajo namreč 
povsem enaka gozdnogojitvena dela, razlika je le v obsegu 
teh del, intenziteti dela ter s tem povezanim obsegom potreb- 
nih sredstev. Zato so v predlogu zakona vsa sredstva za 
biološka vlaganja v gozdove obravnavana kot sredstva za 
regeneracijo gozdov, ki so vsebinsko opredeljena v 40. členu 
zakona o amortizaciji osnovnih sredstev TOZD in drugih upo- 

rabnikov družbenih sredstev (Uradni list SFRJ, št. 58/76). 
Določbe tega zakona, ki se srcer nanašajo le na družbene 
gozdove, se smiselno uporabljajo tudi pri zagotavljanju sred- 
stev za zasebne gozdove, kar je potrebno zaradi uspešnega 
uveljavljanja skupnega gospodarjenja z gozdovi, ne glede na 
lastništvo. 

Skladno s takim pristopom in upoštevanjem pripomb vseh 
zborov Skupščine SR Slovenije, sredstva za regeneracijo goz- 
dov ne vključujejo sredstev za odpiranje gozdov z gozdnimi 
cestami. 

Zagotavljanje sredstev za regeneracijo gozdov se v pred- 
logu zakona ureja enotno v 35. členu in temelji na zagotavlja- 
nju sredstev v ceni gozdnih lesnih sortimentov, ki jih gozdno- 
gospodarske organizacije obračunavajo iz celotnega pri- 
hodka. 

Obseg sredstev se določa glede na prodajno vrednost goz- 
dnih lesnih sortimentov. To je tudi osnova za določitev najniž- 
jega obsega sredstev za regeneracijo gozdov (13%), ki še 
zagotavlja dovolj sredstev za varstvena, gojitvena in uredi- 
tvena dela ter za začrtan obseg melioracij malodonosnih 
gozdov in pogozdovanj ter drugih del, ki so povezana z 
opravljanjem dejavnosti posebnega družbenega pomena 
(znanstveno raziskovalno delo, delovanje samoupravnih in- 
teresnih skupnosti za gozdarstvo ipd.). Spodnja meja obsega 
sredstev za regeneracijo gozdov zagotavlja, da ne bo prišlo 
do zmanjševanja vlaganj v gozdove, kar bi ogrožalo nadaljnje 
naraščanje donosov. Zgornja meja obsega sredstev je dolo- 
čena v skladu z zakonom o amortizaciji in v višini, ki temelji na 
obsegu vlaganj v preteklih desetletjih. 

Sredstva za regeneracijo gozdov od prodajne vrednosti 
gozdnih iesnih sortimentov, gozdnogospodarske organiza- 
cije združujejo na podlagi samoupravnega sporazuma o zdru- 
žitvi v gozdnogospodarsko delovno organizacijo, pri gozdno- 
gospodarski delovni organizaciji. Uporabljajo se v skladu s 
planskimi akti te delovne organizacije in območne skupnosti, 
ki temelje na strokovnih možnostih, podanih z gozdnogospo- 
darskimi načrti območij in za dela posebnega družbenega 
pomena, vsebovana v gozdnogospodarskih načrtih gospo- 
darskih enot. S tako rešitvijo je zagotovljeno uspešno izvaja- 
nje gospodarjenja z gozdovi v vseh njihovih razvojnih fazah 
skozi stoletno obdobje, ki se prostorsko in časovno spremi- 
njajo ne glede na trenutno organiziranost gozdarstva. 

4. Družbenoekonomski odnosi v območni skupnosti za goz- 
darstvo se urejajo med udeleženci, tj. skupnostjo in gozdno- 
gospodarskimi organizacijami, ki opravljajo dejavnosti po- 
sebnega družbenega pomena, v svobodni menjavi dela na 
podlagi vrednotenja rezultatov dela preko samoupravno do- 
govorjene cene za posamične storitve iz dejavnosti poseb- 
nega družbenega pomena. 

S samoupravnimi sporazumi o temeljih plana območne 
skupnosti za gozdarstvo se udeleženci zato sporazumejo o 
standardih in normativih za opravljanje del za varstvo, gojenje 
in urejanje gozdov in o kriterijih in merilih za oblikovanje cen 
posamičnih storitev. S tem samoupravnim sporazumom ude- 
ženci določijo tudi skupne interese in cilje ter uredijo medse- 
bojne odnose, pravice, obveznosti in odgovornosti v svobodni 
menjavi dela v območni skupnosti. Gozdnogospodarske or- 
ganizacije in območna skupnost za gozdarstvo zato spreje- 
majo plane sočasno v medsebojni povezanosti in odvisnosti. 
V samoupravnem sporazumu o temeljih plana območne ozi- 
roma republiške skupnosti se udeleženci tudi dogovorijo o 
načinu nadzora nad izvajanjem sporazuma in s tem tudi o 
vrednotenju rezultatov dela izvajalcev na količino in kakovost 
izvršenega dela. 

5. Delež malodonosnih gozdov, ki bi jih bilo potrebno po- 
stopno usposobiti za redno proizvodnjo, je po posameznih 
gozdnogospodarskih območjih zelo različen. Z večjim dele- 
žem teh gozdov se zmanjšuje tudi ekonomska sposobnost 
gozdnogospodarskih organizacij, da same zagotovijo sred- 
stva za melioracijo teh gozdov na svojem območju. Pri tem 
ima poseben položaj kraško gozdnogospodarsko območje, 
kjer je delež ohranjenih gozdov ie okoli 38%, ostalo so varo- 
valni aH lesno proizvodno manj pomembni gozdovi. Naloga 
gozdarstva je, da gospodari z vsemi gozdovi, ne glede na 
svojo prostorsko organiziranost, v skladu s pogoji iz 3. člena 
predloga zakona. Zato je dolžno zagotavljati in združevati 
sredstva za regeneracijo gozdov, ki so namenjena za meliora- 
cije in pogozdovanja in jih po skupnem programu smotrno in 
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racionalno vlagati s tem namenom v gozdove v okviru Slove- 
nije. V predlogu zakona je zato določba, da gozdnogospodar- 
ske organizacije združujejo del sredstev za regeneracijo goz- 
dov pri republiški skupnosti za gozdarstvo, na podlagi sa- 
moupravnega sporazuma o temeljih plana republiške skup- 
nosti. 

Na kraškem gozdnogospodarskem območju je za zagotav- 
ljanje osnovne funkcije varovalnih in malodonosnih gozdov 
potrebno zagotoviti tudi sredstva za izvajanje teh dejavnosti 
posebnega družbenega pomena. V zvezi s tem so v predlogu 
zakona posebej opredeljene naloge republiške skupnosti za 
gozdarstvo, in sicer (čl. 20), da zagotavlja (preko samouprav- 
nega sporazuma o temeljih piana) sredstva za varstvo gozdov 
pred boleznim/ in škodljivci, vzdrževanje protipožarnih zidov 
in presek ter druge preventivne varstvene ukrepe, obnovo 
gozdov na pogoriščih in odkazilo drevja v lesnoprizvodno 
manj pomembnih gozdovih oziroma varovalnih gozdovih. Kot 
lesnoproizvodno manj pomembni gozdovi se štejejo gozdovi 
na rastiščih z nizkim proizvodnim potencialom, kjer so letni 
donosi pod 1 rrf/ha. Ti gozdovi služijo v lesnoproizvodnem 
pogledu le za samooskrbo kmetov. Torej gre za zagotavljanje 
sredstev za regeneracijo gozdov na okoli 62% gozdnih povr- 
šin na Krasu, še posebej pa republiška skupnost zagotavlja 
vsa sredstva za urejanje gozdov na kraškem gozdnogospo- 
darskem območju. 

Varstvo gozdov na kraškem gozdnogospodarskem ob- 
močju pred požarom ureja predlog zakona v 18. členu, tako 
da so upoštevane naloge organizacij, samoupravnih in druž- 
benopolitičnih skupnosti s kraškega gozdnogospodarskega 
območja kot so opredeljene z zakonom o splošni ljudski 
obrambi in družbeni samozaščiti (Uradni list SRS, št. 35/82) 
ter zakonom o varstvu pred požarom (Uradni list SRS, št. 
2/76). 

Obseg sredstev za regeneracijo gozdov, namenjenih za 
melioracije, pogozdovanja ter za izvajanja dejavnosti poseb- 
nega družbenega pomena na kraškem gozdnogospodarskem 
območju, je v predlogu zakona določen v odnosu na prodajno 
vrednost gozdnih lesnih sortimentov v višini najmanj 3% od te 
vrednosti, določi pa se v samoupravnem sporazumu o teme- 
ljih plana republiške skupnosti. Obseg teh sredstev bi omogo- 
čal redno zagotavljanje sredstev za navedene dejavnosti na 
kraškem območju (cca 25 milijonov letno, po cenah iz leta 
1983) in melioracijo malodonosnih gozdov v Sloveniji v na- 
slednjih 35 letih. 

Ker po veljavnem zakonu o gozdovih zagotavljajo sredstva 
za regeneracijo gozdov tudi porabniki lesa, in sicer v višini 1 % 
od nabavne vrednosti gozdnih lesnih sortimentov, ki jih obra- 
čunavajo v breme dohodka, je v prehodnih določbah (čl. 93) 
določilo, da porabniki gozdnih lesnih sortimentov še nadalje 
plačujejo sredstva za regeneracijo gozdov republiški skupno- 
sti (1,5% zaradi obveznosti za Kras in povečanega programa 
melioracij), dokler ne prevzamejo te obveznosti gozdnogo- 
spodarske organizacije, ki jim bo priznana v prodajni ceni 
gozdnih lesnih sortimentov. 

S tako rešitvijo financiranja vlaganj v gozdove za njihovo 
biološko reprodukcijo je odgovornost za pravilno gospodar- 
jenje z gozdovi osredotočena pri gozdnogospodarskih orga- 
nizacijah, združenih v gozdnogospodarskih delovnih organi- 
zacijah, ki izvajajo zakon o gozdovih in po tem zakonu tudi 
zagotavljajo sredstva za svoje obveznosti. Za pravilno, smo- 
trno in racionalno porabo sredstev za regeneracijo gozdov, 
kot tudi za usklajevanje interesov med panogami zaradi smo- 
trnega gospodarjenja z gozdovi (varstva, gojenja in skrbi za 
biolško ravnovesje v gozdovih) pa prevzemajo soodgovornost 
samoupravne interesne skupnosti za gozdarstvo. 

Ker se v okviru dejavnosti varstva, gojenja in urejanja goz- 
dov izvajajo različne vrste del in ker se sredstva za regenera- 
cijo gozdov uporabljajo tudi za strokovni razvoj teh dejavnosti 
ter za financiranje samoupravnih interesnih skupnosti za goz- 
darstvo, bo republiški upravni organ, pristojen za gozdarstvo, 
podrobneje določil strokovne okvire, kaj se šteje za regenera- 
cijo gozdov. 

6. Del dohodka, ki je rezultat dela v izjemno ugodnih narav- 
nih pogojih ali je rezultat izjemnih ugodnosti na trgu ali 
drugih izjemnih ugodnosti za pridobivanje dohodka, ugotav- 
ljajo temeljne organizacije združenega dela, ki gospodarijo z 
družbenimi gozdovi. Kriterije in merila za ugotavljanje tega 
dela dohodka določijo temeljne organizacije združenega dela 

v samoupravnem sporazumu. Dokler ne bo tak sporazum 
sprejet, ugotavljajo temeljne organizacije združenega dela ta 
del dohodka na podlagi prehodnih določb (94. člen). Ta člen 
povzema za prehodno obdobje dosedanji način ugotavljanja 
dela dohodka iz 12. člena veljavnega zakona o gozdovih. 

Ta sredstva se uporabljajo v skladu s samoupravnim spora- 
zumom o združitvi v gozdnogospodarsko delovno organiza- 
cijo za skladnejši razvoj temeljnih organizacij združenega 
dela na podlagi vlaganj v gozdove v družbeni lastnini v posa- 
meznem gozdnogospodarskem območju in to predvsem za 
odpiranje gozdov z gozdnimi cestami, tehnološko opremo za 
gospodarjenje z gozdovi in za nakup gozdov. S tako rešitvijo 
se zagotavljajo sredstva za načrtno in usklajeno odpiranje 
družbenih gozdov v gozdnogospodarskem območju in z 
združevanjem teh sredstev s sredstvi kmetov (absolutna 
renta), se bo lahko realiziral dolgoročni program gozdarstva, 
ki predvideva, da bo letno zgrajeno 350 km gozdnih cest, tako 
da bi v naslednjih 30 letih dosegli tehnologiji in gospodarskim 
pogojem ustrezno odprtost gozdov z gozdnimi cestami. Za 
hitrejše intenziviranje gospodarjenja z gozdovi je predvideno, 
da gozdnogospodarske organizacije del teh sredstev združu- 
jejo z organizacijami - porabniki lesa pri območni skupnosti 
za gozdarstvo in tako zagotovijo dodatna sredstva za pospe- 
šeno odpiranje gozdov z gozdnimi cestami (38. člen). Organi- 
zacije - porabniki lesa združujejo sredstva za ceste iz čistega 
dohodka. 

7. Skupno gospodarjenje. Na podlagi izhodišč v splošnih 
določbah predloga zakona je v tem podpoglavju določeno, da 
se delavci ter delavci in združeni kmetje združujejo v gozdno- 
gospodarskem območju v delovno organizacijo, v kateri za- 
gotavljajo skupni družbenoplanski razvoj vseh gozdov ne 
glede na lastništvo, sodelujejo v delu območne skupnosti in 
sprejemajo skupne planske akte. Merila vsebovana v pred- 
logu zakona za organiziranje gozdnogospodarskih temeljnih 
organizacij združenega dela in temeljnih organizacij koope- 
rantov se podrobneje razčlenijo v družbenem dogovoru. Med- 
sebojna razmerja pri ustvarjanju skupnega prihodka na pod- 
lagi proizvodnega sodelovanja, urejajo gozdnogospodarske 
organizacije v samoupravnem sporazumu o združitvi v goz- 
dnogospodarsko delovno organizacijo. Delavci temeljnih or- 
ganizacij združenega dela, ki so med seboj povezane s skup- 
nim delom na skupnem proizvodu (družbeni gozdovi) pa 
urejajo medsebojna razmerja s posebnim samoupravnim spo- 
razumom. 

III. DRUGE REŠITVE V POSAMEZNIH ČLENIH, 
KI SO DRUGAČNE KOT V OSNUTKU ZAKONA 

46. člen 
V tem členu je, v primerjavi z osnutkom zakona, le določba 

o načinu odločanja o skupnih zadevah gospodarjenja z goz- 
dovi. Opuščeno je besedilo drugega odstavka 51. člena 
osnutka zakona o soodločanju predstavnikov družbenopoli- 
tičnih skupnosti, ker je bilo pri delu medresorne delovne 
skupine v okviru skupščine SRS dogovorjeno, da to ni nujno, 
ker ni treba celotnega instrumentarija iz 51. člena Ustave 
povsod uporabljati. Z zakonom se namreč daje jasna razmeji- 
tev med plani in načrti, usmerjanje družbenih interesov pa je 
zagotovljeno v samoupravnih interesnih skupnostih ter z 
vsemi drugimi oblikami, ki so uveljavljene preko skupnega 
gospodarjenja z gozdovi. 

50. člen 
Ta člen je nov in podrobneje določa, kaj storiti z gozdnimi 

lesnimi sortimenti, ki jih je lastnik gozda pridobil v skladu z 
zakonom za domačo porabo, pri tem pa je zanemaril aH 
njihovo izdelavo, spravilo in odvoz iz gozda, tako da les 
propada. Zaradi zmanjševanja uporabne vrednosti teh goz- 
dnih lesnih sortimentov se povečujejo zahteve za pridobitev 
lesa za domačo porabo, po drugi strani pa z insekti napadeni 
gozdni lesni sortimenti ogrožajo biološko stabilnost gozda in 
druge izdelane gozdne lesne sortimente, ki so v procesu 
pridobivanja. Ugotovitev, kdaj gozdni lesni sortimenti v gozdu 
propadajo, ker niso bili pravočasno odpeljani, strokovno ni 
sporna, če se zapisniško ugotovi vrste in obseg napak, nasta- 
lih zaradi glivic oziroma insektov in ki so kot tovrstne napake 
opredeljene tudi v JUS o proizvodih izkoriščanja gozdov. 
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53. člen 
Ta člen je dopolnjen in določa osnovne pogoje za spravilo 

in prevoz gozdnih lesnih sortimentov zaradi zaščite tal in 
varstva okolja. Podrobnosti se bodo uredile s pravilnikom o 
gozdnem redu. 

57. člen 
Nova sta prvi in drugi odstavek. V drugem odstavku je 

predvidena omejitev gibanja občanov in gojenja divjadi v 
ograjenih delih gozda in sicer zaradi varstvenih oziroma goji- 
tvenih ukrepov. 

Zaradi neusklajenosti med gozdnim in lovnim gospodarje- 
njem se morajo gozdarji vse pogosteje posluževati ograjeva- 
nja gozdnih površin, da preprečijo dostop divjadi in s tem 
zagotovijo obnovo gozda. Ker so gozdovi v pomlajevanju že 
akutno ogroženi zaradi divjadi, je potrebno dati zakonsko 
osnovo za varstvene ukrepe, s katerimi se prepreči dostop in 
gojenje divjadi na ograjenih območjih. Dostop in gibanje 
občanov v teh ograjenih območjih pa je treba prepovedati 
zato, ker lahko poškodujejo ograde oziroma jih pustijo odprte 
in s tem omogočijo dostop divjadi, poleg tega je te podmla- 
jene gozdove potrebno občasno tretirati z zaščitnimi sredstvi 
pred insekti, ki lahko škodujejo zdravju občanov. 

Ti ukrepi pa so le začasni in trajajo toliko časa, dokler se ne 
dosežejo gojitveni cilji. 

59. člen 
Ta člen se v primerjavi z osnutkom razlikuje v tem, da 

lastnik oziroma uporabnik kmetijskega zemljišča ni dolžan 
dopustiti spravila gozdnih lesnih sortimentov (vlačenje po 
tleh), dolžan pa je dovoliti začasen prevoz in začasno zložitev 
gozdnih lesnih sortimentov na svojem zemljišču izven rastne 
dobe. 

Nov je tudi sedmi odstavek tega člena, po katerem je tisti, ki 
spravlja gozdne lesne sortimente poleg nadomestila za upo- 
rabo tujih zemljišč, dolžan plačati tudi odškodnino, če s 
svojim ravnanjem povzroči škodo na teh zemljiščih. 

59. in 60. člen 
Na ta člena so bile v vseh razpravah ob osnutku zakona 

dane številne in nasprotujoče si pripombe. Predlagatelj je pri 
urejanju teh vprašanj izhajal iz stališča, da je potrebno zago- 
toviti evidenco nad izvorom hlodovine ter izvrševanje varstve- 
nih ukrepov za preprečevanje širjenja insektov in bolezni. 

V predlogu zakona je predvideno, da se s tem zakonom 
ureja le vprašanje žaganja lesa, ki ga kmetje pridobijo za 
neposredno uporabo po določbah 48. člena, .fer evidenca o 
žaganju lesa tako na žagah kmetov kot drugih žagah. Lastniki 
gozdov lahko žagajo na svoji žagi samo hlode in obli tehnični 
les, ki so ga dobili za neposredno lastno uporabo, te sorti- 
mente za potrebe občanov pa lahko žagajo le s posebnim 
dovoljenjem. Ti gozdni lesni sortimenti morajo biti označeni 
oziroma (za sortimente, pridobljene izven gozda) morajo imeti 
lastniki žag potrdilo o njihovem izvoru. 

Z evidenco o žaganju navedenih sortimentov se omogoča 
nadzor nad njihovim izvorom ter izvajanje varstvenih ukrepov 
pri zatiranju drevesnih bolezni in insektov. 

65. člen 
Ta člen je delno spremenjen, tako da vsebuje prejšnje 

pogoje o gojenju divjadi in pogoje za usklajevanje gozdnega 
in lovnega gospodarjenja, ki jih vsebuje Uredba o urejanju 
posameznih razmerij iz zakona o gozdovih. Ker se z gozdno- 
gospodarskimi načrti daje biološke strokovne osnove za var- 
stvo in gojenje gozdov ter za ohranjanje biološkega ravno- 
težja v gozdovih, morajo obravnavati tudi divjad kot po- 
membni element gozdne biocenoze. Divjad obravnavajo 
vzporedno z razvojno fazo gozdov in usklajenostjo med po- 
nudbo hrane, ki jo daje gozd v posameznih razvojnih fazah ter 
vrsto in številčnostjo divjadi. Na usklajenost se sklepa po 
stopnji poškodovanosti tistega dela podmladka drevja, ki je 
pomembno za pravilen razvoj gozda. Pri tem se izhaja iz 
podatkov o vrsti in številčnosti divjadi iz lovskogospodarskih 
načrtov in se z ozirom na ugotovljeno stanje v gozdu in 
določen način gospodarjenja z gozdovi v naslednjem deset- 
letju (pripravljalne sečnje za podmladitev, sadnja, spopolnje- 

vanje, vrsta nege ipd.) ugotovi z gozdnogospodarskimi načrti 
ali je ustrezna številčnost tistih vrst lovne divjadi, ki bi sicer 
onemogočale uspešnost izvedbe gozdnogospodarskih del v 
tem obdobju, ali pa bi zahtevalo zavarovanje teh del nesora- 
merno visoke stroške. 

67. člen 
Po tej določbi se gozdovi s posebnim vojaškim namenom 

ne določajo več na podlagi tega zakona, in sicer zato, ker 
zakon o splošni ljudski obrambi (Uradni list SFRJ, št. 21/82) 
določa postopke za razglašanje gozdov s posebnim vojaškim 
namenom. V odločbi o razglasitvi teh gozdov pa se določi tudi 
organizacija združenega dela, ki gospodari s temi gozdovi in 
vse druge zadeve. Zato je v prehodnih določbah (88. člen) 
predvideno, da se določbe tega zakona uporabljajo za goz- 
dove s posebnim vojaškim namenom le, če je tako predvideno 
v odločbi o njihovi razglasitvi. 

V primerjavi z osnutkom zakona v predlogu zakona ni več 
posebnih določb o prenosu gozdov iz enega območja v 
drugo, ker je po drugem odstavku 4. člena predloga zakona 
za spreminjanje območij pristojen Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije na podlagi mnenj SIS za gozdarstvo, in zato tega ni 
potrebno ponovno določati. Zakon o naravni in kulturni dedi- 
ščini (Uradni list SRS, št. 1/81) uvršča med naravno dediščino 
tudi gozdove, ki so razglašeni za naravne znamenitosti. Zato 
je spremenjena vsebina tega člena tako, da se uvrščajo v 
gozdove s posebnim namenom vsi gozdovi, ki so razglašeni 
kot del naravne dediščine po navedenem zakonu. S tem 
zakonom, ki določa pogoje za določanje in varstvo naravne 
dediščine, se v celoti pokrivajo pogoji za uporabo in smotrno 
izkoriščanje gozdov, ki so določeni v predlogu zakona o 
gozdovih (3. in 17. člen) in ki veljajo za vse gozdove ne glede 
na lastništvo. Zato je dana potencialna možnost, da se vzpo- 
redno z razvojem in naraščanjem potreb delovnih ljudi in 
občanov po posebnem varstvu gozdov, izločijo posamezni 
gozdovi iz katerega koli predela Slovenije, v skladu z njihovo 
kulturno, znanstveno, zgodovinsko oziroma estetsko vre- 
dnostjo in razglasijo kot naravna znamenitost po zakonu o 
naravni in kulturni dediščini. Podrobnosti o kriterijih za izlo- 
čanje posameznih dreve- ili skupin drevja kot naravni spo- 
menik, oziroma popolna „• fita dre v debelejših kot 120 cm, 
ureja Uredba o urejanju posameznm razmerij iz zakona o 
gozdovih (Uradni list SRS, št. 8/75) in bo enako urejeno tudi z 
novelacijo te Uredbe. 

V gozdove s posebnim namenom, ki se razglašajo po za- 
konu o gozdovih tako sodijo le gozdovi, ki vršijo posebne 
funkcije v določenem okolju aH so namenjeni za druge po- 
sebne namene (raziskavo, gojitev divjadi, zeleni pas ipd.). 

70. člen 
Ta člen je nov in določa pogoje za načrtovanje, gradnjo, 

vzdrževanje in uporabo gozdnih cest zaradi varstva gozdnih 
tal, preprečevanja erozije in varstva širšega okolja. 

