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SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR
SLOVENIJE
7. maja 1986
Seje Zbora združenega dela, Zbora občin In Družbenopolitičnega
zbora Skupščine SR Slovenije so sklicane za sredo, 7. maja 1986.
Na dnevnem redu sej Zbora združenega dela, Zbora občin in
Družbenopolitičnega zbora je:
- izvolitev predsednika in podpredsednika zbora;
- imenovanje sekretarja zbora;
- izvolitev predsednika, podpredsednika in članov Komisije Skupščine SR Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve;
- izvolitev predsednika in podpredsednika Skupščine SR Slovenije;
- imenovanje generalnega sekretarja Skupščine SR Slovenije in
namestnika generalnega sekretarja;
- izvolitev predsednika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije;
- izvolitev podpredsednikov in članov Izvršnega sveta Skupščine
SR Slovenije ter imenovanje republiških sekretarjev in predsednikov
republiških komitejev;
- izvolitev predsednika, podpredsednika in članov Zakonodajnopravne komisije Skupščine SR Slovenije;
- predlog sklepa o ustanovitvi, nalogah in sestavi skupine delegatov vseh zborov za spremljanje uresničevanja planskih aktov;
- predlog sklepa o ustanovitvi, nalogah in sestavi skupine delegatov vseh zborov za spremljanje in proučevanje aktov iz pristojnosti
zborov Skupščine SFR Jugoslavije;
, - osnutek periodičnega delovnega načrta zborov Skupščine SR
Slovenije za II. in III. trimesečje 1986.
Zbor združenega dela in Zbor občin bosta obravnavala še:
- predlog odloka o ustanovitvi, nalogah in sestavi delovnih teles
zbora;
- osnutek zakona o preložitvi vračanja anuitet za kredite, dane
organizacijam združenega dela z ozemlja Socialistične republike
Črne gore in Socialistične republike Makedonije iz sredstev Sklada
federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin, ki zapadajo 1. januarja 1986;
- predlog odloka o obveznem posojilu SR Sloveniji v letu 1986.
Zbor združenega dela bo obravnaval tudi:
- poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in
pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije o poteku usklajevanja nekaterih
aktov v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije.
Družbenopolitični zbor ima na dnevnem redu še:
- izvolitev Komisije Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja;
- verifikacijo mandatov delegatov v zboru;
- izvolitev predsednika, podpredsednika in članov Odbora za družbenopolitični sistem Družbenopolitičnega zbora in predsednika, pod-

predsednika in članov Odbora za družbenoekonomske odnose Družbenopolitičnega zbora.
Zbor združenega dela in Zbor občin bosta imela na dnevnem redu
sej še pobude, predloge in vprašanja delegatov.
SKLIC SKUPNE SEJE VSEH ZBOROV
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
7. maja 1986
Na dnevnem redu skupne seje vseh zborov Skupščine SR Slovenije, ki je sklicana za sredo, 7. maja 1986, je:
- razglasitev izida volitev predsednika in članov Predsedstva Socialistične republike Slovenije in objava njegove sestave;
- slovesna izjava predsednika in članov Predsedstva Socialistične
republike Slovenije;
- izvolitev delegatov za Zbor republik in pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije.

SEJA ZBORA ZDRUŽENEGA DELA
SKUPSCINE SR SLOVENIJE
10. aprila 1986
Delegati zbora združenega dela so najprej poslušali
- poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in
pokrajin Skupščine SFR Jugoslavijo v poteku usklajevanja nekaterih
aktov v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije, ki ga je
podal vodja delegacije Miran Potrč
- uvodno besedo k poročilu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
o tekočih gospodarskih gibanjih v začetku leta 1986, ki jo je podal
podpredsednik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije Janez Bohorič.
Zbor združenega dela je sprejel:
- sklep k poročilu delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik
in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije o poteku usklajevanja osnutkov
nekaterih aktov v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije;
- ugotovitve in sklepe ob obravnavi kratke ocene tekočih gospodarskih gibanj v prvih dveh mesecih leta 1986 z oceno poslovnih rezultatov po zaključnih računih 1985;
- sklep ob obravnavi osnutka zakona o zadolžitvi samoupravnih
interesnih skupnosti za ceste pri Mednarodni banki za obnovo in
razvoj.
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SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE SRS

UGOTOVITVE IN SKLEPI
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob
obravnavi poročila Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije o tekočih gospodarskih gibanjih v začetku leta
1986
Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije je ob obravnavi poročila Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o
tekočih gospodarskih gibanjih v začetku leta 1986 na podlagi 260. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije na seji
dne 10. aprila 1986 sprejel naslednje
UGOTOVITVE IN SKLEPE
i.
Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije sprejema poročilo Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije o tekočih
gospodarskih gibanjih v začetku leta
1986 in uvodno besedo podpredsednika
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije,
tovariša Janeza Bohoriča in v njej dane
predloge podpira.
Zbor združenega dela ugotavlja, da se
v prvih mesecih letošnjega leta glavni
cilji, opredeljeni v resoluciji za leto 1986.
ne uresničujejo v celoti. Delni razlogi za
tako stanje so v spremenjenih izhodiščnih možnostih kot smo jih predvideli ob
sprejemu resolucije, saj podatki iz zaključnih računov za leto 1985 kažejo, da
rast proizvodnje in rezultati poslovanja v
lanskem letu niso dosegli predvidenega
nivoja. To še zlasti velja za rast sredstev
za reprodukcijo. Obenem so se v letu
1985 bistveno povečale izgube, zlasti pa
je zaskrbljujoče povečevanje deleža izgub na substanci.
Industrijska proizvodnja v začetku leta
ne raste s predvideno dinamiko. Delni
razlog za to je v slabi oskrbljenosti z
uvoznimi surovinami in repromaterialom.
Poleg tega stagnira tudi produktivnost
dela, v nekaterih panogah oziroma organizacijah pa industrijska proizvodnja
stagnira že več let, zlasti zaradi nezmožnosti prilagajanja trgu.
Izvozni rezultati v zadnjem obdobju sicer na prvi pogled kažejo dobre rezultate, vendar se dinamika izvoza in njegova
struktura poslabšuje. Slaba operativnost,
kompliciranost in nedodelanost novega
sistema ekonomskih odnosov s tujino zavirajo doseganje boljših rezultatov. Pomanjkanje deviz in sprejeti prioritetni
vrstni red plačil v tujino povzročata zaostanke pri plačilu uvoza surovin in repromaterialov, kar je že vzrok za nastajanje
problemov v nekaterih organizacijah
združenega dela. Zmanjšanje usmerjenosti v izvoz povečujejo tudi neustrezna
politika tečaja dinarja, neugodna valutna
struktura izvoza, zmanjšanje izvoznih
spodbud, ukinitev dodatnih republiških
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izvoznih spodbud in veliko domače povpraševanje, ki omogoča zviševanje cen
vhodnih materialov in končnih proizvodov. Kot skupen rezultat delovanja ugotovljenih pomanjkljivosti je slabljenje našega gospodarstva v odnosu do poslovnih partnerjev v tujini, ki se kaže v pritiskih na zniževanje naših izvoznih cen in
povečevanje cen blaga, ki ga uvažamo.
Organizacije združenega dela in organi v
republiki so na ta vprašanja pravočasno
opozarjali. Zvezni izvršni svet je zato v
zadnjih dneh sprejel vrsto ukrepov, ki
deloma že razrešujejo vprašanja, ki so
povezana z večjo dohodkovno motiviranostjo za izvoz.
Spremembe sistemskih zakonov so sicer prinesle nekatere izboljšave v obračunskem sistemu, kljub temu pa se še
vedno pojavlja nerealen prikaz finančnih
rezultatov in iz tega izhajajoče odločitve
o delitvi dohodka za razne oblike porabe,
kar pa ne zagotavlja ustrezne akumulativnosti družbenih sredstev. Osebni dohodki še naprej realno rastejo, ne glede
na nizke kvalitativne rezultate, ob tem pa
se nagrajevanje po delu in rezultatih dela, realiziranih na trgu, prepočasi uveljavlja. Skupna poraba, ki raste v tesni povezavi z rastjo osebnih dohodkov, prav tako
ni v skladu z usmeritvami iz resolucije.
Tudi splošna poraba kot posledica vseh
drugih gibanj, raste hitreje kot smo predvidevali. Zaradi tega vse te oblike porabe
močno povečujejo notranje povpraševanje in s tem prispevajo k rasti cen in
inflacije. Tako nekaj temeljnih postavk
protiinflacijske politike iz resolucije ne
uresničujemo. Kljub temu, da so cene v
veliki meri pod administrativno kontrolo,
je njihova rast višja od pričakovane, še
naprej pa se povečuje neravnotežje v biagovno-denarnih tokovih, večajo pa se tudi plačilno-bilančne težave.
II.
Izhajajoč iz teh ugotovitev Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije
sprejema naslednje
SKLEPE
1. Zbor združenega dela opozarja in
poziva vodilne delavce in samoupravne
organe v organizacijah združenega dela
in druge gospodarske subjekte, da kljub
trenutno slabšem položaju izvoznikov in
zapletom s predpisi, povečajo napore za
povečanje izvoza na konvertibilno območje. Gre namreč za bistveno razvojno
vprašanje in ne le za zagotavljanje deviz

za odplačilo kreditov in uvoz surovin ter
reprodukcijskega materiala.
Zaradi tega Zbor združenega dela
Skupščine SR Slovenije zahteva, da
Skupščina SFR Jugoslavije in Zvezni izvršni svet v okviru z resolucijo sprejetih
nalog sprejmeta dodatne ekonomske
spodbude, ki naj veljajo od 1. januarja
1986, in ukrepe za povečevanje izvoza na
konvertibilno območje, tako z vidika izboljšanja dohodkovnega položaja izvoznikov, kot z vidika izboljšanja njihove
oskrbljenosti s surovinami in reprodukcijskim materialom. To se nanaša zlasti
na ustrezen tečaj dinarja v odnosu do
tujih valut ter na izvozne spodbude in
olajšave za izvoz na dolarsko območje
zaradi padca vrednosti dolarja. Predpise,
ki urejajo ekonomske odnose s tujino, pa
je treba z ozirom na stanje, kakršno je,
spremeniti zlasti v smeri večje prilagodljivosti in elastičnosti. Prav tako je potrebno zagotoviti redno in tekoče izplačevanje izvoznih spodbud.
V okviru Slovenije je potrebno proučiti
že uveljavljene ukrepe za razbremenitev
izvoznikov z različnimi oblikami porabe
ter uvesti dodatne izvozne spodbude na
osnovi enotnega pristopa k tej problematiki v vseh socialističnih republikah in
socialističnih avtonomnih pokrajinah.
2. Organizacije združenega dela in panoge gospodarstva, ki že več let stagnirajo v svojem razvoju - zlasti z vidika rasti
proizvodnje in produktivnosti dela - naj
takoj ocenijo svoje stanje in sprejmejo
ustrezne ukrepe za sanacijo razmer, saj
gre očitno za potrebo po korenitejših
spremembah v poslovni politiki, najverjetneje pa tudi za potrebo obsežnejših
sprememb proizvodnih programov in njihovega prilagajanja potrebam trga.
3. Zbor združenega dela zahteva, da v
vseh organizacijah združenega dela in
drugih sredinah uskladijo gibanje osebnih dohodkov s sprejetimi določili v resoluciji o politiki uresničevanja družbenega
plana SR Slovenije za obdobje
1986-1990 v letu 1986 in svojimi proizvodnimi in poslovnimi rezultati. Za izpolnjevanje sprejete politike so odgovorni
poslovodni delavci in samoupravni organi v teh sredinah. Vsako odstopanje od
sprejete politike na tem področju je potrebno družbeno in tudi politično sankcionirati.
Takšna opredelitev velja tudi za obvladovanje gibanj na področju skupne in
splošne porabe. Zaradi tega morajo družbenopolitične skupnosti in samoupravne
poročevalec

interesne skupnosti na osnovi dosedanjih gibanj sredstev za te namene analizirati stanje in oceniti možnosti v naslednjih mesecih. Na osnovi teh ocen morajo
prilagoditi prispevne stopnje in skupno
porabo uokviriti v resolucijska določila in
obseg realno razpoložljivega dohodka.
Organizacijam združenega dela s področja družbenih dejavnosti je potrebno
odvajati sredstva v skladu z opredelitvami v resoluciji in v skladu z izvajanjem
programov dela. Viške zbranih sredstev

naj samoupravne interesne skupnosti vrnejo gospodarstvu skozi poračun z
zmanjševanjem prispevnih stopenj.
Družbenopolitične skupnosti so dolžne s prilagajanjem obsega zbiranja sredstev zagotoviti, da bo obseg splošne porabe usklajen s cilji in nalogami, sprejetimi v resoluciji o politiki uresničevanja
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 v letu 1986.
Zbor združenega dela Skupščine SR

Slovenije s temi ugotovitvami in sklepi
opozarja in zavezuje gospodarske in druge subjekte, da realizirajo naloge, začrtane v resoluciji o politiki uresničevanja
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 v letu 1986. Od Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije pa zahteva, da ta gibanja tekoče spremlja ter v
okviru svojih odgovornosti in pravic
sproti ukrepa za uresničevanje resolucijskih ciljev in teh sklepov. O tem naj
Skupščini SR Slovenije tekoče poroča.

IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
POROČILO '
Komisije za varstvo človekovega okolja Skupščine SR Slovenije k informaciji o
trenutnem stanju izvajanja nalog resolucije o politiki uresničevanja družbenega
plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 v letu 1986 glede izgradnje
hidroelektrarn na Savi in Muri
Komisija Skupščine SR Slovenije za
varstvo človekovega okolja je v skladu z
določili poslovnika Skupščine SR Slovenije, ki opredeljujejo njeno delovanje, v
tem primeru spremljanje izvajanja planskih aktov, na svoji 7. seji dne 20. 3. 1986
obravnavala informacijo o trenutnem stanju izvajanja nalog resolucije o politiki
uresničevanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 v letu 1986
glede izgradnje hidroelektrarn na Savi in
Muri, ki sta jo posredovala Republiški
komite za energetiko in Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora.
V razpravi pa so sodelovali tudi predstavniki Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Republiškega komiteja za družbeno planiranje,
Republiškega komiteja za industrijo in
gradbeništvo, Elektrogospodarstvo Slovenije in drugi.
Skupščina SR Slovenije je na sejah
vseh treh zborov dne 16. oktobra 1985
sprejela dolgoročni plan SR Slovenije za
obdobje 1986-2000, v okviru katerega je
strategija oziroma politika razvoja gospodarskih dejavnosti oziroma področje
energije opredeljena tako, da bo temeljila predvsem na racionalnejšem gospodarjenju z energijo in preusmerjanju gospodarstva v proizvodnjo z manjšo porabo energije na enoto proizvoda, večjem
in boljšem izkoriščanju lastnih konvencionalnih in novih virov energije ter nadaljevanju sovlaganja v energetske zmogljivosti v drugih republikah. Ob upoštevanju potrebe po povečani moči zaradi večje porabe električne energije in izrabljenih agregatov je v dolgoročnem planu
nakazana potreba po zagotovitvi okoli
1950 MW novih proizvodnih elektroenergetskih zmogljivosti. Le-te naj bi bile med
drugim locirane tudi na Savi (Mavčiče,
Vrhovo, Boštanj, Blanca, Brestanica, Krško, Brežice, Mokrice, _ Medvode - 3.
agregat, Tacen, Ježica, Šentjakob, Zalog,
Jevnica in Kresnice) in na Muri (Hrastje,
Vržej, Muta, Gibine, Mursko Središče,
Apače, Radgona in Radenci). Ob tem pa
je bila zapisana tudi usmeritev, da bo
treba pospešiti sanacijo onesnaženosti
poročevalec

Save in Mure, posebno zaradi pričetka
obratovanja hidroelektrarn.
Izhodišča za opredelitev razvojne politike, skupnih ciljev in nalog družbenega
razvoja SR Slovenije v družbenem planu
SR Slovenije za obdobje 1986-1990
(sprejet na sejah zborov Skupščine SR
Slovenije dne 25. decembra 1985), vključujejo kot pomembno usmeritev tudi
ohranitev ekološkega ravnotežja in naravnih virov z doslednim odpravljanjem
in preprečevanjem žarišč onesnaževanja,
zavarovanja krajinskih značilnosti ter naravne in kulturne dediščine. Družbeni
plan že določa, da bo Slovenija pri izgradnji proizvodnih elektroenergetskih
objektov v tem obdobju usmerjena
predvsem v izkoriščanje vodnega potenciala na Savi in Muri. Vodno gospodarstvo pa je zadolženo, da pospešeno in
selektivno odpravlja onesnaženost voda
na prekomerno onesnaženih odsekih
vodnih tokov lll/IV. in IV. razreda kakovosti. V tem sklopu bo ob gradnji HE posebej pomembna ekološka sanacija onesnaževalcev Save, Savinje in Mure, tako,
da bo v toku gradnje postopoma zagotovljena ustrezna čistost voda. Posebna
pozornost je dana strokovnemu in raziskovalnemu delu, ki zadeva problematiko urejanja prostora in varstvo človekovega okolja zaradi zagotovitve ustreznih
podlag planskih aktov. Dosedaj opravljene raziskave bo treba dopolniti in nadaljevati s ciljem novelacije in poglobitve
spoznanj.
V resoluciji o politiki uresničevanja
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 v letu 1986, ki jo je
Skupščina SR Slovenije sprejela 25. 12.
1985, sta kot ključni nalogi leta opredeljeni: pričetek izvajanja sanacijskih programov varstva okolja na območju prednostnih sanacij, pa tudi krepitev prizadevanj za smotrnejše varstvo in izboljševanje človekovega okolja. V tem smislu je
potrebno razumeti tudi druge naloge za
uresničevanje družbenega plana v letu
1986, zlasti pri proizvodnji in porabi energije. V resoluciji je zapisano med drugim,
da se bo pričela gradnja hidroelektrarn

na Savi in Muri s pričetkom izgradnje HE
Vrhovo in HE Hrastje, pri čemer bodo
upoštevane zahteve po kar najmanjšem
vplivu na okolje. Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije pa bo v skladu z družbenim
planom SR Slovenije sprejel določene
prostorske izvedbene načrte posegov v
prostor, pomembne za urejanje prostora
v SR Sloveniji. Na podlagi obveznih sestavin, dogovorjenih z dolgoročnim planom SR Slovenije za obdobje do leta
2000, bodo občine in posamezne samoupravne interesne skupnosti uskladile
svoje dolgoročne plane s temi izhodišči
ter srednjeročne družbene plane z dogovorom o temeljih srednjeročnega družbenega plana SR Slovenije, s posebnim
poudarkom na varovanju kmetijskih zemljišč.
I. Republiški komite za energetiko je
obvestil člane komisije o naslednjem:
»Pred graditvijo je potrebno opraviti
predhodna dela, izdelavo investicijskega
programa, izdelavo tehnične dokumentacije, pripravljalna dela za gradnjo. Za vsako vrsto tehnične dokumentacije zakona
o graditvi objektov predpisuje, kaj mora
vsebovati.
Za dejanski začetek gradnje so pomembne naslednje aktivnosti:
- pridobitev lokacijskega dovoljenja,
- sprejem investicijskega programa,
- pridobitev gradbenega dovoljenja.
Pridobitev lokacijskega dovoljenja je
pogojena s sprejetim lokacijskim načrtom ter z izpolnitvijo pogojev, ki jih prizadeti organi in organizacije zahtevajo v
svojih soglasjih h graditvi.
Inženirski biro Elektroprojekt je pripravil strokovne podlage, ki bodo Razvojnemu centru iz Celja služile za dopolnitev
lokacijskega načrta pri izgradnji hidroelektrarne Vrhovo. Predvidoma bo Izvršni svet SO Laško dal v javno razpravo
dopolnjeni lokacijski načrt v začetku maja. Po enomesečni razpravi bo Izvršni
svet SO Laško oblikoval stališče do pripomb in predlogov, nakar bo Skupščina
občine Laško sprejela odlok o sprejemu
lokacijskega načrta. Temu bo v začetku
julija sledila izdaja lokacijskega dovolje3

nja s strani komiteja za varstvo okolja in
urejanje prostora. Ob tem je treba povedati, da so se prvotne površine kmetijskih
zemljišč, izgubljenih zaradi izgradnje hidroelektrarne Vrhovo, zmanjšale od 47
na 27 ha.
Za hidroelektrarno Hrastje izdeluje lokacijski načrt Zavod za ekonomiko in urbanizem v Murski Soboti.
Izdaja gradbenega dovoljenja je pogojena s pravnomočnim lokacijskim dovoljenjem, z dokazilom o razpolaganju z
zemljiščem, z dokazilom o zagotovitvi finančnih sredstev in s projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Stanje predhodnih del investicijske in
tehnične dokumentacije za verigo hidroelektrarn na Savi in Muri je naslednje:
1.1. Inženirski biro Elektroprojekt je izdelal I. del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za tipizirane elektrarne.
Ta projekt ima za nekatere elemente
(strojnica, jez) v gradbeništvu kvaliteto
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, za elektro in strojno tehnološki del
pa se je oslonil le na neobvezne podatke
o opremi.
1.2. Vodogradbeni laboratorij je opravil
hidravlične modelne raziskave. Definirane so vtočne oblike, manjka pa še nekaj
zaključnih raziskav.
1.3. Turboinštitut je opravil modelne
raziskave turbinskih tekačev cevnih turbin in izdelal predlog, ki bo vplival na
nekatere elemente, ki so že obdelani v
projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.
1. 4. Eiektroinštitut »Milan Vidmar« je
izdelal študijo vključitve verige v elektroenergetski sistem Slovenije. Na osnovi
študije je opozorjeno na nekatere nove
zahteve (primarna in sekundarna regulacija), ki bodo vplivale na nekatere konceptne rešitve opreme.
1.5. Inženirski biro Elektroprojekt je izdelal razpisno dokumentacijo za konstruiranje hidromehanske opreme turbine in generatorja.
1.6. Inženirski biro Elektroprojekt ie izdelal elaborat za vključitev v prostor in
družbene akte za celotno verigo.
1.7. Inženirski biro Elektroprojekt je izdelal študijo optimizacije turbinskega
gonilnika, ki je dopolnila študijo pod točko 1.3.
1.8. Inženirski biro Elektroprojekt je izdelal Feasibility report, ki je potreben za
pridobitev kredita pri mednarodni banki,
Ekonomski del usklajuje Republiški sekretariat za finance.
1.9. Podpisana je pogodba za izdelavo
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (za HE Vrhovo, HE Boštanj, HE
Hrastje, HE Veržej), ki pa ne more veljati,
dokler ni sprejet investicijski program.
Zaradi pomanjkanja podatkov o opremi
in nepravočasnega lokacijskega dovoljenja, bo prišlo do zamud pri projektiranju.
2.1. Inženirski biro Elektroprojekt je za
HE Vrhovo izdelal investicijski program,
ki se trenutno nahaja v fazi revizije.
2.2. Inženirski biro Elektroprojekt izdeluje za HE Boštanj investicijski program, ki
bo dokončan do konca aprila 1986.
2.3 Razvojni center Celje je izdelal osnutek lokacijskega načrta za HE Vrhovo, ki
pa je bil zaradi nepopolnosti zavrnjen pri
občini Laško. Dopolnitve osnutka loka4

cijskega načrta bo Razvojni center pripravil do začetka februarja, nakar bo sledila javna razprava, ki bo zaključena
predvidoma do konca marca 1986.
2.4. Inženirski biro Elektroprojekt izdeluje idejni projekt bazena za HE Boštanj, ki
je v zaključni fazi. Obstajajo težave zaradi
nedokončanih geoloških raziskav, ki
imajo posredno tudi vpliv na izdelavo lokacijske dokumentacije.
3.1. Inženirski biro Elektroprojekt bo izdelal investicijski program za HE Hrastje
do konca januarja 1986.
3.2. Inženirski biro Elektroprojekt bo
izdelal investicijski program za HE Veržej
do julija 1986.
3.3 Lokacijski načrt za HE Hrastje izdeluje Zavod za ekonomiko in urbanizem
v Murski Soboti. Nato šele sledi lokacijski
postopek.
3.4. Inženirski biro Elektroprojekt izdeluje idejni projekt bazena za HE Veržej,
ki je v zaključni fazi.
3.5. Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v Mariboru je izdelal dokumentacijo o vplivih Murske verige na
prostor.
3.6. Zavod za urbanizem Ljubljana izdeluje dodatne študije s tega področja, ki
so potrebne zaradi negativnega mnenja
javnosti glede izgradnje hidroelektrarn
na Muri.
Na Republiškem komiteju za energetiko so bili 10. 2. 1986 na medsektorskem
usklajevanju pri problematiki izgradnje
hidroelektrarn na Savi in Muri sprejeti
zaključki, na osnovi katerih potekajo naslednje aktivnosti.
1. Vsak resorni organ samostojno rešuje problematiko izgradnje hidroelektrarn na Savi in Muri v okviru svojih zadolžitev oz. pristojnosti. V kolikor so odprta vprašanja na tem področju take narave, da je potrebna koordinacija z drugimi upravnimi organi, da pobudo za usklajevanje Republiškemu komiteju za
energetiko.
2. Republiški komite za varstvo okolja
in urejanje prostora je posla! zahtevek
EGS, da dostavi pregled že izdelanega
gradiva in dokumentacije, ki jo EGS pripravlja v zvezi z g raditi jo obeh verig hidroelektrarn. Elektrogospodarstvo Slovenije je sporočilo, da bo dostavilo podatke za Savo do 22. 3. 1986, za Muro pa
do 29. 3. 1986.
3. Republiški komite za energetiko je
zaprosil Republiški komite za kulturo, da
posreduje zahteve glede potrebne dokumentacije za varovanje naravne in kulturne dediščine, ki jih do sedaj Republiški
komite za energetiko ni prejel.
4. Za zmanjšanje onesnaženosti in
ogroženosti okolja v SR Sloveniji bo Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora preko pristojnih inšpekcijskih organov z odločbami naložil onesnaževalcem posameznih vodotokov saniranje stanja.
5. Republiški komite za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z
Biotehniško fakulteto v Ljubljani pospešeno pripravlja enotno metodologijo za
cenitev zemljišč. Kriterije za odkup zemljišč je možno izoblikovati po obstoječi
regulativi.
Zaradi obsežnosti projekta izgradnje
verige hidroelektrarn na Savi in Muri in