78. člen 
Ta določba je potrebna zato, ker so v praksi nastali pro- 

blemi, ko so se pojavljale težnje, da naj bi celo družbene 
gozdove dajali v zakup. Zakup gozdov je v nasprotju z intenci- 
jami tega zakona, saj po tem zakonu gospodarijo z gozdovi 
delavci in kmetje v gozdnogospodarskih organizacijah iz 48. 
in drugih členov pa izhaja, da imajo pravice do gozdnih lesnih 
sortimentov za lastno neposredno porabo itd., le lastniki 
gozdov in ne zakupniki. 

82. in 83. člen 
Dopolnjene so določbe o pooblastilih gozdarskih inšpek- 

torjev, ki doslej niso imeli nekaterih pooblastil za ukrepanje 
pri odpravljanju pomanjkljivosti v gospodarjenju z gozdovi. S 
tem postane nadzor bolj učinkovit, obenem pa je odgovornost 
inšpektorjev večja. 

84. in 87. člen 
V kazenskih določbah so glede na spremembe opredeljene 

kazni za gospodarske prestopke in prekrške. Povišana je tudi 
minimalna kazen za gospodarski prestopek od 5000 na 20.000 
din, kar je usklajeno z zakonom o gospodarjenju z gozdovi. 

Pri pripravi zakona predlagatelj nekaterih dodatnih vsebin- 
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skih pripomb, podanih k delovnemu gradivu, ni mogel upo- 
števati. Te pripombe so zlasti: 

1. Pripomba Triglavskega narodnega parka (TNP), ki se 
nanaša na dopolnitev 3. odstavka 19. člena ni upoštevana, ker 
so tu navedene le samoupravne organizacije in skupnosti z 
delokrogom na vsem ozemlju SR Slovenije. TNP pa se zdru- 
žuje v samoupravne interesne skupnosti za gozdarstvo že po 
9. členu tega zakona in so člani te skupnosti. 

2. Upoštevana tudi ni pripomba TNP, da se v republiški 
skupnosti za gozdarstvo (26. člen) »zagotavlja obseg sredstev 
za dejavnosti naravovarstvene nadzorne službe in druge na- 
loge TNP, ki so pomembne za varstvo gozdov na njihovem 
območju«. Varstvo gozdov zajema varstvo gozdov pred bolez- 
nimi, insekti, glodalci, divjadjo in požarom in je kot taka 
dejavnost posebnega družbenega pomena. Varstvo gozdov 
vsebuje preventivne in represivne ukrepe, ki se izvajajo v 
sklopu gojenja in izkoriščanja gozdov ter z njimi tvorijo or- 
gansko celoto. Varstvo in gojenje gozdov ter skrb za ohrani- 
tev biološkega ravnovesja v gozdovih je osnovna naloga ob- 
močnih skupnosti, dočim se v republiški skupnosti delavci, 
delovni ljudje in občani sporazumevajo o zadevah, ki se 
nanašajo na skladnejši razvoj in optimalno izkoriščanje goz- 
dov.v SR Sloveniji. Delovna organizacija TNP opravlja čuvaj- 
sko in nadzorno službo za usmerjanje rekreacije in turizma ter 
opremlja prostor TNP za te potrebe. Za opravljanje teh dejav- 
nosti zainteresirane organizacije in skupnosti usklajujejo in- 
terese (druga alinea 17. člena) in lahko tudi združujejo sred- 
stva za zadovoljevanje svojih potreb. 

3. Ni upoštevana pripomba TNP k delovnemu gradivu za 
predlog zakona, da naj se posebej opredeli kot gozd s poseb- 
nim namenom »izločene površine starega gozda, ki so opre- 
deljene in pomembne kot rastišča velikega petelina«. V pred- 
logu zakona je v točki d) 67. člena že določba, da se gozdovi, 
ki so namenjeni za gojitev divjadi, lahko razglasijo za gozdove 
s posebnim namenom. Ekotope in biotope redkih živalskih 
vrst, kot je primer velikega petelina, se lahko zaščiti kot del 
naravne dediščine po zakonu o varstvu naravne in kulturne 

dediščine. Ker gre za lovno divjad po zakonu o varstvu, gojitvi 
in lovu divjadi, ki je trenutno le dogovorno zaščitena (z izjemo 
TNP, kjer je divji petelin zaščiten), je potrebno najprej doseči 
trajno varstvo te redke ptice in nato na podlagi zakona o 
naravni in kulturni dediščini doseči varstvo biotopov velikega 
petelina oziroma, če gre za obsežnejša gozdna območja, je 
primerneje razglasiti gozdove s posebnim namenom po 67. 
členu predloga zakona. 

IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 
ZAKONA 

V predlogu zakona niso predvidene nove naloge za organe 
družbenopolitičnih skupnosti, zato se delo tem organom ne 
bo povečalo in ne bodo potrebna dodatna finančna sredstva 
iz proračunov družbenopolitične skupnosti za izvedbo tega 
zakona. 

Glede na veljavno ureditev predstavljajo predložene rešitve 
v predlogu zakona novo finančno obveznost za gozdnogo- 
spodarske organizacije, zagotavljanje vseh sredstev za rege- 
neracije gozdov, ki so potrebna za zagotavljanje pravilnega 
gospodarjenja z vsemi gozdovi v SR Sloveniji. 

Povečano obveznost za te organizacije pomeni tudi sofi- 
nanciranje dejavnosti posebnega družbenega pomena na 
kraškem gozdnogospodarskem območju, kajti do leta 1980 so 
za to območje zagotavljale sredstva na podlagi družbenega 
dogovora tudi SR Slovenija in občine s tega območja. Svoje 
obveznosti za zagotavljanje sredstev za regeneracijo gozdov 
bodo gozdnogospodarske organizacije lahko izvrševale, ker 
bodo zagotavljale ta sredstva v celoti v ceni gozdnih lesnih 
sortimentov. Dokler ta določba predloga zakona ne bo realizi- 
rana, bodo dodatna sredstva v višini 1,5% še naprej zagotav- 
ljali porabniki gozdnih lesnih sortimentov. 

Povračilo za uporabo gozdnih cest (73. člen predloga za- 
kona) pa bodo po uveljavitvi zakona dolžni plačati uporabniki 
gozdnih cest, ki trajno aH začasno čezmerno uporabljajo 
gozdne ceste. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 
Komisija za proučevanje in razvijanje metod in načinov ter pogojev delegatskega odločanja 
v Skupščini SR Slovenije      

USMERITVE, PREDLOGI IN STALISCA 

Komisije za preučevanje in razvijanje metod in načinov ter 

pogojev delegatskega odločanja v Skupščini SR Slovenije 

ob obravnavi nekaterih vprašanj pri uresničevanju 

zakonodajne politike republike 

Objavljamo Usmeritve, predloge In stališča, ki jih je 
sprejela Komisija za proučevanje in razvijanje metod in 
načinov ter pogojev delegatskega odločanja v Skupščini 
SR Slovenije, (izvoljena na zborih 27. 12. 1983), na svoji 4. 
seji, ki je bila 12. 7. 1984. Sprejeti zakjučki so nastali na 
podlagi širšega gradiva o razvijanju metod, načinov ter 
pogojev delegatskega odločanja, ki je zajemalo obdobje 
delovanja Skupščine SR Slovenije po sprejemu stališč in 
priporočil Skupščine SR Slovenije o nekaterih vprašanjih 
nadaljnjega uveljavljanja delegatskega sistema in delegat- 
skih odnosov (Poročevalec št. 19 od 2. 8. 1983). Usmeritve, 
predlogi in stališča se nanašajo na uresničevanje zakono- 
dajne politike republike, potrjevanje samoupravnih sploš- 
nih aktov ter uresničevanje skupščinskih stališč in pripo- 
ročil o uveljavljanju delegatskega sistema in delegatskih 
odnosov. 

Komisija predlaga, da naj delegacije, občinske skup- 
ščine, skupine delegatov in ustrezna delovna telesa Skup- 
ščine SR Slovenije ter njen Izvršni svet in upravni organi 
pri svojem delu upoštevajo na Komisiji sprejete usmeritve, 
predloge in stališča kot izraz težnje po takšnem razvijanju 
metod in načinov dela Skupščine SR Slovenije in njenih 

zborov ter delovnih teles, ki bo čimbolj v skladu z ustavno 
zasnovo delegatskega načina oblikovanja in odločanja te 
Skupščine. 

V obdobju po ustanovitvi je Komisija med drugim obrav- 
navala tudi probleme uporabePravilnika o ravnanju z gra- 
div! zaupne narave in predlagala Predsedstvu Skupščine 
SR Slovenije da začne postopek za takšno spremembo 
tega pravilnika, ki bo omogočil delegatom, da se lahko 
hitreje in temeljiteje seznanijo z vsebino tistih gradiv, ki 
nosijo oznako »strogo zaupno«. 

Na svoji 4. seji je Komisija sklenila, da sproži postopek 
za spremembo Poslovnika Skupščine SR Slovenije in 
naložila posebni strokovno-politični skupini, da pripravi 
gradivo za osnutek sprememb in dopolnitev poslovnika. 
Na podlagi obsežnejšega gradiva je Komisija ocenila, daje 
imela vsebina Poslovnika Skupščine SR Slovenije velik 
pomen pri prilagajanju in dograjevanju metod in vsebine 
delovanja skupščine zahtevam delegatskega sistema. Zato 
mora biti tudi v bodoče v ospredju delegatskih razprav 
vprašanje ugotavljanja vzrokov in odpravljanja neupravi- 
čenih kršitev poslovnika, na podlagi novih praktičnih izku- 
šenj pa ni niti ni potrebno bistveno posegati v poslovnik. 
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Kljub temu pa je Komisija ocenila, da bi nekatere spre- 
membe poslovnika prispevale k nadaljnjemu razvijanju 
metod in načinov, ki izhajajo iz ustavnega položaja Skup- t 
ščine SR Slovenije. Zato bo Komisija predlagala nekatere 
spremembe in dopolnitve poslovnika, ki se nanašajo pred- 
vsem na naslednje sklope vprašanj: 

- delovno področje, odločanje in medsebojni odnosi 
zborov, 

- roki za obravnavo gradiv, 
- postopek za izvolitve in odpoklica nosilcev nekaterih 

najpomembnejših funkcij. 
Komisija se bo omejila na predlaganje tistih sprememb 

in dopolnitev, ki so vsebinsko pomembnejše aH sicer 
nujne, ne pa drugih, kjer je ustrezne rezultate mogoče 
doseči s spremembo prakse ali ustreznim tolmačenjem 
veljavnih določb poslovnika. 

Komisija za proučevanje in razvijanje 
metod in načinov ter pogojev delegat- 
skega odločanja v Skupščini SR Slove- 
nije je na seji dne 12. 7. 1984 sprejela te- 
le 

USMERITVE, PREDLOGE IN 
STALIŠČA 

ob obravnavi: 
NEKATERA VPRAŠANJA PRI URE- 

SNIČEVANJU ZAKONODAJNE POLITI- 
KE REPUBLIKE 

1. Komisija ugotavlja, da je doslednej- 
še uresničevanje Resolucije o zakono- 
dajni politiki republike iz leta 1977 ter 
stališč in sklepov o njenem uresničevan- 
ju iz leta 1980 eden temeljnih pogojev za 
racionalizacijo dela v Skupščini SR Slo- 
venije in za zagotavljanje ustreznejših 
pogojev delegatskega odločanja v skup- 
ščini, zato je potrebno usmeritve iz reso- 
lucije dosledno upoštevati pri celotnem 
delu Skupščine SR Slovenije, zlasti pa v 
postopkih obravnave zakonov in drugih 
aktov, ki jih sprejema skupščina. 

2. Komisija ugotavlja, da so kritične 
ugotovitve v naši družbi o škodljivosti 
pojava pretiranega normiranja aktualne 
tudi z vidika normativne dejavnosti v 
Skupščini SR Slovenije. Pretirano normi- 
ranje je eden temeljnih vzrokov za preo- 
bremenjevanje Skupščine SR Slovenije 
in zato tudi ena poglavitnih ovir za racio- 
nalizacijo njenega dela in ustvarjanja po- 
gojev za delegatsko odločanje. Ker pa je 
na nekaterih področjih družbenega živ- 
ljenja normativno urejanje družbenih raz- 
merij nujno potrebno, je treba posebej 
ugotoviti, katera so taka področja. Pri 
normativnem urejanju družbenih razme- 
rij je treba izhajati iz presoje, v kolikšni 
meri normativne rešitve lahko pripomo- 
rejo k uveljavljanju in krepitvi temeljnih 
ustavnih pravic delovnih ljudi in občanov 
v združenem delu in v družbi nasploh. 

3. Pretirani normativizem je le včasih 
odraz zahtev predlagatelja in tistih druž- 
benih subjektov, ki dajejo pobude za 
sprejem zakonov in drugih splošnih ak- 
tov. Komisija meni, da je za odpravo pre- 
tiranega normiranja treba ugotoviti 
predvsem vzroke za ta pojav. Predvsem 
je treba ugotoviti, v katerih primerih je 
pretirano normiranje posledica različnih 
nepravilnosti v zakonodajni praksi, kdaj 
pa posledica objektivnih potreb po sprot- 
nem razreševanju nakopičenih težav, ki 
izvirajo iz zapletenih družbenih razmer, 
zlasti gospodarskih. Razmere, ki terjajo 
obsežno normativno dejavnost so nam- 
reč v veliki meri posledica nezadostnega 
uveljavljanja ekonomskih zakonitosti v 
našem ekonomskem sistemu. Treba je 
ugotoviti tudi, zakaj sami samoupravni 
subjekti iščejo izhod iz nastalih gospo- 

darskih težav v prisilnem urejanju zadev, 
ki jih je v okviru ustavne ureditve možno 
in potrebno reševati na samoupraven 
način. Pri tem je treba posebej analizirati 
vzroke za to, da samoupravni sporazumi 
in družbeni dogovori ne funkcionirajo 
dovolj uspešno kot instrument za urejan- 
je medsebojnih razmerij med sa- 
moupravnimi subjekti. 

Večkrat je pogosto spreminjanje in do- 
polnjevanje veljavne zakonodaje posledi- 
ca nedoslednosti in nedomišljenosti pri 
iskanju temeljnih izhodišč in rešitev v 
zakonodajnem procesu kot tudi pri pri- 
pravljanju predlogov v različnih fazah za- 
konodajnega postopka. Zaradi takih ne- 
pravilnosti prihaja do neizvrševanja za- 
konov, kar povzroča zahteve po novih 
predpisih namesto, da bi se družbena 
aktivnost usmerila v izvrševanje že spre- 
jetih zakonov. Zato je treba odločneje 
vztrajati pri tem, da se v prihodnje zago- 
tovi večja pravna konsistentnost celotne 
zakonodaje in odpravijo različne nedo- 
slednosti in nepravilnosti v normativni 
dejavnosti, ki otežkočajo ali celo onemo- 
gočajo učinkovito uveljavljanje sprejetih 
norm. 

V zakonodaji je treba zagotoviti zlasti 
dovolj širok prostor za uveljavljanje sa- 
moupravnega urejanja razmerij med sa- 
moupravnimi subjekti in za uresničevan- 
je ustavne vloge občine pri urejanju druž- 
benih odnosov, pri čemer je treba v večji 
meri prepuščati samim občinam in njiho- 
vim aktom odločitev o tem, kateri organ 
naj ureja določene zadeve oziroma odno- 
se, ki jih je treba urediti v okviru občinske 
pristojnosti. Prav tako je treba dosledne- 
je razmejiti zakonsko urejanje, s katerim 
bi morali urejati le temeljne družbene 
odnose in urejanje z izvršilnimi predpisi, 
ki bi morali v okviru pristojnosti izvršilnih 
in upravnih organov urejati ostale druž- 
bene odnose. 

4. Komisija predlaga, naj Zakono- 
dajno-pravna komisija pripravi celovitej- 
še poročilo o uresničevanje resolucije o 
zakonodjani politiki republike za obdob- 
je po sprejetih stališčih in sklepih Skup- 
ščine SR Slovenije v letu 1980. Analiza 
naj bi natančneje pokazala, v kakšni meri 
so napori za realizacijo že sprejetih 
usmeritev pripeljali do večje vsebinske in 
sistemske usklajenosti v delovanju in, ali 
je potrebno dograditi doslej sprejete 
usmeritve na tem področju. Pri pripravi 
analize naj Zakonodajno-pravna komisija 
upošteva tudi gradivo »Poudarki iz raz- 
prave na seji komisije 1. 3. 1984«, ki je 
sestavni del teh usmeritev, predlogov in 
stališč. * 

it ir it 

★ Priloga 

POTRJEVANJE 
SAMOUPRAVNIH 
SPLOŠNIH AKTOV 
SAMOUPRAVNIH 
ORGANIZACIJ IN 
SKUPNOSTI TER DRUGIH 
ORGANOV IN 
ORGANIZACIJ PO 
ORGANIH 
DRUŽBENOPOLITIČNIH 
SKUPNOSTI 

Komisija ugotavlja, da je za racionali- 
zacijo načinov in metod dela Skupščine 
SR Slovenije treba v prihodnje zakonsko 
obveznost skupščin družbenopolitičnih 
skupnosti, da dajejo soglasje oziroma 
potrjujejo samoupravne splošne akte ne- 
katerih samoupravnih organizacij in 
skupnosti, ki opravljajo dejavnosti po- 
sebnega družbenega pomena, vsebinsko 
približati njenemu namenu, to je prever- 
janju kako se z določbami teh aktov ure- 
sničuje poseben družbeni interes. V ta 
namen je treba pripraviti pregled zakon- 
skih določb, ki skupščinam družbenopo- 
litičnih skupnosti nalagajo to obveznost 
in ugotoviti ali je oziroma v katerih prime- 
rih je nujno, da se vpliv družbene skup- 
nosti uresničuje prek skupščin družbe- 
nopolitičnih skupnosti, kdaj pa ga je mo- 
goče uresničiti na drugačen način. 

V analizi veljavne zakonodaje je treba 
predvsem oceniti kako najustrezneje raz- 
mejiti pristojnosti skupščin in drugih or- 
ganov družbenopolitičnih skupnosti v 
zvezi s potrjevanjem samoupravnih 
splošnih aktov. Pri tem je treba še pose- 
bej upoštevati in ponovno proučiti dolo- 
čbo 68. člena zakona o skupnih osnovah 
svobodne menjave dela, ki določa, da k 
določenim samoupravnim splošnim ak- 
tom samoupravnih interesnih skupnosti, 
ki enakopravno sodelujejo v delu skup- 
ščin družbenopolitičnih skupnosti, da- 
jejo soglasje skupščine družbenopoliti- 
čne skupnosti, k aktom drugih sa- 
moupravnih interesnih skupnosti pa iz- 
vršni sveti. Hkrati se je treba opredeliti 
tudi do vprašanja, ali ni tudi ta določba 
preveč obvezujoča za skupščine družbe- 
nopolitičnih skupnosti in bi jo bilo treba 
zaradi tega ustrezno spremeniti. 

Izhodišče v tej analizi bi moralo biti 
predvsem, da naj skupščine družbenopo- 
litičnih skupnosti potrjujejo samouprav- 
ne splošne akte le izjemoma kadar to 
zahteva uresničevanje posebnega druž- 
benega interesa. V ta namen bi se v sku- 
pščinah družbenopolitičnih skupnosti 
določila oziroma opredelila osnovna sta- 
lišča in usmeritve do načina reševanj ti- 
stih vprašanj v teh aktih, ki pomenijo 
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temeljna družbenoekonomska in druga 
vprašanja. Ugotavljanje skladnosti teh 
aktov z navedenimi izhodišči, pa tudi z 
ustavo in zakoni v kolikor je to potrebno, 
pa bi bilo možno opraviti v pristojnih 
upravnih organih, ker gre za vprašanja 
pretežno strokovne narave. Vkolikor pa 
bi se pri tem pojavila vprašanja načelne 
oziroma vsebinske narave, naj bi se o 
njih v okviru določenega roka opredelil 
izvršni svet oziroma skupščina družbe- 
nopolitične skupnosti. 

Na podlagi opravljene analize veljavne 
zakonodaje na tem področju, ki jo bo 
pripravil Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije bi bilo treba pripraviti morebitne 
spremembe ustreznih zakonov, pri 
čemer bi bilo treba upoštevati opisane 
usmeritve. Pri tem bi b^lo potrebno oce- 
niti, ali bodo v posameznih primerih po- 
trebne takojšnje spremembe ali pa bo 
možno oziroma bolj smotrno, da se uve- 
ljavijo ob spreminjanju oziroma dopoln- 
jevanju ustreznih zakonov iz drugih raz- 
logov. 

it it it 

URESNIČEVANJA 
STALIŠČ IN PRIPOROČIL 
SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE O 
NEKATERIH VPRAŠANJIH 
NADALJNJEGA 
UVELJAVLJANJA 
DELEGATSKEGA 
SISTEMA IN 
DELEGATSKIH 
ODNOSOV, Z VIDIKA 
NALOG SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 

1. Pred vsako dodelitvijo aktov zbo- 
rom skupščine bi morali predsednik in 
podpredsednika skupščine ter predsed- 
niki zborov in pristojna delovna telesa na 
prvih sejah v skladu s poslovnikom oce- 
niti, ali je akt pripravljen tako, da ga je 
mogoče obravnavati v delegatski bazi in, 
ali so ustvarjeni (tudi časovno) pogoji za 
obravnavo v temeljnih samoupravnih or- 
ganizacijah in občinskih skupščinah. 

2. V primeru, ko se predlaga hitri po- 
stopek, bi predsednik skupščine in pred- 
sedniki zborov, ter koordinatorji ocenili, 
ali je tak postopek res nujen zaradi pre- 
prečevanja in odpravljanja večjih motenj 
v gospodarstvu oziroma ali to terjajo in- 
teresi ljudske obrambe, varstvo ustavne 

ureditve, naravne nesreče in druge izred- 
ne potrebe republike. Če bi ocenili, da 
takšni pogoji niso izpolnjeni, bi bilo po- 
trebno o tem opozoriti Izvršni svet in akt 
dodeliti v redno poslovniško obravnavo. 
V primeru, da bi Izvršni svet vztrajal na 
hitrem postopku bi o tem odločili skup- 
ščinski zbori. 

3. Predsedniki zborov in koordinatorji 
bi morali ves čas obravnave posamezne- 
ga akta iz pristojnosti skupščine ocenje- 
vati, ali so zagotovljeni oziroma ali se 
spoštujejo s poslovnikom določeni roki, 
tako glede predložitve akta, glede vla- 
ganja amandmajev, glede pošiljanja po- 
ročil delovnih teles in pravočasne obrav- 
nave v družbenopolitičnih organizacijah 
na nivoju republike. 

4. - v poslovnikih zborov je ustrezno 
opredeljena vsebina, ki naj jo vsebujejo 
posamezna tematska gradiva (poročila, 
analize in informacije). Zbori bi morali 
določati vsebino poročil, ki se nanašajo 
na spremljanje uresničevanja sprejete 
politike skupščine. Naloga delovnih teles 
je, da ob obravnavi navedenih gradiv kri- 
tično ugotovijo, ali predloženo gradivo 
odgovarja namenu tako kot to opredelju- 
jejo poslovniki zborov in ocenijo, ali je 
treba sprejeti določene ukrepe, ki so v 
pristojnosti skupščine. V kolikor bi delov- 
na telesa ocenila, da gre le za informativ- 
na gradiva, bi o tem obvestila zbore in jim 
predlagala, da ni potrebna obravnava v 
zborih; 

- i/ primeru, da uvodna obrazložitev 
predstavnika predlagatelja ne sledi opre- 
delitvam v poslovniku, ima predsednik 
zbora po poslovnikih zbo{ov pravico 
omejiti trajanje uvodne besede. Zato bi 
morati predsedniki zborov in koordina- 
torji za posamezne zadeve že pred sejo 
zbora opozoriti predlagatelje na upošte- 
vanje poslovniških določb, na potreben 
obseg obrazložitve in prilagajanje uvod- 
nih besed specifični vlogi posameznega 
zbora; 

- pri oblikovanju sklepov zborov je 
treba kritično oceniti, ali so le-ti jasni, s 
konkretnimi usmeritvami, opredeljenimi 
nosilci nalog in roki za izvedbo. Pri tem je 
potrebno tudi temeljito oceniti, ali si zbo- 
ri sami sebi s sklepi ne nalagajo nepo- 
trebne obveznosti in se tako dodatno 
obremenjujejo z delom ali določijo nere- 
alne roke ipd.; 

5. Predsedniki zborov, koordinatorji in 
Predsedstvo Skupščine SR Slovenije bi 
morali sproti opozarjati temeljne sa- 
moupravne organizacije in skupnosti, da 
naj se posamezna poročila o izvrševanju 
politike Skupščine SR Slovenije konkre- 
tizirajo z vidika dejanske problematike, 
kot jo ocenjujejo v teh temeljnih sa- 
moupravnih organizacijah in skupnostih. 
V teh razpravah morajo sodelovati tudi 

družbenopolitične organizacije. 
6. Ob obravnavi najpomembnejših ak- 

tov iz pristojnosti zborov bi bilo potrebno 
organizirati, skupaj s SZDL in sindika- 
tom, problemske konference delegacij, 
da bi tako čimbolj aktivirali vse udeležen- 
ce v delu Skupščine SR Slovenije ter na 
tej podlagi opredelili stališča do obravna- 
vanih aktov. Nato pa bi delovna telesa 
ocenila medsebojno usklajenost stališč 
konferenc delegacij. 