njihovega velikega vpliva na okolje in
prostor je glede izgradnje še vedno veliko odprtih vprašanj. Zato je potrebno intezivno, usklajeno i tvorno delovanje
vseh dejavnikov za kompleksno razreševanje te problematike, da bomo lahko
čim prej skupno oblikovali optimalno
izrabo tega dela slovenskega prostora.«
II. Dosedanja aktivnost republiškega
komiteja za varstvo okolja in urejanje
prostora se izraža v naslednjih ugotovitvah:
» Republiški komite za varstvo okolja in
urejanje prostora obravnava predvideno
graditev verig elektrarn na Savi in Muri s
stališča smotrne rabe prostora in njegovega urejanja, s stališča vodnega gospodarstva in s stališča varovanja okolja.
Glede na svoje pristojnosti zastopa komite vse tri nevedene vidike v sodelovanju pri pripravi planskih odločitev ter v
neposrednem vodenju postopka za izvajanje nameravanih posegov v prostor.
Komite se je vključil v reševanje problema graditve obeh verig elektrarn že pred
približno štirimi leti s sodelovanjem pri
pripravi presoje o vplivu teh infrastrukturnih objektov na medrepubliške vodotoke oziroma v primeru Mure tudi na
meddržavne vodotoke. Ob tem je bilo
ugotovljeno, da veriga elektrarn na Savi
nima posebnih vplivov na njen vodni režim na mejnem profilu v SR Hrvatsko.
Posegi na Muri pa narekujejo tako usklajevanje s SR Hrvatsko kot z LR Madžarsko, obravnavani pa so tudi na rednih
sestankih Jugoslovansko-avstrijske komisije za Muro.
ob pripravi dolgoročnega plana in
srednjeročnega plana SR Slovenije je komite sodeloval pri obravnavi vplivov obeh
verig elektrarn na okolje. Poudariti pa je
potrebno, da za celovito proučitev teh
vplivov elektrogospodarstvo ni pripravilo
vseh potrebnih strokovnih podlag, na kar
smo opozarjali tudi v zaključnih fazah
sprejemanja planskih aktov republike.
Pri izdelavi »Programa priprave prostorskih izvedbenih načrtov, ki jih bo v
skladu s srednjeročnim planom SR Slovenije za obdobje 1986-1990 sprejel Izvršni svet Skupščine SR Slovenije« ponovno ugotavljamo, da v zvezi z načrtovano graditvijo elektrarn na Savi in Muri
še niso oblikovane in sprejete vse potrebne odločitve v planskih aktih prizadetih
občin, proučena pa tudi niso nekatera
temeljna vprašanja o možnostih izvedbe
teh predvidenih posegov v prostor. Takšno stanje je v prvi vrsti posledica prej
omenjenega neustreznega pristopa elektrogospodarstva oziroma njegovih strokovnih služb, ki so tudi v tem primeru
zastavile svoje naloge preveč sektorsko
in jih usmerile skoraj izključno v neposredno realizacijo investicije, niso pa v
zadostni meri upoštevale celovitost vplivov in posledic izjemno zahtevnih posegov v prostor.
V neposrednih stikih prizadetim občinam svetujemo potrebno strokovno delo
in postopke glede sprejemanja odločitev
o graditvi elektrarn v njihovih planih.
Hkrati pa s sodelovanjem v medresorski
komisiji Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije, ki ugotavlja usklajenost planskih aktov občin s planskimi akti SR Slovenije, ugotavljamo ustreznost upoštevaporočevalec

nja predvidenih elektrarn v pianih občin
ter posredujemo usmjeritve za dopolnitev teh planov. Komite je tudi oblikoval
posebno delovno skupino, ki bo v nadaljevanju operativno spremljala in usmerjala pripravo lokacijskih načrtov za posamezne elektrarne, po potrebi pa tudi izdelavo strokovnih podlag za dopolnitev
planskih aktov občin.
Ob tem velja opozoriti, da od EGS Sestavljene organizacije elektrogospodarstva Slovenije oziroma od investitorja
obeh verig elektrarn kljub večkratnim dogovorom in naši pismeni zahtevi, še nismo prejeli celovitega pregleda doslej izdelanega gradiva.
V neposredno prizadetih občinah (ob
Savi: Laško, Sevnica, Krško, Brežice; ob
Muri: Gornja Radgona, Murska Sobota,
Ljutomer, Lendava), na območju katerih
naj bi bile zgrajene obravnbavane elektrarne oziroma njihove akumulacije, je
stanje priprave planskih aktov zelo različno. Po razpoložljivih podatkih so namreč
le tri od navedenih občin doslej sprejele
svoje dolgoročne piane. Ostale nameravajo dolgoročne in srednjeročne plane
sprejeti postopno do konca leta 1986.
Zlasti pa je pomembno, da občine,
predvsem ob Muri, v svojih planih še niso
oziroma še ne bodo glede graditve elektrarn sprejele tako oblikovanih odločitev,
ki bi omogočale pripravo in sprejem prostorskih izvedbenih načrtov (lokacijskih
načrtov) ter izvajanje drugih aktivnosti v
zvezi s predvidenimi posegi v prostor.
Takšno stanje v občinah utemeljeno
opravičujejo s pomanjkljivimi strokovnimi podlagami, ki ne omogočajo uskladitev navzkrižnih interesov v prostoru. Šele
v drugi polovici preteklega leta se je namreč pokazalo — tudi pod vplivom širokega in polemičnega angažiranja javnosti — da tudi na ravni občin še niso proučeni vsi vplivi na okolje oziroma še niso
opredeljeni ukrepi za odpravo ali zmanjšanje pričakovanih negativnih posledic
graditve predvidenih verig elektrarn. Glede na določbe zakona o urejanju prostora moramo torej ugotoviti in poudariti, da
niso bile izdelane vse potrebne strokovne podlage za prostorske sestavine planskih aktov. Ob tej ugotovitvi ne gre zanemariti dejstva, da elektrogospodarstvo ni
opravilo vseh svojih nalog v skladu s 37.
členom zakona o urejanju prostora. V
okviru svojih dolgoročnih potreb v zvezi
z urejanjem prostora namreč ni opredelilo možnih variantnih rešitev predvidenih
elektrarn, ki bi jih bilo treba uskladiti med
pripravo in sprejemanjem dolgoročnih
planov občin.
Prizadetim občinam smo že sredi preteklega leta svetovali postopek v primerih, ko ob pospešenem sprejemanju dolgoročnih in srednjeročnih planov še ni
možno sprejeti usklajenih dokončnih odločitev oziroma opredeliti vseh potrebnih
usmeritev v zvezi z graditvijo elektrarn. V
teh primerih naj bi občine v svojih planih
opredelile organizacijske in strokovne
naloge glede proučitve in uskalditev odprtih vprašanj, na tej podlagi pa naknadno sprejele dopolnitve planov. To pomeni, da bo v zvezi z graditvijo elektrarn na
Savi in Muri v skladu z zakonom o urejanju prostora potrebno dopolniti planske
poročevalec

akte prizadetih občin z naslednjimi sestavinami:
- dolgoročni plan s krajinsko zasnovo
območja vpliva elektrarn
- srednjeročni plan s programsko
zasnovo območja graditve elektrarn.
Neposredne naloge iz pristojnosti Republiškega komiteja za varstvo okolja in
urejanje prostora izhajajo zlasti iz obveznosti usmerjanja priprave lokacijskih
načrtov elektrarn, ki jih bo sprejemal Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, in iz
nalog, ki jih glede zmanjšanja onesnaženosti Save in Mure določa dogovor o
temeljih srednjeročnega plana SR Slovenije. Vendar pa upoštevamo tudi temeljno ugotovitev, da je potrebno vse vplive
predvidene graditve elektrarn celovito in
sorazmerno podrobno proučiti že na
planski ravni, zaradi česar je z vidika racionalnosti še posebej utemeljena neposredna organizacijska in vsebinska povezanost z aktivnostmi na izvedbeni ravni,
torej s pripravo lokacijskih načrtov.
Zato smo ob izdelavi programa priprave lokacijskih načrtov predvideli spremljanje in usmerjanje s strani komiteja ne
le pri pripravi lokacijskih načrtov, temveč
posredno tudi pri izdelavi strokovnih
podlag za dopolnitve planov prizadetih
občin. Očitno je namreč takšno usmerjanje nujno potrebno, saj občine doslej še
niso uspele opredeliti vsebine, obsega in
organizacije tega dela. Posebne naloge
se seveda pojavljajo tudi pri medsebojni
uskladitvi sosednjih občin, pri čemer velja upoštevati dosedanja prizadevanja
medobčinskih gospodarskih zbornic Posavja in Pomurja.
Pri teh predvidenih aktivnostih komiteja bomo seveda izhajali iz določb zakona
o urejanju prostora, ki določa, da so za
usklajeno izdelavo strokovnih podlag za
prostorske sestavine planskih aktov občin odgovorni izvršni sveti prizadetih občin, medtem ko so posamezne samoupravne organizacije in skupnosti oziroma
njihove strokovne službe odgovorne za
pripravo tistih strokovnih podlag, ki jih
potrebujejo za planiranje svojega razvoja
v prostoru. Ob tem je treba tudi ugotoviti,
da poleg elektrogospodarstva tudi večina drugih nosilcev planiranja v postopku
priprave dolgoročnih planov v obravnavanih občinah ni pripravila zadovoljivih
lastnih strokovnih podlag, s katerimi bi
bilo možno zagotoviti usklajevanje različnih interesov v prostoru.
Med že tekočimi aktivnostmi komiteja
v zvezi z verigami elektrarn je treba omeniti tudi intenziviranje inšpekcijskega
nadzora in izdajanje odločb za sprejem
sanacijskih programov največjih onesnaževalcev Save in Mure.
Končno je treba poudariti, da bo komite tudi vnaprej skrbel v sodelovanju z
drugimi republiškimi upravnimi organi za
korektno informiranje javnosti o nadaljnjem usklajevanju interesov v zvezi s
predvideno graditvijo verig elektrarn na
Savi in Muri.«
Komisija je bila seznanjena tudi z delom komisij oziroma projektnih svetov
medobčinskih gospodarskih zbornic za
Pomurje in Posavje pri razreševanju teh
vprašanj. Komisija je menila, da je pristop k posameznim raziskovalnim nalogam na nivoju medobčinske gospodar-

ske zbornice Posavja dober (v tem primeru zasnova ureditve Krškega polja s poudarkom na razvoju kmetijstva) in bi ga
kazalo priporočati tudi drugim področjem pri izvajanju planskih nalog glede
graditve predvidenih verig elektrarn.
Člani komisije so po vsesetranski in
poglobljeni razpravi sprejeli nekatere
ugotovitvene sklepe in stališča, in sicer:
1. Hidroelektrarne na Savi in Muri so
bile vključene v planske dokumente, ki
so bili sprejeti v Skupščini SR Slovenije
po demokratični predhodni razpravi in
ob zavzetem sodelovanju delegacij in delegatov, družbenopolitičnih skupnosti in
organizacij združenega dela. Zato so vse
aktivnosti, ki bazirajo na teh odločitvah,
izvedbene narave in ni potrebe, da bi o
gradnji hidroelektrarn na Savi in Muri
sprožali dodatne aktivnosti. Odgovorni
družbeni subjekti morajo poskrbeti, da
se bodo planski dokumenti še naprej dograjevali in dopolnjevali, za vnaprej pa je
potrebno zagotoviti sočasnost planiranja. Člani komisije podpirajo zahteve
strokovnjakov in javnosti, da je potrebno
z obstoječo energijo ravnati varčno in
proizvesti več izdelkov z enoto energije.
Takšna stališča je komisija zagovarjala
tudi že pri razpravah o planskih dokumentih in zato pričakuje, da bodo pristojni organi za tovrstno prestrukturiranje
gospodarstva pripravili ustrezen akcijski
program. Kljub temu bodo potrebe po
električni energiji naraščale in nove hidroelektrarne nujno potrebujemo.
2. Komisija opozarja na posebno občutljivost gradnje hidroelektrarn na planiranih lokacijah, kajti zavedati se je treba, da vsaka taka gradnja povzroči spremembe v okolju. Posebno občutljivi so
vodni viri in gozdovi, ki naj bi ohranjali
ekološko ravnotežje in z zemljišči vplivali
na primerno klimo in ozračje ter nudili
zaščito še drugim ekosistemom. Zato
morajo biti posledice tovrstnih gradenj
vsestransko proučene in ovrednotene,
prikazane morajo biti negativne in pozitivne posledice, zlasti pa dokončno razčiščena vprašanja o izgubi zemljišč, o
vplivih na podtalnico, stopnji ogroženosti vrelcev mineralne vode, vprašanja varstva naravne in kulturne dediščine, itd.
3. Iz predstavljenega stanja priprav objektov za hidroelektrarne na Savi in Muri
izhaja, da je Elektrogospodarstvo Slovenije opravilo že precejšen del predpriprav iz svojega področja, s tem pa podrobneje razdeluje varianto, ki je z elektroenergetskega vidika najbolj optimalna. Vsi ostali uporabniki prostora pa v
načrtovanje niso bili pravočasno vključeni oziroma s posebnimi raziskavami kasnijo.
Posledice časovno neusklajenih raziskav vseh porabnikov prostora se v razpravah ob predlaganih projektih kažejo v
pomanjkanju strokovno pretehtanih odgovorov, na varstvo življenjsko pomembnih vprašanj, ki jih postavljajo ljudje, ki
živijo v prizadetih porečjih (pitna voda,
nivo podtalnice, pogoji za kmetijsko proizvodnjo in gozdarstvo, termalni vrelci,
turizem, sprememba klime, varovanje
specifičnih ekosistemov, itd.). Ugotavlja
se tudi, da je temeljitih argumentiranih
informacij o tej problematiki odločno
premalo oziroma da praviloma kasnijo.
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Zato je v delu slovenske javnosti prisoten
predvsem ekološki, ne pa interdisciplinarni pogled na obravnavano problematiko.
4. Komisija ocenjuje, da je ena izmed
ovir pri izpolnjevanju sprejetih tovrstnih
planskih odločitev tudi necelovit in prepočasen pristop v postopkih za usklajevanje interesov v prostoru, kot ga določa
zakon o urejanju prostora, pa tudi kasnitev pri uveljavljanju temeljnih načel za
urejanje naselij in drugih posegov v prostor, ki jih določa odgovarjajoči zakon.
Posebno pozornost je potrebno posvetiti
izvajanju 49. in 50. člena zakona o urejanju prostora, ki določata načine razreševanja morebitnih neusklajenosti, v končni fazi pa tudi zavzemanje stališč Skupščine SR Slovenije do ugotovljenih neskladij v prostoru.
5. Pri nadaljnjem izvajanju predvidenih
planskih nalog je potrebno predvsem:
- bolj obvezujoče usmerjati in koordinirati delo vseh uporabnikov prostora,

tako na regijski kot na republiški ravni.
Vztrajati je potrebno, da se bodo planski
dokumenti sproti dograjevali in da se bodo mobilizirala vsa možna finančna sredstva in kadrovski potenciali, ki jih zahtevajo celoviti pristopi k predvidenim posegom v okolje;
- pospešiti izdelavo vseh tistih raziskav, ki so pomembne za dajanje strokovno argumentiranih odgovorov na postavljena vprašanja;
- vsi načrtovalci morajo bolj prisluhniti zahtevam prizadetim, ponuditi in
ovrednotiti možne variantne rešitve in ob
njih voditi argumentirano razpravo. Podcenjevanje pripravljenosti ljudi, da se aktivno vključijo v demokratično razpravo,
ni sprejemljivo;
- osnova za ustvarjalen dialog in iskanje takih rešitev, ki bi zadovoljile kar najširši krog uporabnikov, morajo biti jasne
in strokovno podprte informacije, pri čemer je potrebno oblikovati tudi primeren

informacijski sistem. Z argumenti je potrebno odgovarjati na enostranske, pa
tudi skrajne zahteve posameznikov in
skupin v sredstvih javnega obveščanja in
na sekcijskih razpravah v okviru Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije;
- pripraviti in ovrednotiti skupen akcijski program varčevanja z energijo;
- pripraviti in ovrednotiti načrt za čiščenje vode, reke Save in Mure;
- proučiti izkušnje pri gradnji hidroelektrarn na Muri v sosednji Avstriji in jih
posredovati javnosti.
Ugotovitveni sklepi in stališča komisije
naj se posredujejo predsedniku Skupščine SR Slovenije s predlogom, da se to
poročilo zaradi aktualne tematike objavi
v skupščinskem Poročevalcu. Tako bo
hkrati služilo kot pomoč novim delegatom, ko bodo spremljali uresničevanje
planskih dokumentov, sprejetih v mandatnem obdobju, ki se je izteklo.

SLUŽBA KOMISIJE ZA VLOGE IN PRITOŽBE SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
POROČILO
Komisije in službe za vloge in pritožbe Skupščine SR
Slovenije o delu za leto 1985
A.
Komisija za vloge in pritožbe Skupščine SR Slovenije in
njena služba sta v letu 1985 obravnavali 737 vlog in pritožb
delovnih ljudi in občanov, organizacij združenega dela in
drugih samoupravnih organizacij in skupnosti ter družbenih
in drugih organizacij. Komisija in služba sta obravnavali
vloge, ki so jih občani naslavljali neposredno nanju ali pa so
jih odstopali v reševanje Predsedstvo SR Slovenije, CK ZKS,
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in drugi republiški organi
in družbenopolitične organizacije aii siužba za vloge in pritožbe Skupščine SFRJ.
Leto 1985 ne pomeni kakšne posebne prelomnice v delu
komisije za vloge in pritožbe in njene službe v vsebinskem
pogledu. Predstavlja nadaljevanje že v prejšnjih letih zastavljenega dela pri reševanju in obravnavanju vlog in pritožb, ki
jih komisija prejema. Število vlog in pritožb je bilo v letu 1985
nekoliko višje od števila prejetih in obravnavanih vlog v letu
1984, problematika izvirajoča iz njih pa se v obravnavanem
letu ni bistveno razlikovala od problematike preteklih let. Po
vsebini še vedno prevladujejo vloge z nekaterih značilnih
področij, to je stanovanjskega, področja socialne družbene
zaščite, gospodarstva in komunalnih zadev, pravosodja itd.
Iz obravnavanih vlog in pritožb izhaja, da se naši delovni
ljudje in občani pri izvajanju in uveljavljanju samoupravnih
pravic težko sprijaznijo z raznimi odkloni, ki se pojavljajo v
vsakodnevnem življenju v naši družbi. V takih primerih se
poslužujejo pravice vlaganja vlog, pritožb in predlogov z
namenom, da se popravi storjena krivica, onemogoči birokratski pristop posameznikov pri reševanju za delovne ljudi in
občane eksistenčnih vprašanj, prepreči izigravanje samoupravnih pravic delovnih ljudi itd. Delovni ljudje in občani
poleg tega opozarjajo na pojave kršenja ustavnosti in zakonitosti in druge negativne pojave in predlagajo ustrezne ukrepe
za njihovo preprečevanje in odstranjevanje.
Čeprav delovni ljudje in občani praviloma svoje pravice in
dolžnosti urejujejo predvsem v temeljnih organizacijah združenega dela, krajevnih skupnostih, samoupravnih interesnih
skupnostih in drugih samoupravnih organizmih in družbenopolitičnih organizacijah, oziroma določene pravice in dolžno6

sti v rednih - sodnih, upravnih in drugih - postopkih, čutijo
potrebo, da se v določenih primerih s svojim vlogami obračajo na posebne organe pri družbenopolitičnih skupnostih in
organizacijah, ki so kot stalna delovna telesa teh skupnosti in
organizacij za njihovo reševanje določena. Če bi vsi preje
navedeni činitelji izpolnjevali svoje dolžnosti in pooblastila na
način, kakor so jim določena in dana, ne bi bilo potrebe, da
delovni ljudje in občani vlagajo svoje vloge, pritožbe in predloge, pa tudi ne potrebe po posebnih organih, ki naj jih
rešujejo oziroma obravnavajo.
Delovni ljudje in občani v svojih vlogah in pritožbah opozarjajo na pojave kršitev ustavnosti in zakonitosti, na prisvajanje
določenih pooblastih, na birokratski in nehuman odnos določenih služb in posameznikov, na korupcijo, počasnost pri
reševanju posameznih pomembnih vprašanj in problemov in
zahtevajo od pristojnih organov in organizacij, da ugotovljene
slabosti, odmike in negativne pojave odstranijo, posameznike
pa pokličejo na zakonsko in družbeno odgovornost. Seveda
pa je pri tem nujno poudariti, da so vloge in pritožbe v velikem
številu primerov tudi odraz odpora do izvrševanja dolžnosti in
izpolnjevanja obvez, neprilagodljivosti družbenemu okolju in
družbeni disciplini, ali pa tudi posebnega duševnega stanja
človeka, ki se subjektivno čuti prizadetega.
Komisija in služba sta tudi v obdobju na katero se poročilo
nanaša skušali vedno imeti pred očmi človeka z vsemi njegovimi tegobami, stiskami, nezadovoljstvi itd. Ob tem vedno na
novo ugotavljata, da je vsakdanje življenje ustvarilo na prvi
pogled nepremostljive pregrade med posameznikom na eni in
družbo na drugi strani, da pa je kljub tej ugotovitvi ob upornem reševanju posameznih primerov, ob iskanju pravnih in
življenjskih možnosti, mogoče najti za obe prizadeti strani
vendarle sprejemljive in pravilne rešitve raznih konfliktnih
situacij.
Pri reševanju konkretnih pritožbenih primerov je še vedno
možna ugotovitev, da se stvri oziroma problemi vsebinsko več
ali manj ponavljajo, da ostajajo pogosto nerešeni isti problemi, kot so na primer nerešena stanovanjska vprašanja,
neučinkovitost poslovanja upravnih in pravosodnih organov,
nesamoupraven, birokratski in nehuman odnos do delavcev v
poročevalec

organizacijah združenega dela in drugih sredinah, v katerih
le-ti uveljavljajo svoje pravice ali iščejo njihovo zaščito.
Poseben problem je tudi v obravnavanem obdobju predstavljalo vprašanje uresničevanja sklepov in priporočil komisije za vloge in pritožbe.
Pristojnost komisije za vloge in pritožbe določa Poslovnik
Skupščine SR Slovenije. Večina zadev se obravnava in rešuje
po določilu, ki določa, da komisija obravnava pritožbe, ki se
nanašajo na posamične zadeve, jih po potrebi preizkuša po
ustreznih organih, ukrepa pri pristojnih organih, da rešijo
take zadeve po veljavnih predpisih in obvešča o tem vlagatelja
oziroma pritožnika. Vprašanje, ki se ob tem vedno znova
postavlja je koliko in kako lahko komisija ukrepa, saj jo pri
njenem delu omejujejo ustavne in zakonske pristojnosti ter
pravice organizacij združenega dela, državnih organov in
drugih samoupravnih organizacij in skupnosti v sklop katerih
kot delovno telo Skupščine sploh ne more posegati. Ukrepa
torej lahko samo tako, da posreduje predloge in priporočila
pristojnim organom in organizacijam. Če ob tem pogledamo
koliko so se posamezna priporočila komisije upoštevala in
koliko so pripomogla k reševanju posameznih zadev ali k
pospešenemu reševanju, lahko ugotovimo, da se je določeno
število primerov, ki jih je komisija obravnavala na sejah in
glede katerih je posredovala priporočila pristojnim organom
ali organizacijam, rešila včasih tudi s pomočjo večkratnega
naknadnega intenzivnega urgiranja. Ugotovimo lahko da
ostajajo priporočila komisije brez odziva v nekaterih posebej
izstopajočih primerih, kjer so občani težje prizadeti pri svojih
pravicah in kjer problem sam dobiva širše družbene razsežnosti in prerašča v politično vprašanje. Gre za primere, kjer bi se
v največji možni meri morala pokazati moč organov družbenopolitičnih skupnosti in družbenopolitičnih organizacij, ki bi
se morala odraziti v hitrem in učinkovitem reševanju teh
problemov.
Ob ugotovitvi, da je uspešno zagotavljanje zakonitosti ter
varovanje ustavnih in drugih pravic občanov najneposredneje
moč doseči v občini kot temeljni družbenopolitični skupnosti,
se je komisija tudi v letu 1985 kontinuirano zavzemala za
krepitev položaja in dela občinskih komisij za vloge in pritožbe na področju SR Slovenije, pri čemer so posamezni člani
komisije in delavci službe sodelovali pri razreševanju posameznih pritožbenih zadev s svojo aktivno udeležbo na sejah
občinskih komisij. Komisija je ob tem posebej upoštevala
obseg pritožbene problematike, uspešnost njenega reševanja, afirmiranost komisije v posameznih sredinah itd.
V skladu z ugotovitvijo, da družbenopolitični pomen aktivnega razreševanja pritožbene problematike terja najtesnejše
sodelovanje z družbeno-političnimi organizacijami ter vsemi
tistimi institucijami, ki kakorkoli lahko nudijo pomoč in pozitivno vplivajo na določene optimalne rešitve, se je komisija
vedno za tako sodelovanje odločila in se ga posluževala, žal
pa še vedno ni v polni meri to sodelovanje prišlo do izraza v
aktivnem delu koordinacijskega odbora za vloge in pritožbe
pri RK SZDL, čeprav je bil ta odbor z vsestransko poudarjeno
potrebo po takem sodelovanju in medsebojnem informiranju
že pred leti ustanovljen.
Zaradi izmenjave izkušenj in medsebojne informiranosti ter
enotnega reševanja skupne pritožbene problematike je komisija v obravnavanem obdobju sodelovala z ustreznimi organi
federacije pa tudi republik in pokrajin.
Da bi bili člani komisije kar najbolje informirani o celotni
pritožbeni problematiki in hkrati seznanjeni z vsako konkretno vlogo, ki jo občani naslovijo na komisijo, službo ali na
v začetku tega poročila navedene organe - in da bi pri
reševanju lahko tudi tvorno sodelovali ves čas od vložitve
vloge, pa do njene končne rešitve, je služba člane komisije z
dvomesečnimi informacijami seznanjala z vsemi prispelimi
vlogami in tudi že storjenimi ali nameravanimi ukrepi za
njihovo razreševanje, ki so bili sprejeti na kolegijih delavcev
strokovne službe, ki se jih je redno udeleževal tudi predsednik
komisije. Delavci strokovne službe so tudi informirali člane
komisije o poteku reševanja vseh še nerešenih pritožbenih
zadev iz predhodnih informacij tako, da so bili člani v vsakem
primeru seznanjeni s končno rešitvijo vseh zadev. Ne glede na
tak način informiranja članov komisije o vsaki posamezni
zadevi pa je komisija na seji obravnavala zahtevnejše in
pomembnejše vloge in tisti, ki so se nanašale na širši krog
prizadetih (kolektivne vloge) na podlagi posebnih individualporočevalec

nih in praviloma obširnejših informacij na podlagi katerih je
komisija sprejemala ustrezne sklepe, navodila, priporočila in
napotke za njihovo reševanje.
V obravnavanem obdobju je komisija s svojo problematiko
in ugotovitvami seznanila Predsedstvo Skupščine SR Slovenije, predvsem z namenom, da se izboljša uspešnost, objektivnost, samostojnost in neodvisnost pri presoji posameznih
pritožbenih primerov ali sklopov teh primerov oziroma z
namenom kako na največji možni način zagotovi upoštevanje,
spoštovanje in izvajanje sklepov in priporočil, ki jih pri vsakodnevnem delu sprejema, s tem pa neposredno zagotovi, da
bo čimvečje število konfliktnih situacij zadovoljivo in uspešno
rešeno zlasti še v primerih, če te situacije prizadevajo širši ali
celo nedoločen krog občanov.
Komisija in služba sta se v obravnavanem obdobju vključevali v proces odkrivanja in odstranjevanja nespoštovanja
posameznih zakonov in drugih predpisov, splošnih ali posamičnih aktov in dogovorov, ki se v praksi ne izvajajo in sta na
ta način bolj ali manj uspešno sodelovali pri razkrivanju in
odstranjevanju birokratskega, nehumanega, samovoljnega in
šikanoznega ravnanja posameznikov ali skupin, ki v določenih sredinah kaže na nerazvitost samoupravnih odnosov, na
nasprotja posameznih samoupravnih aktov z ustavo in
zakoni, na nedograjenost, pomanjkljivosti, pomanjkanje etike
in samoupravne socialistične morale. Na take pojave je komisija naletela predvsem pri obravnavanju zadev s področja
stanovanjske problematike, medsebojnih razmerij v združenem delu, premoženjsko-pravnih zadev, zadev s področja
socialnega zavarovanja in zaščite itd. Komisija se je ob tem
zavzemala za to, da naj reševanje vlog in pritožb ne pomeni
samo reševanje posameznih konkretnih primerov, temveč zlasti in predvsem odkrivanje širših družbenih problemov in
negativnih pojavov in seveda njihovo odstranjevanje.
Ob upoštevanju obsega oziroma števila vlog in pritožb na
področju SR Slovenije, ki so jih razni organi po zbranih
podatkih obravnavali v letu 1985 skoraj 19.000, ne moremo
mimo ugotovitve, da vloge in pritožbe predstavljajo dokaj
masovno kritiko družbenih odnosov, kritiko, ki razgalja marsikatere slabosti, nezakonitosti ter nečistost samoupravnih
odnosov v nekaterih sredinah. Prav zaradi tega smo skušali
nekatere probleme obravnavati širše, zlasti še, če je isti problem izkazovalo večje število vlog ali če se je v večji meri
pojavljal na določenem območju.
Ob raznih ugotovljenih nepravilnostih v določenih primerih
se je komisija srečala tudi s situacijami, ko prizadeti organi ali
posamezniki kljub jasnim ugotovitvam o njihovem nepravilnem ali neprimernem delu svojega ravnanja niso hoteli korigirati, ampak so trmasto vztrajali pri sprejetih odločitvah in
pričetih postopkih, pogosto do trenutka, ko je zadeva dosegla
vrelišče, včasih tudi na način že okrnjenega ugleda posameznih institucij ali do trenutka, ko je to grozilo. Ob tem pogosto
ni mogoče mimo ugotovitve, da si občan z vložitvijo vloge v
situaciji, ki je zanj brezizgledna - ne pa nerešljiva - svoj
položaj močno poslabša ali močno otežkoči in zanj ugodno
rešitev zadeve še oddalji, ker je pač nekdo zameril, da je z
njegovim ravnanjem občan seznanil nek organ, ki s konkretno
situacijo do takrat ni bil seznanjen, ker si je drznil nepravilnosti obelodaniti v vlogi.
Kot že poudarjeno, je komisija posebno pozornost posvečala takoimenovanim kolektivnim vlogam. Te vloge so v
obravnavanem obdobju izhajale predvsem iz sredin, v katerih
so samoupravni odnosi nerazviti, iz sredin, v katerih ni v
navadi demokratična praksa, kjer je deficitarno predvsem
informiranje v fazi, v kateri posamezne odločitve še niso
sprejete. Komisija je vse te vloge s pomočjo službe ali neposrednim sodelovanjem članov obravnavala neposredno.
Komisija je namreč ugotovila, da se lahko le z neposrednim
obravnavanjem zadeve in soočanjem obeh strani v razgovoru
ugotovi resnica, resnost in obseg problema in najdejo najboljši načini reševanja zadeve. S takim neposrednim reševanjem kolektivnih vlog je možno tudi bistveno vplivati na saniranje načelih samoupravnih, predvsem pa medčloveških
odnosov, reševanje eksistenčnih problemov, boljše informiranje itd. Neposredno obravnavanje kolektivnih vlog se je pokazalo kot koristno tudi v primerih, ko je bila ugotovljena neresničnost oziroma neupravičenost iz njih izhajajočega zahtevka. Ob obravnavanju konkretnih vlog se je izkazalo, da
včasih posameznik zasleduje svoj interes skozi kolektivno
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vlogo in K podpisovanju pridobi krog podpisnikov, ki vlogo
podpišejo, misleč, da skozi njo zasledujejo širši družbeni
interes, ali pa gre za primere, ko posamezni podpisniki sploh
ne vedo, kaj so podpisali oziroma niso seznanjeni s problemom, ki ga vloga načenja.
Po posameznih področjih se kaže najbolj značilna problematika, s katero se je srečevala komisija ali služba predvsem v
nerazumljivo in s stališča strank ali tudi sicer neopravičljivo
dolgih sodnih postopkih - predvsem s področja civilnega
prava - v dolgih razlastitvenih postopkih, v takih postopkih za
določitev odškodnine za razlaščene nepremičnine, dolgotrajnosti sprejemanja urbanističnih dokumentov itd., kar pa je
posebej podrobneje obdelano v poglavju B. tega poročila za
posamezna najbolj značilna področja.
B.
Nadaljevanje poročila predstavlja tekstualno in številčno
obdelane podatke o vsebini pripadlih vlog v letu 1985.
Na prvem mestu so bile v letu 1985 vloge in pritožbe s
področja stanovanjskih zadev, ki predstavljajo 21,1% zadev
glede na celoto. Tej skupini sledijo zadeve, ki se nanašajo na
delo pravosodnih organov - 19,5%, zadeve s področja zaposlovanja in delovnih razmerij - 12,8%, zadeve s področja
socialnega zavarovanja in socialne varnosti občanov 11,4%, gospodarsko-finančne zadeve - 8,8% in premoženjskopravne zadeve - 2,9%. Preostanek 23,5% glede na celoto
pa predstavljajo takoimenovane neuvrščene zadeve.
Tekstualna problematika po posameznih najznačilnejših
skupinah je podrobneje obdelana v nadaljevanju poročila:
Gospodarsko-finančne zadeve
Pripad vlog s tega področja je precej manjši, z drugimi
podatki po posameznih sklopih tega področja ne razpolagamo, na podlagi vlog in obravnave le teh pa teže poiščemo
neke skupne značilnosti posameznega sklopa in podamo
oceno problematike. Tako lahko podamo le osnovne značilnosti in pri tem opozorimo le na bistvene probleme, ki se na
tem področju pojavljajo.
Rdeča nit večine obravnavanih primerov so navedbe, ki se
nanašajo na delo upravnih organov. Ta problematika se sicer
podrobneje obravnava v poročilih resorsko pristojnih organov, kjer se pogosto ugotavljajo objektivni razlogi, ki opravičujejo dolgotrajnost postopkov in kvaliteto opravljenega dela.
Ti razlogi pa ne nudijo opore za zadovoljiv odgovor stranki, ki
je ne zanima, da je nestrokovnost na prvi stopnji posledica
kadrovskih težav občinske uprave in dolgotrajnost postopka
pri drugostopnem organu posledica preobremenjenosti
delavcev teh organov, temveč zahteva rešitev v predpisanih
rokih in strokovnost v postopkih in odločitvah.
Nesprejemljivi so primeri na primer, ko upravni organ ne
zna ali noče odločiti v skladu z zakonom, zato prosi za
tolmačenje predpisa, ki ga dobi po nerazumljivo dolgem
postopku, ter nato tolmačenje namesto odločitve pošlje
stranki, ki je tako po letu dni v istem položaju kot takrat, ko je
zahtevek podala. Nekateri primeri kažejo še dodatne značilnosti v tem, da je stanje takšno kot je po krivdi upravnega
organa, ki ni izpeljal postopka takrat, ko je bilo to potrebno in
tako kot je bilo možno, sedaj pa »ne najde« načina, kako
zadevo sanirati oziroma iz nerazumljivih razlogov ne spelje
ustreznega postopka.
V okviru možnosti službe smo se vključevali v postopke z
opozorili prestojnikom upravnih organov in predsednikom
izvršnih svetov občin, prosili za pospešitve postopkov na vseh
nivojih, pomagali strankam s pravnimi nasveti ter v nekaterih
primerih tudi iskali strokovno pomoč oziroma mnenje pri
republiških upravnih organih in mnenje posredovali občinskim, kjer so tekli postopki, na katere so se vloge nanašale.
Menimo, da bi organi, r>a katere se obračamo s prošnjo za
pospešitev postopka ali prioritetno obravnavo morali to bolj
upoštevati, saj je razumljivo, da smo se za takšno vključevanje
odločili na podlagi ocene osnovanosti pritožbenih navedb ter
da menimo, da je vloga v kateri stranka opozarja, da upravni
organ ni odločil v predpisanem roku upravičena, ne glede na
upravičenost samega zahtevka ali pritožbe.
Menimo tudi, da bi se občinski upravni organi lahko več
posluževali strokovne pomoči druge stopnje in da bi je ta
lahko tudi več nudila, saj bi se tako izognili dolgotrajnosti
postopka na prvi stopnji, ki izvira iz zadrege, kaj v primeru
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narediti in temu, da občinski upravni organi sprejemajo na tak
ali drugačen način bistveno pomanjkljive odločitve, ki takoj
sprožijo pritožbo.
Druga splošna ugotovitev večinskega skupnega imenovalca pa so odnosi med ljudmi v krajevnih in hišni samoupravi, sosedski spori in podobno. Ti primeri so najpogostejši
ob posegih v prostor (poti, dostopi, individualne gradnje) v
zadevah komunalnih priključkov (vodovod, elektrika, telefon),
mejni spori, uporaba družbenega zemljišča, negativni vplivi
na okolje itd. Večina teh spornih situacij se nadaljuje v upravnih ali sodnih postopkih, čeprav bi jih bilo možno rešiti s
poravnavo, seveda s predpogojem, da bi poskus poravnave
imel podlago v strokovni obdelavi sporne zadeve. Menimo, da
bi bilo potrebno več pozornosti posvetiti oživljanju poravnalnih svetov ter jim v zvezi z njihovim delovanjem tudi zagotoviti
strokovno pomoč.
Dejstvo pa je, da je skoraj najpomembnejši faktor za
uspešno poravnavo pravočasen in dovolj hiter poskus, torej je
pomembno kako hitro poravnalni svet zve za spor, pridobi
potrebno strokovno mnenje in opravi poskus poravnave.
Lahko bi zaključili, da so poravnalni sveti marsikje prepuščeni
sami sebi in da se jim ne nudi potrebne strokovne pomoči in
politične podpore.
če smo v preteklih poročilih opozarjali na pomanjkanje
zazidljivih zemljišč oziroma pomanjkanje urbanističnih dokumentov, ki bi zagotavljali pogoje za individualno gradnjo je v
obravnavanem obdobju opozoriti na izredno majhen odstotek
vlog s tega področja. Sklepamo lahko, da se v tako kratkem
času stanje na tem področju ni tako bistveno izboljšalo;
temveč da je skromno število vlog s tega področja morda bolj
odraz v dokajšnji meri zavrte individualne gradnje.
Stanovanjske zadeve
čeprav so bili v preteklem obdobju v stanovanjski izgradnji
doseženi pomembni rezultati, lahko na osnovi številnih tehtnih vlog, ki jih občani naslavljajo na zvezne, republiške in
občinske pritožbene organe in v katerih opozarjajo na posamezne probleme širšega področja zajključimo, da ta problematika še vedno sodi med najtežja družbenoekonomska in
socialna vprašanja.
V letu 1985 je bilo na službo komisije za vloge in pritožbe
Skupščine SR Slovenije naslovljeni 136 tovrstnih vlog, prošenj in pritožb ali 18,5% od celotnega števila vseh vlog.
Večinoma se pritožbe nanašajo na nerešen stanovanjski
problem posameznika, ob čemer občani izpostavljajo svojo
hudo stanovanjsko stisko, saj s svojo družino živijo v dragem
podnajemniškem stanovanju oziroma sobi, ali v majhnem,
vlažnem in dotrajanem stanovanju. Maloštevilne so pritožbe
zaradi neizpolnjevanja zakonskih določil s strani stanodajalcev, bodisi, da so to delovne organizacije ali stanovanjske
skupnosti (dodeljevanje stanovanj izven prednostnega reda).
Občani v pritožbah opozarjajo še vedno na neracionalno
zasedena stanovanja, ko uporablja veliko stanovanje majhno
število uporabnikov, ter se stanodajalec ne poslužuje določbe
zakona, po kateri bi lahko nosilca stanovanjske pravice preselil v manjše stanovanje (59. člen zakona o stanovanjskih
razmerjih). V ta namen bi bila potrebna širša družbena akcija,
da bi se ustvarila klima, ki bi bolj kot doslej pogojevala
zamenjavo stanovanj. V Ljubljani je bil na primer v letu 1985
ustanovljen biro za zamenjavo stanovanj, kjer pa se pravzaprav zbirajo predvsem vloge nosilcev stanovanjske pravice na
manjših stanovanjskih enotah ter služba praktično ne more v
celoti zaživeti.
Menjave s solidarnostnimi stanovanji po zakonu niso dovoljene. Prav tu pa se potrebe po zamenjavi kažejo v večji meri,
ker je vzdrževanje novih solidarnostnih stanovanj precej
drago, eden od pogojev za pridobitev solidarnostnega stanovanja pa je bil prav nizek dohodek družine.
Precej problemov je tudi pri pridobivanju ustreznega stanovanja za razvezanega zakonca. Zakonec, ki mu je pripadala
stanovanjska pravica na stanovanju je zavezan drugemu preskrbeti ustrezne prostore, kar je možno le preko delovne
organizacije ali stanovanjske skupnosti. Zaradi splošnega
pomanjkanja stanovanj, pa je skoraj nemogoče zadostiti temu
pogoju. Razvezani zakonci, kjer je prišlo do razveze prav
zaradi nevzdržnih medsebojnih razmer, še nadalje skupaj
živijo, kar stanja ne spreminja dosti ali pa ga celo poslabšuje.
Poseben problem so nezakonite vselitve, do katerih prihaja
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posebej v večjih industrijskih centrih, kjer se zaposlujejo
pretežno delavci iz drugih republik, ki si zaradi dosti večje
stopnje nezaposlenosti v matični republiki, iščejo delo v Sloveniji. Navadno so to stanovanjske enote slabše kategorije, ki
jo za silo adaptirajo. Ob sprejemu na delu ne izkazujejo
stanovanjskega problema ter delovne organizacije nato šele
na intervencijo naše službe zvedo, tla njihov delavec živi v
skrajno neustreznih stanovanjskih razmerah. Takih nezakonitih dejanj služba sicer ne more zagovarjati, čeprav je bilo
navadno zaradi socialnih razlogov zaprošeno vsaj za odložitev deložacije.
Delovne organizacije v danih pogojih le stežka rešujejo
stanovanjske probleme delavcev. Izjemen primer intenzivnega reševanja te problematike je deloma organizacija
»Luka« Koper, ki je v ta namen sprejela poseben srednjeročni
program reševanja, delavci pa so se na referendumu odločili
za zbiranje sredstev v višini 2% od bruto in 2% od netto
osebnega dohodka, poleg vseh rednih sredstev, ki se odvajajo
za stanovanjsko gradnjo.
Na ta način je Luki uspelo v obdobju 1979-1985 rešiti
stanovanjsko vprašanje 840 delavcem, 46 delavcem pa je bilo
z začasno odločbo dodeljeno starejše stanovanje, torej niso
ostali na cesti.
Očitno bo le s takim načinom in zavestno odločitvijo ter
polno zavzetostjo možno v bodoče reševati številne stanovanjske probleme posebej v delovnih organizacijah.
Ugotavljamo lahko tudi, da je še vedno premalo družbene
kontrole nad pravico uporabe družbenega stanovanja, ker se
dogaja, da občani s krediti zgradijo hišo, družbeno stanovanje pa oddajo v podnajem ali pa pridobijo družbeno najemno
stanovanje medtem ko lastniško stanovanje oddajajo.
Poleg tega so tudi postopki sodišča po izpraznitvi stanovanj
po pokojnih nosilcih stanovanjske pravice silno dolgotrajni
ter stanovanja več let ostajajo prazna, nedodeljena in neplačevana. Za nekatera stanovanja stanovanjska skupnost niti ne
ve, da so že mesece prazna. Ne reagira niti Staninvest, čeprav
stanarine nihče ne plačuje več mesecev ali celo leto.
Potrebno bi bilo spodbuditi hišne svete, da sproti obveščajo
o izpraznitvi stanovanja (preselitev, smrt itd.) ustrezen organ
stanodajalca in samoupravna stanovanjska skupnost občine,
za kar so tudi obvezani po Zakonu o stanovanjskih razmerjih
(45. člen).
Stanodajalec je dolžan najkasneje v 1 mesecu oddati
prazno stanovanje v skladu s 45. členom zakona o stanovanjskih razmerijih sicer pa je dolžan sam plačati stanarino in
druge obveznosti po predpisih o stanovanjskem gospodarstvu za ves čas, ko se stanovanje ne dodeli. Te določbe
stanovanjski organi očitno ne uporabljajo.
Občinske skupščine bi morale vsaj 2-krat letno zahtevati od
stanovanjske skupnosti poročila o praznih stanovanjih z
navedbo razlogov, ki preprečujejo, da jih ne morejo ter ob tem
sprejeti ustrezne ukrepe, za eventualno pospešitev postopka,
da se stanovanje čimprej usposobi za oddajo.
Nedopustno je, da se v tako velikem pomanjkanju stanovanj
ter ob hudi stiski številnih družin in posameznikov dopušča
tako neracionalno postopanje pri razpolaganju s stanovanjskim fondom.
Delovno-pravne zadeve
Groba razdelitev vlog s tega področja obsega manjšo skupino, ki zadeva samoupravne akte delovnih organizacij in iz
njih izhajajoče pravice delavca (osebni dohodki, dopusti, stanovanja itd.) oziroma kršitve teh določil; druga, ki obravnava
predvsem odnose med delavci v delovni organizaciji; ter tretjo
največjo skupino, ki se nanaša na delavčeve kršitve delovnih
dolžnosti in iz tega izvirajoče disciplinske postopke in
delovne spore
Ugotavljamo, da se vloge prve skupine že ob vključitvi
ustreznih služb delovnih organizacij ali po potrebi tudi družbenega pravobranilca samouprvljanja dokaj hitro in ustrezno
rešujejo. Večji del pritožb, ki sodijo v tretjo skupino prav tako
ni potreben posebne pozornosti, saj gre za primere delovnih
sporov, ki so končani na vseh stopnjah in kršitev dokazana,
pa delavec zahteva razveljavitev zanj neugodne odločitve
oziroma takšno razveljavitev pričakuje od zveznih in republiških organov družbenopolitičnih skupnosti.
V teh primerih stranke seznanimo š prist jnostmi komisije, ji
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nudimo pravni nasvet v zvezi z eventuelnimi še neizrabljenimi
rednimi ali izrednimi pravnimi sredstvi ter jo napotimo na
iskanje nove zaposlitve.
Problematične in zelo težko razrešljive so vloge druge skupine, še bolj pa vloge, ki preidejo iz druge v tretjo skupino. So
primeri, ko delavec opozarja na določene nepravilnosti v
delovni organizaciji in iz takšnega ali drugačnega razloga
pride v spor s sodelavci ali vodstvenimi delavci delovne organizacije. Namesto, da bi v takih primerih prišlo do reševanja
teh stanj, se pogosto zbere druga pot. Delavca, ki je »neprilagodljiv« se v nadaljevanju pozorno spremlja in se na ta način
išče razloge, ki odpirajo možnost za ukrepe proti njemu. Na ta
način se ustvarijo tudi zelo konfliktne situacije, ki pogosto
vodijo v disciplinski postopek. Rezultat le-tega so izrečeni
opomini, pogojni ukrepi, premestitve na druga dela in naloge
itd. Iz teh ukrepov pogosto vodi pot v delovne spore in
ponovne disciplinske postopke, ki pa imajo za posledico izrek
najstrožjega ukrepa, prenehanja delovnega razmerja.
Sodišče se v takih primerih ne spušča v raziskovanje vzrokov, ki so privedli do tega stanja, temveč ozko preveri pravilnost postopkov glede na dokazane kršitve, ustreznost določil
samoupravnih aktov in v skladu z njimi pravilnost izrečenega
ukrepa ter potrdi napadeno odločitev disciplinskih organov
delovne organizacije.
V takih primerih je prepozno in zaman kakršnokoli vključevanje družbenopolitičnih organizacij v delovni organizaciji ali
družbenega pravobranilca samoupravljanja. Zadeva je zaključena z oznako, da je bil postopek »čist«, da je delavec »neprilagodljiv« in da ga kolektiv ne sprejema. V kolikšni meri je
trditev, da delavca ne sprejema kolektiv upravičena in v koliki
meri gre le za spor z določenimi strukturami oziroma posamezniki v delovni organizaciji pogosto ni možno ugotavljati
oziroma ugotavljanje nima učinka. Dejstvo pa je, da bo potreben precejšen napor za ponovno zaposlitev delavca z oznako
»neprilagodljivosti« tudi v drugi delovni organizaciji. Taki
primeri so zelo težko rešljivi in zato se naša prizadevanja
usmerjajo predvsem na ponovno zaposlitev, v ostalem pa
poskušamo doseči, da se stranka sprijazni z odločitvijo
sodišča združenega dela, čeprav je to največkrat neuspešno.
Za vloge, druge skupine, ki obravnavajo odnose v delovni
organizaciji in ki kaj lahko privedejo v opisane situacije,
poskušamo v razreševanje problemov navedenih v vlogi vključiti družbenopolitične organizacije v delovni skupnosti in na
ta način delovati preventivno.
Prav k vlogi družbenopolitičnih organizacij v delovni organizaciji in njihovim nalogam sodi tudi razreševanje takšnih
vprašanj in potrebno bi bilo, da bi se bolj intenzivno in z večjo
mero samostojnosti v odnosu do vodstvenih struktur, vključevale pri vsaki pojavni obliki razrahljanih odnosov v delovni
organizaciji in da bi s svojo aktivnostjo pripomogle k objektivnemu in strpnemu reševanju. Žal pa ugotavljamo, da pogosto
prihaja do sprege med vodstvi družbenopolitičnih organizacij
in vodstvenimi strukturami delovne organizacije oziroma da
se družbenopolitične organizacije v razreševanju tovrstnih
konfliktov prepozno vključujejo.
Socialno zavarovanje in družbena zaščita
Zadeve s tega področja predstavljajo 11% od vseh vlog in
pritožb ali 85 oseb.
V ilustracijo naj navedemo, da je bilo v decembru 1985 v
SRS 280.685 zavarovancev - upokojencev, ki so prejemali
posamezne dajatve s strani Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Od tega je bilo starostnih in družinskih
upokojencev 211.779, invalidskih upokojencev 68.907 (razna
nadomestila še zaposlenim delavcem niso upoštevana).
Iz podatkov Skupnosti pokojninskega invalidskega zavarovanja lahko nadalje ugotovimo, da je v novembru 1985 70.018
zavarovancev ali 26% prejelo pod 25.670 din pokojnine brez
varstvenega dodatka oziroma 58% zavarovancev je prejelo do
30.000 din pokojnine.
Od tega pa je na primer 1544 zavarovancev prejelo tako
nizko pokojnino (pod 25.670 din) za 40 ali več let dela, ki so
ga pogosto opravljali v slabih delovnih pogojih.
Skozi te podatke se vse bolj kaže prizadetost posameznih
kategorij občanov pri zadovoljevanju najosnovnejših življenjskih potreb, na kar občani v svojih vlogah s tega področja vse
pogosteje opozarjajo, posebno ostro in nekontrolirano pa
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svojo prizadetost izražajo v neposrednih kontaktih z delavci
službe.
Večina pritožb je bilo vloženih s strani upokojencev z najnižjimi pokojninami, ki so ob koncu leta znašale okrog 20.000
do 25.000 din.
Pritožbe se nanašajo na ustrezno odstotkovno povečanje
pokojnin, pri katerih upokojenci z nizkimi pokojninami
seveda ne pridobijo dosti. Tako nekateri zahtevajo zakonsko
ureditev načina valorizacije pokojnin - četudi v odstotkih ker bi tako imeli možnost ustavnega spora. Navajajo, da so
Skupščini Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja in njenim organom dana prevelika pooblastila pri odločanju na tem tako občutljivem področju, ki se tiče tisočev
upokojencev, kateri so ostali brez vsakega vpliva na odločanje.
Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja ta
način usklajevanja pokojnin utemeljuje s sklepi skupščine
SPIZ, ki temejjijo na 1. in 2. odstavku 30. člena zakona o
temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list SFRJ, št. 23/82 in 77/83), 26. in 149. člena
republiškega zakona (Uradni list SRS 27/83) ter 113. in 266.
člena statuta skupnosti (Uradni list SRS 40/83). Nobeden od
citiranih predpisov pa ne določa izpeljave uskladitve pokojnin
z gibanjem nominalnih osebnih dohodkov vseh delavcev
zaposlenih na območju republike.
Glede na to bi se torej skupnost v sklepu o uskladitvi
pokojnin lahko posluževala različnih načinov: takšnega kot
ga uporablja, torej povečanje vseh pokojnin v enakih odstotkih ali valorizacija v odstotkih in deloma v dinarskem znesku.
Vendar se skupnost kot navaja, poslužuje sedanjega načina
zavoljo tega, ker le takšen način zagotavlja funkcioniranje
pokojninskega sistema in ohranja razmerja med pokojninami,
vzpostavljena ob njihovi odmeri skozi daljše časovno obdobje.
Vendar pa ostaja dejstvo, da nizke pokojnine hitreje padajo
kot visoke, kar je moč ugotavljati le s primerjavo na skupni
imenovalec na primer povprečni osebni dohodek v republiški
občinski odmeri pokojnine.
Izračun zavarovanca Špilaka na primer kaže, da je njegova
pokojnina ob odmeri v letu 1982 znašala 65% povprečnega
OD v SRS, v septembru 1984 le še 59%, in v oktobru 1984 le še
56%. Ob tem pa je brez zagotovila, da ne bo še nadalje padala.
Tudi odmere nekaterih pokojnin novim zavarovancem so
nerazumljivo nizke. Stranka navaja, da se je za 35 let dela kot
vodja knjigovodstva in računovodja TOZD upokojila v novembru 1985 ter ji je bilo odmerjene 31.700 din pokojnine, kar je
»miloščina« kot pravi, in ne pokojnina, saj ne dosega niti 40%
njenega zadnjega osebnega dohodka. Do konca leta 1985, ko
ji je pokojnina mirovala, pa ji je padla pod 30% OD, ki bi ga
prejela za redno delo.
Upokojenci opozarjajo, da ob hitrem dvigu inflacije, s
katero se soočamo že nekaj let, sedanji način izračunavanja
in uporaba količnikov, s katerimi se izračunavajo osebni
dohodki, v pokojninsko osnovo za preteklih 10 let, nikakor ni
več ustrezno, saj so odločno prenizki.
Iz vlog občanov veje ogorčenje nad družbo, ki dopušča, da
si občani - delavci v dolgi delovni dobi (35 do 40 let) ne
morejo zagotoviti vsaj relativno materialno preskrbljeno starost, ki je že sicer polna nadlog in socialne izolacije. Praktično
si s takimi pokojninami ne bodo mogli pokrivati niti stanovanjskih in drugih tekočih stroškov.
Ena sama pritožba pa se je nanašala na neupravičenost
zgornjega limita pokojninske osnove, ki je v letu 1985 znašala
92.000 din ter je stranka zaradi tega oškodovana pri pokojnini
v letu 1985 za 303.000 din. Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja navaja, da ta pojav sedaj še ni zaskrbljujoč,
ker je delež teh pokojnin relativno majhen (cca 2.300 upokojencev), širše dimenzije pa bo dobil, če se bo nenormalna rast
OD nadaljevala skozi daljše časovno obdobje. Za leto 1986 je
predvideno povečanje najvišje pokojninske osnove na
190.000 din.
Drugi sklop pritožb, temelječih na invalidski zakonodaji pa
predstavljajo še vedno nadomestilo invalidom zaradi manjšega OD na drugem delu in priznanje invalidske komisije.
Nadomestilo invalidom zaradi manjšega OD na drugem
ustreznem delu (teh je cca 27.000) se odmeri v skladu s 47.
členom zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
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(Uradni list SRS 27/83) ter je enako razliki med OD, ki ga je
zavarovanec prejel na drugem ustreznem delu s tem, da se
OD, ki ga je zavarovanec prejel v koledarskem letu pred
nastankom invalidnosti uskladi na leto, na katero se odmerja
nadomestilo v skladu s porastom osebnih dohodkov OZD v
posameznem koledarskem letu.
Pritožbe invalidov se .nanašajo na dejstvo, da je njihov
sedanji skupni dohodek (OD na ustreznem delu in nadomestilo SPIZ) bistveno manjši, kot če bi opravljali svoje prejšnje
delo. Do tega res prihaja, ker se po določbi 1. odstavka 65.
člena statuta SPIZ nadomestilo dokončno odmeri 1 X letno po
zaključnem računu, do tedaj pa se zavarovancem izplačuje
akontacija nadomestila, določena na podlagi podatkov iz
preteklega leta, ki jih posreduje delovna organizacija. Te
razlike povzroča hitra medletna rast osebnih dohodkov v
OZD, katera pa sproti ne vpliva na rast nadomestila.
Prav to je tudi razlog, da je podan predlog za ukinitev 3.
odstavka 69. člena statuta SPIZ, ki naj bi predvidoma začel
veljati v marcu 1986, po katerem bodo OZD zavezane, da
same sprotno, v skladu s povečanjem OD, usklajujejo tudi
nadomestila invalidom zaradi manjšega OD na ustreznem
delu. SPIZ bo ta sredstva refundirala. V primeru spora bo
odločala o višini nadomestila oziroma bo lahko sprožen
postopek pred posebnim sodiščem. Vsaj v prehodnem
obdobju pa je še vedno pričakovati pritožbe s tega področja,
še posebej v tistih delovnih organizacijah, ki že sedaj neredno
pošiljajo zahtevane podatke o osebnih dohodkih SPIZ.
Pogosto izrečene pritožbe se nanašajo tudi na delo izvedencev medicinske stroke, ki dajejo svoja mnenja v zvezi z
ugotovitvami stopnje invalidnosti oziroma telesne okvare
organom SPIZ češ, da delajo pristransko v korist SPIZ v
primeru, da bi SPIZ imela obveznost do zavarovanca. Služba
si prizadeva pospešiti postopek v primeru, da se neupravičeno zavlačuje.
Socialne pomoči - Zaradi vedno manjše kupne moči
dinarja pada življenjski standard že sicer ogroženim občanom. Prošenj za posredovanje pri pridobitvi družbene pomoči
je bilo 23, predvsem od ostarelih in bolnih oseb, invalidov in
družin z otroki, kjer alkoholizem zaostruje gmotne probleme.
Praktično so bile vse vloge na priporočilo ugodno rešene,
vendar ostaja za te občane še naprej materialni problem
odprt, ker se dnevno razvrednoti tudi tisto malo sredstev, ki
jih dobijo.
Zadeve, ki se nanašajo na delo organov
pravosodja
V letu 1985 se je z vlogami, ki se nanašajo na delo organov
pravosodja, obrnilo na komisijo oziroma službo 143 občanov.
Vsebinska razdelitev teh vlog na nekaj skupin je že leta
konstantna:
1. Vloge, ki izražajo dvom oziroma izrecno
nasprotovanje sodni odločitvi.
Občani se v mnogih primerih obračajo na komisijo v prepričanju, da lahko nek organ izven pravosodja spremeni sodno
odločitev, ki je zanje neugodna. V vseh takih primerih je bilo
strankam obrazloženo načelo o neodvisnosti sodišč pri
opravljanju sodne funkcije ter o reševanju pritožb na višji
inštanci v okviru pravosodja. Strankam, ki so se obrnile na
komisijo po odločitvi prvostopnega oziroma drugostopnega
sodišča, smo nudili ustrezen pravni pouk o uporabi pravnih
sredstev. V enem primeru je služba pri Javnem tožilstvu SR
Slovenije uspela s pobudo za vložitev zahteve za varstvo
zakonitosti v kazenski zadevi. Precej pa je strank, ki neutemeljeno vztrajajo na svojem stališču, čeprav so izkoristile redna
in izredna pravna sredstva ter je odločitev sodišča dokončna.
Iz nekaterih vlog je razvidno, da stranke sploh niso razumele sodne odločitve. Pritožujejo se na primer zoper domnevno odločitev sodišča, čeprav postopek še teče. Takim
strankam je bilo treba z veliko mero potrpljenja in z jasnejšimi
besedami, kot jih pozna sodni jezik, obrazložiti potek
postopka in odločitev sodišča.
Del vlog izraža dvom v objektivnost in zakonitost dela
sodnikov, vendar so praviloma splošne in ne vsebujejo konkretnih dokazov. Nekateri občani pa dokaj konkretno navajajo
primere neprimernega odnosa sodnikov do njih. Vloge, ki
poročevalec