7. V delu zborov bi bilo potrebno gle- 
de pomembnejših zadev uvesti stalno 
prakso ustnega poročanja predstavnikov 
delovnih teles o različnih stališčih dele- 
gacij, konferenc delegacij, skupin dele- 
gatov in občinskih skupščin ter delovnih 
teles skupščine in zborov v smislu 263. 
člena poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije. 

8. Glede zadev iz pristojnosti Zvezne 
skupščine bi moralo Predsedstvo Sku- 
pščine SR Slovenije oceniti, ali so v pred- 
loženem aktu vsestransko in utemeljeno 

. obrazloženi razlogi za skrajšani posto- 
pek glede na to, da je to vse pogostejša 
praksa in, ali je v določenem času mo- 
goče opraviti vsebinsko razpravo v dele- 
gatski bazi. 

V zvezi s strogo zaupnimi gradivi bi 
bilo potrebno še pred dodelitvijo opozo- 
riti predlagatelja, naj spremeni stopnjo 
zaupnosti pri posameznih aktih, kadar se 
ocenjuje, da gre za podatke v gradivu, ki 
so v javnosti že znani oziroma, kadar se 
ocenjuje, da ne gre za gradiva, ki bi jih 
bilo potrebno obravnavati kot strogo 
zaupno. 

V okviru z ustavo določenih pristojno- 
sti zborov je potrebno: 

1. čimbolj restriktivno tolmačiti enako- 
pravno pristojnost zborov, 

2. čimširše razlagati in uveljlavljati sa- 
mostojno pristojnost posameznega zbo- 
ra, zlasti Zbora združenega dela, 

3. dati večji poudarek specifični funk- 
ciji posameznih zborov, tako, da bo priš- 
la do izraza funkcija Zbora združenega 
dela, da soodloča o vprašanjih, pomemb- 
nih za delavce v združenem delu oziroma 
Zbor občin, da soodloča o vprašanjih, 
pomembnih za delovne ljudi in občane v 
občini, 

4. oceniti, aH sedanje opredelitve po- 
slovnika glede pristojnosti in druge do- 
ločbe poslovnika glede na uveljavljeno 
prakso terjajo takšno spremembo, ki bi 
bolj poudarila oziroma upoštevala speci- 
fično vlogo in pristojnosti posameznega 
zbora. Pri tem pa je potrebno paziti, da 
preko razlage pristojnosti zborov ne bi 
prišlo do odstopanja od ustavnih določb 
o pristojnosti zborov, ali celo do subjek- 
tivne ocene oziroma opredeljevanja gle- 
de pristojnosti posameznega zbora. 
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Priloga 

POUDARKI 

iz razprave o uresničevanju zakonodajne politike republike na seji 

Komisije za preučevanje in razvijanje metod in načinov ter pogojev 

delegatskega odločanja v Skupščini SR Slovenije z dne 1. 3. 1984 

V razpravi je bilo delovno gradivo o nekaterih vprašanjih pri 
uresničevanju zakonodajne politike republike podprto, predv- 
sem pa se je razprava usmerila na nekatera najbolj aktualna 
vprašanja s tega področja. Pri tem je bilo zlasti poudarjeno 
pretirano normiranje in v tej zvezi možnosti za razbremenje- 
vanje skupščine ter problematika v zvezi s potrjevanjem 
samoupravnih splošnih aktov. 
Poudarjeno je bilo, da je pretirano normiranje v republiki in 
federaciji večkrat odraz neurejenih ekonomskih odnosov in 
pretiranega pričakovanja, da je mogoče družbene odnose 
najhitreje in najbolj učinkovito urejati z normativnimi akti 
družbenopolitičnih skupnosti. Opozorjeno je bilo, da je pri 
odločanju za normativno urejanje in spreminjanje posamez- 
nih družbenih odnosov pomembna presoja v kolikšni meri 
normativne rešitve lahko pripomorejo k uveljavljanju in kre- 
pitvi samoupravnih odnosov v združenem delu in družbi 
sploh. 

Treba je precizno opredeliti vzroke, zakaj prihaja do pretira- 
nega normiranja, zlasti materialnih odnosov in poseganja v 
družbenoekonomske odnose tudi na tistih področjih, kjer je v 
okviru sistemske ureditve mogoče in potrebno te odnose 
urejati na samoupraven način, s samoupravnimi sporazumi in 
drugimi samoupravnimi splošnimi akti. Pri tem je bilo opozor- 
jeno, da je pretirani normativizem le včasih odraz predlogov 
in aktivnosti izvršnih in drugih državnih organov, in da so 
številne tudi tovrstne zahteve temeljnih samoupravnih organi- 
zacij in skupnosti, ki v takšnem načinu urejanja odnosov 
vidijo učinkovit izhod iz nastalih gospodarskih težav. Zato je 
potrebno tako v izvršnih organih, kakor tudi v skupščinah 
družbenopolitičnih skupnosti zavzeti bolj kritičen odnos do 
obsega vprašanj, ki jih je mogoče urejati z zakoni, saj s 
takšnim načinom skupščine in izvršni organi prevzemajo tudi 
odgovornost za posledice sprejetih odločitev, 4<i bi sicer bile v 
pristojnosti samoupravnih subjektov. 

Tudi odbori in druga.delovna telesa zborov in skupščine bi 
se morali bolj uveljaviti, ko gre za skladnost ponujenih rešitev 
z ustavo in sistemsko zakonodajo, zvezno in republiško. V 
mnogo večji meri mora priti do izraza odgovornost skupščin 
samoupravnih interesnih skupnosti kot četrtega zbora glede 
na dejanske družbene potrebe. 

Glede na to je bilo poudarjeno, da bi morala biti zakono- 
dajna politika usmerjena predvsem v urejanje temeljnih 
vprašanj družbenih odnosov ter na tista materialna razmerja, 
ki so splošnega pomena za delovne ljudi in občane. Zakoni 
naj predvsem omogočajo razvoj samoupravnih odnosov, 
uveljavljanje pravic delovnih ljudi in občanov ter usmerjajo 
njihovo samoupravno normativno dejavnost, ne da bi te 
odnose in pravice podrobneje urejali; če zakoni ne bodo 
vsebovali preveč podrobnih določb jih tudi ne bo treba pogo- 
sto spreminjati. 

Uveljavljanje združenega dela v skladu z ekonomskimi 
zakonitostmi bo zmanjševalo potrebo po državnem urejanju 
družbenoekonomskih odnosov, krepilo in pospeševalo ure- 
janje teh odnosov z družbenim dogovarjanjem in samouprav- 
nim sporazumevanjem. V praksi pa se kaže, da zasnova druž- 
benih dogovorov in samoupravnih sporazumov, ki je začrtana 
v ustavi in zakonu o združenem delu, ni dosledno upoštevana. 
Opaža se, da so določila v njih zelo načelna in abstraktna, da 
pogosto izražajo in ponavljajo splošna stališča in povzemajo 
vsebino iz drugih dokumentov. V družbenih dogovorih ni 
dovolj upoštevano, katera razmerja so lahko predmet družbe- 
nega dogovarjanja, samoupravni sporazumi pa izražajo 
včasih monopolni položaj nekega udeleženca, s tem pa se 
oddaljujejo od temeljnih načel, na katerih mora temeljiti 
samoupravno sporazumevanje. Prav tako se skuša z družbe- 
nimi dogovori ali dogovori reševati vprašanja, ki so predmet 

ali neposrednega zakonskega urejanja ali pa samoupravnega 
sporazumevanja. Bolj jasno velja tudi v praksi razmejiti druž- 

,bene dogovore od dogovorov republik in avtonomnih pok- 
rajin. 

Število normativnih aktov povečujejo še intervencijski repu- 
bliški zakoni, ki nadomeščajo neuspelo sporazumevanje med 
samoupravnimi subjekti. Takšno stanje je mnogokrat odraz 
nepripravljenosti samoupravnih subjektov, da s svojimi akti 
urejajo medsebojna razmerja ter slabosti v delovanju subjek- 
tivnih sil. Ker odnosi na teh področjih ne morejo ostati neure- 
jeni, jih mora urejati družbenopolitična skupnost s svojimi 
normativnimi akti, pri čemer se ustvarja vtis, da si družbeno- 
politična skupnost prilašča pravice, ki po ustavi in sistemskih 
zakonih gredo samoupravnim subjektom. Podobno stanje je 
tudi na tistih področjih, kjer ne gre za intervencijske zakone, 
ampak za zahtevo, da se nekatera vprašanja urejajo z zakoni, 
čeprav bi jih bilo treba urediti s samoupravnimi akti. 

Premalo naporov se vlaga tudi v uresničevanje že sprejetih 
sistemskih rešitev, pri čemer se skuša zaradi trenutnih potreb 
z novimi predpisi legalizirati odstopanje od sistemskih rešitev. 
V tej smeri bi bilo treba pripraviti tudi ustrezno analizo zvez- 
nih zakonov, ki bi pokazala, koliko ukrepi tekoče ekonomske 
poUtike ne pomenijo samo izvajanje sistema, ampak tudi 
njegovo spreminjanje. Prav tako je bilo poudarjeno, da se 
predpisi prepogosto spreminjajo brez temeljitih analiz. Kazalo 
bi uveljaviti prakso preverjanja najpomembnejših institutov 
pripravljajočih se zakonov v praksi. Tak način pripravljanja 
zakonov bi zagotovil njihovo večjo učinkovitost ter zmanjšal 
potrebo po večkratnem spreminjanju in dopolnjevanju. K 
temu bi prispevale tudi ustreznejše obrazložitve zakonov, ki bi 
vključevale prikaz materialnih obveznosti, ki bodo nastale za 
občine, organizacije združenega dela, druge samoupravne 
organizacije in skupnosti ter za občane. Seveda so zahteve po 
spremembah včasih tudi izraz parcialnih in kratkoročnih inte- 
resov. Pravni sistem namreč ne more upoštevati samo trenut- 
nih potreb in dejanske prakse, pač pa mora na dolgoročnih 
osnovah urejati družbene odnose, na podlagi katerih lahko 
vsi družbeni subjekti dolgoročno planirajo svojo razvojno 
politiko. 

Na pojav pretiranega normiranja vpliva tudi prevzemanje 
istih norm v različnih normativnih aktih. Prepogosto prepiso- 
vanje določb iz zakonov v druge dokumente spreminja tudi 
značaj teh določil in otežuje uveljavljanje samoupravnih pra- 
vic. Posebej je treba proučiti potrebo po prevzemanju nekate- 
rih določb iz zveznih v republiške zakone ter potrebo po 
pretirani uporabi povsem deklarativnih norm. V večji meri pa 
bi morali upoštevati poslovniške določbe, da zadev, ki niso 
zrele za sprejemanje v zborih, zaradi nezadostne obdelanosti 
ali številnih odprtih vprašanj, ne prenašamo v naslednjo fazo. 

Glede možnosti razbremenjevanja je bilo ugotovljeno, da še 
nismo izčrpali vseh ustavnih možnosti za razbremenjevanje 
republiške skupščine; to zlasti velja za možnost, da se z 
zakonom lahko nekatere zadeve iz pristojnosti republike pre- 
nesejo na posebne družbenopolitične skupnosti. Novejše 
izkušnje pa kažejo, da je treba na nekaterih določenih podro- 
čjih še zagotoviti zakonodajno politiko republj^e zaradi zago- 
tovitve uresničevanja skupnih potreb in interesov delovnih 
ljudi in občanov. 

Pretirani normativizem na nivoju republike in federacije je 
tudi odraz vsebinsko nerazjašnjenih odnosov med federacijo, 
republiko in občino. To je zlasti posledica dejstva, da še 
vedno nismo dovolj razvili izvirne pristojnosti občin pri ure- 
janju njenih specifičnih družbenogospodarskih odnosov. 
Normativna funkcija občine je namreč preveč usmerjena na 
sprejemanje izvedbenih aktov in na izvrševanje politike fede- 
racije in republike, pri tem pa je premalo poudarjena njena 
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samoupravna vloga temeljne družbenopolitične skupnosti. 
Potrebno je kritično ocenjevati vse bolj poudarjeno vlogo 
federacije in republike na področju normativnega urejanja 
zlasti takrat, ko bi nekatere družbene odnose lahko urejali z 
izvirno regulativo občine, še zlasti na tistih področjih, glede 
katerih se z republiškim zakonom uredijo le temeljna načela. 

V odnosu med republiko in federacijo moramo poudariti, da 
z intervencijskimi zakoni ni mogoče spreminjati namena in 
preusmerjati sredstev iz organizacij združenega dela in dru- 
gih samoupravnih organizacij in skupnosti. Pri intervencijskih 
zakonih se pogosto dogaja, da posegajo celo v veljavne 
sistemske rešitve. 

K racionalizaciji dela skupščine bi lahko pomembno prispe- 
vala tudi večja pravna konsistentnost celotne zakonodaje. 
Opažajo se namreč vsebinske in pravne nejasnosti, sistemske 
neusklajenosti in nerazumljivosti predpisov, kar povzroča 
neučinkovitost sistema in različnost v interpretaciji posamez- 
nih zakonskih določb. To pa ima za posledico številne zahteve 
po obveznih razlagah ali celo po spremembah in dopolnitvah 
posameznih zakonov. Nekateri primeri kažejo, da se take 
zahteve pojavljajo skoraj neposredno po sprejemu zakona. 

Odpravljanje takšne neusklajenosti bi bilo mogoče s tem, 
da bi predlagatelj predpisov v večji meri le-te pripravljal inter- 
disciplinarno, upoštevajoč pri tem že sprejete splošne druž- 
bene usmeritve, kakor tudi strokovna in znanstvena spoz- 
nanja na posameznih družbenih področjih. Prav tako bi k 
temu prispevalo tudi večje sodelovanje z družbenimi sveti, kot 
posebne oblike široke družbene konzultacije in z družbeno- 
političnimi organizacijami, ki bi se morale aktivno vključiti 
predvsem v prvih fazah zakonodajnega postopka in razčistiti 
bistvena politična vprašanja in intenco oziroma smisel posa- 
mezne zakonske ureditve. 

Znaten prispevek k razbremenjevanju dela skupščine bi bil 
dosežen z ustrezno razmejitvijo med urejanjem z zakoni in 
urejanjem z izvršilnimi predpisi. Z zakonom bi morali urejati le 
temeljne odnose na posameznih družbenih področjih, vse 
ostalo pa bi bilo treba prepustiti izvršilnim predpisom, ki bi se 
morali v upravnih oziroma izvršilnih organih pripravljati vzpo- 
redno z oblikovanjem zakona. Možnost večjega uveljavljanja 

izvršilnih predpisov je dana že s tem, da izvršilni organi za 
izdajo takšnih predpisov ne rabijo izrecnega pooblastila v 
zakonu. To pa terja, da se predhodno razčisti še vedno sporno 
vprašanje, kaj sodi v izvršilno urejanje s podzakonskimi akti in 
kakšne pravice in obveznosti je mogoče s temi akti določati. 

Pomemben odmik od pogostih zahtev, da se z zakoni 
podrobno urejajo vsa vprašanja na določenem področju, tudi 
tista, ki bi se sicer lahko urejala na drugačen način, bi dosegli 
s tem, da bi predlagatelj v procesu sprejemanja zakona pred- 
ložil poleg osnutka zakona tudi osnutek izvršilnih predpisov, t 
ki bi okvirno nakazal, kaj bo na določenem področju ob 
zakonu urejeno s podzakonskimi predpisi. Prav tako bi moral 
predlagatelj še v prvih fazah nakazati, kako naj poteka 
samoupravno urejanje, ki mu zakon daje podlago in katera 
vprašanja bodo stvar urejanja v občinah. 

Glede prenosa potrjevanja samoupravnih splošnih aktov od 
skupščine na druge subjekte so bila mnenja različna glede 
načina in obsega tega prenosa. Nekateri so smatrali, da bi bilo 
potrebno potrjevanje prenesti na izvršni svet kot organ, ki je 
odgovoren za izvajanje politike in aktov in odgovoren za 
stanje v družbenopolitični skupnosti. Večina pa je smatrala, 
da je potrebno potrjevanje samoupravnih splošnih aktov 
zožiti na tista vprašanja, kjer je to nujno potrebno zaradi 
zagotavljanja posebnega družbenega interesa. Poleg tega je 
mogoče tudi matični upravni organ in republiški komite za 
zakonodajo vključiti v ugotavljanje skladnosti samoupravnih 
splošnih aktov z ustavo in zakoni. Pred dokončno odločitvijo 
o tem vprašanju bi bilo treba izdelati natančen pregled določb 
republiških zakonov, ki terjajo potrjevanje samoupravnih 
splošnih aktov. 

V celotnem sklopu vprašanj, ki se tičejo zakonodajne poli- 
tike je bilo opozorjeno na nevzdržnost objavljanja nekaterih 
sprememb in dopolnitev zakonov v tajnem uradnem listu, 
glede na ustavno obveznost, da se akti objavijo preden pri- 
čnejo veljati. Prav tako je bilo opozorjeno, da bi bilo treba 
večjo pozornost posvečati slovenskim avtentičnim besedilom 
zveznih zakonov že v fazah sprejema zakonov, kar naj odpravi 
terminološke in druge probleme, ki se pojavljajo potem, ko je 
zakon sprejet. 
Številka: 0201-31/84 

POROČILO 

delegacije Skupščine SR Slovenije v 

Zboru republik in pokrajin Skupščine 

SFRJ o poteku 34. seje Zbora republik in 

pokrajin, ki je bila 28. 6. 1984 

Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ je na 34. seji, ki je 
bila 28. 6. 1984, poslušal ekspoze podpredsednika Zveznega 
izvršnega sveta Janeza Zemljariča v zvezi s poročilom Zvez- 
nega izvršnega sveta o uresničevanju politike družbenoeko- 
nomskega razvoja v letih 1983 in 1984 in ocenitev možnosti 
razvoja v letu 1985 in majsko analizo s spremljajočimi akti; 
obravnaval gradivo": o uresničevanju predpostavk najhitrej- 
šega razvoja SAP Kosovo; uresničevanju programa ukrepov 
in aktivnosti, s katerimi je treba podpreti finančno konsolida- 
cijo gospodarstva, bank in drugih uporabnikov družbenih 
sredstev; analizo stanja zadolženosti, izgub in likvidnosti v 
gospodarsko manj razvitih republikah in SAP Kosovo; izvaja- 
nje ukrepov za zmanjševanje materialnih obveznosti gospo- 
darstva; informacijo o pripravi turistične sezone 1984; analizo 
o delovanju trgovinske mreže; nekateri osnovni problemi v 
gradbeništvu in industriji gradbenega materiala; sprejel: za- 
kon o konverziji kreditov iz primarne emisije v dolgoročni 
kredit za obratna sredstva; zakon o ratifikaciji usklajenega 
zapisnika o konsolidaciji dolgov SFRJ; potrdil zaključni račun 
Narodne banke Jugoslavije za leto 1983 in finančni načrt 

Narodne banke Jugoslavije za leto 1984; opravil volitve in 
imenovanja. 

1. Zbor je poslušal ekspoze podpredsednika 
ZIS Janeza Zmeljariča k poročilu Zveznega 
izvršnega sveta o uresničevanju politike 
družbenoekonomskega razvoja v letih 1983 in 
1984 in ocenitev možnosti razvoja v letu 1985 z 
majsko analizo in spremljajočimi gradivi ter 
sprejel delovni sklep, s katerim je naložil 
delovnim telesom, da vsa gradiva takoj 
obravnavajo in obravnavo končajo do 10. 7., da 
bo lahko Odbor za družbeni plan in razvojno 
politiko v sodelovanju z drugimi delovnimi telesi 
pripravil predlog sklepov za naslednjo sejo 
zbora, ki bo predvidoma 19. julija 
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2. Uresničevanje predpostavk najhitrejšega 
razvoja SAP Kosovo 

Zbor je na predlog Odbora za vprašanja razvoja gospodar- 
sko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin sprejel 
sklepe, s katerimi je: podprl ukrepe na vseh ravneh za uresni- 
čevanje politike najhitrejšega razvoja SAP Kosovo in sklepe 
Zveznega izvršnega sveta na podlagi poročila njegove de- 
lovne skupine o nalogah zveznih organov pri uresničevanju te 
politike; poudaril, da imajo najpomembnejše naloge organi- 
zacije združenega dela, organi in organizacije v SAP Kosovo, 
da zagotove boljše izkoriščanje zmogljivosti za povečanje 
učinkovitosti gospodarjenja, odgovornejši odnos do dela z 
družbenimi sredstvi, povečanje produktivnosti in na tej pod- 
lagi povečanje prozvodnje in izvoza; da usposobijo in kadrov- 
sko okrepijo OZD, da se bodo razvijali samoupravni odnosi, 
poslovno sodelovanje in samoupravno združevanje dela in 
sredstev; zahteval večjo odgovornost pri izvajanju sprejetih 
nalog in pozval Zvezni izvršni svet, Gospodarsko zbornico 
Jugoslavije in druge organe v federaciji in republikah in 
pokrajinah, da v svoji pristojnosti ukrepajo za učinkovitejše 
izvrševanje obveznosti iz planskih dokumentov in dogovorov 
zlasti pri pospešenem razvoju energetike in barvne metalur- 
gije, za izgradnjo sedmih posebnih objektov in za hitrejše 
združevanje dela in sredstev; priporočilGospodarski zbornici 
Jugoslavije, da v sodelovanju z gospodarskimi zbornicami 
republik in pokrajn pospešijo samoupravno združevanje dela 
in sredstev, posebej pa spodbudijo povezovanje velikih siste- 
mov v razvitih republikah in pokrajinah z organizacijami zdru- 
ženega dela v pokrajini, da bo zagotovljena večja mobilnost 
sredstev in kadrov za boljše izkoriščanje rapoložljivih zmoglji- 
vost; ocenil, da je treba uresničiti organizirano kadrovsko in 
tehnično sodelovanje med OZD v pokrajini z OZD v republikah 
in pokrajinah in priporočil Gospodarski zbornici Jugoslavije, 
da prouči možnost za prenos znanja in tehnologije ter kadrov; 
zadolžil Zvezni izvršni svet, da še naprej spremlja uresničeva- 
nje dogovorjene politike najhitrejšega razvoja SAP Kosovo, 
poroča Skupščini SFRJ in da sproti sprejema oziroma pred- 
laga potrebne ukrepe. 

V razpravi na seji zbora je predstavnik delegacije SAP 
Kosova poudaril, da obravnavanje problematike razvoja po- 
krajine dodatno zavezuje vse subjektivne sile, da usmerijo 
prizadevanja v povečanje učinkovitosti gospodarjenja, pove- 
čanje produktivnosti za maksimalno izkoriščanje notranjih 
rezerv, ekonomičnost poslovanja, večjo motiviranost za delo, 
izboljšanje delovne in tehnološke discipline, vse s ciljem 
povečanja proizvodnje in dohodka. Skupščina SAP Kosova je 
tudi ocenila, da se niso dovolj angažirali pri odpravljanju 
subjektivnih slabosti in je zato določila osnovne smeri aktiv- 
nosti in ukrepov v pokrajini, ki naj poleg aktivnosti v celotni 
Jugoslaviji hitreje prispevajo k odpravljanju problemov v te- 
kočem gospodarjenju. Opozoril je, da je v pokrajni precej 
OZD, ki uspešno poslujejo, tudi v predelovalni industriji, če- 
prav je v celoti vzeto gospodarski položaj zelo zapleten. Eden 
od osnovnih vzrokov je slabo izkoriščanje obstoječih zmoglji- 
vosti kot posledica subjektivnih slabosti (nedisciplina, odsot- 
nost z dela, nizka produktivnost) in vse pogostejše pomanjka- 
nje surovin in reprodukcijskega materiala, kar povzroča obča- 
sno ustavitev proizvodnje. Navedel je podatke o izvršenih 
vlaganjih in problemih pri odplačevanju zvišanih obresti za 
visoka posojila, opozoril na neusklajeno reševanje preskrbe z 
energijo ob prepočasnem usposabljanju premogovništva za 
večjo proizvodnjo in menil, da bi bilo treba vprašanje raziskav 
zalog premoga rešiti v jugoslovanskem merilu. Opozoril je 
tudi na nizko realizacijo vplačanih sredstev po samoupravnih 
sporazumih o združevanju, čeprav gre tudi za premalo dore- 
čene sporazume ter izrazil pričakovanje, da bodo poleg SAP 
Vojvodine tudi vse republike izpolnile obveznosti iz leta 1980, 
da zgrade vsaka po en dodaten objekt. Poudaril je tudi velik 
problem nelikvidnosti v pokrajini, ki se vse bolj zaostruje 
zaradi povečevanja obresti in tečajnih razlik, predvsem pri 
fiksnih in garantiranih obveznostih do Mednarodne banke za 
obnovo in razvoj. V zvezi s problematiko zaposlovanja je 
opozoril, da zaostajajo pri uresničevanju planskih ciljev, med- 
tem ko pri izobraževanju kadrov dajejo odločno prednost 
kadrom za proizvodne potrebe. V zvezi z razvojem kmetijstva 
pa je ugotovil, da so velike neizkoriščene rezerve, čeprav se 
pogoji izboljšujejo z novimi namakalnimi sistemi, pa tudi s 

posojilom Mednarodne banke za obnovo in razvoj bi lahko v 
dvanajstih manj razvitih občinah zaposlili v kmetijstvu okrog 
30.000 ljudi. Ob zaključku je podprl ukrepe Zveznega izvrš- 
nega sveta z oceno, da vendarle ne dajejo želenih rezultatov 
in da je treba celovito analizirati probleme razvoja SAP Ko- 
sovo. 

Predstavnik delegacije SR Srbije je ugotovil, da se niso 
zmanjšali problemi razvoja in da se kljub številnim ukrepom 
še poglabljajo ter ocenil, da sta ključni področji elektrogospo- 
dastvo in barvna metalurgija, v katere gre največji del naložb, 
izkoristek zmogljivosti pa je najnižji ob tem, da so potrebna 
znatna dodatna vlaganja. Poudaril je, da kljub planskim ci- 
ljem, da se te zmogljivosti usposobijo z združevanjem dela in 
sredstev pri tem zaostajamo, kar vse vpliva na celoten razvoj 
pokrajine in bi zato Zvezni izvršni svet moral položaj teh dveh 
panog posebej proučiti in pripraviti poseben program reševa- 
nja. Opozoril je, da je sicer večina nalog iz dogovorov in 
planov izpolnjena, da pa n. pr. iz dogovora o posebnih ukre- 
pih ni uresničeno šest nalog, da je zgrajen le en posebej 
objekt (SAP Vojvodina) kljub številnim dodatnim ukrepom in 
intervencijskim posegom, da iz sklepov Zveznega izvršnega 
sveta, predsedstva SFRJ in zbora ena tretjina ukrepov še ni 
sprejetih, čeprav je bil rok letošnji april, ter da se prepočasi 
uresničuje usmeritev prenosa znanja in tehnologije. Zavzel se 
je dosledno za izvajanje sprejetih usmeritev za učinkovitejše 
združevanje dela in sredstev. Čeprav na prepočasno uresni- 
čevanje vplivajo številni objektivni dejavniki (kot je splošna 
nelikvidnost, inflacija) in subjektivne slabosti ter prepočasno 
angažiranje velikih sistemov pri pripravi kvalitetnih razvojnih 
programov. Kritično je opozoril na prepočasno odpravljanje 
subjektivnih slabosti, saj bi po ocenah brez dodatnih sredstev 
lahko dosegli znatno boljše rezultate, če bi bolj odgovorno 
delali, povečali discplino, produktivnost in izkoristili zmoglji- 
vosti, vsa gradiva in razmišljanja pa so še preveč usmerjena 
predvsem v iskanje dodatnih finančnih sredstev. Poleg tega je 
treba omejiti neupravičeno preseljevanje iz vasi v mesta s tem, 
da se kmetijstvo in drobno gospodarstvo hitreje razvijeta, 
upoštevaje tudi demografska gibanja prebivalstva, ki vplivajo 
na nižjo raven doseženih rezultatov. 

3. a) Uresničevanje programa ukrepov in aktivnosti, s ka- 
terimi je treba podpreti finančno konsolidacijo gospodar- 
stva, bank in drugih uporabnikov družbenih sredstev 

Zbor je na predlog Odbora za kreditno-monetarni sistem v 
zvezi s Splošno analizo nelikvidnosti gospodarstva in bank v 
republikah in pokrajinah, Programom ukrepov in aktivnosti, s 
katerimi je treba podpreti finančno konsolidacijo gospodar- 
stva, bank in drugih uporabnikov družbenih sredstev ter Pre- 
gledom ukrepov za zmanjševanje materialnih obveznosti go- 
spodarstva ugotovil, da je nelikvidnost dosegla zaskrbljujoč 
obseg, zlasti v manj razvitih republikah in SAP Kosovo, da so 
moteni finančni tokovi in odnosi v reprodukciji, da je veliko 
dvomljivih finančnih postavk in terjate^, da je stopnja zadol- 
ženosti doma in do tujine zelo visoka, da so velika zajemanja 
iz dohodka gospodarstva, da je akumulativna in reproduk- 
tivna sposobnost gospodarstva zelo nizka in da so vsi ti 
problemi prisotni že daljši čas. Zbor je sprejel sklepe, s 
katerimi je: podprl program ukrepov in aktivnosti, s katerimi 
je treba podpreti finančno konsolidacijo, predlog ukrepov za 
razreševanje problemov nelikvidnosti in za zmanjševanje ma- 
terialnih obveznosti gospodarstva, ki jih je predložil Zvezni 
izvršni svet; menil, da je treba hitreje ukrepati za odpravljanje 
ugotovljenih težav v likvidnosti in prenapetosti finančnih bi- 
lanc na vseh ravneh od organizacij združenega dela do fede- 
racije in doseči temeljito spremembo ponašanja vseh družbe- 
nih subjektov, da bi se zagotovili pogoji za povečanje proiz- 
vodnje in izvoza, produktivnosti, za boljšo in racionalnejšo 
izrabo zmogljivosti, izboljšanje finančne discipline in striktno 
izvajanje predpisov, kar vse naj pripomore k izvajanju dolgo- 
ročnega programa ekonomske stabilizacije, v ta namen pa 
povečati tudi konkretno odgovornost in finančno disciplino 
vseh udeležencev v denarnem sistemu; naložil Zveznemu 
izvršnemu svetu, da v sodelovanju z Gospodarsko zbornico 
Jugoslavije, Službo družbenega knjigovodstva, Narodno 
banko Jugoslavije in Združenjem bank Jugoslavije pospeši 
sprejemanje in predlaganje ukrepov za finančno konsolida- 
cijo iz tega programa, predvsem glede pokritja negativnih 
tečajnih razlik po vseh osnovah, za ugotavljanje in razporeja- 
nje celotnega prihodka in dohodka, sanacijo gospodarstva in 
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bank, urejanje posebnih pogojev za investicijske kredite, za 
posodobitev plačilnega prometa ipd.; menil, da bi morale vse 
organizacije združenega dela in druge samoupravne organi- 
zacije in skupnosti, banke in republike ter pokrajini v okviru 
svoje pristojnosti sprejeti svoje programe ukrepov in aktivno- 
sti za finančno konsolidacijo; zadolžil Zvezni izvršni svet, da v 
okviru svojih pooblastil prouči problematiko pomanjkanja 
obratnih sredstev, nelikvidnosti in zadolženosti v manj razvi- 
tih republikah in SAP Kosovo in v skladu s sistemskimi reši- 
tvami do konca julija predloži ukrepe za izboljšanje likvidnosti 
gospodarstva in bank v manj razvitih republikah in pokrajinah 
do konca leta; da do konca septembra predloži Skupščini 
SFRJ program z dinamiko uresničevanja predlogov za nadalj- 
nje dograjevanje denarnega, kreditnega in bančnega sistema 
z natančno določenimi nalogami in roki s ciljem zagotoviti 
realnejše pogoje gospodarjenja, uresničevanje dolgoročnega 
programa ekonomske stabilizacije in opredelitev ekonomske, 
zlasti pa kreditno-monetarne politike v letu 1985; da do konca 
leta predloži Skupščini SFRJ poročilo o učinkih sprejetih 
ukrepov za finančno konsolidacijo gospodarstva in bank za 
izboljšanje likvidnosti in razbremenitev gospodarstva, pri če- 
mer naj v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Jugoslavije in 
SDK posebej prikaže stanje obratnih sredstev po posameznih 
panogah. 
b) Analiza stanja zadolženosti, izgub in lividnosti gospodar- 
stva v gospodarsko manj razvitih republikah in SAP Kosovo 

Zbor je na predlog Odbora za vprašanja razvoja gospodar- 
sko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin sprejel 
sklepe, v katerih je ugotovil, da je proučil dodatno poročilo 
Zveznega sekretariata za finance s stališči Zveznega izvrš- 
nega sveta o problemih likvidnosti gospodarstva in bank v 
manj razvitih republikah in SAP Kosovo ob splošni analizi 
likvidnosti in da gradiva prikazujejo vso zapletenost in težav- 
nost nelikvidnosti v celoti, še posebej pa v manj razvitih in 
obenem ocenil, da glede na nalogo iz letošnje resolucije 
dodatno poročilo ne vsebuje ustreznih konkretnih rešitev za 
izredno težke probleme nelikvidnosti v manj razvitih republi- 
kah in SAP Kosovo; naložil Zveznemu izvršnemu svetu, da 
pospeši pripravo predlogov rešitev za probleme nelikvidnosti 
manj razvitih, ker ugotovljeni problemi terjajo hitro ukrepa- 
nje; da ponovno prouči vprašanja zadolženosti, izgub in likvi- 
dnosti v manj' razvitih republikah in SAP Kosovo, upoštevaje 
specifičnosti, na katere so opozorili republiški in pokrajinski 
sekretariati za finance, ter dado konca julija predloži dodatne 
rešitve za ublažitev problemov nelikvidnosti v skladu s sistem- 
skimi rešitvami in cilji dolgoročnega programa ekonomske 
stabilizacije, da do naslednje seje zbora predloži pregled že 
sprejetih ukrepov in predlogov novih rešitev, upoštevaje pred- 
videne učinke na gospodarska gibanja v manj razvitih in v 
državi kot celoti. 

c) Pregled ukrepov za zmanjšanje materialnih obveznosti 
gospodarstva 

Zbor je na predlog Odbora za finance sprejel sklepe, s 
katerimi je 1. ugotovil, da se v vseh republikah in pokrajinah 
ukrepa v skladu s sklepi zbora z dne 18. 4.1984 ob obravnava- 
nju pobude za sklenitev dogovora o ukrepih za zmanjševanje 
materialnih obveznosti gospodarstva; da so ob povečanih 
naporih združenega dela za povečanje obsega proizvodnje in 
produktivnosti dela ter drugih kvalitetnih dejavnikov razvoja 
sprejeti ukrepi in njihovo izvajanje v vseh družbenopolitičnih 
skupnostih bistveni predpogoj stabilnejših gospodarskih gi- 
banj v smeri uresničevanja dolgoročnega programa ekonom- 
ske stabilizacije s krepitvijo reproduktivne in akumulativne 
sposobnosti gospodarstva, zagotavljanjem pogojev za hi- 
trejše spreminjanje njegove sestave in zmanjševanje uvozne 
odvisnosti ter za hitrejše in učinkovitejše vključevanje v med- 
narodno delitev dela; 2. ugotovil, da se hkrati kasni pri spreje- 
manju nekaterih rešitev na ravni federacije, predvsem sistem- 
skega zakona o financiranju federacije, proučitvi vseh pravic 
uporabnikov proračuna federacije in uskladitve odhodkov 
proračuna z razpoložljivimi možnostmi gospodarstva in 
družbe ter tudi pri sklepanju dogovora o usklajevanju davč- 
nega sistema in temeljev davčne politike; s tem v zvezi zadol- 
žil Zvezni izvršni svet, da v okviru svojih pristojnosti pospeši 
sprejetje drugih predvidenih ukrepov in aktivnosti na ravni 
federacije in da v dogovoru s pristojnimi organi republik in 
pokrajin sprejme metodologijo spremljanja uresničevanja 
ukrepov za zmanjševanje materialnih obveznosti gospodar- 

stva, da bo lahko do konca septembra predložil skupščini 
SFRJ popolnejšo informacijo o rešitvah in sprejetih ukrepih 
na vseh ravneh ter o njihovih učinkih; 3. poudaril, da zmanjše- 
vanje materialnih obveznosti gospodarstva ter krepitev repro- 
duktivne in akumulativne sposobnosti ob uveljavljanju kvali- 
tetnih dejavnikov pomeni bistven element protiinflacijskega 
programa in dolgoročnega programa ekonomske stabiliza- 
cije, zato razbremenjevanje in finančna konsolidacija gospo- 
darstva ne moreta biti samo stvar kampanjskih, kratkoročnih 
in obrobnih ukrepov tekoče ekonomske politike, temveč mo- 
rata postati trajna usmeritev združenega dela in njegovih 
asociacij ter vseh dejavnikov na področju cen, kreditno-mo- 
netarne politike, sistema in politike davkov in prispevkov ter 
politike zadovoljevanja skupnih in splošnih potreb s ciljem 
samoupravne preobrazbe kreditno-monetarnih tokov in ra- 
cionalizacije družbenih dejavnosti; da je zato nujna stalna 
aktivnost za razbremenjevanje gospodarstva, njegove fi- 
nančne konsolidacije, optimalnega usklajevanja družbenih 
dejavnosti z materialnimi možnostmi gospodarstva in z nji- 
hovo vlogo pri razvoju proizvajalnih sil s ciljem, da se sanirajo 
neugodni tokovi v družbeni reprodukciji; 4. zadolžil Zvezni 
izvršni svet, da glede na ugotovitve, da napore za razbremeni- 
tev gospodarstva ovirajo mnoge finančne nejasnosti (nepo- 
krite tečajne razlike, nekrite izgube, neporavnane medse- 
bojne obveznosti) čimprej predloži informacijo o deficitih 
sredstev združenega dela in poslovnega bančništva in na 
podlagi realne ocene stanja predlaga ukrepe in aktivnosti ter 
dinamiko njihovega saniranja. 

Zbor je o vseh treh točkah združil razpravo. 
- član delegacije Sobranja SR Makedonije je poudaril, da 

se problemi nelikvidnosti vse bolj zaostrujejo in da so resno 
moteni tokovi družbene reprodukcije, vendar so vsa vpraša- 
nja, povezana z nelikvidnostjo, mnogo bolj izražena v manj 
razvitih republikah in SAP Kosovo, saj je večina bank in 
organizacij združenega dela stalno blokirana, ne morejo iz- 
polnjevati obveznosti do tujine in do domačih upnikov, izpla- 
čevati OD ipd., kar vse vpliva na počasnejši razvoj teh območij 
in države v celoti, lahko pa pride tudi do neželenih socialno- 
političnih problemov. Vseh številnih vprašanj manj razvita 
območja ne morejo sama rešiti brez nujne solidarnostit in 
vzajemnosti na ravni federacije, kar je že lani jeseni ugotovil 
tudi makedonski izvršni svet glede na gospodarski položaj v 
republiki in prosil Zvezni izvršni svet za pomoč, pa tudi Pred- 
sedstvo republike je o tem obvestilo Predsedstvo SFRJ, ki je 
januarja letos ocenilo, da nelikvidnost v manj razvitih nega- 
tivno vpliva na celoten razvoj, lahko pa ima tudi neželene 
politične in socialne probleme ter zadolžilo Zvezni izvršni 
svet, da ukrepa in predlaga rešitve teh vprašanj. Ugotovil je, 
da se kljub temu stanje ni izboljšalo in povedal, da je Predsed- 
stvo republike v začetku junija ponovno obvestilo Predsed- 
stvo SFRJ in prosilo za intervencijo. Ocenil je, da predložena 
gradiva omogočajo trajno reševanje problemov nelikvidnosti 
in predlagane sklepe v celoti podprl ob poudarku, da si v 
republiki že dalj časa prizadevajo za finančno konsolidacijo in 
zmanjševanje zadolženosti, da bi s tem zagotovili pogoje za 
večjo proizvodnjo in izvoz ter spremembo kvalitetnih dejavni- 
kov dela. Poudaril je, da je treba pri izvajanju programa 
finančne konsolidacije dosledno izhajati iz dolgoročnega 
programa ekonomske stabilizacije, da morajo biti predlagane 
rešitve ustrezno strokovno utemeljene z analizami, ker se bo 
usklajevanje končnih rešitev sicer zavleklo, da je treba ublažiti 
posledice ukrepov npr. zaradi povišanja obrestnih mer, reše- 
vanja izgub, tečajnih razlik, pomanjkanja trajnih obratnih 
sredstev ipd. Zavzel se je za selektivnost pri ukepih, ker so 
problemi najbolj izraženi v manj razvitih republikh in SAP 
Kosovo ter ocenil, da so doslej predloženi ukrepi v celoti 
linearni in ne upoštevjo specifičnosti. 

-Član delegacije Skupščine SR Črne gore je poudaril, da so 
vsa predložena gradiva povzročila veliko zanimanje med go- 
spodarstveniki, ki probleme nelikvidnosti enačijo s težavami 
pri pokrivanju izgub, čeprav je to normativno urejeno, znani 
so tudi vzroki, medtem ko na likvidnost delovni kolektivi 
praktično nimajo vpliva. To zahteva, da sprejemamo samo 
realno izvedljive ukrepe na podlagi slike stanja iz gradiv in po 
predlaganem programu za finančno konsolidacijo, ker zelo 
zapletenih vprašanj ni mogoče rešiti v kratkem času, upošte- 
vati pa je treba tudi regionalni vidik in realno razpoložljiva 
sredstva. Vsebinsko se da te probleme rešiti le s povečanjem 
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produktivnosti, hitrejšim obračanjem obratnih sredstev, večjo 
finančno disciplino ter krepitvijo kvalitetnih dejavnikov go- 
spodarjenja, treba pa je tudi sprejeti ukrepe tekoče ekonom- 
ske politike zlasti v primerih, ko pride do problemov zaradi 
izvajanja predpisov, kot bo npr. pri zakonu o konverziji kredi- 
tov iz primarne emisije, ko specifične težave, navedene v 
gradivih za Črno goro niso bile upoštevane. S tem v zvezi je 
ponovil stališče SR Črne gore, da zakonu ni nasprotovala, ker 
pomeni izboljšanje za gospodarstvo v državi v celoti, čeprav 
ne upošteva specifičnosti v tej republiki, navedene v gradivih, 
so se pa zadovoljili z izjavo Zveznega izvršnega sveta v odbo- 
rih o njegovih pogledih na gospodarstvo v manj razvitih in da 
bodo ti vidiki pri predlaganju konkretnih ukrepov ustrezno 
upoštevani. Zavzel se je za ločeno obravnavanje subjektivnih 
in objektivnih vzrokov za nelikvidnost, pri čemer pa ne morejo 
sprejeti kritike, da, so gradili neustrezno gospodarsko struk- 
turo, saj je bilo to v skladu s planskimi prioritetami, pa poz- 
neje ni dobila potrebne podpore. Prav tako ni sprejemljiv 
očitek o visoki zadolženosti oziroma uporabi tuje akumula- 
cije, ker je bila ta vir za planske prioritete. Pri tem je poudaril, 
da je bil pretežni del tujih kreditov uporabljen za obnovo po 
potresu, vračanje teh kreditov pa je postalo tolikšno breme, 
da resno ogroža reprodukcijo v najpomembnejših panogah 
za razvoj republike, npr. v infrastrukturi. V zvezi z zadolže- 
nostjo je navedel podatke, da za anuitete porabijo 40% druž- 
benega proizvoda, obveznosti za obresti pa znašajo 25% 
dohodka, iz trajnih virov je pokrito le 3,1% obratnih sredstev, 
akumulativna sposobnost je 2%, reproduktivna 6,5%, delež 
investicij v družbenem proizvodu pa se je v treh letih zmanjšal 
od 44,7% na 17%, kar pomeni, da so vsa sredstva usmerjena v 
obnovo in ne gradijo nobenega novega objekta z vsemi dol- 
goročnimi posledicami takšne politike. Tudi sredstva za 
skupno in splošno porabo so se realno v treh letih zmanjšala 
za 14%, OD pa so nižji za 8 odstotnih točk od povprečja 
Jugoslavije. Kljub temu so dali prednost izpolnjevanju fiksnih 
in garantiranih obveznosti, vendar je Skupščina SR Črne gore 
ugotovila, da teh obveznosti reublika sama ne zmore in je v 
skladu z letošnjo resolucijo predlagala rešitve za probleme 
nelikvidnosti v republiki predvsem glede negativnih tečajnih 
razlik iz tujih kreditov, ki jih je konvertirala Narodna banka 
Jugoslavije ali so bili porabljeni za odpravo posledic potresa, 
možnostjo najetja novih premostitvenih posojil in drugih 
ukrepov Narodne banke Jugoslavije, kar bi bilo v skladu s 
programom finančne konsolidacije. 

- Član delegacije Sabora SR Hrvatske je opozoril, da ana- 
liza splošne nelikvidnosti ne analizira vzrokov za ugotovljeno 
stanje, ko je nujno treba enotno ukrepati, hkrati pa je v 
republikah premalo storjeno za uresničevanje programa sta- 
bilizacije in za odpravljanje vzrokov izgub, zadolženosti, nara- 
ščanje obresti, neizpolnjenih obveznosti doma in do tujine 
ipd., ob tem, da glavni nosilci nelikvidnosti niso identificirani. 
Analiza je preveč regionalno obarvana, čeprav razpravljamo o 
kreditno-monetarnih problemih z vidika možne intervencije in 
ne upoštevamo, da smo dosedanjo politiko selektivnih kredi- 
tov iz primarne emisije vodili do posameznih dejavnosti in 
panog, ne pa regionalno. Navedel je primer Privredne banke 
Zagreb, katere članice so ustvarile lani 60% celotnega pri- 
hodka v republiki, 55% dohodka in tudi 55% izgub, med 
članicami pa so ključne gospodarske organizacije, zlasti v 
energetiki. Zato vlagajo velike napore za sanacijo te banke 
oziroma njenih članic, tak primer pa mora biti obenem poduk 
vsem, tudi Zveznemu izvršnemu svetu in Zveznemu sekreta- 
riatu za finance, da je treba pripraviti kompleksen program 
ukrepov z vsestransko oceno možnih posledic in se izogniti 
parcialnemu reševanju. 

- Naša delegacija je predlagala, da se pripravi celovita 
analiza vzrokov ne samo po posameznih bankah, temveč po 
organizacijah združenega dela, dejavnostih in panogah, da bi 
s tem omogočili selektivno ukrepanje v smer nadaljnjega 
prestrukturiranja gospodarstva, izboljšanje kvalitete gospo- 
darjenja, povečanja dohodka itd. Na taki osnovi bi lahko 
pripravili konkretne ukrepe in aktivnosti tako, da bi s sistem- 
skimi rešitvami preprečili ponovno oživljanje vzrokov nelikvi- 
dnosti, ukrepali pa takoj za postopno odpravljanje nelikvidno- 
sti ter za zagotovitev rezultatov, ki smo jih predvideli v dolgo- 
ročnem programu ekonomske stabilizacije. 

4. Informacija o pripravah na turistično sezono 
1984 

Zbor je na predlog Odbora za ekonomske odnose s tujino 
sprejel sklepe, s katerimi je: opozoril na svoje sklepe iz 

novembra lani in februarja letos v zvezi z razvojem turistič- 
nega gospodarstva glede na pomen te dejavnosti pri zaposlo- 
vanju, prodaji proizv'odov in storitev in posebej za devizno 
bilanco države; naložil Zveznemu izvršnemu svetu, naj po 
skrajšanem postopku predloži spremembe menjalniškega za- 
kona, da bodo spremembe uveljavljene že za letošnjo turi- 
stično sezono in da pospeši priprave sprememb deviznega 
zakona, ki se nanašajo na turistično gospodarstvo; zahteval, 
da se sprejmejo ukrepi, s katermi bo dinarski ček NBJ postal 
univerzalno plačilno sredstvo v vseh dejavnostih, vključenih v 
turistično ponudbo; pozval skupščine družbenopolitičnih 
skupnosti in pristojne organe, da pospešijo sprejetje predpi- 
sov, ki se nanašajo na turizem; poudaril, da je za uresničitev 
dogovorjene politike razvoja turizma in načrtovnega deviz- 
nega priliva posebej pomemben urejen in organiziran odnos 
do problemov oskrbe turističnih območij z uveljavitvijo med- 
sebojnega sodelovanja preskrbovalnih in prometnih organi- 
zacij združenega dela; naložil Zveznemu izvršnemu svetu, da 
do 31. 7. sprejme metodologijo za realno ugotavljanje deviz- 
nega priliva organizacij združenega dela turističnega gospo- 
darstva in v tem okviru tudi metodologijo za določanje dejan- 
skega deviznega priliva te dejsvnosti z vidika plačilne bilance; 
pozval k rednemu izpolnjevanju veljavnih rešitev za zagotav- 
ljanje sredstev za turistično propagando. 