opozarjajo na kršitev sodniške etike, smo posredovali višjemu
oziroma Vrhovnemu sodišču SR Slovenije, ki je zadevo raziskalo in odgovorilo.
2. Vloge, ki se nanašajo na dolgotrajnost
postopkov
Stranke se pogosto pritožujejo zaradi počasnosti sodišč in
prosijo za pospešitev postopka. Takim vlogam smo praviloma
lahko ugodili. V vseh primerih smo od sodišča zahtevali
poročilo o poteku reševanja zadeve. Sodišča večinoma obrazlagajo zastoje z objektivnimi težavami na njihovi strani (zaostanki iz preteklih let, kadrovske težave, nujnost spoštovanja
prioritet). Včasih pa se izkaže, da sodnik iz neutemeljenih
razlogov prepočasi rešuje določen primer. Take zadeve se
uredijo s posredovanjem predsednika sodišča.
Poseben problem je zavlačevanje sodnih postopkov zaradi
neaktivnosti sodnih izvedencev. Dogaja se, da sodni izvedenec brez vsake obrazložitve več let zadržuje pri sebi spis in s
tem onemogoča nadaljevanje postopka. Sodišča se sicer trudijo, da bi z neformalnimi urgencami pripravila izvedenca do
dokončanja dela. Ker število tovrstnih primerov narašča, je
služba dala Vrhovnemu sodišču SR Slovenije pobudo, naj
prouči problem in ustrezno ukrepa.
3. Vloge, v katerih občani prosijo za
posredovanje komisije v raznih sodnih postopkih
Nekateri udeleženci sodnih postopkov želijo med potekom
postopka pridobiti komisijo kot nekakšnega zaveznika, ki naj
bi posredoval pri sodišču v njihovo korist. Enako kot pri
vlogah iz prve skupine je bilo tudi v teh primerih strankam
pojasnjeno, kakšne so pristojnosti komisije in poudarjeno
načelo neodvisnosti sodišč.
4. Vloge, ki zahtevajo pravni pouk v vseh fazah
sodnih postopkov
Stranke se pogosto obračajo na komisijo z vprašanjem,
kako ravnati v različnih fazah sodnih postopkov. Služba se je
trudila, da bi tem občanom nudila ustrezen pravni pouk.
Pravna pomoč je zlasti potrebna socialno šibkejšim občanom.
Le-ti nimajo sredstev za plačevanje odvetnikov, ki bi jih sicer
nujno potrebovali za zastopanje pred sodiščem. Tudi sodišča
se premalo ukvarjajo z dajanjem kvalitetne pravne pomoči.
Opazen je tudi negativen pojav, da stranke bolj zaupajo
strokovno neusposobljeni osebi kot pa odvetniku. Laični
»pooblaščenci« sestavljajo strankam pravno neutemeljene
vloge in jim s tem povzročajo več škode kot koristi, po
nepotrebnem pa obremenjujejo tudi pravosodne organe.
5. Vloge, ki po vsebini predstavljajo posamezna
pravna sredstva
Stranke naslavljajo na komisijo tudi vloge, ki so dejansko
pravna sredstva v različnih postopkih: prošnje za pogojni
odpust s.prestajanja kazni, za pomilostitev, za izredno omilitev kazni, predlogi za obnovo postopka, zahteve za varstvo
zakonitosti itd. Komisija ni pristojna za obravnavo takih vlog
in jih je odstopila v reševanje sodiščem oziroma drugim
pristojnim organom.
Opažamo, da narašča število vlog, v katerih stranke predlagajo obnovo kazenskih in drugih postopkov, ki so bili končani
do leta 1950.
Komisija oziroma služba večinoma dobro sodelujeta s pravosodnimi organi. Zlasti je dragocena pripravljenost Vrhovnega sodišča SR Slovenije za tvorno sodelovanje pri reševanju različne problematike. Redki, vendar omembe vredni pa
so primeri, ko zlasti sodišča prve stopnje izražajo pomisleke
do sodelovanja. Omenjeno opažamo ob zaprosilih za pregled
sodnih spisov in ob prošnjah za podrobnejše informacije o
postopkih. Kaže, da ni dovolj razjasnjeno in znano načelo
medsebojnega sodelovanja. Nekateri sodniki vidijo v naših
intervencijah nekakšen kvazi-nadzorni mehanizem, ki ni normativno urejen in se mu zato upirajo.
C.
Tudi v letu 1985 je služba za vloge in pritožbe pri obravnavanju vsake vloge zbirala podatke za nekaj najbolj značilnih
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pokazateljev. Ti podatki so vsebovani v poročilu priloženih
tabelarnih pregledih.
Iz pokazateljev vsebovanih v priloženih tabelarnih pregledih
lahko povzamemo naslednje glavne značilnosti vlog in pritožb obravnavanih v letu 1985:
Tabela I.
Služba je v letu 1985 obravnavala 737 vlog in pritožb, kar
pomeni 9,3% zvišanje v primerjavi s številom v letu 1984
obravnavanih vlog in pritožb, ko je obravnavala 681 zadev.
Največjo koncentracijo vlog ponovno opažamo v občinah:
Celje - 33, Koper - 24, Kranj - 26, Ljubljana Bežigrad - 31,
Ljubljana Center - 56, Ljubljana Moste Polje - 36, Ljubljana
Šiška - 41, Ljubljana Vič Rudnik - 39, Novo mesto - 24 in
Maribor 56. S področja večjega števila občina pa je služba
obravnavala manj kot 5 vlog v celem obravnavanem obdobju.
Tako je obravnavala s področja občin Izola, Hrastnik in Ribnica po 4 vloge, iz občin Brežice, Mozirje, Idrija, Sežana,
Metlika in Gorja Radgona po 3 vloge, iz občin Ilirska Bistrica,
Kočevje, Vrhnika in Dravograd po 2 vloge, iz občin Logatec,
Lendava in Ormož po 1 vlogo in iz področja občine Lenart
nobene vloge.
Vloge oziroma prošnje za dodelitev stanovanj so tudi v letu
1985 na prvem mestu. S področja stanovanjske problematike
je služba oziroma komisija obravnavala 155 zadev, kar predstavlja 21,1% glede na celotno število v letu 1985 obravnavanih zadev (v letu 1984 - 141 zadev s tega področja, kar je bilo
20,7% glede na celotno število v tem letu obravnavanih
zadev).
V ljubljanskih občinah se je od skupno 203 obravnavanih
zadev 42 nanašalo na stanovanjsko problematiko (20,7%)
medtem ko se je v letu 1984 od skupno 145 obravnavanih na
stanovanjsko problematiko nanašalo 36 zadev (24,8%).
Tabela II.
Iz podatkov te tabele je mogoče razbrati socialni sestav
vlagateljev vlog in pritožb.
V letu 1985 se je med vlagatelji vlog in pritožb znižalo
število delavcev v gospodarstvu, kmetov in upokojencev, zvišalo pa se je število delavcev izven gospodarstva in obrtnikov.
Natančnejša primerjava z zastopanostjo posameznih kategorij v prejšnjih letih pa je naslednja:
1982 1983 1984 1985
delavci v gospodarstvu
49,5 30,9 34,7 31,6
kmetje
7,7
7,7 4,2
8,8
upokojenci
19,5 20,2 20,4 17,6
delavci drugje
6,5 8,2
1,3
3,9
obrtniki
3,0 2,0
1,2
2,5
Skupaj:
86,2 70,1 65,3 59,8
Tabela III.
Ta tabela prikazuje obravnavane vloge in pritožbe glede na
to na kateri organ so vlagatelji vlogo naslovili, obravnavala pa
jo je služba za vloge in pritožbe pri komisiji za vloge in
pritožbe Skupščine SR Slovenije.
V letu 1985 je največ občanov naslovilo svoje vloge in
pritožbe na republiške pritožbene organe. Te pritožbe oziroma vloge (571) predstavljajo 77,5% od skupnega števila, ki
jih je obravnavala služba za vloge in pritožbe. Na zvezne
organe je bilo naslovljenih 166 vlog ali 22,5% glede na skupno
število obravnavanih. Tudi v letu 1985 je bila torej prisotna
tendenca, da se vse več občanov obrača neposredno na
republiške pritožbene organe in manj na zvezne. V letih primerjalnega obdobja pa so bili ti podatki naslednji: v letu 1982
- zvezni 27,6%, republiški 72,4%, v letu 1983 - zvezni 24,7%,
republiški 74,7%; v letu 1984 - zvezni 24,8%, republiški pa
75,2%.
V podatku, da se je v letu 1985 obrnilo z vlogami in pritožbami na zvezne organe 166 občanov s področja SR Slovenije,
so zajete tiste vloge, ki jih je služba za vloge in pritožbe
Skupščine SFRJ odstopila v obravnavanje službi za vloge in
pritožbe Skupščine SR Slovenije.
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Tabela IV.
Glede na način rešitve posameznih zadev iz te tabele izhaja
da je bilo od skupnega števila v letu 1985 prejetih, obravnavanih in zaključenih zadev upravičenih in pozitivno rešenih
35,9%, upravičenih, vendar iz objektivnih razlogov nerešenih
je bilo 21,4%, medtem ko je bilo 42,7% zadev neupravičenih.
Za leto 1983 so bila ta razmerja: 24,8% - 27,2% - 48 0%- za
leto 1984 pa - 29,3% - 19,3% - 51,4%.
Tabela V.
Podatki te tabele kažejo na to v kakšnih postopkih oziroma
zadevah se občani obračajo na pritožbene organe oziroma o
tem, v kakšni fazi teh postopkov se odločajo poslati svojo
vlogo oziroma pritožbo.
52,4% vlagateljev se je v letu 1985 odločilo za vlogo oziroma
pritožbo izven rednega postopka, to je takrat, ko predhodno
niso še niti poskušali uveljavljati svoje pravice po redni pravni
poti. Ta odstotek je bil v predhodnih primerjalnih obdobjih
naslednji: leta 1982 - 44,3%, leta 1983 - 48,2% in leta 1984 50,4%.
Vedno pogostejši so torej primeri, da se občani v vse
večjem številu obračajo na pritožbene organe, ne da bi vedeli
s kakšnim zahtevkom in na kateri organ naj bi se obrnili za
dosego svoje pravice. Še vedno in to vedno bolj torej drži
ugotovitev iz predhodnih let, da je občanom nedosegljiva
kakršnakoli oblika pravne pomoči bodisi zaradi plačilne nezmožnosti, ali zaradi tega, ker take pomoči v nobeni obliki ni
organizirane.
Tabela VI.
V letu 1985 so na prvem mestu vloge in pritožbe občanov, ki
se nanašajo na delo upravnih organov. Odstotek teh zadev
glede na celoto je znašal 28,1%. Tej kategoriji vlog sledijo
tiste, ki se nanašajo na delo sodišč - 25,5%, sledijo vloge, ki
se nanašajo na delo in odločitve raznih organov v samouprav-
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nih interesnih skupnostih - 18,7% in končno vloge nanašajoče se na odločanje samoupravnih organov v delovnih organizacijah - 18,2%. V letu 1985 so v primerjavi z letom 1984
porasle vloge nanašajoče se na delo upravnih organov in
pravosodnih organov, manj pa je bilo vlog v zvezi z delom
organov v samoupravnih interesnih skupnostih in v organizacijah združenega dela.
Tabela VII.
Tabela VII. prikazuje podatke o trajanju reševanja posamezne zadeve od trenutka, ko je pripadla v reševanje, pa do
trenutka, ko je bila rešena na enega od že prikazanih možnih
načinov rešitve. V letu 1985 je znašal čas reševanja vlog in
pritožb do 2 mesecev v 73,9% primerih vseh obravnavanih
zadev, do 6 mesecev je znašal ta čas v 21,8% primerih, nad 6
mesecev pa v 4,3% primerih. Iz prej zbranih podatkov je
mogoče povzeti, da se je čas reševanja posameznih zadev v
primerjalnem obdobju gibal takole: v letu 1983 je bilo v času
do 2 mesecev rešenih 76,3% zadev, do 6 mesecev 20,7%
zadev, nad 6 mesecev pa 3% zadev. V letu 1984 pa je bilo v
času do 2 mesecev rešenih 74,9% vseh zadev, do 6 mesecev
21,4% vseh zadev in nad 6 mesecev 3,7 vseh zadev.
Naj dodamo še tabelarni pregled v odstotkih o pripadu
zadev za posamezna glavna klasifikacijska področja vlog in
pritožb v primerjavi s prejšnjimi leti:
%
1982 1983 1984 1985
premoženjsko-pravne zadeve
2,9 2,3 4,4 2,9
gospodarsko-finančne zadeve
12,3 11,9 8,1
8,8
socialno zav. in druž. zaščita
12,7 10,9 12,9 11,4
stanovanjske zadeve
21,6 20,6 20,7 21,1
delovno-pravne zadeve
10,7 11,9 10,7 12,8
sodstvo
15,9 18,6 19,4 19,5
Skupaj:
76,1 86,2 76,2 76,5
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TABELARNI PREGLED
O VLOGAH IN PRITOŽBAH PO VRSTAH ZADEV IN OBČINAH
(za leto 1985)
Koo- Koma- Raz- Napera- saci- la- ciocija ja, sti- naaron- tev lidacija
zacija

Dav. Zapotak- sedse ba
in zem
samopris.

Dr- Pot- Civ. Kaz. fldložav- ni zad. zad. žitev
ljan-likaz.
stvo sti
in
pogoj,
odp.
lo 11

Brežice
Celje
Laško
Mozirje
Sevnica
Slovenske Konjice
Šentjur pri Celju
Šmarje pri Jelšah
Velenje
Krško
Žalec
Ajdovščina
Idrija
Ilirska Bistrica
Izola
Koper
Nova Gorica
Piran
Postojna
Sežana
Tolmin
Cerknica
Črnomelj
Domžale
Gropuplje
Hrastnik
Jesenice
Kamnik
Kočevje
Kranj
Litija
Lj. Bežigrad
Lj. Center
Lj. Moste Polje
Lj. Šiška
Lj. Vič Rudnik
Logatec
Metlika
Novo mesto
Radovljica
Ribnica
5kofja Loka
Trebnje
Trbovlje
Tržič
Vrhnika
Zagorje ob Savi
Dravograd
Gornja Radgona
Lenart
Lendava
Ljutomer
Maribor
Murska Sobota
Ormož
Ptuj
Radlje ob Dravi
Ravne na Koroškem
Slovenj Gradec
Slovenska Bistrica
Izven republike

12

13 14

Pok.
pod.
prav.
iz NOV
in izjcmna
pok.
16 17

15
~

pok.
in
uvel.
prav.
iz
inv.
zav.
b\

Zdrav.
in
dr.
prav.
iz
zdrav.
zav.

Voj.
vo.ine
in
mir.
inv.

19

2o

~

.^
1
1
'

l
1

"O

1

4
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Pomi- Čari- Pre- Kre- Os.
di- in
lostiški ti družin.
tve car.
pok.
prekr.