V razpravi na seji zbora je član delegacije Sabora SR Hrvat- 
ske poudaril, da bi bilo treba tik pred začetkom turistične 
sezone ukrepati za odpravljanje pomanjkljivosti, da bi se 
povečal devizni priliv od turizma. Pri tem je opozoril na 
nejasnost podatkov o tem prilivu in se zavzel za enotno 
metodologijo za spremljanje priliva od turizma, saj podatki 
kažejo, da se evidentira le 50% priliva kot priliv turističnih 
organizacij, kar neposredno vpliva na dohodkovni položaj 
turističnega gospodarstva, ki v celoti vzeto še ne dosega 
pričakovane ravni kvalitetne ponudbe, s tem pa tudi niso 
realna pričakovnja večjega priliva, čeprav so priprave na le- 
tošnjo sezono dobre. 

Zavzel se je, da se čimprej sprejmejo dodatne spodbude za 
povečanje menjalniških poslov (provizija) in da se plačilo s 
tujimi čeki šteje za devizni priliv. V zvezi z dinarskim čekom je 
predlagal, da se prouči možnost dodatnih popustov in da se 
prepreči spreminjanje cen med turistično sezono, ker to ne- 
gativno vplPra nallftiM6tično ponudbo. Predlagal je tudi, da se 
omogoči hirejši prehod državne meje. V celoti je podprl pred- 
lagane sklepe. 

5. Analiza delovanja trgovinske mreže 
Zbor je brez razprave na predlog Odbora za trg in cene 

sprejel sklepe, s katerimi je: ugotovil, da iz gradiv izhaja, da je 
obstoječa trgovinska mreža neracionalna in razdrobljena, v 
trgovini na veliko in v zunanji trgovini pa predimenzionirana, 
kar ni v skladu s potrebami gospodarstva in tudi ne z intenci- 
jami ustave in Zakona o združenem delu, kar se odraža zlasti v 
številu t. i. »komercov« in velikem številu TOZD v trgovinskih 
organizacijah na malo in kmetijskih zadrugah; s tem v zvezi 
zadolžil Zvezni izvršni svet, da do konca leta pripravi poročilo 
o teh vprašanjih in predlaga konkretne ukrepe; poudaril, daje 
treba v skladu z dolgoročnim programom ekonomske stabili- 
zacije zagotoviti trgovini enake pogoje gospodarjenja, upo- 
števajoč razlike v dejavnosti po skupinah in podskupinah, da 
bi se s tem neposredno vplivalo na pogoje gospodarjenja v 
odvisnosti od rezultatov poslovanja v prometu; ocenil, da je 
treba v okviru zborničnega sistema pripraviti dogovor o mini- 
malnih pogojih za opravljanje prometa na veliko s posebnimi 
pogoji po podskupinah (npr. glede kadrov, zmogljivosti, sred- 
stev ipd.); ugotovil, da se preobrazba zunanjetrgovinske 
mreže ne izvaja v skladu s potrebami gospodarstva, ker se v 
republikah in pokrajinah neenotno uporabljajo kriteriji za 
izdajanje soglasij za te posle, kar terja njihovo dosledno 
izvajanje, kot tudi izvajanje že sprejetih sklepov zbora; po- 
udaril, da so rezultati povezovanja proizvodnih in prometnih 
organizacij skromni, ker so bile obveznosti prometnih organi- 
zacij za povezovanja enostranske, povzročile so ustanavljanje 
t. i. »komercov«, klasična trgovina na veliko in zunanja trgo- 
vina pa v proizvodnji nima partnerjev za povezovanje na 
podlagi skupnega prihodka in dohodka in je do konca marca 
1985 treba proučiti enostranske obveznosti trgovinskih ob- 
veznosti za povezovanje ter po potrebi predlagati spremembe 
zakona o obveznem združevanju prometnih in proizvodnih 
organizacij združenega dela (združevanje dela in sredstev, 
skupno poslovanje); opozoril na kritičen položaj glede obrat- 
nih sredstev, kar ovira izvrševanje trgovinske dejavnosti in 



zmanjšuje možnosti za povezovanje s proizvodnjo; poudaril, 
da je treba s politiko cen in z medsebojnim povezovanjem 
doseči realnejše določanje stroškov prometa; s predpisi repu- 
blik in pokrajin urediti namensko usmerjanje sredstev na 
podlagi cen blaga v zalogah, ki se zdaj vodijo s časovnimi 
razmejitvami ter problem novelacije cen celovito poroučiti v 
vsem združenem delu, da na tej osnovi ne bi prihajalo do 
povečanja cen; ugotovil, da so trgovine na drobno s prehram- 
benimi proizvodi in mešanim blagom ter trgovine na veliko s 
prehrambenimi proizvodi v težkem ekonomskem položaju in 
da ga je treba izboljšati, ker je posledica posebnega režinfia 
oblikovanja cen že od leta 1971, obenem pa trgovino razbre- 
meniti visokih obremenitev; poudaril, da trgovina na malo 
plačuje visoke najemnine za poslovne prostore ob tem, da z 
lastnimi sredstvi skrbi za vzdrževanje in modernizacijo teh 
prostorov in da je zato treba dosledno izvajati predpise o 
nacionalizaciji najemnih zgradb, občine pa morajo zagotoviti 
pogoje, da se bo trgovina lahko pravočasno vključila v izgrad- 
njo poslovnih prostorov zlasti v novih naseljih za sodoben 
način prodaje; ocenil, da bi morale banke pod ugodnejšimi 
pogoji usmerjati del kreditnega potenciala v modernizacijo 
apreme predvsem v trgovini s prehrambenimi proizvodi; po- 
udaril, da je treba spremljati razvoj zasebnega sektorja v 
naloprodaji; ugotovil, da prihaja do nepravilnosti in kršitev 
aredpisov in da je treba poostriti inšpekcijski nadzor ter 
izvajati sankcije, zlasti prepoved opravljanja dejavnosti. 

6. Nekateri osnovni problemi v gradbeništvu in 
industriji gradbenega materiala 

Zbor je na predlog Odbora za družbeni plan in razvojno 
politiko sprejel sklepe, s katerimi je: ugotovil, da sta gradbe- 
ništvo in industrija gradbenega materiala dosegla pomembne 
rezultate v razvoju, vendar predvsem v odvisnosti od investi- 
cijske aktivnosti, kar je povzročilo stihijen in neorganiziran 
razvoj gradbeništva, ki se odraža v nepovezanosti organizacij 
združenega dela, nizki produktivnosti in slabem izkoriščanju 
zmogljivosti ob zastareli tehnologiji ob tem, da se položaj 
slabša zaradi upadanja investicijske aktivnosti doma in pre- 
počasnem vključevanju na tuje trge, o čemer ni ustreznih 
dolgoročnih programov, obenem pa prihaja do viška delavcev 
(administrativnih, nižje kvalificiranih), česar samo gradbeniš- 
tvo ne more razrešiti; obenem bi se morale visoko usposob- 
ljene projektantske organizacije trdneje in dolgoročno pove- 
zovati z drugimi organizacijami združenega dela; ocenil, da je 
treba z najširšo družbeno akivnostjo podpreti napore gradbe- 
ništva za organizirano in usklajeno prestrukturiranje; v ta 
namen morajo: organizacije združenega dela gradbeništva in 
njihove asociacije pripraviti lastne programe prilagajanja trži- 
šču z zagotovitvijo sodobne organizacije dela, strokovnih 
odrov, specializacije, izboljšanja kvalitete in skrajšanja rokov 
izgradnje, z uporabo materialov, ki zmanjšujejo stroške vzdr- 
ževanja in energije; pri nastopu na tujih trgih zagotoviti med- 
sebojno povezovanje in sodelovanje s kadri, sredstvi, tehno- 
ogijo in razvojnimi programi, sprejeti svoje programe stabili- 
zacije in začeti akcijo za hitrejše reprodukcijsko povezovanje 
n prestrukturiranje; v okviru splošnih združenj zagotoviti 
snoten nastop v tujini in uskladiti znanstveno-raziskovalo 
Jejavnost in informacijske sisteme; občine, republike in avto- 
nomni pokrajini proučiti položaj gradbeništva na svojih ob- 
nočjih in v okviru svojih pristojnosti zagotoviti nujno potre- 
sen obseg te dejavnosti in pogoje za njen razvoj glede na 
ilane in programe razvoja oziroma gradnje pomembnih ob- 
ektov, njihove dinamike in zagotavljanje sredstev, obenem pa 
zmanjševati obveznosti iz dohodka in osebnih dohodkov ter 
jrometne davke; proučiti tudi možnosti za predhodno upoko- 
itev delovno manj sposobnih delavcev v gradbeništvu in 
zagotavljati prekvalifikacijo delavcev v druge dejavnosti 
agrokompleks, industrija, rudarstvo, drobno gospodarstvo, 
comunala ipd.); cene stanovanj razbremeniti dela stroškov 
nfrastrukture in omogočiti, da se z razpoložljivimi sredstvi 
3 rad i več stanovanj, kar terja ustreznejše povezovanje grad- 
jeništva SIS in bodočimi uporabniki stanovanj, manjše grad- 
)ene organizacije pa angažirati v zasebni gradnji in pri vzdr- 
evanju stanovanjskega sklada; Zveznemu izvršnemu svetu 
>redlagati ukrepe ekonomske politike za ublažitev pogojev 
)oslovanja in pri predlaganju družbenih planov jasno oprede- 
iti investicijsko izgradnjo posebej v energetiki, kmetijstvu, 

vodnem gospodarstvu in magistralnem prometu, da bi grad- 
beništvo lažje načrtovalo svoj razvoj; predlagati ukrepe za 
zmanjšanje davkov in prispevkov; s predpisi zagotoviti, da bo 
pri izvajanju investicijskih del v tujini upoštevan dejanski 
devizni priliv in urejene izvozne stimulacije, plasma domače 
opreme in materiala, predplačila v blagu, kreditiranje ipd., v 
medddržavnih organih določiti pogoje za izvajanje investicij- 
skih del v tujini in jih več vključiti v blagovne liste; JUBMES in 
poslovno bančništvo zagotoviti trajna sredstva za predinvesti- 
cijske aktivnosti; sprejeti predpise in dogovore za izvajanje 
investicijskih del v tujini in o pravicah delavcev v gradbeništvu 
na začasnem delu v tujini; pospešiti sklenitev dogovora o 
skupnih elementih stanovanjske in komunalne politike in 
proučiti razloge za neizkoriščenost namenskih sredstev za 
stanovanjsko graditev; z ustrezno kreditno-monetarno poli- 
tiko in s politiko prostega oblikovanja cen proizvodov indu- 
strije gradbenega materiala podpreti preorientacijo na do- 
mača goriva; zadolžil Zvezni izvršni svet, da o uresničevanju 
teh sklepov po potrebi poroča Skupščini SFRJ. 

V razpravi na seji zbora je član delegacije Skupščine SR 
Srbije opozoril, da je položaj gradbeništva vse težji in da se 
zaradi omejevanja obsega skupne in splošne porabe zmanj- 
šuje tudi obseg investicijskih del, s tem pa se zmanjšuje tudi 
zaposlenost. Na to vpliva tudi zaostajanje pri realizaciji glav- 
nih projektov na posameznih področjih v skladu z dolgoroč- 
nim programom ekonomske stabilizacije, zmanjšujejo pa se 
tudi možnosti za nastop gradbeništva na tujih trgih zaradi 
zmanjševanja investicij in naše slabe konkurenčnosti, čeprav 
so naše gradbene organizacije sposobne opravljati najzahtev- 
nejša gradbena dela, so pa hkrati organizacijsko in tehnolo- 
ško razdrobljene in neorganizirane. Zato je glavna naloga 
gradbeništva, da se v skladu z dolgoročnim programom eko- 
nomske stabilizacije čim hitreje prestrukturira v moderno 
gradbeništvo industrijsko-gradbene kvalitetne konfekcije ali 
izvajalci kompletnih paketov gradbenih objektov različnih in 
specializiranih vrst ter se izogne razdrobljenosti in paralelno- 
sti zmogljivosti. Takšno usmeritev je treba podpreti v zveznem 
merilu, ker gradbeništvo predstavlja pomembno panogo in 
možnega velikega proizvajalca in izvoznika ob tem, da mora 
vključiti v celoto storitev tudi vrsto uslužnostnih dejavnosti in 
drobno gospodarstvo. Z vključitvijo projektantskih in drugih 
dejavnosti bi gradbeništvo moralo delovati kot celovit inženi- 
ring sistem doma in na tujih trgih. Eden od pogojev za to je 
tudi učinkovitejše dohodkovno povezovanje na enotnem ju- 
goslovanskem trgu s specializiranimi organizacijami oziroma 
urejenim finančnim stanjem in medsebojnimi obveznostmi, to 
pa bi omogočilo tudi učinkovitejši nastop na tujem trgu, kjer 
se zaenkrat povezujemo le z manjšim številom držav, posebej 
pa bi bilo treba pri nastopu na tujem trgu angažirati sredstva 
JUBMES, saj le izjemoma naše organizacije samg' lahko s 
svojimi sredstvi samostojno nastopijo. Premalo tudi izkori- 
ščamo možnosti blagovnih kompenzacij zlasti za surovine in 
proizvode, ki jih moramo uvažati, čeprav je pri tem vrsta 
nepravilnosti, ko je blago povzeto, gradbena organizacija pa 
zaman čaka na kompenzacijo od proizvajalcev, ki so blago 
prevzeli (npr. nafta). Zavzel se je tudi za nekatere izboljšave 
pri upoštevanju deviz v priliv pd poslov, ki jih za gradbene 
organizacije opravijo drugi oziroma za takšno osnovo pri 
plačilu izvoznih stimulacij. 

Član delegacije Sobranja SR Makedonije je ocenil, da so 
problemi v gradbeništvu že takšni, da jih samo ne bo moglo 
rešiti in zato podprl predlagane sklepe, pri čemer je najpo- 
membnejše zagotovitev zaposlenosti, upoštevati pa je treba 
tudi vpliv zmanjšanja obsega gradbene dejavnosti na neka- 
tere druge vzporedne, kot je projektiranje, industrija gradbe- 
nega materiala ipd. Vendar je za naprej treba izhajati iz 
nekoliko manjšega obsega gradbenih del doma in v tujini s 
tem, da se zagotove stabilnejši in trajnejši pogoji razvoja. 
Opozoril je še na dodaten problem zmanjšanja možnosti 
zaposlovanja v gradbeništvu v republiki. 

Naša delegacija je poudarila, da je stagniranje v gospodar- 
stvu in zmanjšanje investicijskih vlaganj povzročilo, da so 
lahko ogroženi doseženi rezultati v razvoju gradbeništva, ki se 
je usposobilo za izvajanje najzahtevnejših del, saj so zmoglji- 
vosti postale prevelike in se pojavlja presežek delavcev. Zato 
je širša družbena aktivnost potrebna in je treba ukrepati, da 
ne bo razvoj gradbeništva ogrožen, ker gre za dejavnost, ki je 
pomembna v celotni reprodukciji, vendar ne s postavljanjem v 
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izvensistemski položaj, kar bi v sedanjem položaju želele tudi 
druge dejavnosti. Zato mora največji del ugotovljenih težav 
razrešiti gradbeništvo samo, zlasti z odpravljanjem subjektiv- 
nih težav, kot so slaba organiziranost, nepovezanost, nizka 
produktivnost, dolgi roki izgradnje, za kar so osnove v dolgo- 
ročnem programu ekonomske stabilizacije. Pomoč širše 
družbene skupnosti pa mora biti usmerjena v zmanjšanje 
števila delavcev in čimbolj ekonomično izkoriščanje zmoglji- 
vosti. Delavcem je treba omogočiti prekvalifikacijo v kmetij- 
stvo. rudarstvo, ipd., zadržati pa jedra kvalificiranih delavcev 
in tehničnega kadra, ker sicer dosežene ravni in nadaljnjega 
razvoja ne bomo mogli zagotoviti. Ta vprašanja je treba reše- 
vati z angažiranjem v občinah in v republiki ter v samem 
gospodarstvu. Boljše izkoriščanje zmogljivosti pa je treba 
zagotoviti z realnim planiranjem in uskladitvijo strukture in 
organiziranosti s potrebami tržišča ter s tem zagotoviti večjo 
ekonomičnost;, z večjo vključitvijo na tujih trgih z enotnim 

nastopom in z uporabo domače opreme in tehnologije ter s 
spodbujevalnimi ukrepi v zveznem merilu, kar je naloga Zvez- 
nega izvršnega sveta in Gospodarske zbornice Jugoslavije; s 
povečanjem stanovanjske graditve, saj ob vseh zmogljivostih 
ni logično, da namenska sredstva za stanovanjsko gradnjo 
ostajajo neizkoriščena. 

Zbor je sprejel zakon o spreminjanju kratkoročnih kreditov 
iz primarne emisije v dolgoročni kredit za obratna sredstva. 
Naša delegacija je glede na to, da bo zakon objavljen v 
zaupnem glasilu opozorila, da morajo biti organizacije zdru- 
ženega dela obveščene o možnostih po tem. zakonu, da se ne 
bi ponovila praksa ob zakonu o cenah, ko organizacije zdru- 
ženega dela z njim sploh niso bile seznanjene in je prihajalo 
do nesporazumov. Zbor je ratificiral usklajeni zapisnik o kon- 
solidaciji dolgov SFRJ; potrdil zaključni račun Narodne banke 
Jugoslavije za leto 1983 in finančni načrt Narodne banke 
Jugoslavije za leto'1984 ter opravil volitve in imenovanja. 

POROČILO 

delegacije Skupščine SR Slovenije v 

Zboru republik in pokrajin Skupščine 

SFRJ o poteku 35. seje Zbora republik in 

pokrajin, ki je bila 19. 7. 1984 

Zbor republik in pokrajin skupščine SFRJ je na 35. seji 19. 7. 
1984 obravnaval Poročilo ZIS o uresničevanju politike druž- 
benoekonomskega razvoja v letih 1983 in 1984 in ocenitev 
možnosti razvoja v letu 1985 z majsko analizo in spremljajo- 
čimi gradivi; poslušal poročilo ZIS o delu pri pripravi dolgo- 
ročnega programa Jugoslavije za obdobje 1985-1995 ozi- 
roma do 2000 in k odloku o osnovnih smernicah in okvirih 
politike družbenoekonomskega razvoja Jugoslavije za ob- 
dobje; obravnaval ukrepe in aktivnosti za razvoj drobnega 
gospodarstva; poročilo o izvajanju deviznega zakona; sprejel: 
zakon o dopolnitvi menjalniškega zakona, družbeni dogovor 
o regresih za umetna gnojila; potrdil zaključni račun Sklada 
federacije za manj razvite ter opravil volitve in imenovanja. 

1. Poročilo ZIS o uresničevanju politike 
družbenoekonomskega razvoja v letih 1983 in 
1984 in ocenitev možnosti razvoja v letu 1985 

Zbor je na predlog Odbora za družbeni plan in razvojno 
politiko sprejel sklepe, s katerimi je: 1) sprejel poročilo ZIS z 
analizo in spremljajočimi gradivi in v osnovi podprl ocene, 
stališča in opredelitve iz poročila ter ekspozeja podpredse- 
dnika ZIS; ocenil, da so z aktivnostmi subjektov gospodarje- 
nja in združenega dela v celoti ter vseh družbenih dejavnikov 
doseženi določeni začetni rezultati pri oživljanju industrijske 
proizvodnje in izvoza, zmanjševanju trgovinskega deficita, 
usklajevanju porabe z ustvarjenim dohodkom, izboljšanju 
oskrbe gospodarstva in prebivalstva, postopnem prilagajanju 
gospodarstva zaostrenim pogojem gospodarjenja, izboljšanju 
finančne discipline in racionalnejšem obnašanju združenega 
dela pri delitvi sredstev za osebne dohodke in akumulacijo; 
poudaril, da se pozitivna gibanja še niso ustalila in da so še 
negativni trendi na področju inflacije, produktivnosti, gibanja 
realnih osebnih dohodkov, uveljavljanja drugih kvalitetnih 
dejavnikov gospodarjenja ipd. in da so materialni pogoji raz- 
voja še naprej zoženi predvsem zaradi obveznosti do tujine, 
obenem pa so močno izraženi problemi naraščanja inflacije in 
pritiski na rast cen; ugotovil, da ni bilo dovolj storjenega 
predvsem v organizacijah združenega dela za znižanje stro- 
škov zaposlovanja in zmanjševanja zalog ter da bi ob premaj- 
hni učinkovitosti pri brzdanju inflacije bolj ublažili vplive na 
povečanje stroškov poslovanja zaradi porasta obresti in poli- 

tike realnega tečaja dinarja ter drugih upravičenih nujnih 
ukrepov ekonomske politike; ocenil, da vsebinski preobrati v 
gospodarjenju povzročajo težave in tudi odpore predvsem v 
primerih presojanja določenih pravic uporabnikov družbenih 
sredstev in njihovega usklajevanja z realno razpoložljivim 
dohodkom, pri odpravljanju subjektivno pogojenih neracio- 
nalnosti v poslovanju, odgovornosti za sprejemanje poslovnih 
odločitev in za izvajanje skupaj dogovorjene razvojne politike 
ter da so vse bolj prisotne težnje, da se še naprej zadrže 
pridobljene pozicije in da se nujno spreminjanje strukture in 
kvalitete gospodarjenja odloži; 2) poudaril, da zaostajamo pri 
uresničevanju nalog pri izvajanju prve faze dolgoročnega 
programa ekonomske stabilizacije in protiinflacijskega pro- 
grama, kar lahko bistveno oteži nujno strukturno usklajevanje 
v gospodarstvu v drugi fazi uresničevanja programa in da 
mora zato ZIS odločno delovati in ukrepati oziroma predlagati 
rešitve za dosledno izvajanje prve faze programa stabilizacije, 
zlasti pa, da bi bili lahko novembra sprejeti pomembni sistem- 
ski zakoni s področja družbenega planiranja, družbene kon- 
trole cen, vlaganj tujih oseb, amortizacije, financiranja federa- 
cije, pogojev za investicijske kredite ipd.; sprejeti je treba tudi 
dogovore o kriterijih in merilih za presojanje družbenoeko- 
nomske upravičenosti investiranja z metodologijo, dogovor o 
skupnih osnovah za samoupravno urejanje odnosov pri pri- 
dobivanju in razporejanju dohodka in čistega dohodka ter 
delitvi sredstev za osebne dohodke in skupno porabo; dogo- 
vor o zagotavljanju deviz za prednostni uvoz določenih proiz- 
vodov oziroma surovin za 1985! leto.; dogovor o usklajevanju 
davčnega sistema in davčne politike; sprejeti program ukre- 
pov in aktivnosti za področje agrokompleksa; posebej po- 
udaril, da je treba vložiti dodatne napore za hitrejše in učinko- 
vitejše dogovarjanje in usklajevanje o vseh teh vprašanjih in 
drugih pomembnih sistemskih rešitvah; 3) ocenil, da celotna 
gospodarska gibanja ne narekujejo spremembe sprejetih ci- 
ljev družbeno-ekonomskega razvoja do konca leta, temveč 
zahtevajo okrepljeno aktivnost vseh dejavnikov na vseh rav- 
neh, da bo hitreje uresničeno prilagajanje zahtevam stabiliza- 
cije in pripravljene osnove za gospodarjenje v prihodnjem 
letu na podlagi krepitve kvalitetnih faktorjev; ugotovil, da se 
naloge v zvezi z omejevanjem inflacije ne uresničujejo, da je 
treba proučiti vzroke za ugotovljena gibanja in sprejeti pred- 
vsem ekonomske ukrepe za uresničitev sprejetih nalog ter da 
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morajo ZIS in drugi pristojni organi v federaciji, republikah in 
pokrajinah in v občinah podrobno proučiti vsa vprašanja cen 
in ukrepati za dosledno izvajanje sprejete projekcije cen, o 
čemer naj ZIS Skupščini SFRJ poroča septembra; zahteval: 
da se proti kršiteljem sprejema predvsem ekonomske ukrepe, 
pa tudi druge, vključno z odgovornostjo organov in posamez- 
nikov, da se prouči možnost za obdavčitev inflatomega dela 
dohodka oziroma dela dohodka iz naslova neupravičeno po- 
večanih cen; da se ustavi kreditiranje in izterja že dane kredite 
OZD, ki oblikujejo cene v nasprotju s predpisi in politiko cen 
ali z zadrževanjem blaga povzročajo umetno pomanjkanje na 
trgu; da se zagotovi gibanje denarne mase, neto domače 
aktive ter obsega in strukture plasmajev bank v načrtovanih 
okvirih; da pristojni organi razdelajo mehanizme za prepreče- 
vanje nenadzorovane in nenamenske uporabe emisije ter 
vseh vidikov neregularne emisije, ki spodbujajo inflacijo; da 
se ukrepa za povečanje deleža razpolaganja gospodarstva v 
ustvarjenem dohodku in v ta namen nadaljuje z razbremenje- 
vanjem po programih, presoditi stopnje prispevkov in davkov 
z vidika prilagajanja dogovorjenemu obsegu skupne in 
splošne porabe ter presoditi pravice vseh uporabnikov prora- 
čuna federacije za uskladitev dohodkov z dejanskimi mož- 
nostmi gospodarstva in družbe; 4) poudaril, da je treba za 
nadaljnje oživljanje celotne proizvodnje zagotavljati pogoje 
za hitrejši razvoj izvozno usmerjenih panog in proizvodnjo 
hrane, surovin, repromateriala in energije; doseči hitrejše 
uveljavljanje kvalitetnih dejavnikov gospodarjenja; usmerjati 
investicije v resolucijske prioritete; z večjim izvozom omogo- 
čiti predviden uvoz energetskih in drugih surovin, repromate- 
riala in gotovih proizvodov v skladu z dogovorjenimi pre- 
dnostmi; omogočiti dogovorjen uvoz opreme; spodbuditi 
sporazumevanje o stabilnih poslovnih odnosih med proizva- 
jalci surovin in predelovalno industrijo ter s tem zmanjševati 
uvoz; sprejeti programe in ukrpe v zvezi z jesensko setvijo in 
organiziranim odkupom koruze; ukrepe za odpravljanje neus- 
klajenosti cen v kmetijstvu, zlasti koruze in mesa, da bo 
stabilizirana živinoreja; oskrbeti kmetijstvo z gnojili, semeni, 
naftnimi derivati, rezervnimi deli in gumami; zagotoviti sred- 
stva za predvideno regresiranje; zagotoviti rezerve industrij- 
skih in kmetijskih proizvodov; 5) poudaril, da je treba ukrepati 
za izboljšanje strukture izvoza, da bomo izvažali proizvode 
višje stopnje predelave z večjo uporabo domačih surovin in 
repromaterialov; spodbuditi dogovarjanje o skupni proizvod- 
nji za izvoz in skupnem pridobivanju deviz; regionalno usmer- 
jati izvoz posebej v dežele v razvoju; ukrepati za povečanje 
izvoza in priliva deviz in njihovo varčevanje; ukrepati proti 
OZD, ki ne vnašajo deviz v zakonskih rokih; z doslednim 
izvajanjem deviznega zakona zagotoviti hitrejše kroženje de- 
viz med reprodukcijsko povezanimi OZD po sporazumih o 
razporejanju v okviru družbeno priznanih reprodukcijskih po- 
treb na enotnem jugoslovanskem trgu in za delovanje enot- 
nega deviznega trga z izdvajanjem za skupne potrebe, viškov 
iznad družbeno priznanih reprodukcijskih potreb in sankcio- 
niranjem s prenehanjem kreditiranja tistih, ki devize zadržu- 
jejo nad zakonskimi roki; zagotoviti izvajanje enotnih kriteri- 
jev in samoupravnih sporazumov ter družbeno priznanih re- 
produkcijskih potreb; uskladiti družbeno priznane reproduk- 
cijske potrebe z devizno bilanco in jih sproti prilagajati dejan- 
skim gibanjem; uskladiti kompenzacijske posle in maloob- 
mejni promet s predpisi in sprejeto politiko; pripraviti pro- 
gram normalizacije eksterne likvidnosti za obdobje 
1984-1990 kot dolgoročno podlago za sklepanje večletnih 
aranžmajev z mednarodnimi finančnimi organizacijami; 6) 
poudaril, da je treba celovito ukrepati za izboljšanje likvidno- 
sti vseh uporabnikov družbenih sredstev; sprejeti sistemske 
rešitve za razrešitev pokrivanja tečajnih razlik; povečati fi- 
nančno disciplino in urediti dolžniško-upniška razmerja, ra- 
cionalizirati uporabo denarnih sredstev in pospešiti njihovo 
kroženje (kontokorenti, kliring, kompenzacije, besija, asigma- 
cija); dograditi denarni, kreditni in bančni sistem na podlagi 
dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije; 7) poudaril, 
da je treba krepiti materialno podlago dela z večjo proizvod- 
njo, zmanjševanjem stroškov in povečanjem produktivnosti 
ter ustreznim razporejanjem dohodka in sredstev za osebne 
do-hodke; z omejevanjem inflacije ustaviti padanje realnih 
osebnih dohodkov; dosledno izvajati predpise glede osebnih 
dohodkov pri zgubaših in v primerih neizpolnjevanja obvez- 
nosti ter v republikah in pokrajinah, občinah in organizacijah 

združenega dela ukrepati za ublažitev neželenih socialnih, 
ekonomskih in političnih posledic za najbolj ogrožene kate- 
gorije prebivalstva; 8) opozoril, da je treba pospešiti izvrševa- 
nje nalog iz družbenega plana Jugoslavije, letošnje resolucije 
in dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije pri po- 
speševanju razvoja manj razvitih republik in pokrajin ter 
usmeritev in nalog in sklepov zbora v zvezi s samoupravnim 
združevanjem dela in sredstev, zaposlovanje, zadolženostjo, 
likvidnostjo in izgubami itd., na teh območjih; da pristojni 
organi v pripravah resolucije za leto 1985 pruče možnosti in 
pogoje za razvoj manj razvitih, zlasti glede zaostajanja proiz- 
vodnje, zmanjšanja investicij, problemov nelikvidnosti in na 
tej podlagi predlagajo ukrepe ekonomske politike; 9) ugoto- 
vil, da se bodo v letu 1985 prenesli ali celo zapstrili nekateri 
problemi, kot so: velike obveznosti do tujine, težak finančni 
položaj gospodarstva, velik obseg nekrite porabe oz. izgub, 
deficitor in neskladij med realnimi in nominalnimi gibanji, 
zmanjševanje produktivnosti, ekonomičnosti, rentabilnosti in 
učinkovitosti gospodarjenja, visoki stroškovni pritiski, real- 
nost in stimulativnost pri vrednotenju dela, zmanjšanje živ- 
ljenjskega standarda, zaposlenost ipd.; poudaril, da so 
osnovne naloge za leto 1985; oživljanje proizvodnje, poveča- 
nje izvoza, zlasti konvertibilnega, racionalna substitucija 
uvoza, izpolnjevanje obveznosti do tujine, usklajevanje po- 
rabe, zmanjšanje inflacije, krepitev ekonomskih kriterijev in 
samoupravnega urejanja odnosov v družbeni reprodukciji; 
vsestransko spodbujanje kvalitete in učinkovitosti gospodar- 
jenja; povečanje deleža gospodarstva v dohodku; prepreče- 
vanje poglabljanja socialnih problemov in zaščita standarda 
najbolj ogroženega prebivalstva; pospeševanje razvoja manj 
razvitih republik in pokrajin; krepitev splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite; opozoril, da mora biti 
resolucija pripravljena v sodelovanju z združenim delom, go- 
spodarskimi zbornicami in splošnimi združenji, sindikatom in 
drugimi subjekti planiranja tako, da bodo pogoji gospodarje- 
nja za 1985 znani do konca leta, čemur morajo ZIS in vsi drugi 
organi in organizacije prilagoditi svoje programe dela; po- 
udaril, da je treba pospešiti sprejem dolgoročnega plana in 
novih srednjeročnih planov, težišče pa mora biti v organizaci- 
jah združenega dela in njihovem povezovanju v reprodukciji; 
gospodarske zbornice in splošna združenja morajo spodbu- 
jati samoupravno sporazumevanje in dogovarjanje, sindikat 
in SZDL pa se neposredno vključiti v mobilizacijo delovnih 
ljudi za izpolnitev teh nalog; skupščine družbenopolitičnih 
skupnosti morajo zagotoviti možnosti in pogoje za sprejetje 
kvalitetnih planov na samoupravni podlagi; vsi nosilci planira- 
nje morajo izhajati iz dolgoročnega programa ekonomske 
stabilizacije, naslanjanja na lastne sile in vključevanja v med- 
narodno delitev dela, prestrukturiranja gospodarstva, usmer- 
janja družbenih sredstev v ključne razvojne naloge, večje 
mobilnosti akumulacije in celovitega povezovanja vseh ele- 
mentov ekonomsko-tehnološkega, socialnega, prostorskega 
in ekonomskega razvoja. Zbor je tudi naložil ZIS, da pri 
pripravi, predlaganju in sprejemanju ukrepov upošteva stali- 
šča in mnenja iz razprav v delovnih telesih in zboru ter v 
drugih organih in organizacijah. 

Delegacija meni, da je v teh sklepih vsebinsko zajeta večina 
ugotovitev in stališč, ki so jih zbori Skupščine SR Slovenije 
sprejeli ob obravnavi poročila Zveznega izvršnega sveta z 
majsko analizo 11.7. 1984. 

V razpravi na seji zbora so sodelovale vse delegacije. 
- Predstavnik delegacije Skupščine SR Bosne in Hercego- 

vine je poudaril, da delegacija soglaša z ugotovitvami Zvez- 
nega izvršnega sveta o doseženih pozitivnih rezultatih, da pa 
so prisotni še številni problemi (inflacija, standard, oscilacija v 
gibanju izvoza in proizvodnje) in Še naprej zoženi materialni 
okviri razvoja zaradi obveznosti do tujine, povečanih obresti 
in večjih stroškov uvoza ter velikih izdvajanj za skupno in 
splošno porabo, kar ob padanju produktivnosti in slabem 
izkoriščanju zmogljivosti omejuje krepitev materialne osnove 
združenega dela. Ocenil je, da vsa gradiva navajajo kvantita- 
tivne kazalce brez analize vsebine in vzrokov, npr. zakaj je 
prišlo do relativno ugodne rasti proizvodnje, da bi bilo lahko 
ocenjeno, ali gre za dolgoročne trende, kar velja tudi za 
mednarodno menjavo, gibanje cen ipd. V zvezi s cenami je 
pripomnil, da ob odpravljanju disparitet v nekaterih panogah 
(energetika, promet) nismo ukrepali za celovito uresničitev 
politike cen in učinkov odpravljanja disparitet praktično ni. 
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Zvezni izvršni svet in drugi pristojni organi bi morali zato 
nujno ukrepati, ker imajo neugodna gibanja cen lahko trajne 
negativne posledice. V zvezi s strukturo izvoza je opozoril, da 
se povečuje izvoz surovin in repromateriala, ki ga morajo 
drugi proizvajalci uvažati. Še vedno ni poenoteno nastopanje 
na tujih trgih. Poudaril je, da v celoti zaostajamo pri izvajanju 
prve faze dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije, 
niso pa navedeni razlogi niti nosilci odporov, kar vodi v 
intervencijske ukrepe, pa tudi v javnosti je prisotno mnenje, 
da programa nismo pripravljeni dosledno uresničevati. Ocenil 
je, da so odpori predvsem pri tistih, ki so dosegli določen 
privilegiran položaj in se zavzel, da je treba ne glede na te 
odpore do konca oktobra sprejeti vse sistemske rešitve v 
skladu s programom stabilizacije. F^pudaril je, da moramo v 
letu 1985 odločneje uveljaviti ekonomske zakonitosti in kvali- 
tetne faktorje razvoja. Podprl je opredelitev Zveznega izvrš- 
nega sveta, da letošnje ekonomske politike ni treba spremi- 
njati, da pa je treba dosledno uresničiti vse naloge iz letošnje 
resolucije, ker samo na tej podlagi delegacija lahko podpre 
ocene Zveznega izvršnega sveta o možnostih razvoja v pri- 
hodnjem letu. Podprl je predlagane sklepe in se zavzel za 
njihovo dosledno uresničevanje; 

- Član delegacije Sabora SR Hrvatske je poudaril, da raz- 
prava v zboru ne more nadomestiti aktivnosti odgovornih 
organov in gospodarskih subjektov, saj se ponovno ukvar- 
jamo s številnimi gradivi in sprejemamo številne sklepe, ki pa 
malo vplivajo na dejanske ekonomske tokove, poleg tega pa 
se srečujemo z vedno enakimi problemi tekoče in razvojne 
politike, ne upoštevamo pa dovolj skupnih izhodišč dolgoroč- 
nega programa ekonomske stabilizacije, niti ne analiziramo, 
kako ukrepi ekonomske politike vplivajo na neposredne sub- 
jekte gospodarjenja pri uresničevanju stabilizacije in kje so 
vzroki za zaostajanje in odpori. Iz gradiv ni jasno razvidno, kaj 
je treba ukreniti do konca leta in kakšne so možnosti za 1985. 
leto, predvsem zaradi nejasnosti okrog obveznosti do tujine. 
Menil je, da naporom za povečanje proizvodnje ni sledilo tudi 
povečanje izvoza, da je za to treba analizirati izvozne cene in 
povečanje izvoza surovin in repromateriala in ugotovil, da je 
povečanje izvoza izraz nujnosti pridobitve deviznega priliva, ne 
pa strukturnih sprememb, kvalitete in organiziranega nastopa, 
ker izvažamo vse po vrsti in to lahko edino po nižjih cenah od 
svetovnih. Vse to terja takojšnje spremembe v organiziranju in 
izvozni strategiji v spodbujanju izvozne proizvodnje največjih 
organizacij, vključno s povezovanjem pri skupnih programih 
izvoza proizvodov višje stopnje predelave kar bo olajšalo 
odplačilo dolgov, razporejanje deviz in oskrbljenost. V zvezi z 
investicijami je poudaril, da nadaljevanje nizke ravni investira- 
nja lahko ogrozi rast proizvodnje in s tem zmanjšanje izvoza, 
kar zahteva trdnejše povezovanje na temeljih dolgoročnega 
programa ekonomske stabilizacije za kvalitetnejši prodor na 
svetovni trg, kar bi bila materialna podlaga za globlje struk- 
turne spremembe. Zavrnil je kritiko kompenzacijskih poslov 
in poslov v maloobmejnem prometu, ker njihovih učinkov 
nismo dovolj analizirali, so pa dovolj pomembni za doseženo 
rast proizvodnje in izvoza ob številnih drugih vzrokih za nji- 
hovo povečanje. Glede maloobmejnega prometa je nasproto- 
val ponovnemu omejevanju, ker je v sporazumu z Italijo edino 
okno za vstop na tržišče članic EGS, dosežene so ugodnejše 
cene, izvažamo pa lahko tudi blago, ki ga sicer v rednem 
izvozu ne bi mogli. Ponovil je ugotovitev v zvezi z inflacijo, 
rastjo cen, večanjem obresti in drsečim tečajem dinarja, kar 
vse vpliva na stroške poslovanja, povečuje pritisk na cene, ter 
poudaril, da brez celovitih ukrepov, ki naj ublaže te stro- 
škovne udare, ne bo mogoče zmanjšati inflacije. Obenem je 
treba preprečiti anticipirano porabo in socializacijo izgub 
neracionalnega gospodarjenja. Poudaril je, da globljih mate- 
rialnih neskladij ni mogoče reševati z linearnimi omejitvami, 
posebno vseh oblik porabe, čeprav so še potrebe po raciona- 
liziranju in se zavzel, da vse ukrepe sprejemamo sočasno, da 
so konsistentni in vsestransko ocenjeni v združenem delu z 
vidika pričakovanih učinkov. Doslej smo preveč parcialno 
ukrepali, vendar je gospodarstvo pokazalo izredno vitalnost, 
ki jo je treba podpreti in spodbujati še naprej tiste, ki so že 
dosegli pozitivne rezultate, ne pa da ukrepe prilagajamo ti- 
stim, ki nerentabilno poslujejo. Zato morajo biti vsi ukrepi 
predvsem ekonomske narave in usmerjeni v stabilne pogoje 
gospodarjenja, da se s tem sprosti vse ustvarjalne sile v 
združenem delu, da odgovorno rešuje svoje in skupne druž- 

bene razvojne probleme in da njegova aktivnost postane 1 
temelj izhoda iz težav, ki jih je treba podpirati z ukrepi države; 

- Član delegacije Skupščine SR Črne gore je uvodoma 
podprl način poročanja Zveznega izvršnega sveta samo v 
obdobju začetka uresničevanja prve faze dolgoročnega pro- 
grama ekonomske stabilizacije, ker ta omogoča presojo uve- 
ljavljanja kvalitetnih dejavnikov razvoja in v imenu delegacije 
podprl ocene v poročilu, čeprav bi bilo treba nekatera vpraša- 
nja podrobneje proučiti. Opozoril je, da so ponovno posplo- 
šene ocene o odporih, nasprotovanjih in neskladjih pri izvaja- 
nju sprejete politike, pa tudi o nekaterih ekscesnih primerih 
na področju cen, razpolaganja z devizami, davčne politike 
ipd., čeprav bi bilo potrebno za opredeljevanje odgovornosti 
več konkretnosti, saj so sedanje različne ocene prav odraz 
pomanjkanja konkretnih usmeritev, ukrepov in aktivnosti. 
Preoptimistične ocene lahko vplivajo na počasnejše uresniče- 
vanje nalog iz dolgoročnega programa ekonomske stabiliza- 
cije in resolucije, podcenjevanje doseženih rezultatov pa bi 
lahko vodilo v premalo proučeno delovanje. Ocenil je, da 
doseženi pozitivni rezultati v povečanju proizvodnje, izvoza in 
omejevanja porabe še ne zagotavljajo stabilnosti teh gibanj 
na daljši rok, nekatera gibanja pa imajo tudi negativne so- 
cialne vplive. Še n-aprej se zmanjšuje delež gospodarstva v 
razpolaganju z dohodkom, povečujejo se izgube, zadolženost 
in razni deficiti, nezaposlenost in življenjski standard, vendar 
bo treba breme stabilizacije bolj enakomerno razporediti, ker 
je ne morejo nositi samo delavci, ki žive samo od osebnega 1 

dohodka. Poleg tega se po različnih kanalih pretakajo znatna 
družbena sredstva v osebno porabo, kot rezultat npr. tečajnih 
razlik pri deviznem varčevanju in se s tem povečujejo socialne 
razlike, k temu prispevajo tudi razlike v pogojih za pridobiva- 
nje dohodka med panogami in območji, kar je treba ener- 
gično preprečiti. Ocenil je, da so bili dosedanji ukrepi pre- 
malo proučeni in preveč parcialni in da ni celovite koncepcije 
ekonomske politike za uresničevanje dolgoročnega pro- 
grama ekonomske stabilizacije, kar otežuje kvalitetne spre- 
membe v pogojih gospodarjenja. Ukrepi so bili tudi pretežno 
restriktivne narave in ni bilo dovolj storjeno, da bi vzporedno z 
zaostritvijo pogojev poslovanja hitreje zmanjšali kreditne 
odnose, razne obveznosti iz dohodka in nelikvidnost, ker bi 
bilo lažje prenesti pritiske povečanih obresti, realne amortiza- 
cije, tečajnih razlik in drugih obremenitev, torej bi v celoti 
pogoje zaostrili, vendar bi bili ekonomski. Tako npr. v SR Črni 
gori obresti predstavljajo 24% družbenega proizvoda oziroma 
za 18% presegajo celotna sredstva za reprodukcijo, vkjučno z 
amortizacijo. Vse to govori v polno podporo naporom za 
dosledno izvajanje dolgoročnega programa ekonomske sta- 
bilizacije, za kar je motivirana vsa javnost, saj razrešuje vitalna 
vprašanja nadaljnjega razvoja naše socialistične družbe, pri 
čemer ima veliko odgovornost tudi Skupščina SFRJ. 
- Član delegacije Skupščine SAP Vojvodine je opozoril na 

veliko odgovornost Skupščine SFRJ in Zveznega izvršnega 
sveta za pravo oceno stanja, ker se nahajamo v sredini ob- 
dobja izvajanja prve faze dolgoročnega programa ekonomske 
stabilizacije in pripravah novega srednjeročnega plana in 
ekonomske politike za naslednje leto in poudaril, da kasnimo . 
pri uresničevanju stabilizacije, vendar pri povečanju proiz- l 
vodnje in izvoza ter zmanjševanju porabe dosegamo pozitivne 
rezultate. Rezultate je zato treba realno oceniti in analizirati, 
saj so pozitivni trendi bolj rezultat intervencijskih ukrepov kot ' 
vsebinskih preobratov v kvaliteti gospodarjenja, primerjani pa 
so z lanskimi slabimi rezultati, so pa nekateri tudi pod ravnijo 
leta 1982 (proizvodnja nafte, hrane, strojegradnja). Ocenil je, . 
da nismo uspeli vzpostaviti ustreznega sorazmerja med re- J 
striktivnimi in ekspanzivnimi ukrepi, kar naj omogoči razvoj I 
na temeljih dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije, 
čeprav vseh predvidenih ukrepov za uresničevanje programa 
še nismo sprejeli, zlasti nekaterih sistemskih zakonov in do- 
govorov, neusklajenost in parcialnost pa lahko ogrozi že 
dosežene pozitivne rezultate. Ponovil je opozorila glede rasti 
inflacije in predlagal, da Zvezni izvršni svet in odbor za trg in 
cene proučita mnenja zveznega ekonomskega sveta o vzrokih 
za inflacijo in predlagata ukrepe. Glede ekonomskih odnosov 
s tujino je opozoril, da se klub povečanju izvoza vnaša manj 
deviz in da narodne banke republik in pokrajin zelo na široko 
odobravajo podaljšanja rokov za vnos nad zakonskimi roki, 
da se ne izdvajajo devizne in skupne potrebe, da je premalo 
deviz za delovanje deviznega trga, vendar bi ta lahko okrnjeno 
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deloval, če bi se dosledno izvajal devizni zakon. Poleg tega je 
še naprej prisotna prodaja doma za tujo valuto in tudi »šti- 
cunge«, kar pomeni kršitev zakona, vendar ne ukrepamo. 