13

5

5

97

39

1

1
1

4 % lo

2B

13

TABELA I

Soc. Otropom. ški
in dodr. inobl. tek
soc.
za3č.
21

l'os. Del. Dod. Stan. Vse- Sodoba doba stan.spor li- stan.
za
tev razm.
borv
ce
.
last.
N.JV
ali
dod.
stan.
23 24 23 26
27 20

Pod- Pris. De- *rne
stan. izse- lo- grad.
razm. li- vatev nje
MS
in
stan.
Dodj.
29
3o
31 32

Grad.Cista- Dov. Pri- Neg.
in le
poti kiju- vplilok. kočki vi
dov. ;nukom. raz.
nal.
nap. dej.
zad.
na okolje
33

36

35

36

37

Za- Prav. Del. Od- 5o- Propo- iz spor no- la- šnja
sli-zdr.
si nje za Razno Skupaj
tev dela
v
sprezdr.
jem
delu
38 39
1
1

1

1

1
1

1

4o

41 42 43

44

1
-

1

1
1
4
1
1
2
2
4

1

1
-

1
1

1

-

5
1
1
1
2
1
1
8
2
8
15
8
11
11
1
7
3
1
1
3
2

1
15

23

14

3 116

14
2

17

17

11

17

11

28 12

43

2
12
174

45
3
33
lo
3
5
10
6
11
14
6
12
5
3
2
4
24
9
11
8
3
8
3
13
13
9
4
10
5
2
26
7
31
56
36
41
39
1
3
24
14
4
8
12
6
7
2
11
2
3
1
5
56
lo
1
12
5
7
5
6
47
737
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TABELARNI PREGLED O SOCIALNEM SESTAVU PREDLAGATELJEV VLOG IN PRITOŽB
(za leto 1985)
Delavec Vodilni Delavci
uprav gospo- in dr.
darstvu delavci vi in
v gosp. pravosodju
Kooperacija
Komasacija, arondacija
Razlastitev
Nacionalizacija
Davki, takse in samoprispevki
Zaposedb.i zemljišča
Državljanstvo
Potni listi
Civilne zadeve
Kazenske zadeve
Odložitev kazni in pogojni odpust
Pomilostitve
Carine in carinski prekrški
Prekrški
Krediti
(Jsebna in družinska pokojnina
Pok. na podlagi pravic iz NOV in izj.pok.
Inv.pok. in uveljav. pravic iz inv. zav.
Zdravljenje in druge pravice iz zdrav.zav.
Vojaške vojne in mirovne invalidnine
Social.pom. in dr. oblike social.zaščite
Otroški dodatek
Posebna doba za borce NOV
Delovna doba
Dodelitev stanovanja
Stanovanjski spor
Vselitev v lastno ali dodeljeno stanovanje
Sostanovalska razmerja
Podstanovalska razmerja
Prisilna izselitev
Delovanje hišnega sveta in stanov.podjetij
Crne gradnje
Gradbeno in lokacijsko dovoljenje
Ostale komunalne zadeve
Dovozne poti
i
Priključki komunalnih naprav
Negativni vplivi raz. dejavnosti na okolje
Zaposlitev
Pravice iz združenega dela
Delovni spor
Odnosi v združenem delu
Šolanje
Prošnja za sprejem
Razno

TABELA I

UpoDelavec Delavec Delavec
v zdrav-v pro- drtjgje Obrtnik Kmet kojenec Ostali Skupaj
stvu in sveti
social. in kulvarstvu turi
4
13

1
13
2

1o

24

1
1
1
4

9
1
6
1
2
6
1
1

1
lo
3
7
2
2
59

14

1
4?
22
2

1
2
9
4
lo
1
2o

1

2
2
23
1
17
4
1

2
17
17
11
17
1
2
11
8
28
12
43
9
2

34

67

174

13o

262

737

1
7
5
2
1
1

1
4
B
4
lo
2
1
3
5
7
14
5
5o
12

231

19

23

18

31

2
97
V)
2
5
1
3
4
lo
4
28
8
2
23
3
3
3
116

TABELA I

TABELARNI PREGLED O OBRAVNAVANIH VLOGAH GLEDE NA NASLOVNIKE
(za leto 1985)

Predsed.
fistali■ Repuh.
Predsed,l/r 03tali
, , , rlSkupa 1
. ... Predsed. SFRJ
r r* n i Skupščina
,
.. CRQ
rnr Repub.
ir
CK ZKS
, nIJStall
republike
stvo
SFRJ
zvezni el^im
skuo.
stvo
ofw«
SRS
IS
T«;
ronuh
renub.
'
Premo2enjsko-pravne zadeve
Social. zav. in druž. zaSčita
Stanovanjske in konunal. zadeve
Uelovno-pravne zadeve
flotalo

23
U
21
15
17

9
4
H
F)
lo

11
5
H
9
lo

12o
55
144
55
117

04

39

43

491
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lfi

16

lo

4
9
12
2
1n

lUn
FI4
2o5
94
174

37

737
15

4

TABELARNI PREGLED GLEDE NAČINA REŠITVE
(za leto 1985)

TABELA IV

Upravifeno
in pozitivno rešeno
Kooperacija
Komasacija, arondacija
Razlastitev
Nacionalizacija
Davki, takse in samoprispevki
Zaposedba zemljišča
Državljanstvo
Potni listi
Civilne zadeve
Kazenske zadeve
Odložitev kazni in pogojni odpust
Pomilostitve
Carine in carinski prekrški
Prekrški
Krediti
Osebna in družinska pokojnina
Pokojnina na podlagi pravic iz NOV in izjemna pok.
Vlnv. pok. in uveljavljanje pravic iz inv. zav.
Zdravljenje in dr. pravice iz zdravstvenega zav.
Vojaške vojne in mirovne invalidnine
Socialna pomoč in druge oblike soc. zaščite
Otroški dodatek
Posebna doba za borce NOV
Delovna doba
Dodelitev stanovanja
Stanovanjski spor
Vselitev v lastno ali dodeljeno stanovanje
Sostanovalska razmerja
Podstanovalska razmerja
Prisilna izselitev
Delovanje hišnega sveta in stanovanjskih podjetij
Crne gradnje
Gradbeno in lokacijsko dovoljenje
Ostale komunalne zadeve
Dovozne poti
Priključki komunalnih naprav
Negativni vplivi raznih dejavnosti na okolje
Zaposlitev
Pravice iz združenega dela
Delovni spor
Odnosi v združenem delu
Šolanje
Prošnja za sprejem
Razno

16

Upravičeno
iz objek.
razlogov
nerešeno

Neupravičeno

34
lo
1

24
7
1

bkupaj

63
22
2
3
2
4

3
1
7
2
1
7
1
1
23

2
1
2o

la

3
21
5
2
2o
2
3
2
61

1
9
11
2
4
1

14

6
4
3
1
1

5
1

1
1
24
3
lo
2
1

33

19

46

93

146

"7

173

'io 6

poročevalec

TABELARNI PREGLED OBRAVNAVANIH VLOG GLEDE NA IZKORIŠČENA PRAVNA SREDSTVA OB
VLOŽITVI
__
(za leto 1985)
TABELA V
s
Zad. še Uprav. Upravni Pravd. Neprav- Kaz.ali Del. Samo- Izr. Zad. Neugoni bila pnst. spor
post. dni po- uprav, spor uprav. prav. se ne tovv post.
stopek kazen.
post. sred. rešu- ljene Skupaj
post.
je s
prav.
sred.
Kooperacija
Komasacija, arondacija
1
Razlastitev
1
\acionalizaćija
1
Davki, takse in sanonrisnevki
1
Zaposedba zemljiška
Državljanstvo
Potni listi
Civilne zadeve
IS
Kazenske zadeve
3
Odložitev kazni in pogojni odpust
Pomilostitve
Carine in carinski prekrški
Prekrški
Krediti
3
Osebna in družinske pokojnina
4
Pok. na podlarji prav. iz NOV in izjem.pok. 2
lnv. pok. in uveljav. oravic iz inv. zav. 6
Zdravljenje in drune pravice iz zdrav.zav. 3
Vojaške vojne in lirovne invalidnine
l
Socialna por., in lr. oblike soc. zaščite 15
Otroški dodatek
2
Posebna doba za borce \'0V
2
Delovna doba
l
Dodelitev stanovanja
41
Stanovanjski spor
Vselitev v lastno ali dodeljeno stanovanje 1
Sostanovalska razmerja
Podstanovalska razmerja
1
Prisilna izselitev
5
Delovanje hišnega sveta in stan. podjetij 8
Crne rjradnje
2
Gradbeno in lokacijsko dovoljenje
1
Ostale komunalne zadeve
1
Dovozne poti
Priključki komunalnih nnorav
1
Negativni vplivi raznih dejav. na okolje 1
Zaposlitev
17
Pravice iz združenerja dela
1
Delovni spor
Odnosi v združenem delu
2
Šolanje
1
Prošnja za sprejem
Razno
68
213

36
1

1
15
2
5

1

1

63
22
2
5
2
4
8
3
21
5
2
2o
2
3
2
61

1
1
15

1
9
11
2
4
1
1
1
24
5
lo
2
1
98
14

2

48

11

3o

2o

44

2

16

4o6
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TABELARNI PREGLED OBRAVNAVANIH VLOG GLEDE NA POSLOVANJE ORGANOV PROTI KATERIM
SO NAPERJENE PRITOŽBE
(za leto 1985)
TABELA VI
nbp. I?ep. '7vez. Sa-ro- H7T Ten. Višja Sod.. nsta- Družb. Tožilnrg. nrrj. nrj. unr.iv. in sod. sod. zdr. la
pravo- stvo
inter. TflZn
dela sod. bran.
skup.
samoup.
Kooneraci ja
Komasaci j a, arondacija
Razlastitev
Nacionalizacija
Davki, takse in samonrisoevki
Zaposedba zemljišča
Državljanstvo
Potni listi
Civilne zadeve
Kazenske /adeve
Odložitev kazni in pogojni odpust
Pomilostitve
Carine in carinski prekrški
Prekrški
Krediti
Osebna i.n družinska pokojnina
Pok. na podlagi pravic iz NQV in izjem.pnk,
Inv.pok. in uvel.nravic iz inv. zav.
Zdravi jen je in dr. pravice iz zdrav.zav.
Vojaške vojne in mirovne invalidnine
Socialna pom. in dr. oblike soc. zaščite
Otroški dodatek
Posebna doba za borce MOV
Delovna dnna
Dodelitev stanovanja
Stanovanjski spor
Vselitav v lastno ali dodeljeno stanovanje
Sostanovalska razmerja
Podstanovalska razmerja
Prisilna izselitev
Delovanje hišne-ja sveta in stan. podjeti j
Crne rjradnje
Ciradbeno in lokacijsko dovoljenje
Ustale komunalne zadeve
Dovozne noti
Priključki komunalnih naprav
Negativni vplivi raznih dejav. na oknlje
Zaposlitev
Pravice iz združenega dela
Delovni spor
Odnosi v združenem delu
Šolanje
Prošnja za sorejem
Razno
23 11

12

]4

93 19

lb

74 9n

Orcj.
za
notr. Ostali Skup.
zad.

1 5o
- 19

63
22
2
5
2
4
9
3
21
5
2
2o
2
3
2
61

1
11

1
1

l
17

1
9
11
2
4
1
1
1
24
5
lo
2
1

1
23
5

1

34 4o6

TABELARNI PREGLED OBRAVNAVANIH VLOG GLEDE NA ROK REŠITVE
(za leto 1985)
rin 2 meseca
Preloženjsko-pravne zadeve
•
Socialno zavarovanje in družbena zaščita
Stanovanjske in komunalne zadeve
Delovno-pravne zadeve
Ostalo

18

TABELA VII

do 6 mesecev

67
55
72
34
72

33
7
1B
7
23

3oo

HO

90

nad 6 mesecev

"

Skupaj

3
4
2
1
3

lnri
66
t>2
42
98

18

4o6
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POBUDE DELEGATOV ZBOR ZDRUŽENEGA DELA
MNENJE IZVRŠNEGA SVETA
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE O POBUDI
SKUPINE DELEGATOV ZBORA
ZDRUŽENEGA DELA S PODROČJA
OBRTNIH IN PODOBNIH DEJAVNOSTI
Na seji Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije dne
11. marca 1986 so delegati skupin delegatov 1., 2., 3., 4. in 5.
okoliša s področja obrtnih in podobnih dejavnosti ob obravnavi informacije o kršitvah družbene lastnine in drugih pojavnih oblikah neodgovornega odnosa do družbene lastnine in
njenega varstva dali pobudo za spremembo in dopolnitev
zakona o obdavčenju proizvodov in storitev v prometu v tem
smislu, da bi bili obrtniki ob nabavah reprodukcijskega materiala za poslovanja obratovalnic oproščeni davka.
Po veljavnih predpisih o prometnem davku predstavlja
oprostitev plačila prometnega davka od reprodukcijskega
materiala eno izmed redkih oprostitev, ki ni povezana neposredno z določeno vrsto blaga, temveč je dana v zvezi z
načinom uporabe proizvodov, kakor tudi po kategorijah
kupcev, ki reprodukcijski material nabavljajo za tiste namene,
zaradi katerih je bila oprostitev uvedena.
Ob predpisanih pogojih tako lahko nabavljajo reprodukcijski material brez plačila prometnega davka le proizvajalne
organizacije združenega dela in proizvodni obrati in proizvodne delovne enote v sestavi drugih uporabnikov družbenih
sredstev, ki pa morajo biti predvideni v samoupravnem aktu in
registrirani oziroma evidentirani pri pristojnem gospodarskem sodišču za opravljanje gospodarske dejavnosti.
Pri tem je potrebno opozoriti, da vsaka nabava reprodukcijskega materiala ni oproščena plačila prometnega davka (če
niso izpolnjeni predpisani pogoji) in da ni ves reprodukcijski
material oproščen plačila prometnega davka. Po predpisih o
prometnem davku se šteje za reprodukcijski material predvsem material, ki se uporablja v proizvodnem procesu, iz česar
izhaja, da se drug material oziroma proizvodi, ki se ne uporabljajo (trošijo) v proizvodnem procesu, pa četudi gre za potrošnjo v proizvajalnih organizacijah združenega dela, v zvezi s
prometnih davkom, ne šteje za reprodukcijski material, ki je
oproščen plačila prometnega davka.
S proizvajalnimi organizacijami združenega dela, ki lahko ob predpisanih pogojih nabavljajo reprodukcijski material
brez plačila prometnega davka, so po zakonu o obdavčevanju
proizvodov in storitev v prometu, mišljene tudi organizacije
združenega dela proizvodne obrti, kamor se štejejo tudi
obrtne zadruge. Natančnejši pogoji, ob katerih lahko zadruga
nabavlja reprodukcijski material brez plačila prometnega
davka za svoje člane, so predpisani v 42. členu pravilnika o
uporabi davčnih stopenj ter o načinu evidence, obračunavanja in plačevanja davka od prometa proizvodov in storitev
(Uradni list SFRJ, št. 31/85...8/86).
Kolikor torej proizvajalna obrtna zadruga nabavlja reprodukcijski material na predpisan način in kolikor so izpolnjeni
drugi predpisani pogoji, se od reprodukcijskega materiala, ki
ga daje zadruga v predelavo članom zadruge v okviru dogovarjene kooperacije, ne plačuje niti temeljni niti posebni prometni davek.
Kolikor pa obrtniki ne opravljajo svoje dejavnosti preko
zadruge ali drugega načina proizvodne kooperacije, so izenačeni z občani, kar pomeni, da se pri nakupu proizvodov, ki so
zavezani plačilu prometnega davka štejejo za končne potrošnike in so dolžni plačevati tako temeljni kot posebni prometni
davek.
Ne glede na navedeno, pa je zakonodajalec predvidel možnost, da obrtnik-proizvajalec poračunu prometni davek, ki ga
je plačal pri nakupu reprodukcijskega materiala od prometporočevalec

POBUDE DELEGATOV nega davka, ki bi ga moral plačati od končnega izdelka. Po
določbi osmega odstavka 16. člena zakona o obdavčevanju
proizvodov in storitev v prometu, se tako obrtniku-proizvajalcu, ki vodi poslovne knjige, odbije od davka od prometa
proizvodov, ki bi ga moral plačati od končnega izdelka, prodanega neposredno končnemu potrošniku, del davka od prometa proizvodov, za katerega je s fakturo ali drugo listino
ugotovljeno, da ga je plačal od materiala, iz katerega je tak
izdelek izdelan.
Pogoji in način odbitka prometnega davka, ki ga je samostojni obrtnik plačal od reprodukcijskega materiala, so določeni v 52. členu navedenega pravilnika.
Potrebno je tudi poudariti, da se po določbah navedenega
zakona pri nakupu materiala za opravljanja storitvenih dejavnosti, sme kupovati oziroma uporabljati samo material, od
katerega je bil pri nakupu plačan prometni davek, in sicer ne
glede na to, ali je kupec obrtnik ali pa organizacija združenega dela storitvenih dejavnosti.
Zakon o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu
daje torej široke možnosti tudi samostojnim obrtnikom-proizvajalcem, da pri opravljanju svoje dejavnosti uporabljajo
reprodukcijski material, od katerega ni potrebno plačevati
prometnega davka (s čimer se tudi povečuje interes za proizvodno kooperacijo) oziroma možnost odbitka prometnega
davka od materiala, ki je bil nabavljen s plačilom prometnega
davka.
^
Upoštevanje pobude za oprostitev plačila prometnega
davka pri nakupu reprodukcijskega materiala za poslovanje
obratovalnice, pa bi pomenilo tudi neenakopraven položaj
zavezancev, ki opravljajo druge dejavnosti.
Pobude skupine delegatov pa ni možno sprejeti tudi zato,
ker je Skupščina SR Slovenije, zaradi zagotovitve dodatnih
sredstev za pokrivanje prispevka SR Slovenije za zvezni proračun za leto 1986, med drugim morala s 1/1-1986 povečati
tudi zbirno stopnjo posebnega prometnega davka od 11,5%
na 13,5%.
STALIŠČA IZVRŠNEGA SVETA
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE K POBUDI
SKUPINE DELEGATOV ZA OBRTNO
PODROČJE I. OKOLIŠA, DOMŽALE V
ZVEZI Z RAZŠIRITVIJO MOŽNOSTI
MENJALNIŠKEGA POSLOVANJA TUDI
NA ZASEBNA GOSTIŠČA
Skupina delegatov za Zbor združnega dela skupščine SR
Slovenije s področja obrti in podobnih dejavnosti za 1. okoliš
občin s sedežem v Domžalah je Zbore Skupščine SR Slovenije
že večkrat opozorila na pomanjkljivo urejeno zakonodajo v
zvezi z možnostjo menjalniškega poslovanja, saj je iz tega
poslovanja izključen ves privatni sektor, ki se ukvarja z gostinstvom in turizmom, zaradi česar prihaja do številnih nevšečnosti pri nuđenju uslug tujemu gostu. Večkrat se namreč
zgodi, da tuji gost želi koristiti usluge, ostaja pa brez dinarskih plačilnih sredstev, ker je na poti domov.
Zaradi tega dajemo pobudo, da se z zakonom opredeli tudi
opravljanje menjalniških poslov privatnemu sektorju, ki se
ukvarja z gostinstvom In turizmom.
Smatramo, da je kontrola menjalnic možna tudi v privatnem
sektorju in to ne more biti razlog za diferenciranje privatnega
in družbenega sektorja. Zadeva bi se morala urediti še posebej za gostišča, ki so locirana na tranzitnih mestih in tistih
turističnih krajih, kjer ni možna menjave deviz. Opozarjamo
tudi, da so v času najintezivnejšega izletniškega turizma, (ob
sobotah, nedeljah in praznikih) banke oz. menjalnice zaprte,
mnogokrat pa tudi oddaljene od turističnih središč, kar velja
tudi za hotele, zaradi česar je pobuda še posebej utemeljena.
V primeru, da problematika ne bo ustrezno razrešena zahtevamo, da pristojni organi podajo tolmačenje, kako ukrepati
kadar tuji gost žel koristiti gostinsko - turistično uslugo a mu
19

je dinarskih finančnih sredstev zmanjkalo oz. jih še ni uspel
nabaviti.
1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pobudo, da se omogoči menjava tujih efektivnih valut tudi v zasebnem gostinskem obratu podpira, saj se tako omogoča tujemu gostu, da
poravna opravljeno mu gostinsko storitev, kjer mu je bila
nudena. Zamenjana devizna sredstva pa se preko organizirane menjalniške službe usmerjajo v tokove enotnega deviznega trga.
V bistvu gre za način menjave tujega efektivnega denarja v
zasebnem gostinskem obratu v primerih, ko v bližini ni druge
pooblaščene menjalnice oz. ta ne obratuje v času obiska
gostov iz tujine.
S tako organizirano menjalniško službo, tudi v zasebnem
sektorju, bi se vsekakor preprečeval t. i. črni kliring in povečeval devizni priliv, ki gre v redne tokove enotnega deviznega
trga.
2. V zvezi z razrešitvijo navedenega problema opravljanje
menjalniških poslov je bil na republiškem komiteju za mednarodno sodelovanje že dne 14. 3. 1986 razgovor, kjer je bilo
ugotovljeno naslednje:
- da se zakon o menjalniških poslih in prometu efektivnega tujega denarja v Jugoslaviji, ki je že dosedaj predstavljal
podlago za opravljanje menjalniških poslov, ni spremenil ter
da v zakonu o prometu blaga in storitev s tujino ni določil, ki
bi vplivala na opravljanje menjalniških poslov;
- da po 58. členu zakona o deviznem poslovanju, menjalniške posle opravljajo poslovne banke, skladno s predpisanimi pogoji;
- da po 2. členu zakona o menjalniških poslih menjalniške
posle opravljajo poslovne banke, medtem ko so poblaščeni
menjalnici le organizacije združenega dela, ki sklenejo
pogodbo o opravljanju teh poslov s poslovno banko;
- da Sklep o pogojih in načinu opravljanja menjalniških
poslov, ki ga je izdal Svet guvernerjev Narodne banke ter
Navodilo, ki ga je izdala narodna banka Jugoslavije, natančneje določajo pogoje za opravljanje menjalniških poslov.
- da obstaja možnost, da v določenih primerih, na podlagi
posebne pogodbe s pooblaščenim menjalcem opravlja
menjalniške posle posamezni, t. i. detaširani menjalec.
V zvezi z navedenim, republiški upravni organi proučujejo
način, kako bi se v določenih primerih opisani primer menjave
v zasebnem obratu, lahko štel kot detaširani menjalec v smislu navedene točke in s tem dejansko omogočila realizacija
navedene pobude.
STALIŠČA IZVRŠNEGA SVETA
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE DO
POBUDE SKUPINE DELEGATOV
LJUBLJANA-CENTER ZA SPREMEMBO
IN DOPOLNITEV PREDPISOV O
GOSTINSKI IN TURISTIČNI
DEJAVNOSTI - ODGOVORI NA
POSAMEZNA VPRAŠANJA
Skupina delegatov za Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije za področje državnih organov, DPO in društev s
sedežem v občini Ljubljana Center - 1. okoliš, daje Skupščini
SR Slovenije naslednjo delegatsko vprašanje:
1. Glede na dejstvo, da so predpisi, ki urejajo gostinstvo in
turistično dejavnost zastareli in so postali neživljenjski, skupina delegatov predlaga, da se pripravijo spremembe v
zakonu o gostinski dejavnosti, v treh pravilnikih o tehničnih
pogojih za gostinske obrate, kjer se obravnava kmečki turizem v naslednjih primerih:
- 3. odstavek 18. člena zakona o gostinski dejavnosti (Ur. I.
SRS, št. 42/73) določa, da lahko tržni inšpektor takoj na mestu
od odgovorne osebe organizacije združenega dela izterja
denarno kazen 50 dinarjev, če ne označi cen za gostinske
storitve na vidnem mestu ali če zaračuna potrošniku gostinsko storitev po višji ceni od tiste, ki je napisana. (To velja le za

družbeni sektor, medtem ko za zasebnega gostinca ni sankcije),
- pravilniki o tehničnih pogojih za gostinske obrate ne predvidevajo pomivanje posod in kozarcev s pomivalnimi stroji
(gostinci bi morali pomivati posodo le v pomivalnih koritih),
- 67. in 68. člena pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih
poslovnih prostorov za gostinsko dejđvnost in o storitvah v
gostinskih obratih (Ur. I. SRS, št. 11/75) določa pogoje za
nočni bar, nikjer pa ni omenjena možnost dnevnega bara.
2. Delegati v skupini delegatov za zbor združenega dela
imamo tudi naslednja vprašanja:
- 8. člen zakona o gostinski dejavnosti določa, da morajo
imeti organizacije cene gostinskih storitev objavljene na običajen način. Vprašanje je, kaj to pomeni »na običajen način."
- Po veljavnih predpisih zasebnik ne more imeti disco kluba.
Inšpektorji uporabljajo za disco klub določbe za kavarne.
- Vprašanje je ali inšpektorji pravilno uporabljajo določbe za
kavarne v primerih za bistro , dnevni bar oz. disco klub?
- V zakonu o gostinski in turistični dejavnosti pa ni nikjer
opredeljeno kaj je turizem, kdo se lahko ukvarja z njim in pod
kakšnimi pogoji. Vprašanje je, ali se lahko zasebniki ukvarjajo
z agencijskimi posli oz. ima lahko zasebno turistično aaencijo?
V zvezi s pobudo delegatov za področje državnih organov 1.
okoliša Ljubljana Center, ki se zavzema za spremembo in
dopolnitev Zakona o gostinski dejavnosti (Ur. I. SRS, št. 42/73)
in pravilnikov o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje
gostinske dejavnosti, ki so bili sprejeti na njegovi podlagi (Ur.
I. SRS, št. 11/75), dajemo naslednji odgovor:
Republiški komite za turizem in gostinstvo je na podlagi
pripomb Republiškega tržnega inšpektorata Splošnega združenja gostinstva in turizma Slovenije in Zveze obrtnih združenj, v decembru zaprosil ustrezne občinske upravne organe,
da ga seznanijo s problemi pri izvajanju predpisov o gostinski
dejavnosti in dajo tudi predloge za njihovo spremembo.
Vsa našteta mnenja, predloge in pobude je Republiški
komite za turizem in gostinstvo proučil in na tej podlagi že
začel postopek za spremembo predpisov s svojega področja.
V razpravi o pobudi za spremembo predpisov s področja
gostinstva, ki jo je dala skupina delegatov občine Ljubljana
Center, pa so bila sprejeta naslednja stališča in odgovori k
posameznim predlogom oz. vprašanjem:
I. POBUDE IN VPRAŠANJA, KI SE NANAŠAJO NA ZAKON O
GOSTINSKI DEJAVNOSTI (Ur. I. SRS, št. 42/73)
1. Višina denarnih kazni in veljavnost za zasebnike
Zaradi zastarelosti predpisov, kot to poudarja tudi skupina
delegatov, je Republiški komite za turizem in gostinstvo že
začel postopek za spremembo določil Zakona o gostinski
dejavnosti, ki se nanašajo na višino denarnih kazni in sicer
skladno z Zakonom o prekrških (Ur. I. SRS, št. 42/85) in
Zakonom o gospodarskih prestopkih.
Veljavnost za zasebnike
2. odstavek 2. člena zakona o gostinski dejavnosti posebej
govori o tem, da »Občani lahko opravljajo gostinsko dejavnost ob pogojih, ki jih določa ta zakon in obrtni zakon«. Glede
kazni pa 19. člen pravi, da se »kaznuje za prekršek občan iz
drugega odstavka 2. člena tega zakona in oseba iz 9. člena
tega zakona, če stori kakšno dejanje iz 17. ali 18. člena tega
zakona«. Pri urejanju pogojev za opravljanje gostinske dejavnosti v samostojnem osebnem delu je potrebno upoštevati
določila obrtnega zakona (Ur. I. SRS, št. 1/79, 6/83, 37/85) in,
skladno z njim, tudi Zakon o gostinski dejavnosti.
2. Objavljanje cen »na običajen način« (8. člen Zakona o
gostinski dejavnosti), o katerem je vprašanje, pomeni, da
zakon prepušča tehnično ureditev organizacijam oz. nosilcem osebnega dela, skladno s poslovnimi običaji. Zagotavlja
pa, da morajo imeti cene objavljene. Več o tem, kaj so
poslovni običaji govorijo Posebne uzance v gostinstvu (Ur. I.
SFRJ, št. 69/83), zato tega določila ni potrebno spreminjati.
3. Na vprašanje ali lahko ima zasebnik »disco klub« je,
skladno s predpisi o gostinski dejavnosti, odgovor pritrdilen,
v kolikor gre za gostinsko dejavnost. Iz imena samega namreč
ni možno razbrati, kaj je predmet poslovanja takšnega kluba.
V kolikor pa se takšen klub ukvarja z gostinsko dejavnostjo,
veljajo zanj ustrezni predpisi o minimalnih tehničnih pogojih,
ki jih mora izpolnjevati za opravljanje gostinskih storitev (74.
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člen pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih poslovnih prostorov za gostinsko dejavnost in o storitvah v gostinskih
obratih).
4. Urejanje področja »turizma« v Zakonu o gostinski
dejavnosti. V predlogu je spregledano, da se predpis, ki ureja
področje gostinstva imenuje »Zakon o gostinski dejavnosti«
in ne zakon o gostinski in turistični dejavnosti. Zato tudi ne
opredeljuje turizma oz. pogojev za opravljanje te dejavnosti.
V letu 1980 je bil sicer sprejet Predlog za izdajo zakona o
turistični dejavnosti (ESA-306), vendar je bilo ob pripravi
osnutka tega zakona ugotovljeno, da je vsebina, ki naj bi jo
urejal, v glavnem že opredeljena v drugih predpisih, ki so bili
sprejeti v tem času. Posamezna vprašanja pa niso bila po svoji
naravi takšna, da bi jih bilo treba urejati z zakonom, ker se
niso nanašala na temeljne družbene odnose in materialno
pravna razmerja na tem področju.
Področji, ki po klasifikaciji sodita v gostinstvo in turizem,
sta pravno že regulirani in v ta namen ni potrebno sprejemati
novih predpisov (Zakon o klasifikaciji dejavnosti, Ur. I. SFRJ,
št. 34/76).
5. Ali se lahko zasebnik ukvarja z agencijskimi posli?
Pravna podlaga za opravljanje turističnega posredovanja je
v 350. členu Zakona o združenem delu, ki pravi »Delovni ljudje
in civilne pravne osebe ne morejo ustanavljati organizacij za
promet blaga in storitev s tujino, za promet blaga na debelo,
za posredovanje v prometu blaga in storitev«. Obrtni zakon pa
v svojem 2. členu, v 14. alineji pravi, da kot gospodarsko in
drugo dejavnost s samostojnim osebnim delom nI mogoče
opravljati »turističnega posredovanja, razen vodenja turistov,
organiziranje ter izvajanje terenskih in drugih rekreativno
športnih dejavnosti v poslovnem sodelovanju z organizacijami združenega dela«.
II. PREDLOGI, KI SE NANAŠAJO NA PREDPISE O MINIMALNIH TEHNIČNIH POGOJIH (Ur. I. SRS, št. 11/75)
1. Predlog, da se dopolni pravilnik o minimalnih tehničnih
pogojih o poslovnih prostorih za gostinsko dejavnost in o
storitvah v gostinskih obratih, ker pri napravah za pomivanje
posode niso našteti tudi pomivalni stroji. Predpis določa le
minimalne tehnične pogoje, zato so možne vse sodobne funkcionalne ureditve, ki presegajo minimum teh zahtev in imajo
svojo podlago tudi v splošnih določbah. Sicer pa pravilnik v
svojem 42. členu, v predzadnjem odstavku, govori tudi o
pomivalnih strojih in sicer: »Če se pomivanje posode in
pribora ne opravlja s pomivalnimi stroji, mora biti pomivalnica...«
2. Določili 67. in 68. člena naj bi se dopolnili z imenom
»dnevni bar«. Določili 67. in 68. člena pravilnika »O minimalnih tehničnih pogojih poslovnih prostorov za gostinsko dejavnost in o storitvah v gostinskih obratih« res govori le o
nočnem baru, vendar pa 74. člen še posebej določa, da
Splošne in posebne določbe tega pravilnika, ki veljajo za
okrepčevalnice, se smiselno uporabljajo tudi za gostinske
obrate, ki poslujejo pod imenom »snack bar«, »express bar«,
»dnevni bar«. Te določbe se smiselno uporabljajo tudi za
nuđenje hrane in pijač, ki jo opravljajo v okviru druge dejavnosti poslovne enote negostinskih organizacij, če glede na
vrsto in'obseg gostinske dejavnosti ni obvezna uporaba
določb, ki veljajo za restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne ali bifeje.«
Pravilnik torej dopušča dovolj prostora za nuđenje najrazličnejših specializiranih ali pestrejših gostinskih storitev pod
najrazličnejšimi imeni, saj njegove zahteve ne izhajajo iz
imena, ampak iz zagotavljanja pogojev za opravljanje gostinske dejavnosti (pripravo hrane in pijače, strežbo s hrano in
pijačo ter sprejemanje gostov na prenočevanje), skladno s 1.
členom zakona o gostinski dejavnosti.