, Glede kmetijske proizvodnje je poudaril, da dosežena rast ne 
more zadoščati za domače potrebe, veliki so stroškovni priti- 
ski na proizvajalce, ne uredimo pa regresov in kompenzacij, 
ohranjene so disparitete v cenah pšenice in koruze, ni živin- 
ske krme oziroma je trikrat dražja od pšenice, živine ni mo- 
goče prehraniti, ker gre v zakol po znatno nižjih cenah ipd. Ob 
vsem tem pa vedno niso sistemsko urejena vprašanja mate- 
rialnih rezerv. Zavzel se je, da za vsa ta vprašanja poiščemo 
ustrezne rešitve pred jesensko setvijo. V zvezi z dogovarja- 
njem republik in pokrajin predvsem o materialnih vprašanjih 
je opozoril na dolgotrajnost dogovarjanja in na kompromisne 
rešitve, ki nikomur ne ustrezajo in se potem ne izvajajo, 
sankcij pa ni. Zato je treba izboljšati strokovne podlage za 
dogovore in pospešiti njihovo sklenitev, ker je tudi od tega 
odvisna realizacija prve faze dolgoročnega programa eko- 
nomske stabilizacije. 
- član delegacije Skupščine SR Srbije je poudaril, da kljub 

obilici gradiv nimamo strnjene in poglobljene kvalitativne 
analize o stanju gospodarstva in družbe po začetku izvajanja 
dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije in resolu- 
cije, niti niso pojasnjeni vzroki za zakasnitve pri izvajanju 
obeh dokumentov. Zato naj Zvezni izvršni svet pripravi takšno 
analizo s predlogom ukrepov, ki jih je treba sprejeti sočasno, 
da bodo dali pričakovane učinke. Poudaril je, da so doseženi 
nekateri pozitivni kvantitativni rezultati, ki potrjujejo pravil- 
nost sprejetih ciljev in nalog, vendar so doseženi z velikimi 
napori in odrekanji, upravičene pa so tudi zahteve, da se 
čimprej sprejmejo manjkajoče sistemske rešitve in ukrepi 
ekonomske politike v skladu z dolgoročnim programom eko- 
nomske stabilizacije. Menil je, da Skupščina SFRJ in Zvezni 
izvršni svet nista v celoti izpolnila svojih obveznosti, ker ni 
moglo priti do kvalitativnih sprememb v gospodarjenju zaradi 
kasnitve pri sprejemanju sistemskih rešitev, rezultati pa so 
plod parcialnih ukrepov, namesto da bi na podlagi pravoča- 
sno sprejetih novih sistemskih rešitev vsi subjekti gospodarje- 
nja prevzeli odgovornost za izvrševanje svojih nalog. K bolj- 
šim rezultatom bi prispevala tudi večja odločnost za dosledno 
izvajanje veljavnih predpisov in dogovorov. S tem bi spodbu- 
dili k odgovornejšemu izpolnjevanju nalog iz dolgoročnega 
programa ekonomske stabilizacije vse subjekte gospodarje- 
nja. Obenem je treba sprejeti dodatne ukrepe na področju 
cen, zlasti za izvajanje projekcije cen, ki je družbeno dogovor- 
jena, in ukrepe za razbremenjevanje gospodarstva, da bi 
omejili inflacijo. Na področju ekonomskih odnosov s tujino je 
treba s predlaganimi ukrepi doseči hitrejše prestrukturiranje 
izvozno sposobne proizvodnje, da se učinkovitejše vključi v 
mednarodno delitev dela in da se obenem zmanjša uvozna 
odvisnost v energetiki, surovinah in repromaterialih. Dosle- 
dno je treba izvajati tudi sprejete naloge na področju agro- 
kompleksa oziroma v proizvodnji hrane za domače potrebe in 
za izvoz. Ukrepati je treba za zagotovitev rasti osebnih dohod- 
kov s povečanjem produktivnosti, obenem pa dosledno izva- 
jati' predpise glede osebnih dohodkov izgubašev in tistih, ki 
ne izpolnjujejo obveznosti, obenem pa ukrepati za odpravlja- 
nje vzrokov in za ublažitev posledic ter v ta namen v vseh 
sredinah sprejeti konkretne programe socialne politike kot 
dela celotne razvojne politike za zaščito standarda prebival- 
stva z najnižjimi prejemki vse v skladu z načeli delitve po 
rezultatih dela. V zvezi z nalogami ekonomske politike za leto 
1985 se je zavzel, da se vsi ukrepi in razvojni programi sprej- 
mejo pred koncem leta in s tem zagotovi stabilne pogoje 
gospodarjenja. To naj bi obenem omogočilo tudi usklajeno 
sprejemanje srednjeročnega in dolgoročnega družbenega 
plana. 

- član delegacije Sobranja SR Makedonije je poudaril, da 
je treba obdržati vse pozitivne trende in jih intenzivirati v 
trajne procese, upoštevati pa, da so bili nekateri ukrepi krat- 
koročne narave in je treba sprejeti nove ali dodatne. Najnuj- 
nejše je zagotoviti nemoteno oskrbo z energijo, da ne bo 
ogroženo oživljanje proizvodnje, obenem pa usmeriti proizva- 
jalce surovin in repromaterialov v pokrivanje potreb v državi. 
To zahteva rešitve pri zagotavljanju deviz za energetske po- 
Itrebe ter učinkovitejše povezovanje proizvajalcev in porabni- 
kov surovin predvsem rud, kovin in barvne kemije ob hkrat- 
nem odpravljanju disparitet v cenah. Zaostriti je treba tudi 

odgovornost za vnos deviz v zakonskih rokih. Opozoril je na 
negativne trende v gibanju osebnih dohodkov in večanju 
izgub ter stroškovne pritiske na cene, vse pa ima negativne 
socialne in ekonomske posledice. Zato je treba ukrepati, da 
se bo proizvodnja in potrošnja prilagodila realnim kriterijem 
gospodarjenja v skladu z dolgoročnim programom ekonom- 
ske stabilizacije in za delno ublažitev učinkov politike real- 
nega tečaja dinarja in obresti. Precej bo prispeval tudi dogo- 
vor o razbremenjevanju gospodarstva, pa tudi napori za re- 
programiranje kreditnih obveznosti, poleg tega pa je treba 
razrešiti vprašanje tečajnih razlik in izključiti nadaljnje kumu- 
liranje deficitov. Tudi uvoz določenih surovin in repromateria- 
lov bi lahko oprostili posebnih izvencarinskih dajatev. Kot 
poseben problem je poudaril poslabšanje likvidnosti v manj 
razvitih republikah in SAP Kosovo, ki je posledica subjektiv- 
nih vzrokov, pa tudi specifičnosti strukture gospodarstva, ki 
se je razvijala predvsem na kreditni osnovi, vendar morajo 
manj razviti reševati ta vprašanja z lastnimi silami ob neu- 
streznih ukrepih ekonomske politike. V imenu delegacije je 
podprl poročilo Zveznega izvršnega sveta in predlagane 
sklepe s poudarkom, da ni treba spreminjati nalog letošnje 
ekonomske politike in daje treba čimprej sprejeti vse manjka- 
joče sistemske rešitve v skladu z dolgoročnim programom 
ekonomske stabilizacije. 

— član delegacije Skupščine SAP Kosovo je opozoril, da so 
bili sicer doseženi nekateri pozitivni rezultati, da pa so še 
naprej prisotne negativne tendence kot posledica nepravilnih 
ukrepov, ki jih bo težko popraviti do konca leta. Poudaril je, 
da ni pojasnjeno, zakaj zaostajamo pri uresničevanju nalog iz 
dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije v zveznih 
organih in organizacijah in da ne upoštevamo dovolj, da ti 
zaostanki dajejo oporo odporom in nasprotovanjem pro- 
gramu stabilizacije in da je zato edini izhod ofenzivno uresni- 
čevanje sprejetih nalog iz programa. Poudaril je, da ni pojas- 
njeno, zakaj ne izvajamo dovolj dosledno zveznih zakonov 
glede enotnosti jugoslovanskega trga, kreditno monetarnega 
sistema in emisije, deviznega sistema ipd., kar vse zbuja 
nezaupanje v sposobnost in učinkovitost ekonomskega si- 
stema. Pri tem se najbolj nedosledno uresničujejo skupni 
interesi, saj so predpisi in dogovori, ki zadevajo materialne 
interese, vnaprej obsojeni na neizvajanje. V zvezi z inflacijo je 
poudaril, da presega dogovorjene okvire, da smo bili nepri- 
pravljeni na odmrznitev cen in da ne izvajamo antiinflacij- 
skega programa zlasti glede deficitarnega financiranja repro- 
dukcije in anticipirane porabe, realnega ugotavljanja do- 
hodka in sprememb v sistemu financiranja skupne in splošne 
porabe. Prav tako ne izvajamo predvidenih sankcij. Inflacija je 
prav tako ogrozila življenjski standard določenih kategorij 
prebivalstva, zato je treba ukrepati v socialni politiki, da so- 
cialni problemi ne bi prerasli v politične. Poudaril je, da je 
treba odločno nadaljevati s povečanjem izvoza, ker je to 
pogoj za redno izpolnjevanje kreditnih obveznosti do tujine, 
ki je osnovni razvojni problem, poleg tega pa lahko nove 
kredite najemamo le pod zelo ostrimi pogoji in vplivi na naše 
pogoje gospodarjenja, vendar smo jih prisiljeni sprejeti, če- 
prav se skupen dolg s tem povečuje. Opozoril je, da v taki 
situaciji ni jasno, zakaj se velike vsote deviz lahko zadržujejo v 
tujini in zakaj se odobravajo podaljšanja, čeprav imamo te- 
žave pri izpolnjevanju obveznosti do tujine. Prav tako ni jasno, 
zakaj ponovno oživljajo kompenzacijski posli, čeprav gre za 
preživelo obliko poslovanja. Poleg tega nismo pripravili pro- 
grama odplačevanja dolgov tujini, niti nimamo jasno oprede- 
ljene strategije izvoza, izvažamo za vsako ceno in ponovno 
uvažamo, del tega pa je posledica tega, da devizno tržišče ne 
deluje. Ocenil je, da takšna izvozna politika ne more biti 
dolgoročna perspektiva. Doseči je treba, da bodo urejene 
medsebojne povezave pri skupni proizvodnji za izvoz in s tem 
povečan izvoz ter možnosti za vračilo dolgov tujini, da se ne bi 
bilo treba vsako leto srečevati z zahtevami mednarodnih fi- 
nančnih organizacij. Ocenil je, da je tem vprašanjem name- 
njeno premalo pozornosti. Poudaril je, da se prepočasi ure- 
sničuje dogovorjena politika za hitrejši razvoj manj razvitih na 
podlagi samoupravnega združevanja dela in sredstev, zaosta- 
jajo vplačila in prilivi sredstev, prevladujejo kreditni odnosi, 
prepozno vplačana sredstva izgubljajo vrednost zaradi infla- 
cije ipd. Zato se je zavzel za spremembo predpisov, ki se 
nanašajo na samoupravno združevanje dela in sredstev iz 
sklada federacije, tako da bi se sredstva vplačevala kvartalno 
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ali v skladu z letošnjo resolucijo nakazovala kosovski banki. 
Poudaril je tudi, da zapletena gospodarska situacija otežuje 
oceno razvojnih možnosti za leto 1985, vendar bi morali storiti 
vse, da bi bili pogoji gospodarjenja znani pred koncem leta 
1984. 

Naša delegacija je poudarila, da so zbori Skupščine SR 
Slovenije podrobno rapravljali o poročilu in majski analizi in 
sprejeli ugotovitve, stališča in sklepe. Enotna je bila ocena, da 
so tematske razprave v zboru, poročilo Zveznega izvršnega 
sveta in spremljajoča gradiva ustrezna podlaga za ugotovitev 
in proučevanje odprtih vprašanj uresničevanja letošnje eko- 
nomske politike, saj je naša dolžnost sproti preverjati učinke 
instrumentov ekonomske politike z vidika njihovega spodbu- 
janja kvalitetnega gospodarjenja osnovnih subjektov in krepi- 
tve samoupravnega položaja združenega dela. Poudarila je, 
da so sprejemljive ocene, da pozitivni dosežki predvsem vpli- 
vajo na sektorje, kjer z rezultati nismo zadovoljni, saj bi n. pr. 
zmanjšanje rasti industrijske proizvodnje predvsem v izvoznih 
in energetskih panogah povsem zaostrilo odnose v delitvi 
družbenega proizvoda in negativno vplivalo na rast izvoza in 
plačilnobilančne odnose s tujino, zmanjšanje izvoza pa bi 
omejilo tudi možnosti zaposlovanja. Torej je treba graditi na 
ključnih pozitivnih rezultatih in jih dodatno spodbujati, da 
bodo postopno temu sledila tudi druga področja družbene 
reprodukcije, saj za širši preobrat še ni dovolj storjeno, Zvezni 
izvršni svet pa v poročilu to vprašanje le zabeležuje (sistem in 
politika cen, obračunski sistem, družbeno planiranje, davčni 
sistem in politika, financiranje federacije, tečajne razlike, za- 
jemanje ekstra dohodka ipd.). Poleg tega se za reševanje 
negativnih gibanj n. pr. pri inflaciji, išče odrešilne ukrepe 
samo na ravni federacije, kar je iluzija, ker se morajo inflaciji 
zoperstviti vsi družbeni dejavniki na vseh ravneh. Ocenila je, 
da smo prepočasni pri sprotnih aktivnostih za odpravljanje 
ugotovljenih problemov in vplivov ukrepov na tekoča gospo- 
darska gibanja, čeprav s politiko realnega tečaja dinarja, 
realnih obresti in amortizacije uveljavljamo ekonomsko pri- 
silo za prilagajanje gospodarstva zahtevam stabilizacije, pri 
čemer pa je treba upoštevati, da bomo težko nadoknadili 
zaostanke pri uvozu energetskih virov in reprodukcijskih ma- 
terialov ter pri proizvodnji hrane, kar postavlja pod vprašaj 
celotna predvidevanja rasti proizvodnje do konca leta. Opo- 
zoril je, da je primarna emisija nekako v predvidenih okvirih, 
da pa raste njena nenamenska poraba, obseg odloženih plačil 
za dinarsko protivrednost deviz in neplačanih terjatev. Re- 
striktivnost kreditno-monetarne politike je zato relativna, ker 
se širijo nameni uporabe primarne emisije, s tem pa se pove- 
čujejo neskladja med ponudbo in povpraševanjem. Politiko 
cen kot sintetičnega izraza delovanja vseh drugih delov eko- 
nomske politike izvajamo s paradržavnimi ali celo administra- 
tivnimi ukrepi in namesto najširše aktivnosti za spoštovanje 
kriterijev in zakona proučujemo teorijo teritorialnih disparitet 
cen in dovolimo zviševanja na raven proizvajalca z najvišjimi 
cenami. Ob tem projekcija cen ni usklajena vse do organizacij 
združenega dela, odprto pa je vprašanje neevidentiraih cen 
surovin in repromaterialov po samoupravnih sporazumih, niti 
ni pripravljen program za prenehanje režima prijavljanja cen z 
uveljavljanjem 30 dni po prijavi. Za radikalno in nujno zmanj- 
šanje nekrite porabe, ki dosega polovico nominalnega druž- 
benega proizvoda ni celovitih predlogov, položaj je celo obra- 
ten, rastejo izgube, medsebojno zadolževanje in tečajne ra- 
zlike. Zato se je zavzela za dosledno izvajanje pravno-eko- 
nomskih sankcij proti vsem subjektom, ki poslujejo z izgubo 
in imajo neplačane terjatve, sicer bi samo odlagali sanacijo, 
prestrukturiranje in nujnost racionalnega gospodarjenja z 
združenimi sredstvi, kar je ena od osnovnih zahtev dolgoroč- 
nega programa ekonomske stabilizacije. Poudarila je, da je 
investicijska politika preveč gledana le z vidika kvantitativnih 
sprememb, medtem ko so kvalitativni kriteriji prestrukturira- 
nja in investiranja zanemarjeni predvsem pri velikih objektih v 
izgradnji. Poseben problem je s skromnimi investicijskimi 
sredstvi omogočiti modernizacijo visoko odpisanih in zasta- 
relih proizvajalnih sredstev izvozno usmerjene predelovalne 
industrije, ki bo brez modernizacije tehnologije in povečanja 
produktivnosti v še bolj podrejenem položaju na svetovnem 
trgu. Opozorila je tudi, da inflatorna gibanja zaostrujejo 
odnose v svobodni menjavi dela, predvsem v družbenih dejav- 
nostih, da se še naprej znižujejo realni osebni dohodki in da 
se ne izvajajo resolucijske usmeritve o odvisnosti sredstev za 

osebne dohodke in skupno porabo od rasti produktivnosti 
dela in drugih pokazateljev gospodarjenja z živim in minulim 
delom. Poudarila je, da je Skupščina SR Slovenije na podlagi 
takih ugotovitev sprejela tudi usmeritve za nadaljnje aktivno- 
sti, s katerimi so seznanjeni vsi delegati, Zvezni izvršni svet in 
drugi organi in ki so v pretežni meri vključene v predlagane 
sklepe oziroma so sestavni del sklepov, po katerih je treba vse 
predloge iz opravljenih razprav upoštevati v nadaljnjih aktiv- 
nostih Skupščine SFRJ in Zveznega izvršnega sveta. 

2. Poročilo Zveznega izvršnega sveta o 
pripravah dolgoročnega plana razvoja 
Jugoslavije za obdobje 1985 do 1995 oziroma 
za določena področja do 2000 

Zbor je poslušal uvodno obrazložitev predstavnika Zvez- 
nega izvršnega sveta zakaj ni bilo mogoče osnutka plana 
pripraviti do konca junija in na predlog odbora za družbeni 
plan in razvojno politiko sprejel sklepe, s katerimi je odločil, 
da bo zbor osnutek dolgoročnega plana Jugoslavije z obra- 
zložitvijo in spremljajočimi gradivi poslal Skupščinam repu- 
blik in pokrajin, Gospodarski zbornici Jugoslavije in družbe- 
nopolitičnim organizacijam v federaciji v prvi polovici avgusta 
s predlogom, da sporoče stališča do 1. 11. 1984; da bo 
predstavnik Zveznega izvršnega sveta podal ekspoze k 
osnutku plana na seji zbora v prvi polovici septembra; da 
bodo delovna telesa začela usklajevati stališča skupščin repu- 
blik in pokrajin takoj, ko jih prejmejo tako, da bi bil plan 
sprejet v rokih, določenih s spremembo odloka o pripravi in 
sprejetju plana (torej, pred koncem leta 1984). 

3. Osnutek odloka o osnovnih smernicah 
družbenoekonomskega razvoja in okvirih 
ekonomske politike Jugoslavije za obdobje 
1986-1990 

Zbor je poslušal uvodno obrazložitev predstavnika Zvez- 
nega izvršnega sveta k osnutku in brez razprave sprejel sklep, 
da se osnutek odloka pošlje skupščinam republik in pokrajin, 
Gospodarski zbornici Jugoslavije in družbenopolitičnim or- 
ganizacijam v federaciji s predlogom, da svoja stališča poš- 
ljejo zborom do 1. novembra in da bodo delovna telesa začela 
usklajevati stališča tako, da bi bilo usklajevanje končno do 25. 
novembra in da bi bil odlok lahko sprejet do konca novembra 
letos. Ti roki so usklajeni z odlokom o pripravi in sprejetju 
srednjeročnega družbenega plana, tako da bi bile smernice 
sprejete do konca leta, dogovori o temeljih družbenega plana 
bi bili sklenjeni do sredine prihodnjega leta, družbeni plan pa 
pred koncem leta 1985. 

4. Ukrepi in aktivnosti za razvoj drobnega 
gospodarstva v funkciji uresničevanja 
dolgoročnega programa ekonomske 
stabilizacije 

Zbor je na predlog Odbora za družbeni plan in razvojno 
politiko sprejel sklep, s katerim je: 1. podprl ukrepe in aktiv- 
nosti z ocenami in smernicami Zveznega izvršnega sveta ter 
ugotovil: da zaostajanje drobnega gospodarstva predstavlja 
dolgoročni strukturni problem, da je razvoj drobnega gospo- 
darstva pomemben z vidika celotnega gospodarskega razvoja 
in da mu je zato treba zagotoviti trajno razvojno perspektivo v 
družbenem in zasebnem sektorju kot pomembnega elementa 
gospodarske strukture pri zmanjševanju uvozne odvisnosti, 
povečanju izvozne konkurenčnosti in zaposlenosti; da so 
kljub pozitivnim dosežkom zmogljivosti drobnega gospodar- 
stva znatno pod potrebami in da je treba oblikovati razno-1 

vrstno, popolnejšo in komplementarno gospodarsko struk- 
turo, razvijati specializirano proizvodnjo ter manjše obrate in 
enote, ki bodo skladno dopolnjevale veliko industrijo v veliko- 
serijski proizvodnji, omogočali večjo zaposlenost, produktiv- 
nost in racionalno uporabo družbenih sredstev; oblikovati 
mrežo majhnih organizacij, ki bodo proizvodne in storitvene 
programe učinkovito prilagajale potrebam tržišča; da je treba 
podpirati vse bolj izražen interes večjih organizacij združe- 
nega dela za sodelovanje z drobnim gospodarstvom in interes 
za vlaganje delavcev, ki se vračajo iz začasnega dela v tujini; 
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!. opozoril, da hitrejši razvoj drobnega gospodarstva in nje- 
3ovo povezovanje z združenim delom predstavlja pomemben 
jogoj za nadaljnji razvoj gospodarstva v celoti in da je zato 
reba pospeševati razvoj proizvodnih in storitvenih dejavnosti 
t družbenem in zasebnem sektorju, usmerjati velike proiz- 
vodne in trgovinske organizacije v odpiranju majhnih zmoglji- 
vosti za substitucijo uvoza delov, sklopov in blaga široke 
>orabe, dopolnitev izbire in za predelavo sekundarnih surovin 
er za opravljanja storitev; v te namene je treba ukrepati na 
avni federacije na področju carinske, devizne, zunanjetrgo- 
vinske in kreditnomonetarne politike ter usklajenega davč- 
iega sistema; v republikah in pokrajinah in občinah spreme- 
titi oziroma dopolniti in uskladiti predpise glede drobnega 
jospodarstva (POZD, zemljiška in davčna politika, poslovni 
jrostori, poenostavitev postopkov za dovoljenje za dejavnost 
pd.); omogočiti povezovanje velikih proizvodnih organizacij z 
irobnim gospodarstvom, da se zagotovi racionalno in dopol- 
lilni uporabo družbenih osnovnih sredstev, angažira sredstva 
Sbčanov, omogoči zaposlovanje ipd.; 3. ugotovil, da so še 
neizkoriščene materialne možnosti (oprema, prostori, druž- 
Dena in zasebna dinarska in devizna sredstva) za razvoj drob- 
nega gospodarstva in da naj v ta namen organizacije združe- 
nega dela načrtujejo svoj razvoj z uporabo zmogljivosti drob- 
nega gospodarstva z oblikovanjem celovitih programov z 
nosilci in viri sredstev; da se z razbremenjevanjem dohodka 
jrganizacij združenega dela spodbudi večja vlaganja v 
Jrobno gospodarstvo, vključno z drugimi viri, kot so sredstva 
skladov za razvoj manj razvitih območij, bank, večjih organi- 
zacij združenega dela, skupnosti za zaposlovanje itd. in z 
jstreznejšo politiko bank; omogočiti uporabo neizkoriščenih 
poslovnih prostorov in osnovnih sredstev; omogočiti angaži- 
anje sredstev občanov, predvsem delavcev, ki se vračajo z 
:ačasnega dela v tujini; poenostaviti postopke za opravljanje 
iejavnosti in ustanavljanja POZD, za graditev poslovnih pro- 
itorov, vodenje poslovnih knjig ipd.; s selektivno davčno 
jolitiko spodbujati opravljanje deficitarnih storitev in s tem 
>ovečati možnosti zaposlovanja; da se sredstva občanov bolj 
ingažirajo za krepitev materialne podlage združenega dela za 
azvoj drobnega gospodarstva; povezati drobno gospodar- 
evo z združenim delom (kooperacija, poslovno sodelovanje); 
>mogočiti uvoz repromateriala in rezervnih delov, proučiti 
nožnosti za uvoz opreme, ki se ne proizvaja doma; presoditi 
imejitve dinarske vrednosti pri vlaganjih in uvozu; reševati 
»omanjkanje kadrov s spremembami izobraževalnih progra- 
nov in prekvalifikacijo; omogočiti legaliziranje vseh dejavno- 
:ti in poostriti inšpekcijski nadzor in kaznovalno politiko; 
>ospešiti razvoj na manj razvitih in planinskih oziroma obmej- 
lih območjih; vključiti znanost v proučevanje razvojnih mož- 
losti (tehnika, tehnologija, marketing); 4. predlagal, da se 
premeni in dopolni družbeni dogovor o temeljih skupnega 
lelovanja in izvajanja razvoja drobnega gospodarstva, do- 
iradi ustrezne predpise in vnese ustrezne opredelitve v reso- 
jcijo in družbeni plan; 5. priporočil skupščinam republik in 
lokrajin, da upoštevajo obravnavano gradivo in te sklepe ter 
jstne izkušnje in prouče izvajanje politike razvoja drobnega 
ospodarstva; 6. priporočil Gospodarski zbornici Jugoslavije, 
la v sodelovanju z gospodarskimi zbornicami republik in 
lokrajin organizira razpravo o hitrejšem razvoju drobnega 
iospodarstva in da spodbudi priprvo programov za organizi- 
anje kooperativnih odnosov OZD in zasebnega sektorja 
Irobnega gospodarstva ter ustanove ustrezen informativni 
enter; 7. naložil Zveznemu izvršnemu svetu, da po potrebi 
ioroča Skupščini SFRJ o uresničevanju teh sklepov. 