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
DO DELEGATSKE POBUDE ZBORA
ZDRUŽENEGA DELA SKUPŠČINE
OBČINE LJUBLJANA MOSTE-POLJE
V ZVEZI S PREVERJANJEM MOŽNOSTI
FINANCIRANJA PROGRAMOV
KRAJEVNIH SKUPNOSTI
Zbor združenega dela Skupščine občine Ljubljana MostePolje je posredoval Zboru združenega dela Skupščine SR
Slovenije naslednjo pobudo:
»Preveri naj se možnost financiranja programov krajevnih
skupnosti, saj ugotavljamo, da sklad skupne porabe ni ustrezen vir.«
V 74. členu Ustave SR Slovenije so za zadovoljevanje in
uresničevanje določenih skupnih potreb in interesov ter za
opravljanje nalog v krajevnih skupnostih, predvideni naslednji
viri sredstev.
- del dohodka, ki ga za zadovoljevanje skupnih potreb v
krajevni skupnosti namenijo delavci temeljnih organizacij
združenega dela z območja krajevne skupnosti in temeljne
organizacije združenega dela, katerih delavci živijo na
območju te krajevne skupnosti,
- sredstva, ki se na podlagi družbenega plana občine,
programov in planov samoupravnih interesnih skupnosti in
organizacij združenega dela določijo za uresničevanje programa krajevne skupnosti in za zadovojevanje komunalnih,
socialnih in drugih potreb delovnih ljudi in občanov v krajevni
skupnosti,
- del davkov, taks jn drugih davščin, zbranih na območju
krajevne skupnosti, ki jih občina odstopi krajevni skupnosti za
uresničevanje njenih nalog v skladu s plani in programi razvoja krajevne skupnosti in občine,
- dopolnilna sredstva iz proračuna občine,
- prostovoljno združena sredstva družbenopolitičnih in
drugih družbenih organizacij ter društev v krajevni skupnosti,
- druga sredstva.
V finančnih načrtih samoupravnih interesnih skupnosti
družbenih dejavnosti se zagotavljajo sredstva za tisti del programov, ki predstavljajo skupno porabo in v proračunih družbenopolitičnih skupnosti za del programov, ki imajo značaj
splošne porabe. Poleg teh prihodkov krajevne skupnosti pridobivajo sredstva za izvajanje svojih programov tudi iz skladov skupne porabe uporabnikov družbenih sredstev, na podlagi sklenjenih samoupravnih sporazumov v skladu s 118.
členom zakona o združenem delu.
Ocenjujemo, da so navedeni viri financiranja krajevnih
skupnosti primerni, ker so v vsebinski povezavi z naravo
programov, ki se izvajajo v krajevnih skupnosti. Z zakonodajnega in sistemsko pravnega vidika obstaja možnost, da se
sicer uvede obveznost iz dohodka, ki pa mora biti predpisana
z zakonom. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da bi
bilo predpisovanje zakonske obveznosti za te namene v danih
ekonomskih razmerah nesprejemljivo, ker bi vplivalo na povečanje obremenitve dohodka gospodarstva in na zmanjšanje
razpoložljivih sredstev za akumulacijo.
Upoštevajoč navedeno, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
meni, da je potrebno iskati možnosti za finaciranje programov
krajevnih skupnosti v okviru uveljavljenih rešitev in z racionalnim trošenjem vseh družbenih sredstev.
Pobudo in stališče Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije je na seji 18. marca 1986 obravnaval tudi Odbor
Zbora združenega dela za finance, ki se je strinjal s
stališčem Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije.
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Prizadevanja, da pokojnina spremlja gibanje osebnih dohodkov in da je izraz
zavarovančevega osebnega prispevka, ki temelji na živem in minulem delu,
niso v popolnosti uresničena
V oktobru prejšnjega leta je pokojnino, ki je bila nižja kot 20.000 dinarjev imelo
60 odstotkov upokojencev, poprečna pokojnina pa je znašala približno 23.000
dinarjev
Povprečna pokojnina je v
lanskem letu znašala samo
69,1 odstotka njene realne
vrednosti iz leta 1979, medtem
ko so osebni dohodki ohranili
74,4 odstotka svoje vrednosti.
To pomeni, da so pokojnine
bolj padale kot osebni dohodki, kar se je neugodno odražalo na materialnem položaju
upokojencev. V preteklem
srednjeročnem obdobju se je
pokojninsko in invalidsko zavarovanje pravzaprav uresničilo v zelo neugodnih in dinamičnih ekonomskih pogojih in
v pogojih nepopolne uveljavitve zakona o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. To je neugodno vplivalo na splošno raven pokojnin, na odnos pokojnin in osebnih dohodkov, na
realno vrednost pokojnin, posledica tega pa je bilo tudi določeno zaostajanje pokojnin,
kar je posebno vidno pri tistih
uporabnikih, ki so pokojnino
uveljavili po 1. juliju 1983.
Glede na to, da bo v nasldenjem obdobju zagotovljeno tekoče usklajevanje pokojnin in
da se bo postopoma pristopilo
k valorizaciji prejšnjih osebnih
dohdkov glede na povprečni
osebni dohodek v zadnjem letu dela, se bodo te negativnosti v glavnem odpravile in tako
se bo znatno izboljšal materialni položaj upokojencev, ki je
sedaj resno ogrožen.
Te ugotovitve so zapisane v
analizi Zveznega izvršnega
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sveta o stanju in problemih pri
izvajanju zakona o temeljnih
pravicah iz pokojninskega in
invalidskega zavarovanja. Ta
dokument je poslan v obravnavo delegatom v Skupščini
SFRJ in je v pristojnosti Zveznega zbora.

se je število invalidskih upoko- slabšanje odnosov med števijencev tako povečalo, so vpli- lom uporabnikov pokojnin in
vali težji delovni pogoji, pre- aktivnimi zavarovanci. Ocenjumala prilagojenost na hitre je se namreč, da je število upospremembe delovnih in živ- kojencev glede na število zaIjenskih pogojev, pomanjkanje poslenih zelo visoko in z ekopotrebnega znanja in izkušenj nomskega stališča neugodno
pri ohranjanju zdravstvenih in ter se po svojem obsegu priblidelovnih sposobnosti in drugi žuje stanju v državah z dosti
socialno-medicinski pogoji. To višjo stopnjo ekonomskega
RAST VSEH VRST
število je večje tudi zaradi se- razvoja in večjim deležem staPOKOJNIN
danjih gospodarskih težav ozi- rejšega prebivalstva.
V tej analizi, v kateri je na 60 roma prizadevanj določenih
straneh besedila tudi veliko kolektivov, da te težave obvla- MATERIALNI POLOŽAJ
podatkov in ugotovitev, se na dajo na ta način, da se »rešijo« UPOKOJENCEV
začetku poudarja, da je v ob- delavcev z zmanjšano delovno
V preteklem petletnem obdobju od leta 1981 do leta 1985 zmožnostjo.
V analizi se prav tako navaja, dobju je bila ena od prioritetprišlo do pospešene rasti vseh
vrst pokojnin, vključene so tu- da je večje tudi število starost- nih nalog ohranitev življenjdi starostne pokojnine, prav nih upokojencev - povečalo skega standarda uporabnikov
tako pa tudi do neugodne se je s približno 609 tisoč v letu pravic iz pokojninskega in instrukture uporabnikov pokoj- 1980 na približno 781 tisoč v validskega zavarovanja, se trdi
nin zaradi visoke stopnje rasti lanskem letu. V istem obdobju v analizi. Pokojnine so se usinvalidskih upokojencev. Šte- je večje tudi število družinskih klajevale z ekonomskimi gibavilo upokojencev se je poveča- pokojnin - s približno 453 ti- nji, izvrševali pa so se tudi posebni ukrepi zaščite življenlo za približno 411 tisoč ali za soč na približno 559 tisoč.
Predvideva se, da se bo v skega standarda upokojencev
približno 25,4 odstotka, tako
srednjeročnem z nižjimi prejemki. Toda stanje
da je bilo ob koncu lanskega naslednjem
leta v državi približno 2 milijo- obdobju še hitreje povečevalo kljub vsem tem ukrepom glede
na in 47 tisoč upokojencev. število upokojencev in to po ravni pokojnin, njihovega odNajveč delavcev se je upokoji- stopnji približno 5 odstotkov (v nosa od osebnih dohodkov in
lo v SR Makedoniji, najmanj pa predhodnem planskem .ob- njihove realne vrednosti, ni zadobju je znašala 4,6 odstotka). dovoljivo. Prav tako so, če pov SR Hrvaški.
Ko se govori o njihovi struk- To bo vplivalo na nadaljnje gledamo višino pokojnin, velituri, se v dokumentu poudarja,
da je le-ta neugodna, ker je
starostnih upokojencev samo
malo več kot invalidskih ali
ANALIZA STANJA IN PROBLEMI PRI IZVAJANJU ZAtočneje, za samo 66 tisoč. V
KONA O TEMELJNIH PRAVICAH IZ POKOJNINSKEnekaterih skupnostih, kot na
GA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA
primer v SAP Kosovu, je celo
za 86 odstotkov več invalidskih
kot starostnih upokojencv. Da
poročevalec
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ke razlike po posameznih republikah in pokrajinah.
Po podatkih Zveze skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja Jugoslavije
je povprečna pokojnina v lanskem letu znašala približno 23
tisoč dinarjev. Najnižja je bila v
SR Makedoniji - približno 17
tisoč, a najvišja v SR Sloveniji
- približno 32 tisoč. Na višino
pokojnine izredno vpliva dolžina pokojninske dobe zavarovanca. Po podatkih iz analize
je bila poprečna doba starostnih upokojencev v državi za
moške 32 let, za ženske 26 let.
Toda podatki o strukturi pokojnin glede na njihovo višino,
najbolj neposredno potrjujejo
nezadovoljivo stanje, ko se govori o materialnem položaju
upokojencev. V marcu leta
1985 je bilo od približno milijon in 813 tisoč pokojnin v Jugoslaviji ali 93,3 odstotka
skupnega števila - 660 tisoč
pokojnin ali 36,6 odstotkov
nižjih od 12 tisoč dinarjev, a
milijon in 50 tisoč ali 57,6 odstotkov zavarovancev je imelo
pokojnino, ki je znašala manj
kot 16 tisoč dinarjev. Varstveni
dodatek je prejemalo 334 tisoč
upokojencev ali vsak tretji. Samo 14,3 odstotka upokojencev
je imelo pokojnino, ki je znašala 16 do 20 tisoč dinarjev, a
13,4 odstotka nad 25 tisoč dinarjev. Tudi po nekaj zaporednih povišanjih pokojnin med
lanskim letom, se ni pomembneje izboljšal neugoden materialni položaj upokojencev, se
navaja v dokumentu ZlS-a. Tako je po podatkih iz oktobra
lanskega leta prejemalo pokojnino, ki je znašala manj kot 20
tisoč dinarjev, 60 odsotkov
upokojencev.
Vsi ti podatki pričajo o tem,
da pretežno število upokojencev prejema pokojnino pod
zneskom poprečne pokojnine,
ki ni dov(olj za zadovoljitev osnovnih življenjskih potreb. Zaradi tega se sprejema ocena
Ustavnega sodišča Jugoslavije, da je vse bolj vprašljiva materialna in socialna varnost
upokojencev. Toda do takšnega stanja je prišlo, ker se ni
uveljavila določba o valorizaciji osebnih dohodkov iz prejšnjih let, ki pridejo v pokojninsko osnovo glede na poprečne
osebne dohodke v zadnjem letu dela, in ker se je samo delno
uveljavilo tekoče usklajevanje
pokojnin z rastjo osebnih dohodkov. V analizi se poudarja,
da bo v tem smislu v naslednjem obdobju prišlo do pomembnih sprememb in lahko
pričakujemo
vzpostavljanje
ugodnejšega odnosa med pokojninami in osebnimi dohod-

ki in izboljšanje materialnega
položaja upokojencev.
Struktura prihodkov skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja glede na izvor sredstev kaže na tendenco
vse bolj intenzivnega zbiranja
prihodkov iz dohodka in postopno zmanjševanje udeležbe
prihodka iz prispevkov iz osebnih dopodkov in prihodka federacije. V analizi se ocenjuje,
da takšne tendence ustrezajo
opredelitvi, da se sredstva za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi večje solidarnosti in minulega dela v
večjem obsegu zagotavljajo iz
dohodka organizacij združenega dela.
Čelotni prihodki vseh skupnosti so v letu 1985 znašali približno 763 milijard dinarjev. Do
leta 1984 so se le-ti precej enakomerno povečevali za približno 35 odstotkov letno, da bi se
v tem letu povečali za 52,5 odstotka, a v letu 1985 za celo 82
odstotkov. Na takšno gibanje
je posebno vplivalo povečanje
osebnih dohodkov in dohodkov, iz katerih se s prispevki
zbira pretežni del prihodkov,
povečanje stopnje prispevkov,
povečanje števila zaposlenih
delavcev in dinamika pritekanja ostalih prihodkov.
Ko se govori o odhodkih
skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja, je treba povedati, da so se le-ti povečali s 114 milijard v letu 1980
na 721 milijard v lanskem letu
oziroma so rastli po poprečni
letni stopnji 44,6 odstotka, kar
je za 1,9 odstotka manj od poprečne stopnje rasti skupnih
prihodkov. Na visoko poprečno letno stopnjo povečanja celotnih odhodkov je vplivalo obvezno usklajevanje pokojnin s
povečanjem nominalnih osebnih dohodkov v prejšnjem letu,
usklajevanje pokojnin v tekočem letu, povečanje pokojnin
določenim kategorijam zavarovancev, usklajevanje ravni
pokojnin, ustvarjenih v različnih obdobjih in podobno.
POGOJI ZA
PRIDOBIVANJE
PRAVIC
čeprav zakon o temeljnih
pravicah iz pokojninskega in
invalidskega zvarovanja, ki je
bil sprejet pred štirimi leti, ni
dosti odstopal od osnovnih
opredelitev v smislu pridobivanja starostne pokojnine na
podlagi rizika starosti in značaja pokojnine, kljub temu
vsebuje nekaj institutov, ki

omogočajo zgodnejšo upokojitev, se navaja v analizi. Takoj
zatem se ocenjuje, da zavarovanci ne kažejo večjega interesa za njihovo uporabo, kar je
značilno tudi za zavarovance,
ki so izpolnili redne pogoje za
starostno pokojnino. Razloge
je treba iskati v dejstvu, da se z
upokojitvijo bistveno spremeni
družbenoekonomski položaj
zavarovancev oziroma da v
znatni meri pade življenjski
standard.
V dokumnentu se navaja, da
so tudi s tega stališča nesprejemljive pobude in predlogi za
skrajševanje starostne meje in
pokojninske dobe kot pogojev
za pridobivanje starostne pokojnine. Takšne rešitve bi odstopale od opredelitev, določenih z ustavo, da starostna
pokojnina predstavlja trajni
denarni priliv v primeru starosti zavarovanca. To je nesprejemljivo med ostalim tudi zaradi tega, ker bi se v tem primeru
povečali odhodki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
za približno 40 odstotkov, objektivno pa so izčrpane možnosti za novo, predvsem pa
pomembnejšo
obremenitev
gospodarstva. Prav tako je treba povedati, da je današnja
struktura upokojencev v naši
državi precej neugodna in da
gibanje števila upokojencev
dodatno obremenjuje izredno
visoka stopnja rasti števila invalidskih upokojencev. Razen
tega naše in mednarodne izkušnje kažejo, da predčasna
upokojitev ne prispeva k učinkovitejšemu reševanju problema zaposlovanja.
IZVAJANJE
INVALIDSKEGA
ZAVAROVANJA
Pri izvajanju invalidskega
zavarovanja niso v celoti na zadovoljiv način uresničena pričakovanja, ki naj bi izhajala iz
zakona o temeljnih pravicah,
predvsem glede zmanjševanja
števila invalidskih upokojencev in popolnejše uporabe
preostalih delovnih zmožnosti
s prekvalifikacijo, dokvalifikacijo in zaposlovanjem na
ustrezna dela, se trdi v analizi.
Organizacije združenega dela
niso pokazale dovolj organiziranosti, interesa in odločnosti
do delovnih invalidov. Niso
sprejele ustrezne samoupravne akte o pravicah delovnih invalidov, kar je temeljni pogoj
za popolnejše, učinkovitejše in
celovitejše uresničevanje pravic zavarovancev s preostalo
delovno zmožnostjo. Tudi v
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tem lahko iščemo razloge, da
se je povečalo število delovnih
invalidov, ki bi drugače lahko
delali v skrajšanem delovnem
času. Namreč meni se, da pri
njih ni problemov v zvezi z zagotavljanjem drugega ustreznega dela, toda v skrajšanem
delovnem času. Že sedaj je v
nekaterih republikah in pokrajinah dvakrat večje število delovnih invalidov II. kategorije.
V tem dokumentu se prav tako poudarja, da so na področju invalidskega zavarovanja
velike razlike v rešitvah, do katerih je prišlo v okviru zakonskega in samoupravnega urejevanja pravic v republikah in
pokrajinah. Te razlike, ki nastanejo tudi kot rezultat različnih opredelitev, pomembno
vplivajo na položaj zavarovancev in delovnih invalidov oziroma na njihovo materialno in
socialno varnost in kot takšne
izzivajo upravičeno nezadovoljstvo.
PROBLEMI PRI
URESNIČEVANJU
SISTEMA
Del analize je posvečen določanju in usklajevanju pokojnin, prav tako pa tudi problemom pri uresničevanju pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Ko se govori o tem
zadnjem, se poudarja, da v
preteklem obdobju niso popolnoma uresničena prizadevanja, da pokojnina spremlja gibanje osebnih dohodkov in da
je izraz zavarovančevega
osebnega prispevka, zasnovanega na živem in minulem delu. Ocenjuje se, da se bo stanje
izboljšalo, ko se bosta popolnoma uveljavila 25. in 30. člen
zakona o temeljnih pravicah.
Nepopolna uporaba načela
minulega dela se kaže tudi v
smislu ponovnega določanja
pokojnine na podlagi osebnega dohodka, ki ga je na tej
podlagi zavarovanec ustvaril
po pridobitvi pravice do pokojnine. Prav tako niso doseženi
ustrezni rezultati pri uresničevanju drugih osebnih materialnih pravic na podalgi minulega
dela, kot so pravica do stanovanja, pravica do uporabe objektov za odmor in rekreacijo,
restavracij družbene prehrane
in podobno.
V analizi se govori tudi o določenih razlikah, zaradi katerih
postane vprašljivo uresničevanje temeljnih pravic pod enakimi pogoji, pa se uporabniki
pravic in zavarovanci znajdejo
v neenakem položaju, kar je
zelo pomembno za njihovo
materialno in socialno varnost.
Takšne razlike so v največji
meri rezultat nepopolnega
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urejanja temeljnih pravic iz pokojninskega in invalidskega
zavarovanja z zveznim zakonom. Občutne razlike obstajajo tudi pri urejanju posebnih

ugodnejših pogojev za uresničevanje pravic do starostne
pokojnine, ki se lahko izredno
predpišejo za posamezne kategorije zavarovancev v smislu

32. člena zveznega zakona glede na splošne pogoje, pod katerimi ostali zavarovanci pridobivajo in uresničujejo pravice
iz.pokojninskega in invalidske-

ga zavarovanja, se poudarja v
analizi stanja in problemov pri
izvajanju zakona o temeljnih
pravicah iz pokojninskega in
invalidskega zavarovanja.