V razpravi na seji zbora je član delegacije Skupščine SAP 
:ojvodine opozoril na naloge iz dolgoročnega programa eko- 
omske stabilizacije in separata o mestu in vlogi drobnega 
ospodarstva pri gospodarskem razvoju, v celoti podprl 
bravnavo gradiva ter se zavzel za dosledno in odločno ure- 
ničevanje predlaganih ukrepov in aktivnosti. Opozoril je na 
očasnost pri razvoju drobnega gospodarstva in da so dose- 
eni pozitivni rezultati še vedn znatno pod potrebami zaradi 
sga, ker je razvoj drobnega gospodarstva strateško razvojno 
prašanje naslednjih 15 let, predstavlja pa enak strukturni 
iroblem, kot energetika, hrana in surovine. To narekuje, da se 
Irobno gospodarstvo enako tretira, kot ta področja zlasti 
aradi tega, ker lahko hitreje dosežemo rezultate kot pri 
elikih infrastrukturnih panogah. Poleg tega je v drobnem 
ospodarstvu največ možnosti za produktivno zaposlovanje, 

za uporabo neizkoriščene opreme in poslovnih prostorov ter 
za angažiranje dinarskih in deviznih sredstev občanov. Tudi 
stroški za odpiranje novega delovnega mesta so znatno nižji, 
drobno gospodarstvo pa zmore v dobršni meri kvalitetno 
nadomestiti uvoz delov in sklopov, ki jih zdaj moramo uvažati, 
z maloserijsko proizvodnjo pa se lahko vključi tudi v izvoz. 
Zavzel se je za sprejem dogovora o davčni politiki in za 
uskladitev družbenega dogovora o razvoju drobnega gospo- 
darstva z dolgoročnim programom ekonomske stabilizacije, 
za ustrezno ekonomsko politiko ter skladnejše in ustreznejše 
predpise in druge pogoje za hitrejši razvoj, predvsem z večjo 
vključitvijo združenega dela, da bo drobno gospodarstvo po- 
stalo njegov sestavni del. Vse te naloge je treba upoštevati 
tudi pri družbenem planiranju in dati drobnemu gospodarstvu 
družbenem in zasebnem pomembnejšo mesto in zahtevnejše 
naloge, kar morajo upoštevati tudi gospodarske zbornice, 
družbeno-politične skupnosti in družbeno-politične organi- 
zacije na vseh ravneh. 

5. Poročilo o izvajanju zakona o deviznem 
poslovanju in kreditnih odnosih s tujino v 
začetku leta 1984 s predlogom ukrepov in 
aktivnosti 

Zbor je na predlog Odbora za ekonomske odnose s tujino 
sprejel sklepe, s katerimi je: ugotovil da so bili v začetku 
marca letos zagotovljeni pogoji za uporabo zakona, ker je bil 
v dopolnitvah in spremembah zakona konec leta 1983 dan 
dvomesečni rok za novo organiziranje in sprejetje podzakon- 
skih aktov, vendar se nekatere določbe zakona ne uresniču- 
jejo v celoti; da se je gospodarevo organiziralo v nove oblike 
organiziranja; da so bili sprejeti enotni kriteriji za razporejanje 
deviz in določbene DRP; da so bili sprejeti skoraj vsi spremlja- 
joči predpisi; podprl ocene in predloge iz poročila ZIS ter 
poudaril: 1. da so bile pri sprejemanju enotnih kriterijev ugo- 
tovljene nekatere slabosti in pomanjkljivosti in da so druž- 
beno priznane reprodukcijske potrebe znatno večje, kot do- 
voljuje devizna bilanca, ker niso bile izvršene korekcije zaradi 
reprogramiranja dolgov ter učinkov kompenzacijskih in dru- 
gih specifičnih poslov in da je zato prišlo do velike razlike 
med realnimi deviznimi možnostmi in pravicami, kar otežuje 
delovanje enotnega deviznega tržišča; zato je treba družbeno 
priznane reprodukcijske potrebe uskladiti z devizno bilanco 
in jih usklajevati tromesečno v skladu s predpisi; ugotoviti 
vzroke in odgovornost za nastalo stanje, o čemer naj ZIS 
obvesti zbor; 2. da niso bili sprejeti ukrepi družbene kontrole 
niti sankcije za pravočasen vnos deviz in za izdvajanje od 
priliva za delovanje deviznega trga, čeprav je relativno ugo- 
dno izdvajanje za splošne družbene potrebe, ni pa dovolj 
storjeno za delovanje enotnega deviznega trga iz viška priliva 
deviz OZD iznad družbeno priznanih reprodukcijskih potreb; 
zato je treba poostriti nadzor in ukrepati zoper kršilce, zlasti z 
odvzemom pravic do kreditov tistim OZD, ki zadržujejo devize 
v okviru družbeno priznanih reprodukcijskih potreb dlje od 15 
dni, kar je naloga poslovnih bank in narodnih bank republik in 
pokrajin oziroma Narodne banke Jugoslavije; stanje je treba 
sproti spremljati in operativno obveščati zbor; 3. da enotno 
devizno tržišče deluje skoraj izključno le v poslovnih bankah, 
na medbančnih sestankih pa le za splošne družbene potrebe, 
prodaje deviz med bankami pa praktično ni; zato je treba 
ukrepati, da bo devizni trg deloval v vseh delih; 4. da so še 
kršitve predpisov o združevanju deviz in da je zato trebe 
poostriti nadzor in ukrepanje proti kršiteljem oziroma dopol- 
niti določbe 68. člena zakona in precizneje določiti njegove 

~ interese; 5. da se blago še vedno prodaja za devize, zato je 
treba dopolniti zakon v skladu z usmeritvami dolgoročnega 
programa ekonomske stabilizacije, da je dinar edino plačilno 
sredstvo v državi; hkrati je treba spodbujati devizno varčeva- 
nje s stabilnimi pogoji varčevanja; 6. da v poročilu ni obde- 
lano klirinško področje poslovanja s tujino; čeprav ima velik 
pomen pri izvajanju zakona; zato je treba o tem predložiti 
dodatno informacijo; 7. da je bilo v razpravi ugotovljeno, da 
veljavne zakonske odredbe spodbujajo k zadrževanju deviz v 
tujini, kar je v nasprotju z globalnimi interesi plačilne bilance; 
prav tako še neupravičeno izvažamo surovine in repromate- 
rial na škodo izvoza končnih proizvodov, kar ni v skladu z 
razvojno politiko; zato naj Zvezni izvršni svet v septembru 
predloži podrobno analizo o teh vprašanjih s predlogi možnih 
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rešitev, po potrebi pa naj predloži spremembe zakona in 
drugih predpisov, upoštevaje tudi ugotovitve iz analize in 
drugih doslej ugotovljenih pomanjkljivosti, ki terjajo dogradi- 
tev zakona; 8. da je izvajanje zakona ključnega pomena za 
uresničevanje dolgoročnega programa ekonomske stabiliza- 
cije in da je treba krepiti odgovornost vseh za njegovo izvaja- 
nje, čeprav je največja odgovornost Skupščine SFRJ in Zvez- 
nega izvršnega sveta, vendar uresničevanje ne bo uspešno, 
če ne bo odgovornosti tudi pri vseh drugih samoupravnih 
organizacij in skupnostih, organih družbenopolitičnih skup- 
nosti in družbenopolitičnih organizacijah, saj ne gre za te- 
hnično vprašanje, temveč za politično vprašanje, za katerega 
so odgovorne republike in pokrajini in vsi drugi družbeni 
subjekti. 

V odboru za ekonomske odnose s tujino je delegat Skup- 
ščine SR Črne gore predlagal, naj se v sklepih v zvezi z 
delovanjem deviznega tržišča določi, da se je zaradi zapiranja 
kroženja deviz v okvire poslovnih bank in glede na to, da se 
niso okrepile reprodukcijske povezave v širšem jugoslovan- 
skem prostoru, posebej poslabšal položaj nekaterih ključnih 
panog, ki proizvajajo za preskrbo domačega trga in so pre- 
težno usmerjene na domače tržišče. Odbor tega predloga ni 
sprejel, ker je menil, da bi samo poudarjanje tega problema 
izstopalo, saj so sklepi usmerjeni v reševanje vseh problemov, 
ki pa jih ni mogoče naštevati. 

V razpravi na seji zbora je član delegacije Sabora SR Hrvat- 
ske opozoril na različne ocene o kvalitativnih rešitvah Zakona, 
doslednosti njegovega izvajanja in doseženih učinkov in po- 
udaril, da sta bili lani decembra sprejeti dve bistveni spre- 
membi, to je opredelitev družbeno priznanih reprodukcijskih 
potreb, da bi se s tem preprečilo prodajo deviz, šticunge, 
teritorialno omejevanje prometa deviz ipd. ter rešitve v zvezi z 
delovanjem enotnega deviznega trga za hitrejše kroženje de- 
viz. V zvezi z družbeno priznanimi reprodukcijskimi potre- 
bami je opozoril, da po njihovi določitvi v splošnih združenjih 
na podlagi enotnih kriterijev OZD s samoupravnimi sporazumi 
niso upoštevale možnosti, da bi določile konkretni znesek za 
posamezno organizacijo, ali da je vsaki organizaciji združe- 
nega dela zagotovljen povprečni odstotek, ali da bi se opra- 
vila prerazdelitev povprečno določenih družbeno priznanih 
reprodukcijskih potreb po določenih dogovorjenih kriterijih. 
To pa so storile organizacije združenega dela s samouprav- 
nimi sporazumi v okviru posebnih oblik povezovanja in gre 
torej pri teh posebnih oblikah za novo kvaliteto pri izvajanju 
zakona, kar v splošnih združenjih ni bilo opravljeno in je treba 
proučiti razloge za to. Pri tem se tudi devize, ustvarjene s 
skupno proizvodnjo za izvoz (67. člen zakona), razporejajo 
med OZD ne glede na družbeno priznane reprodukcijske 
potrebe. V zvezi z delovanjem deviznega tržišča je poudaril, 
da razlogi za slabšo delovanje niso dovolj proučeni, da niso 
upoštevane reprogramirane obveznosti, nujne uskladitve z 
devizno bilanco in sprotno usklajevanje s plačilno-bilančnimi 
gibanji ter v celoti podprl ugotovitve Zveznega izvršnega 
sveta, da je glavna ovira kronično pomanjkanje deviz, saj se je 
v razpravi v odboru pokazalo, da je toliko poudarjeno zadrže- 
vanje deviz v tujini po obsegu povsem zanemarljivo. To po- 
meni, da bo devizni trg lahko deloval le ob povečanem deviz- 
nem prilivu, ne pa z drugačno prerazdelitvijo deviz. Opozoril 
je na nekatere razloge za manjši priliv deviz, kot n. pr. da smo, 
nekaterim državam prolongirali roke odplačila (Irak) ali da 
imajo dežele v razvoju velike težave pri vračanju dolgov, razen 
v blagu; da Narodne banke različno uporabljajo kriterije za 
odobravanje podaljšanja rokov za vnos deviz; da so kompen- 
zacijski posli dogovorjeni z meddržavnimi sporazumi, z deže- 
lami SEV in deželami v razvoju, pri čemer administrativno 
omejevanje kompenzacijskih poslov ne bi bilo umestno, ker bi 
brez teh poslov zmanjšali možnost izvoza naših proizvodov, ki 
v rednem izvozu ni mogoč. Podobno je z maloobmejnim 
prometom in bi bilo smotrno proučiti možnost, da se v okviru 
družbeno priznanih reprodukcijskih potreb ta izvoz upošteva 
na uvozni strani. Poudaril je, da je treba zakon dosledno 
izvajati, da ni potrebe, da bi ga ponovno spreminjali, ker bi s 
tem spet spreminjali po nekaj mesecih pogoje gospodarjenja 
(kar je tudi stališče Gospodarske zbornice Jugoslavije) in da 
mora biti težišče naših aktivnosti v trajno usmeritev v izvoz. 

Član delegacije Sobranja SR Makedonije je poudaril, da so 
osnovne naloge povezovanje OZD v merilu države v splošnih 
združenjih ali drugih oblikah za povečanje proizvodnje za 

izvoz, zagotovitev delovanja deviznega trga in večje družbene 
kontrole uporabe tuje akumulacije za izvozno proizvodnjo in 
substitucijo uvoza ter za vračilo dolgov. Poudaril je, da so se v 
splošnih združenjih povezale v glavnem organizacije združe- 
nega dela, ki so napotene na devizno tržišče, v velikih siste- 
mih pa so se povezale izvozne organizacije združenega dela, 
ki ustvarjajo devizni priliv. Zato je SR Makedonija že ob 
sprejemanju sprememb zakona opozarjala, da bo povezova- 
nje v reproverigah otežilo delovanje deviznega trga in se tudi 
zdaj zavzema za povezovanje v splošnih združenjih, ki dajejo 
več možnosti pri usmerjanju presežka deviz nad družbeno 
priznanimi reprodukcijskimi potrebami, medtem ko druge 
oblike povezovanja omogočajo monopolno obnašanje pri 
razpolaganju z devizami, niso pa vselej usmerjene v poveča- 
nje proizvodnje za izvoz. Temu se da izogniti le s sprejetjem 
objektivnih kriterijev za povezovanje v okviru velikih sistemov. 
Upoštevati je treba tudi stališče SR Makedonije glede povezo- 
vanja, ki je opravljeno na podlagi Zakona o združenem delu, 
druge oblike pa se zdaj ustanavljajo samo zaradi prerazdelitve 
deviz, pri tem pa morajo biti organizacije združenega dela z 
območja večih republik in pokrajin, da to ne bi bili le SOZD, ki 
doslej niso imeli skupnih interesov. Zavzel se je, da bi jasno 
določili, da organizacije združenega dela pri reprogramiranju 
dolgov ne morejo izbirati med možnostjo reprogramiranja ali 
takojšnjo poravnavo, temveč da morajo presežek deviz zaradi 
reprogramiranih obveznosti do, tujine prodati na deviznem 
trgu, enako pa dopolniti tudi enotne kriterije za ugotavljanje 
družbeno priznanih reprodukcijskih potreb. Obenem je treba 
zmanjšati družbeno priznane reprodukcijske potrebe oziroma 
pravico do nakupa deviz za reprogramirane obveznosti. Opo- 
zoril je še na veliko odobrenih zahtev za podaljšanje rokov za 
vnos deviz (preko 3000) predvsem konvertibilnih, čeprav so v 
SR Makedoniji posledica težav pri poslovanju s tujimi part- 
nerji in je podprl stališče o nujnosti odločnejše družbene 
kontrole pri takšnih odobritvah ter opozoril na težave, ki jih 
ima uvozno odvisno gospodarstvo v republiki pri kupovanju 
deviz na deviznem trgu, saj samo ustvari komaj dobro tretjino 
potrebnih deviz, to pa vpliva na možnosti za povečan izvoz. 
Zato je treba zagotoviti, da se delež deviz od reprogramiranih 
obveznosti do tujine prenese na devizni trg. V zvezi s kupo- 
prodajo deviz med organizacijami združenega dela pa se je 
zavzel, da organi nadzora pooštre ukrepanje v primeru ugo- 
tovljenih kršitev, ker o tem ni točnih podatkov. Enako velja 
tudi za prodajo blaga za dinarje deviznega porekla. 

Član delegacije Skupščine SR Bosne in Hercegovine je 
predlagal, naj pristojna delovna telesa prouče dodatno poro- 
čilo Zveznega izvršnega sveta, ki se nanaša na nekatera 
vprašanja deviznega varčevanja občanov, kar je zbor sprejel. 

Član delegacije Skupščine SAP Vojvodine je poudaril, da 
kljub pozitivnim rezultatom v izvozu tega ne moremo pripisati 
zakonu, saj se ključne določbe ne izvajajo zadovoljivo, kot 
posledica še vedno premajhnega konvertibilnega izvoza in 
pomanjkanja deviz na deviznem trgu. Ocenil je, da je pri 
določanju družbeno priznanih reprodukcijskih potreb prišlo 
do napak in nelogičnosti, ker so pravice do nakupa deviz na 
deviznem trgu znatno večje od razpoložljivih, niso upošte- 
vane reprogramirane obveznosti in možnosti blagovnih kredi- 
tov. Zavzel se je, da se kompenzacijski posli odobravajo samo 
v skladu s predpisi, glede maloobmejnega prometa pa, da je v 
njem treba ob sprejetih omejitvah zagotoviti enakopravno 
vključitev organizacij združenega dela iz vse države, pri če- 
mer je nasprotoval administrativnemu omejevanju, poudaril 
pa, da je iskanje posebnih oblik izvoznih poslov posledica 
nedelovanja deviznega tr^a. Obenem je treba zaostriti pogoje 
za odobravanje podaljšanja rokov za vnos deviz, ukrepati 
proti nezakonitemu zadrževanju deviz v okviru družbeno priz- 
nanih reprodukcijskih potreb in jih usmerjati na devizno trži- 
šče, na katerem je treba preprečiti teritorialno in bančno 
zapiranje, pa tudi možnosti izsiljevanja usmerjene prodaje 
deviz v bankah z dobavo blaga ipd. To bi narekovalo, da se 
vse devize lahko prodajo samo na medbančnih sestankih. Do 
podobnih anomalij prihaja tudi pri prodaji blaga za dinarje 
deviznega porekla in se nadaljuje usmerjanje deviznih tokov s 
prodajo blaga široke potrošnje. Zavzel se je, da se čimprej 
sprejme zakon, ki bo uredil način vračanja kreditov tujini OZD 
in bank, ki so do konca februarja 1980 devize prodale na 
deviznem trgu. 

Naša delegacija je poročilo ocenila kot korekten prikaz 
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stanja in poudarila, da je ključni problem pri izvajanju zakona 
pomanjkanje deviz ob tem, da smo določili dosti več pravic do 
deviz, kot jih objektivno ustvarimo, kar bi lahko pdnovno 
vodilo v zadolževanje brez pokritja in je na to Predsedstvo 
SFRJ že opozorilo. Zato ostaja osnovno vprašanje, kako po- 
večati devizni priliv predvsem z izvozom blaga višje stopnje 
predelave, ob omejevanju izvoza surovin in repromateriala, 
kar lahko dosežemo le z ustreznejšim poslovnim povezova- 
njem organizacij združenega dela na enotnem jugoslovan- 
skem trgu v skladu z intencijami zakona, predvsem 67. in 68. 
člena, ki urejata povezovanje s samoupravnimi sporazumi za 
skupno proizvodnjo za izvoz, odklonila pa insinuacije, da so 
vsa ta povezovanja Spekulativne narave, ne pa rezultat naših 
skupnih interesov. Ker pri tem prihaja do anomalij, na kar so 
opozorile dosedanje razprave, je podprla dosledno izvajanje 
sankcij in dejavnost organov nadzora in pregona, ni pa sogla- 
šala, da bi ekscesni primeri lahko bili osnova za splošno 
opredelitev, da devizni sistem ne deluje in ga je treba spreme- 
niti oziroma ga prilagoditi nekemu povprečju. To se je doga- 
jalo tudi pri določanju pravic v splošnih združenjih, ko je šlo 
za linearno delitev ne glede na določbe zakona, ki terjajo 
diferenciacijo glede na dosežene in pričakovane proizvodne 
in izvozne rezultate. Opozorila je na nerešena vprašanja polo- 
žaja izvoznikov predvsem glede uvoza opreme za potrebe 
izvoza v okviru dogovorjenih 10% razpolaganja z devizami in 
na neizvajanje politike posebnih spodbud tistim organizaci- 
jam združenega dela izvoznikom, ki presežejo 20% splošni 
porast izvoza. V zvezi z maloobmejnim prometom je opozo- 
rila, da na žalost ne znamo izkoristiti priložnosti, da bi ga 
uveljavili za prodor na tuje praviloma zelo zaprte trge in ga 
celo obravnavamo kot breme, v zvezi s kompenzacijskimi pa, 
da so bili vsi posli odobreni od pristojnih zveznih organov, 
torej tudi tisti, ki so se prej opravljali proti gotovinskemu 
plačilu, čemur je treba nasprotovati, vsekakor pa probleme 
proučiti, ker se poročilo do tega ne opredeljuje. 

6. Zakon o dopolnitvah zakona o opravljanju 
menjalniških poslov in prometu efektivnega 
tujega denarja v Jugoslaviji 

Skupščina SR Slovenije je dala soglasje k osnutku zakona 
in pooblastila delegacijo, da v usklajevalnem postopku uve- 
ljavlja pripombe, naj se omogoči plačevanje z vsemi tujimi 
čeki in to šteje kot devizni priliv organizacijam združenega 
dela ter da naj se omogoči retransfer ostankov vse dinarske 
gotovine na podlagi potrdila o menjavi tuje valute. Pooblastila 
je delegacijo, da po končanem usklajevanju da soglasje k 
predlogu zakona. 

V usklajevanju delegacija ni dobila podpore za navedeni 
pripombi, čeprav so tudi nekatere skupščine drugih republik 
in pokrajin imele podobna stališča. Zvezni izvršni svet je vse 
pripombe odklonil in vztrajal na predloženem besedilu dopol- 
nitev izjem torej na možnosti plačevanja z bariranimi čeki in 
čeki, ki glase na dinarje ter retransfer dinarjev samo za ben- 
cinske bone. V zvezi.s pripombami Skupščine SR Slovenije je 
Zvezni izvršni svet pojasnil, da bi širjenje možnosti plačil z 
vsemi tujimi čeki neposredno povzročilo zmanjšan priliv deviz 
.Narodni banki Jugoslavije, glede retransfera dinarjev pa, da 
je menjalniški zakon v odnosu na devizni zakon specialni 
zakon in bo devizni zakon, ki to možnost ima, treba spreme- 

niti zaradi namenov menjalniškega zakona, da se preprečijo 
zlorabe. V zvezi s pripombo Sabora SR Hrvatske, naj se 
dinarski ček Narodne banke Jugoslavije uporablja tudi za 
nakup blaga, da bi bila tako povečana izvenpenzionska po- 
raba, kar je podprla delegacija Skupščine SAP Vojvodine, je 
predstavnik Zveznega izvršnega sveta izjavil, da bodo pro- 
blem proučili in poiskali ustrezno rešitev, ni pa je takoj možno 
sprejeti. Obvestil je odbor, da Zvezni izvršni svet pripravlja 
natančno metodologijo za izračunavanje deviznega priliva od 
turizma, ki bo omogočila ugotavljanje, kaj šteje za devizni 
priliv od turizma in s kolikšnim delom priliva razpolagajo 
turistične organizacije združenega dela. 

Delegacija ni vztrajala na pripombah in je v skladu s preje- 
tim pooblastilom glasovala za predlog zakona, ki je enak 
besedilu osnutka, obravnavanem v Skupščini SR Slovenije 11 
7. 1984. 

7. Družbeni dogovor o zagotovitvi sredstev za 
regres za umetna gnojila in za sredstva za 
zaščito rastlin v letu 1984 in 1985 

Skupščina SR Slovenije je delegacijo pooblastila, da v po- 
stopku priprave predloga dogovora v odboru za finande, ki je 
bil pooblaščen za usklajevanje s strani Skupščine SFRJ kot 
udeleženke dogovora, uveljavlja njena stališča in sklepe z dne 
28. 3. 1984 k osnutku dogovora. V postopku usklajevanja v 
odboru udeležencev je ob koncu ostalo odprto le vprašanje 
meril za določitev deleža sredstev, ki naj jih zagotove repu- 
blike in pokrajini in je bilo končno usklajeno (18. in 19. 7.), da 
je kriterij delež v družbenem proizvodu. Poleg tega je bilo 
ocenjeno, da gre za dogovor, ki ga glede na vsebino sprejema 
Zbor republik in pokrajin z večina glasov vseh delegatov. Zbor 
je na predlog odbora za finance ugotovil, da je dogovor 
usklajen in ga soglasno sprejel. Delegacija je glasovala za tak 
dogovor, ker je tudi pooblaščenec Skupščine SR Slovenije v 
odboru udeležencev dal soglasje k tako usklajenemu dogo- 
voru. 

Delegacija predlaga, da tudi Skupščina SR Slovenije 
sprejme dogovor, kot je bil usklajen v odboru udeležencev. 

8. Zaključni račun sklada federacije za 
kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko 
manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin 
za leto 1983 - potrditev 

Zbor je brez razprave sprejel odlok o potrditvi zaključnega 
računa. V odboru za manj razvite pa je delegacija zahtevala, 
da pristojni organi do naslednje seje odbora glede na pisanje 
dela tiska o nenamenski porabi sredstev sklada federacije 
dajo informacijo o uporabi sredstev v kmetijstvu SAP Kosova, 
o zapiranju Fe-Ni in posledicah ter ali je ugotovljena odgovor- 
nost in krivci za tak odnos do družbenih sredstev, kaj je bilo 
ukrenjeno proti odgovornim osebam in kakšna bo usoda 
nenamensko uporabljenih sredstev. Odbor je sklenil, da se 
zahteva takšno informacijo od pristojnih organov. Delegacija 
bo glede na podobna delegatska vprašanja v Skupščini SR 
Slovenije o informaciji poročala. 

Zbor je opravil še volitve in imenovanja. 

poročevalec 55 
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