IZ DELA ZVEZNIH ORGANOV

Delo Zveznega
z zahtevami

izvršnega sveta

stabilizacije

in

pogojeno

potrebami

tekoče ekonomske politike

Zelo zapleteni ekonomski, politični in mednarodni pogoji in okoliščine so
»narekovali« in spremljali delo ZIS v preteklem mandatnem obdobju
Zadolženost, nelikvidnost gospodarstva in bank, narasla inflacija
nezaposlenost in padec življenjskega standarda kljub izvršenim ukrepom še
naprej bremenijo našo družbo
Težave pri dogovarjanju in usklajevanju stališč obremenjevale tudi delo
Zveznega izvršnega sveta
Delo Zveznega zbora v tem maja 1986, ki naj bi bilo spreje- ni spreminjali z zamudo, nepo- Zvezni zbor sprejel tudi 36 zamandatnem obdobju je pote- to na zadnji seji zbora v tem polno in ne povsem v skladu s konov po hitrem postopku. V
kalo v pogojih težke ekonom- mandatnem obdobju.
potrebami. Nekatere rešitve so razpravah ob sprejemanju teh
ske situacije in globokih mobile zato spremenjene celo ne- zakonov je bilo poudarjeno, dE
tenj v družbeni reprodukciji, ZAKONODAJNA
posredno po sprejetju zakona. se je tega postopka treba pokot tudi zaostrenih napsrotij v FUNKCIJA ZBORA
V vlogi predlagatelja največ- služevati le izjemoma. Zbor je
razvoju socialističnih samojega števila zakona z delovne- prav tako sprejel 8 zakonskih
upravnih družbenih odnosov,
Aktivnost Zveznega zbora je ga področja zbora se je še nakar se je negativno odražalo bila v preteklih štirih letih prej pojavljal ZIS, medtem ko aktov po skrajšanem postopku, sodeloval pa je tudi pri urena z ustavo določenih skupnih usmerjena k nadaljnjemu raz- so delovna telesa zbora, janju
družbenoekonomskih
interesih v federaciji.
voju družbenoekonomskega ustrezne komisije in skupine v odnosov prek družbenih dogoObenem pa delegatski in družbenopolitičnega siste- zboru predložile manjše števi- vorov.
skupščinski sistem še ne delu- ma na temeljih samoupravlja- lo zakonov in drugih dokuV zvezi z dosedanjimi izkušje v celoti kot ogrodje celotne- nja, posebej pa k uresničeva- mentov. Zaradi tega bi v naga procesa delegatskega odlo- nju dolgoročnega programa slednjem obdobju kazalo poi- njami zbora in njegovimi dečanja. Ni še vzpostavljena in ekonomske stabilizacije. Prav skati ustrezne oblike vključe- lovnimi telesi na področju zarazvita neposredna zveza dele- tako na krepitev splošne ljud- vanja delegatov v proces dolo- konodajne vloge so v gradivi
gatov z njihovo delegatsko ba- ske obrambe in družbene sa- čanja koncepta normativnega podčrtane določene negativzo, kar zmanjšuje možnost, da mozaščite ter izboljšanju od- določanja posameznih podro- nosti predvsem prekoračitev ir
se njen interes, posebej pa in- nosov Jugoslavije z drugimi čij družbenega življenja s tem, premalo razmejena normativteres združenega dela, pokaže državami na načelih neuvršče- da strokovni del naloge - sa- na pooblastila med različnimi
normativnega urejav procesu odločanja v Zvez- ne zunanje politike.
mo pripravo zakonov še naprej subjekti
družbenih odnosov. Ponem zboru. To tem prej ker se
V poročilu, ki zajema to ob- opravlja ZIS, v soglasju s svoji- nja
pretežno število predlogov za dobje je zbor sprejel 185 zako- mi ustavnimi pooblastili. Mora- udarjena je bila tudi težnja širreševanje mnogih vprašanj po- nov od tega 69 novih, 83 zako- li bi spodbujati tudi uresniče- jenja in premajhne racionalizajavlja kot sad spoznanja ZIS in nov o spremembah in dopolni- vanje ustavne možnosti, da se cije normativnega urejanja odupravnih organov, namesto da tvah veljavnih zakonov in 33 kot pobudniki urejanja določe- nosov, kot tudi nedosledne
se oblikuje v procesu delegat- zakonskih aktov o ratifikaciji nih,gradiv z zakonom pojavlja- uresničevanje ustavnega konske razprave. Osnovna pred- mednarodnih pogodb (ti po- jo tudi drugi subjekti, izven po- cepta samoupravnih pravic.
postavka uresničevanja ustav- datki se nanašajo na obdobje slovniških rešitev, kar doslej ni Izražena je tudi neusklajenost
ne vloge Zveznega zbora v ce- do 31. decembra 1985 in bodo bilo dovolj uporabljeno. To po- normativnih aktov, kot tudi
loti je krepitev delegatskega pozneje dopolnjeni z zaključ- sebej zadeva Gospodarsko močan vpliv izvršnih, upravnih
organov in adskupščinskega sistema, kar nim datumom 15. maj 1986).
zbornico Jugoslavije in druge in poslovodnih
na določanje njizahteva boljšo organiziranost
V zvezi s številom sprejetih samoupravne organizacije in ministracije
hove vsebine.
na vseh ravneh odločanja aktov se, kot je navedeno v po- skupnosti.
posamezne zakonske akpredvsem glede kontinuirane- ročilu, postavlja vprašanje nujV poročilu je tudi podatek te,Naposebej
sistemske, je bilo
ga in primernega obveščanja nosti in smotrnosti tolikšnega da je v preteklih štirih letih
delegatske osnove o aktualnih normativizma. Po oceni delevprašanjih, ki jih v tem zboru gatov niti ZIS kot predlagatelj
obravnavajo.
in niti sam zbor nista vedno in
Te ugotovitve so poudarjene popolnoma ocenjevala splošPOROČILO O DELU ZVEZNEGA IZVRŠNEGA SVETA
v poročilu o delu Zveznega no potrebo sprememb posaV OBDOBJU OD MAJA 1982 DO MAJA 1986
zbora Skupščine SFRJ v ob- meznih zakonov, niti njihovih
dobju od 15. maia 1982 do 15. učinkov in so se nekateri zako24
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danih veliko število amandmajev, ki so često izključevali
drug drugega, bili pa so tudi
primeri, da je bilo na tako rekoč vsako določbo, ki jo je
predlagatelj ponudil, danih po
nekaj amandmajev. Razlog za
to, kot je ocenjeno, so različna
stališča glede na nekatere
opredelitve iz programa stabilizacije, iz katerih so izvirala
različna mišljenja o konceptu
zakona in njihovih posameznih rešitvah.
Uresničevanja zakonodajne
funkcije Zveznega zbora so
spremljali določbeni problemi.
Še vedno ni do konca rešeno
vprašanje razmerja zakonodajne vloge federacije in zakonodajnih pooblastil republik in
pokrajin, ki ga je treba reševati
na čim bolj načelen način pri
obravnavanju vsakega posameznega zakonskega predloga, da bi bilo omogočeno doslednejše določanje vsebine in
dimenzije zakona.
Težave so tudi pri uresničevanju zakonov in to zaradi tega
ker posamezni zakonski predpisi največkrat ne puščajo dovolj prostora za samoupravno
urejanje odnosov. Enako deluje tudi preveliko število zakonov in drugih aktov, ki jih je
zaradi številnosti težko izvajati
v praksi. V naslednjem obdobju bo treba posebno pozornost
posvetiti uporabi regulativnih
pooblastil za izvrševanje zveznih zakonov, drugih predpisov
in splošnih aktov s strani ZISa, zveznih upravnih organov in
zveznih organizacij. Kažejo se
namreč težnje, da se s podzakonskimi izvršnimi predpisi zajema tudi pristojnost Skupščine SFRJ, pri čemer se tudi sama skupščina s tem strinja.
Pomembno je ne samo določiti vsebino omenjenih pooblastil ampak tudi njihovo dimezijo, ker so premalo točno definirana pooblastila lahko podlaga za prekoračitev pristojnosti in krepitev izvršne funkcije.
V poročilu je nato podrobno
prikazana zakonodajna aktivnost zbora na področju družbenoekonomskih odosov, proračunske porabe in financiranja federacije, družbenopolitičnih odnosov, notranje politike, pravosodja, dela, zdravstva
in socialne politike, temeljnega borčevskega-invalidskega
varstva in notranje politike.
SPREMLJANJE
IZVAJANJA SPREJETE
POLITIKE
Posebno poglavje poročila
je posvečeno spremljanju izvajanja določene politike. Poudarjeno je, da je bila v obdobju, ki ga zajema poročilo poporočevalec

sebna skrb posvečena spremljanju izvajanja zveznih zakonov in določanju politike njihovega izvajanja, da pa na tem
področju niso bili doseženi
pričakovani rezultati. V Skupščini SFRJ se namreč ne pokaže največkrat pravočasno na
stanje in pojave v posameznih
sferah družbenega življenja,
niti se ne predlagajo pravočasno ustrezni ukrepi in alternativne rešitve za premagovanje
opaženih nezadovoljivih teženj
v družbeni praksi. Često je
vprašljiva tudi objektivnost
analiz na ravni države, ker niso
vzpostavljene ustrezne zveze z
družbeno bazo. Poleg tega je v
analizah namenjenega preveč
prostora splošnim vprašanjem, njihovim ustavno-pravnim aspektom, uporabljajo se
prejšnja besedila, odnosi pa se
prikazujejo ugodneje, ker jih
ocenjujejo tisti, ki so odgovorni za stanje na določenem področju. Vse to kaže na potrebo, da se odločneje reši vprašanje odgovornosti ZIS in
zveznih upravnih organov za
stanje v vseh ali na posameznih področjih družbenega življenja.
Za izvajanje večine zvzenih
zakonov iz delovnega področja Zveznega zbora so odgovorni organi v republikah in pokrajinah. Ker pa je bilo ocenjeno, da se le-ti ne izvajajo popolnoma in enako na ozemlju
vse države, je zbor s sklepom
zavezal ZIS, da opozori republiške in pokrajinska izvršna
sveta na obveznost o doslednem izvajanju zakonskih predpisov. T udi sam zbor mora točneje določiti politiko izvrševanja predpisov in splošnih aktov, ki jih sprejema, v zvezi s
tem pa tudi obveznosti ZlS-a in
zveznih upravnih organov.
V štiriletnem obdobju so bila
prizadevanja, da se obravnava
izvajanje vseh predpisov iz delovnega področja zbora. Zaradi tega so bile v delovnih telesih zbora in na samem zboru
obravnavane analize in poročila o izvrševanju posameznih
zveznih zakonov, nato pa so
bili sprejeti sklepi zbora, ki so
zavezovali k pripravi sprememb in dopolnitev obstoječih zakonov oziroma sprejetje
novih predpisov, resolucij ali
priporočil za določitev politike
in za popolnejše izvajanje
zveznih zakonov. Sklepi pa so
po svoji vsebini največkrat presegali s poslovnikom določene
okvire in vsebovali med drugim tudi elemente drugih
skupščinskih aktov — resolucij
in priporočil. Glede na takšno
prakso so bile predložene
ustrezne spremembe in dopolnitve Poslovnika Zveznega

zbora. V obdobju o katerem je
govor, kot je poudarjeno v poročilu, manjka celovito spremljanje izvajanja sklepov, ki jih
je zbor spremljal ob obravnavi
poročil, analiz ali zakonskih
predlogov. Zato je zbor leta
1985 sklenil, da delovna telesa
pripravijo poročila o izvajanju
vseh sklepov, ki jih je zbor
sprejel v preteklih štirih letih iz
svojega delovnega področja.
V poročilu je poudarjeno, da
poročila, analize in informacije, ki se pošiljajo Zveznemu
zboru še ne ustrezajo dejanskim potrebam. Največkrat so
stereotipna, preobsežna, premalo analitična in nejasna, pogosto pa jim manjkajo konkretni predlogi ukrepov za premagovanje obstoječih problemov. Manjkajo tudi podatki o
izvrševanju obveznosti izdaje
podzakonskih predpisov, najpogosteje pa tudi informacije
o uporabi kazenskih določb.
Pri tem so opazna prizadevanja zveznih upravnih organov,
da delno omilijo resnico o situaciji na posameznih področjih
in neizvajanju zveznih zakonov, prikazujoč obstoječe stanje boljše kot je v resnici.
V poročilu so nato podrobno
prikazana najpomembnejša
vprašanja iz delovnega področja, ki so bila zajeta z analizami in poročili in ki jih je zbor
obravnaval v obdobju, ki ga zajema poročilo.
URESNIČEVANJE
POLITIČNE KONTROLE
ZBORA
Poseben poudarek je dan v
poročilu uresničevanju funkcije politične kontrole nad delom ZIS, zveznih upravnih organov in zveznih organizacij,
pri čemer je Zvezni zbor uporabil razne metode in institute
določene z ustavo SFRJ, zveznim zakonom in skupščinskimi
poslovniki.
Ta kontrola je potekala na
podlagi dvoletnih oziroma letnih poročil omenjenih organov, pa tudi pri sprejemanju
poročil in analiz o uporabi posameznih zveznih zakonov ali
o stanju na posameznih področjih, kot tudi ob obravnavi
predloga za izdajo zakonskega
akta. V tem delegatskem sklicu
so zvezni upravni organi in
zvezne organizacije za razliko
od prejšnje prakse predlagali
Zveznemu zboru poročila o
svojem delu obenem z ZIS. Toda zbor in njegova delovna telesa še niso bili v zadostni meri
pozorna pri njihovem obravnavanju in učinkovitem usmerjanju dela zveznih organov in organizacij. Ni bilo niti razprave
o njihovi odgovornosti oziro-

ma politični odgovornosti njihovih funkcionarjev za izvajanje sprejete politike in izvrševanje zveznih predpisov. Takšne slabosti bo treba v prihodnjem obdobju vsekakor odpraviti.
Politična kontrola zbora je
potekala tudi prek delegatskih
vprašanj. Ta ustavni institut se
je v obdobju o katerem je govor potrdil kot pomembna
oblika družbenopolitičnega
angažiranja delegatov pri
opravljanju delegatske funkcije. Z njimi so pokazali na aktualne probleme v družbeni
praksi, ki zahteva sprejemanje
takojšnjih ukrepov.
Do 31. decembra lani je bilo
postavljenih 436 delegatskih
vprašanj kot tudi 96 dopolnilnih vprašanj. Od 220 delegatov
v Zveznem zboru je vprašanja
postavilo 93 delegatov. Delegatska vprašanja so bila največkrat postavljena ZIS. (407),
precej manjkrat pa neposredno funkcionarjem zveznih
upravnih organov ali zveznih
organizacije (29).
Delegatska vpašanja se niso
vedno omejevala na delovno
področje samega zbora, ampak so nekatera od njih zahajala v pristojnost Zbora republik in pokrajin ali samoupravnih organizacij in skupnosti.
To je opravičljivo z dejstvom,
da delegatsko bazo ne zanima
kateri skupščinski zbor je pristojen za posamezna vprašanja. Z druge strani pa pri postavljanju vprašanj ni bilo vedno mogoče določiti v katero
delovno področje sodi, ampak
je bilo to mogoče ugotoviti šele pri pripravi odgovora.
Razmerje števila delegatskin
vprašanj proti številu dopolnilnih vprašanj priča o tem, da so
bili odgovori na postavljena
vprašanja v glavnem zadovoljivi, obenem pa se kaže dileme,
če so delegati do konca izčrpali poslovniško možnost za
nadaljnjo pobudo - predlog
za razpravo na seji zbora ali v
matičnem delovnem telesu.
Redki so bili primeri, da delegat, potem ko je dobil zahtevani odgovor, zahteva začetek
razprave o tem vprašanju. Na
ta način je v preteklem štiriletnem obdobju zbor obravnaval
samo problem socialnih razlik,
ki niso rezultat dela in onesnaževanja reke Save.
Zvezni zbor je opravljal politično kontrolo tudi z začetkom
pobud kot tudi s spremljanjem
izvrševanja programov določenih nalog zbora in njegovih delovnih teles. Obenem zbor ni
imel dovolj pregleda v podza-'
konske akte ZIS, zveznih
upravnih organov in zveznih
organizacij in zato njegova
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funkcija v zvezi s preklicevanjem in razveljavljanjem teh
predpisov ni prišla do izraza.
Kar zadeva funkcije družbenega nadzora na delom samoupravnih organizacij, skupnosti in združenj v federaciji jih je
zbor v glavnem uresničeval
posredno - prek ZIS, redkeje
pa z uporabo ustavnih, zakonskih in poslovnih institutov s
katerimi razpolaga.
DELO DELOVNIH
TELES ZBORA
V tem mandatnem obdobju
so bila delovna telesa Zveznega zbora angažirana pri realizaciji programskih nalog zbora in nalog določenih v lastnih
letnih delovnih programih. V ta
namen so delovna telesa razvijala pomembno zakonodajno
aktivnost za nadaljnjo dograditev zakonodajno regulative na
posameznih področjih. Prek
poročil, informacij in drugih
gradiv, ki so jih zboru predlagali ZIS, zvezni upravni organi
in zvezne organizacije so bila
delovna telesa angažirana tudi
pri spremljanju izvajanja politike, ki jo je zbor določil. Prav
tako pri izvrševanju zveznih
zakonov, ki jih je zbor sprejel
in uresničevanju vpogleda v
zakonitost dela zveznih upravnih organov.
V obdobju od 15. maja 1982
do 31. decembra 1985 je bilo
647 sej delovnih teles, s skupaj
3.186 točkami dnevnega reda.
Število delovnih teles in njihovo delovno področje dajejo
dovolj prostora za spremljanje
vseh družbenih odnosov na
posameznih področjih, je poudarjeno v poročilu. Obenem
pa je tudi poudarjeno, da je i
spremembami in dopolnitvami
poslovnika o skupnem delu
zbora predvideno oblikovanje
novih skupnih delovnih teles
obeh zborov - Komisij za varstvo in napredek okolja, za
znanost in za kmetijstvo. Z njihovo ustanovitvijo bodo dani
pogoji za popolnejše spremljanje vseh družbenih odnosov
na tistih področjih, kjer so bili
le posamezni segmenti vključeni v delovno področje posameznih delovnih teles Zveznega zbora.
Ker se določeno področje
družbenega življenja ne more
popolnoma »pokriti« z delovnim področjem samo enega
delovnega področja, so posamezna delovna telesa zbora,
kot zainteresirana, obravnavala določena vprašanja iz delovnega področja drugih delovnih
področij zbora oziroma Zbora
republik in pokrajin. Takšno
prakso bo treba razvijati še naprej, da bi bilo omogočeno, da
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bodo stališča zainteresiranih
delovnih teles prisotna na sejah matičnih teles. Razen
skupnih sej omenjenih teles je
njihovo sodelovanje potekalo
tudi prek skupnih delovnih
skupin, kar bi kazalo kot metodo dela še naprej razvijati in
uporabljati, posebej pri obravnavanju obsežnih in zahtevnih
tem.
Pri delu delovnih teles so se
pokazale tudi določene težave.
Med drugim se je pri obravnavi
predloženih zakonov pogosto
dogajalo, da so posamezne
določbe premalo jasne in zapletene. Zaradi tega bi bilo treba ta problem pri pripravi sej
oceniti s predlagatelji, da bi bila na sami seji delovnega telesa razprava posvečena vprašanjem vsebinskega pomena.
PREMAJHNA
POVEZANOSTZ
DELEGATSKO BAZO
V posebem delu poročila je
govor o osnovnih problemih in
težavah pri delu Zveznega zbora, ki so se nanašali na uresničevanje vloge delegatov v tem
zboru, posebej s stališča njihove povezanosti z delegatsko
bazo in izražanja njenih avtentičnih interesov. Kljub prizadevanju zbora, da bi se vzpostavile trdnejše vezi z delegatsko
bazo v praksi niso bili doseženi pričakovani rezultati. Delegati v zboru so se povezovali s
posameznimi samoupravnimi
organizacijami, skupnostmi in
njihovimi delegacijami, občinskimi skupščinami, najbolj pa
z organi in oblikami delovanja
družbenopolitičnih organizacij
v republikah in pokrajinah ter
njihovimi skupščinami.
Zaradi vsega tega se je dogajalo, da delegati včasih delujejo kot delegacija iz določene
republike ali pokrajine, kar je
značilno za delo Zbora republik in pokrajin.
Ko je govor o vlogi ZIS in
zveznih upravnih organov pri
delu zbora je v gradivu poudarjeno, da ZIS ni bil dovolj
samostojen in učinkovit pri
uresničevanju svoje ustavne
funkcije. Prav tako ni vedno
zagotavljal pravih pogojev za
normalno delovanje delegatskih odnosov v skupščinskem
sistemu, posebej ko je predlagal sprejemanje zakonov po
hitrem ali skrajšanem postopku. Ni bilo tudi prizadevanja
ZlS-a, da razvije predhodni postopek, ki ga predvideva poslovnik zbora zaradi kontinuiranega sodelovanja vseh zainteresiranih organov od začetka sprejemanja zakonov. Prav
tako je manjkalo osebne odgo-

vornosti funkcionarjev, ki vodijo zvezne upravne organe in
zvezne organizacije. V praksi
niso bile namreč uporabljene
obstoječe oblike osebne odgovornosti, najpogosteje zato ker
je bila njihova odgovornost vezana v okvire kolektivne odgovornosti organov in organizacij v katerih opravljajo svojo
funkcijo.
Zvezni zbor je sodeloval z
Zborom republik in pokrajin v
zvezi z vsemi vprašanji o katerih zbora odločata enakopravno, kot tudi o drugih vprašanjih in predlogih o katerih je
bilo treba dati mnenje pristojnemu zboru. Sodelovanje je
posebej prišlo do izraza pri
obravnavanju vprašanj, ki imajo prednost za dolgoročni razvoj družbe in pri sprejemanju
dokumentov o družbenoekonomskem razvoju in politiki
ekonomske stabilizacije. V obdobju, ki ga obravnava poročilo je Zvezni zbor, kot zainteresiran, obravnaval 18 predlogov
aktov iz pristojnosti Zbora republik in pokrajin, da bi dal
mnenje, medtem ko je Zbor republik in pokrajin dal mnenje
in sugestije k štirim aktom iz
pristojnosti Zveznega zbora.
Doseženo je bilo tudi sodelovanje med delovnimi telesi
dveh zborov - skupaj je bilo
26 skupnih sej.
RAZMERJE ZBORA IN
PREDSEDSTVA SFRJ
Predsedstvo SFRJ je v preteklem obdobju le občasno obveščalo Zvezni zbor o stanju in
problemih notranje in zunanje
politike. Premalo je bila uporabljena praksa, da se od Predsedstva SFRJ zahteva, da razloži svoja stališča o posameznih vprašanjih, ki so pomembna za zbor, kot tudi, da predlaga obravnavanje določenih
tem v zboru. Kot se ocenjuje,
bi moralo predsedstvo SFRJ v
bodoče pogosteje obveščati
Zvezni zbor o stališčih, ki jih
sprejema, da bi se tako ustvarila možnost, da zbor popolneje
in bolj vsestransko oceni stanje in probleme na posameznih področjih.
Ustavno sodišče Jugoslavije, kot je poudarjeno v poročilu, je redno poročalo zboru o
problemih
uresničevanja
ustavnosti in zakonitosti. V obdobju o katerem je qovor ie
sodišče sprejelo večje število
sklepov o začetku postopka za
ocenitev ustavnosti posameznih določb zveznih zakonov in
o tem redno zahtevalo mnenje1

zbora. Glede sodelovanja zbora z zveznimi družbenimi sveti
je poudarjeno, da bi ga bilo
treba v bodoče še naprej razvijati, s poudarkom, da morajo
pri delu svetov čimbolj priti do
izraza stališča in mnenja iz razprave v delovnih telesih zbora.
Zbor je sodeloval tudi z replubliškimi in pokrajinskima
skupščinama in to neposredno
in prek delovnih teles. V naslednjem obdobju bo treba to
sodelovanje še naprej bogatiti
z novo vsebino in oblikami, pri
dograjevanju političnega sistema pa bi kazalo preučiti tudi
vprašanje dopolnitve ustavnih
rešitev o sodelovanju skupščin
družbenopolitičnih skupnosti.
Takšne določbe so za zdaj samo v poslovniku o skupnem
delu zborov skupščine SFRJ.
Ko je govor o sodelovanju z
družbenopolitičnimi in drugimi organizacijami, samoupravnimi organizacijami in skupnostmi v federaciji je v poročilu poudarjeno, da kljub določenim uspehom še ni dovolj
izraženo delovanje družbenopolitičnih organizacij v delegatskem skupščinskem sistemu sploh, s tem pa tudi v Zveznem zboru. Njihova aktivnost
je prišla do izraza predvsem v
postopku priprave letnih delovnih programov zbora in organiziranja javnih razprav o
nekaterih pomembnih zakonih, premalo pa v postopku
sprejemanja stališč o konkretnih rešitvah v posameznih izjemno pomembnih zakonih.
Glede obveščanja javnosti o
delu Zveznega zbora je v poročilu ocena, da vse njegovo delo še ni dovolj predstavljeno
javnosti. V zvezi s tem je podčrtano, da so bili pojavi posameznega obveščanja, senzacionalističnih informacij in posvečanja preveč prostora stlaiščem ZlS-a. Zaradi tega bo
treba tem problemom v naslednjem obdobju posvetiti
potrebno pozornost. Obenem
je poudarjeno, da so glasila
Skupščine SFRJ, vzeto v celoti, uresničila svojo funkcijo
pravočasnega in popolnega
obveščanja delegatske baze o
skupščinskih aktivnostih. To
pa ne pomeni, da se v bodoče
ni treba zavzemati za še kakovostnejšo vsebino teh glasil z
uvajanjem novih oblik obveščanja kot so poročila, komentarji in pojasnjevanje posameznih pomembnih aktov, kot
tudi učinke, ki jih bodo povzročili z uporabo v družbeni
praksi.

poročevalec

Obsežna

in

pomembna aktivnost

Zveznega zbora v preteklih štirih

letih

V štiriletnem mandatu je zvezni zbor sprejel 185 zakonov, od tega 69 novih, 83
zakonov o spremembah in dopolnitvah veljavnih zakonskih predpisov in 33
zakonov o ratifikaciji mednarodnih pogodb
Posebno pozornost je zbor posvetil uresničevanju zveznih zakonov in določanju
politike njihovega izvajanja, kljub temu pa na tem področju niso bili doseženi
pričakovani rezultati
Institut delegatskega vprašanja se je potrdil kot zelo pomembna oblika
družbenopolitičnega angažiranja delegatov pri opravljanju delegatskih funkcij s
pomočjo katerega je bilo pokazano na ključne probleme v družbeni praksi
Delovna telesa zbora so razvila pomembno zakonodajno aktivnost za nadaljnjo
dograditev zakonodaj regulative na posameznih področjih, angažirala pa so se
tudi pri spremljanju izvajanja politike, ki jo je zbor določil
Zelo težko ekonomsko stanje v državi zaradi prevelikega
in nekontroliranega zadolževanja v tujini in neučinkovit
gospodarski sistem, pogojen
predvsem z avtarkično in
strukturno neusklajenim gospodarjenjem, potem stagnacija, pa tudi zaostajanje pri
razvoju socialističnih samoupravnih družbenih odnosov,
obremenjeni politični, socialni
in mednacionalni odnosi, izzvani s kontrarevolucionarnim
delovanjem albanskih iredentistov na Kosovu in tudi zaostreni mednarodni odnosi, so
opredeljevali in tudi spremljali
dejavnost Zveznega izvršnega
sveta v preteklem štiriletnem
obdobju.
O vsem tem govori začetek
poročila o delu Zveznega izvršnega sveta v obdobju od
maja 1982 do maja leta 1986, ki
je poslano Skupščini SFRJ. O
njem bodo razpravljali delegati
v Zveznem zboru in Zboru republik in pokrajin na zadnjih
sejah tega skupščinskega
sklica.
ZUNANJA
NELIKVIDNOST
NAJVEČJI PROBLEM
Pri naštevanju pogojev in
problemov, s katerimi se je ZIS
ukvarjal v minulem mandatnem obdobju, so še posebej
poudarjeni in obrazloženi tisti,
ki so najbolj neposredno vplivali na vsebino in način njegovega delovanja. Najtežja situacija je bila na področju ekonomskih odnosov s tujino, pri
čemer je zunanja nelikvidnost
države dosegla kulminacijo v
letu 1982. Zunanji dolgovi
poročevalec

(glavnica) so znašali približno
20,8 milijarde dolarjev, od tega
v konvertibilni valuti - 19,3 milijarde, medtem ko so kratkoročna posojila »stala« približno 2,3 milijarde dolarjev. Stopnja zadolženosti na konvertibilnem področju je znašala približno 40 odstotkov, samo zaradi višjih obrestnih mer pa je
naša država morala plačati več
kot 2,5 milijarde dolarjev. Tuji
poverjeniki so zahtevali vrnitev
dolgov, država je postala nelikvidna in nesolventna, da pa bi
bilo zlo še večje, niso bili natančno znani niti obseg niti nosilci tujih posojil.
Razen tega panožne in regionalne neusklajenosti, razdrobljenost in nepovezanost
gospodarstva, velika uvozna
odvisnost, motnje v primarni
delitvi in disproporcije v razdelitvi družbenega proizvoda so
pripeljali do padanja produktivnosti dela, neučinkovitega
izkoriščanja družbenih sredstev in slabitve akumulacije
oziroma do ogrožanja nadaljnjega razvoja.
V poročilu se tudi navaja, da
je bila istočasno zelo izražena
dinarska nelikvidnost gospodarstva in bank, k temu pa je
med ostalim prispeval tudi neustrezen obračunski sistem.
Poleg tega pa so se zmanjševanje proizvodnje in vseh kvalitativnih dejavnikov gospodarjenja, prevelika zadolženost,
motnje in pomanjkanje na trgu
in tudi preveč poudarjen vpliv
družbenopolitičnih skupnosti
na materialne pogoje pridobivanja in razporejanja dohodka,
neugodno odražali tudi na gibanje inflacije. Poudarja se, da
je temu ustrezal tudi veljavni

gospodarski sistem, s katerimi oziroma da čimprej postanejo
niso favorizirani ekonomski ekonomsko zdravi in učinkovikriteriji in ekonomska prisila in ti subjekti gospodarjenja.
Eno od središčnih vprašanj
s katerimi so namesto prispevka integracijskim in racional- iz tega obdobja je bilo kontronim procesom pripravljene po- liranje tujih posojil. Istočasno
ti k voluntarističnemu gospo- pa je bilo potrebno ustvariti
pogoje za uvoz najnujnejših
darjenju in odločanju.
surovin in reprodukcijskega
materiala. Ker je zaradi zaprtih
KONTROLIRANJE
kanalov rednega tujega krediDOLGOV
tiranja država prišla v akutno
Takšno stanje in okoličine in krizo eksterne likvidnosti in
s tem v zvezi tudi izhodišča ker so njene devizne rezerve
dolgoročnega programa eko- padle pod dovoljeni minimum,
nomske stabilizacije (v polovi- se je Zvezni izvršni svet na
ci leta 1982) prav tako pa tudi podlagi sklepa Skupščine
sam stabilizacijski program SFRJ in stališč najvišjih držav(julija leta 1983) so obvezali nih in partijskih vodstev opreZIS, da od samega začetka delil za dogovore o refinancimandata določi nujno potre- ranju dela glavnice posojila z
ben vrstni red svojih dejavno- Mednarodnim denarnim sklasti. Tako so se v prvi polovici dom, vladami zahodnih držav
minulega mandatnega obdob- in drugimi posojilodajalci. Pri
ja največkrat izvajali interven- tem je bilo potrebno nadaljecijski ukrepi, da bi v drugi po- vati s takoimenovanim standlovici prišlo do intenzivnejšega by aranžmanom z zaostrenimi
dela pri spremembah gospe zahtevami Mednarodnega denarnega sklada. Sprejetje podarskega sistema.
Med ostalim sta bila priprav- goja Sklada ni bilo lahko, toda
ljena dolgoročni in srednjeroč- bilo je nujno. Tako je prišlo do
ni načrt razvoja države, dolo- uvajanja realnega tečaja dinarčene so posamezne strateške ja in realnih obrestnih mer in
opredelitve za uresničevanje tudi do tega, da se vse oblike
načrtovanih ciljev in tudi ukre- porabe spravijo v okvir dohodpi za zmanjševanje deficita in ka, ki to omogoča, kar je ena
debalansa v tokovih družbene od pomembnih opredelitev
reprodukcije in to vse z name- dolgoročnega programa ekonom, da se gospodarskim or- nomske stabilizacije.
Zaradi odpravljanja probleganizacijam zagotovijo pogoji,
da delujejo po ekonomskih za- mov na področju ekonomskih
konitostih in tržnih kriterijih odnosov s tujino in pri delovaPOROČILO O DELU ZVEZNEGA ZBORA SKUPŠČINE
SFRJ V OBDOBJU OD 15. MAJA 1982 do 15. MAJA
1986
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nju deviznega sistema, so bile
v letih 1983 in 1984 izvršene
spremembe in dopolnitve Zakona o deviznem poslovanju in
kreditnih odnosih s tujino. S
tem in tudi z drugimi zakonskimi rešitvami in ukrepi je bil stimuliran izvoz tako z dinarskimi
spodbudami in tudi izvajanjem
politike realnega tečaja dinarja. Uvoz reprodukcijskega materiala je odobren s kompenzacijskimi posli, uvedene pa so
tudi nujne uvozne restrikcije,
kar se je neugodno odražalo
tudi na preskrbo trga z blagom
široke porabe in na preskrbo z
energijo, predvsem z naftnimi
derivati. Za zagotavljanje preskrbe prebivalstva z vitalnimi
proizvodi (sladkor, olje, kava,
detergenti) so posamezne
družbenopolitične skupnosti
morale uvesti specialne bone.
KLJUB IZVRŠENIM
UKREPOM INFLACIJA
VSE VEČJA
Dejavnost ZIS predvsem v
drugi polovici mandatnega obdobja je bila usmerjena na
sprejemanje posebnih ukrepov, s katerimi se spodbuja
kmetijska proizvodnja in turistično gospodarstvo.
Na področju odpravljanja
izredno velikih motenj v finančnem sistemu države je bilo predloženo in sprejeto veliko število ukrepov zaradi
zmanjševanja nelikvidnosti gospodarstva in bank oziroma za
zagotavljanje njihove finančne
konsolidacije. Nekatere od
njih je ZIS predložil na začetku
tega leta (konverzija kredita,
pokritje tečajnih razlik in podobno).
V poročilu se tudi navaja, da
so se izvrševali številni ukrepi
ekonomskega in tudi administrativnega značaja zaradi obvladovanja naraščajoče inflacije. Zaradi izvoza se je spodbujala proizvodnja, zmanjševala se je poraba, na trgu se je
posredovalo blago iz rezerv,
vodena je restriktivnejša kreditnodenarna politika, odpravljeni dispariteti cen, v dveh primerih pa so bile cene vseh
proizvodov in storitev zamrznjene. Kljub temu se vzroki inflacije niso odpravili. Nasprotno ona je še naprej naraščala
in to v visokih procentih.
Ko se govori o graditvi nove.ga gospodarskega sistema, in
v zvezi s tem o delu pri sprejemanju dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije do leta
2000 in tudi družbenega plana
države v obdobju od leta 1986
do leta 1990 oziroma o resoluciji za njegovo uresničevanje v
tem letu, se v poročilu navaja,
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da je to delo zahtevalo povečana prizadevanja ZIS, poleg
ostalega tudi zaradi tega, ker
so obstajala različna mnenja o
dimenzijah nujnih sprememb
in tudi o bistvenih opredelitvah
dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije.
POZITIVNI REZULTATI
V poročilu se navajajo tudi
določeni pozitivni rezultati dejavnosti Zveznega izvršnega
sveta v preteklem štiriletnem
obdobju. Ob ugotovitvi, da le-ti
zaostajajo za dejanskimi potrebami družbe, je rečeno na
primer, da je eden od najpomembnejših uspehov sprejem
gospdarsko-sistemskih rešitev
na podlagah stabilizacijskega
programa. Tako se odpravljajo
obstoječe slabosti in uresničujejo pogoji za krepitev združitvenih procesov na enotnem
jugoslovanskem
gospodarskem prostoru.
Prišlo je do radikalne spremembe v plačilni bilanci države, do izboljšanja njene eksterne likvidnosti in do povečanja
deviznega priliva. Ob refinanciranju dela obveznosti se dolgovi do tujine redno poravnavajo in se ne povečujejo, izboljšana pa je tudi njihova
struktura. Vse bolj uravnoteženi rezultati v zunanjetrgovinski
menjavi s pozitivnim saldom
na podlagi neblagovnega deviznega priliva so omogočili,
da se v zadnjih treh letih uresničuje vse večji suficit v plačilni bilanci (1983 - 274 milijonov dolarjev, 1984 - 559 milijonov in leta 1985 - 710 milijonov dolarjev).
Takšno stanje je pozitivno
delovalo tudi na rast proizvodnje, posebno industrijske, na
rast izvoza in tudi na boljšo
preskrbo trga s kmetijsko-prehrambenimi proizvodi. V zadnjih treh letih so uresničeni tudi zelo pomembni rezultati v
turističnem prometu in pa vse
večji devizni priliv. Za zadnji
dve leti je značilna tudi zelo
izboljšana preskrba trga, in to
z reprodukcijskim materialom
in surovinami, prav tako pa tudi z blagom široke porabe.
Poleg izboljšane strukture
gospodarstva je le-ta pomembno razbremenjena tudi
na podlagi izločitve za proračune. Istočasno so se zmanjšale tudi investicije po povprečni letni stopnji približno 9
odstotkov, nadaljevalo pa se je
tudi z realnim zmanjševanjem
rasti splošne in skupne porabe.
Kljub temu, da se je na novo
zaposlilo v družbenem sektorju približno 100 tisoč delavcev
in približno 110 tisoč delavcev

v individualnem sektorju, se je
nezaposlenost v preteklem štiriletnem obdobju še povečala,
tako da je ob koncu leta 1985
bilo evidentiranih več kot milijon oseb, ki so iskale zaposlitev.
Najslabši rezultati v tem obdobju so doseženi pri zmanjševanju inflacije. Če primerjamo december tekočega leta z
decembrom predhodnega leta, je inflacija v letu 1982 večja
za 30,7 odstotka, v letu 1983 za
58,4 odstotka, v letu 1984 za
52,4 odstotka in v letu 1985
celo za 79,5 odstotka. V poročilu se navaja, da v zadnjem
času vse večja rast vseh oblik
porabe še dodatno spodbuja
rast inflacije.
PRILAGAJANJE
GOSPODARSKEGA
SISTEMA
STABILIZACIJSKEMU
PROGRAMU
Konkretne dejavnosti Zveznega izvršnega sveta na ključnih področjih in nalogah v preteklem štiriletnem obdobju so
prikazane v drugem delu poročila.
Vzporedno z reševanjem tekočih vprašanj po sprejetju
dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije, je ZIS takoj pristopil k organizirani in
celotni pripravi novih sistemskih rešitev na posameznih področjih. Novi zakoni s področja gospodarskega sistema, po
ugotovitvi v poročilu, predstavljajo trdno in razširjeno osnovo za preurejanje naše celotne ekonomije v skladu z
zahtevami dolgoročnega programa. Z njihovim doslednim
uresničevanjem se bodo stabilizirali pogoji gospodarjenja in
precej zmanjšala potreba za
intervencijskim, administrativnim poseganjem države v proces reprodukcije.
Najpomembnejša novost v
vseh rešitvah s področja gospodarskega sistema je načelo, da se delavci in organi
upravljanja in vsi drugi subjekti samoupravnega odločanja
prizadevajo za poslovanje z
družbenimi sredstvi po izključno ekonomskih zakonitostih in
tržnih merilih, upoštevaje trajno obveznost, da se ta sredstva stalno večajo.
Na področju obračunskega
sistema so bile sprejete takšne
zakonske rešitve, ki naj zagotovijo realno določanje celotnega prihodka, materialnih
stroškov in dohodka oziroma
da se onemogoči prelivanje
dohodka iz gospodarstva na
različnih podlagah. S spremembami v sistemu amortiza-

cije je uvedena realna ekonomska amortizacija, medtem
ko naj bi, kar se tiče sanacije in
prenehanja organizacij združenega dela, novo sprejete zakonske določbe prispevale k
oživljanju stališč iz stabilizacijskega programa, tako da bi vsi
zgubarji pod enakimi pogoji
razpolagali z družbenimi sredstvi v smislu izplačila osebnih
odhodkov. Narejene so bile tudi spremembe v smeri radikalne transformacije skladov
skupnih rezerv, s katerimi se je
zaostrilo vprašanje ekonomskih kriterijev in odgovornosti
za pokritje izgub.
Z novimi zakonskimi rešitvami o obratnih sredstvih je bilo
obdelano izhodišče iz dolgoročnega programa ekonomske
stabilizacije, da ni mogoče začeti niti ene investicije, dokler
se predhodno v celoti ne zagotovijo trajna obratna sredstva,
ki so nujna za normalno proizvodnjo.
Velike spremembe so tudi
pri financiranju federacije. Ena
od njih se nanaša na dopolnilna sredstva za financiranje
družbenih služb v gospodarsko manj razvitih republikah in
SAP Kosovu, katera se namesto po ustvarjenem, določajo
po predvidenem družbenem
proizvodu. Po najnovejših rešitvah s področja financiranja
federacije se bo posojilo Narodne banke Jugoslavije lahko
najelo samo za občasno premostitev neenakomernega priliva sredstev, posojilo pa bo
potrebno vrniti do konca tekočega leta, medtem ko se bodo
organi federacije financirali •
skladu z opredelitvami iz rese
lucije o uresničevanju družbenega plana razvoja v določenem letu.
PREPREČEVANJE
TERITORIALIZACIJE
DENARNIH TOKOV
K pozitivnim spremembam v
gospodarskem sistemu bi moral prispevati tudi najnovejši
zakon o temeljih kreditnega in
bančnega sistema, ki je začel
veljati 1. januarja tega leta.
Najpomembnejše novosti v
tem zakonu naj bi zagotovile
uvajanje ekonomskih kriterijev
in krepitev odgovornosti vseh
ustanoviteljev za ustanavljanje
in poslovanje bank in preprečiti teritorializacijo bančne mreže in denarnih tokov.
S spremembami in dopolnitvami ustreznih predpisov je
zaostrena tudi odgovornost
narodnih bank republik in pokrajin in tudi Narodne banke
Jugoslavije za kontrolo bank
in izvrševanje ukrepov do tistih, ki se ne držijo predpisaporočevalec

nih obveznosti pri izvajanju
skupne emisijske, denarne,
devizne in kreditne politike.
ZIS je v preteklem obdobju
aktivno sodeloval tudi pri sprejemanju najpomembnejših dogovorov. Ker odnose v davčnem sistemu in davčni politiki,
razen osnovnega prometnega
davka na proizvode in storitve,
urejajo republike in avtonomni
pokrajini, je Zvezni izvršni svet
spodbujal sprejemanje nekoliko dogovorov s tega področja.
Sprejet je tudi družbeni dogovor o skupnih osnovah in
merilih za samoupravno urejanje odnosov pri pridobivanju
in delitvi dohodka v SFRJ. Tako bo realizirana zahteva iz
dolgoročnega programa, da je
potrebno pri delitvi dohodka in
čistega dohodka izhajati iz načela: dohodek po delavcu, dohodek glede na angažirana
sredstva, bruto osebni dohodek po delavcu in akumulacija
glede na angažirana sredstva.
ZIS je sodeloval tudi pri pripravi dogovora o bruto osebnem dohodku, s katerim se iznenačujejo davki in prispevki
na osebne dohodke, angažiral
pa se je tudi pri pripravi dogovora o enotnih merilih za določanje dela dohodka, ki je rezultat izjemnih ugodnosti pri
pridobivanju dohodka, in tudi
o načinu razpolaganja s tem
dohodkom.
EKONOMSKI ODNOSI S
TUJINO
Cilj sprememb in dopolnitev
zakona s področja ekonomskih odnosov s tujino je bil, da
se pospeši cirkulacija deviz in
vzpostavi enotno devizno tržišče oziroma da se prepreči regionalno zapiranje deviznih tokov. V tem smislu je bil spremenjen značaj plačilnobilančnih in deviznobilančnih pozicij
republik in avtonomnih pokrajin, ukinjeni so »dinarji deviznega porekla« in natančno določene tudi zakonske določbe,
s katerimi se določajo pogoji
razporejanja in združevanja
deviznih sredstev.
V novem deviznem sistemu
so določene rešitve v pogojih
konvertibilnega dinarja, kdaj
bo alokacijo deviz v popolnosti
prevzelo devizno tržišče in
kdaj se bo tečaj oblikoval na
podlagi ponudbe in povpraševanja deviz. Določene so tudi
prehodne rešitve, s katerimi je
potrebno zagotoviti uravnoteženje ponudbe in popraševanja na deviznem tržišču.
Glede prometa blaga in
uslug s tujino so najnovejše
rešitve zasnovane na svobodnem uvozu in izvozu in zaščitni
funkciji blagovnega režima, ki
poročevalec

ima v prehodni rešitvi važno
plačilnobilančno funkcijo. Pomembna novost v tem zakonu
je poostritev pogojev za opravljanje zunanjetrgovinske dejavnosti in v zvezi s tem, tudi
onemogočanje nelojalne konkurence naših OZD-ov na tujem tržišču, celovito reguliranje gospodarskih dejavnosti in
izvajanje investicijskih del v tujini in drugo.
Izvršene so zakonske spremembe v smislu vlaganja tujih
oseb v domače organizacije
združenega dela, s katerimi
naj se ustvarijo ugodnejši pogoji za večji priliv tuje akumulacije na podlagi skupnih vlaganj in rizika. S posebnim zakonom je regulirano tudi
opravljanje zunanjetrgovinskega prometa v carinskih conah, medtem ko je v postopku
sprejemanja tudi zakon o carinski tarifi oziroma zakon o
prodaji pravic časovne uporabe turističnih objektov.
Pri določanju zakonskih rešitev o sitemu družbene kontrole cen se je izhajalo iz odločujoče vloge delavcev in delovnih organizacij na področju
oblikovanja cen v pogojih
medsebojne povezanosti in
tržnega delovanja. V njem so
natančno določene tudi osnovne obveznosti in odgovornosti samoupravnih organizacij in skupnosti in družbenopolitičnih skupnosti.
S sprejetjem ustreznih zakonov s področja družbenega
planiranja so izvršene tudi
spremembe, s katerimi se usklajujejo cilji in sredstva za
uresničevanje tekočega srednjeročnega načrta z realno
ocenjenimi možnostmi in pogoji razvoja države. Pri pripravi
novega sistema planiranja se
je vodila široka razprava, v kateri so predstavljeni različni
pogledi, vse do sprejetja zakona v Skupščini SFRJ avgusta
leta 1985.
S sprejetimi rešitvami je v
štirih ustreznih zakonih zagotovljen nadaljnji sistem spodbujanja hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin.
Sprejeti so bili v zadnjih dneh
prejšnjega leta, čeprav tudi po
večletnem delu v zveznih družbenih svetih ni doseženo soglasje o kriterijih, kazalcih in
mejnih vrednostih stopnje gospodarske razvitosti republik
in avtonomnih pokrajin. V poročilu se navaja, da bo ZIS do
konca marca tega leta poslal
Skupščini predlog ustreznega
sklepa, da bi lahko le-ta bil
sprejet do konca leta.
Dejavnost ZlS-a se je na področju razvojne politike, poleg
priprav zakona o planiranju,

odvijala v minulem štiriletnem
obdobju tudi pri sprejemanju
in uresničevanju resolucij o
uresničevanju predhodnega
srednjeročnega plana, potem
pri določanju dolgoročnega
načrta do leta 2000 in srednjeročnega plana za obdobje od
leta 1986 do leta 1990, prav
tako pa tudi resolucije o njegovem uresničevanju v tem letu.
Cilj opredelitev v resolucijah
za zadnji dve leti je bil, da se
zagotovi konsolidacija gospodarstva in razvoj samoupravnih odnosov v naši ekonomiji,
oživljanje proizvodnje, krepitev ekonomskih odnosov s tujino, obvladovanje inflacije, zaustavljanje padanja produktivnosti dela in drugo. Zato so se
izvajali ukrepi za racionalnejše
in popolnejše izkoriščanje razpoložljivih kapacitet, povečanje izvoza, zmanjševanje uvoza in zadolženosti, za urejanje
odnosov na trgu, usklajevanje
odnosov pri razporejanju dohodka in skupne porabe v
skladu z dejanskimi možnostmi, za zaustavljanje padanje
življenjskega standarda, rast
zaposlenosti in drugo.
Z dolgoročnim družbenim
planom države do leta 2000 so
določeni cilji razvoja temeljnih
gospodarskih področij, s katerimi bi se predvsem omogočilo
strukturno prilagajanje gospodarstva. V zvezi s tem je osnovna orientacija hitrejše povečevanje proizvodnje energije,
hrane, vseh vrst surovini potem razvoj prometa in zvez,
gradnja objektov vodnega gospodarstva, razvoj gozdarstva
in uresničevanje polne zaposlenosti.
STRATEGIJA
SKUPNEGA RAZVOJA
V poročilu se navaja, da je
veljavni srednjeročni načrt pripravljen v skladu z novim zakonom o planiranju, dolgoročnim načrtom države in dolgoročnim programom ekonomske stabilizacije, z upoštevanjem teže in zapletenosti ekonomske situacije, v kateri se
naša družba nahaja.
Osnovne smeri skupne strategije razvoja Jugoslavije v
tem srednjeročnem obdobju
so definirane kot povečanje
proizvodnje in storitev za izvoz, krepitev vloge znanosti in
tehnološkega napredka zaradi
njihovega prispevka k razvoju,
racionalna proizvodnja in poraba energije in določenih surovin in usklajevanje bazne in
predelovalne industrije in reprodukcije v celoti, potem hitrejši razvoj primarne kmetijske proizvodnje, turizma in
drobnega gospodarstva, prav

tako pa tudi modernizacija
vseh vrst prometa in nadaljnja
krepitev sistema splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite. Pomembno je, da
se bodo pri uresničevanju
skupne strategije razvoja države uporabljali enotni osnovni
razvojni kriteriji oziroma da se
bodo le-ti nanašali na vse načrte in tudi na skupne načrte in
programe proizvodnje in izvoza samoupravnih organizacij
in skupnosti.
Pri uresničevanju srednjeročnega družbenega plana v
tem letu je Zvezni izvršni svet
pripravil resolucijo, s katero so
določene naslednje naloge:
precejšnje zmanjšanje inflacije, finančna konsolidacija gospodarstva, povečanje učinkovitosti gospodarjenja in krepitev materialne osnove dela,
pospeševanje rasti izvoza in
proizvodnje in zagotavljanje
zunanje likvidnosti države,
prav tako pa tudi dvigovanje
produktivnosti dela in na tej
podlagi življenjskega standarda.
URAVNOTEŽENJE
ZUNANJETRGOVINSKE
MENJAVE
Zvezni izvršni svet je po ugotovitvah iz poročila v preteklem mandatnem obdobju bil
prisiljen, da z intervencijskimi
ukrepi tekoče ekonomske politike zagotavlja zaustavljanje
neugodnih tendenc v gospodarstvu, predvsem na področju ekonomskih odnosov s tujino, krepitve finančne discipline, saniranja motenih odnosov
na trgu in izvajanje protiinflacijske politike.
Zaradi zelo zaostrenih plačilnobilančnih problemov oziroma prekomerne zadolženosti in nelikvidnosti je bilo urejanje celotnih ekonomskih odnosov s tujino v tem obdobju
temeljno področje delovanja
Zveznega izvršnega sveta. Tako je ob koncu lanskega leta
konvertibilni dolgoročni in
srednjeročni dolg znašal 18,3
milijarde dolarjev, povečane
so devizne rezerve in zmanjšan kratkoročni dolg na 1,015
milijard dolarjev.
Zahvaljujoč rezultatom v
plačilni bilanci in na drugih
področjih v minulih letih, prav
tako pa tudi določenim elementom osnov politike normalizacije eksterne likvidnosti države v novem petletnem obdobju, so podani pogoji za
normalen povratek na mednarodni trg denarja in kapitala.
V poročilu se potem poudarja, da se bo v odnosih z Mednarodnim denarnim skladom,
po končanem tekočem stand29

by aranžmaju (16. maja 1986),
prešlo na sodelovanje v smislu
večjega spremljanja na podlagi 4. člena statuta sklada. V
zvezi s tem se pričakuje, da
bodo zagotovljeni pogoji tudi
za realizacijo večletnega sporazuma o refinanciranju dela
naših obveznosti s komercialnimi bankami.
Dejavnost ZlS-a je bila v težjih zunanjih in notranjih pogojih zunanjetrgovinske menjave
usmerjena k uresničevanju politike večje uravnoteženosti te
menjave. Z omejevanjem uvoza, predvsem opreme in blaga
široke porabe, z istočasnim favoriziranjem uvoza reprodukcijskega materiala zaradi proizvodnje za izvoz, je precej i
zmanjšan deficit v trgovinski
bilanci in dosežena takšna
stopnja uravnoteženosti na
tem področju, ki omogoča da
že od leta 1986 rast uvoza
spremlja ustrezno rast izvoza,
kar je v skladu z resolucijo za
to leto in tekočim srednjeročnim načrtom.
V poročilu pa se hkrati navaja, da se takšne napovedi na
začetku tega leta (do 24. marca) niso uresničile, ker je, glede na isto lanskoletno obdobje, izvoz večji za 9,1 odstotka, a
uvoz za 11,9 odstotka, pri tem
je deficit trgovinske bilance
znašal 633 milijonov dolarjev
ali 22 odstotkov več kot v nepolnih treh mesecih leta 1985.
Glede na izraženo nemotiviranost izvoznikov, ki je predvsem posledica njihove slabe
konkurenčnosti na tujem tržišču, je Zvezni izvršni svet izvedel celo vrsto ukrepov za premagovanje obstoječega stanja
in za realizacijo določenih ciljev.
SPODBUDA
GOSPODARSKIH
AKTIVNOSTI
V poročilu se tudi navaja, da
je z ukrepi tekoče ekonomske
politike v preteklem štiriletnem
obdobju spodbujena tudi celotna gospodarska dejavnost v
državi. V skoraj celotnem obdobju so dosežene pozitivne
stopnje rasti družbenega proizvoda (razen v letu 1983), tako
da je, če pogledamo komulativno, rast industrijske proizvodnje znašala 14,6 odstotka,
kmetijske pa 4,5 odstotka.
S težavami, ampak tudi z
uspehi, so se reševali problemi
preskrbe industrije in drugih
proizvodnih panog s surovinami in reprodukcijskim materialom, predvsem z energijo. Razen v letu 1983, ko se je uporabljala restriktivna poraba
električne energije, se je z večjo proizvodnjo v lanskem in
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predlanskem letu uresničevalo
redno preskrbovanje vseh potroškov s to energijo. Razen v
zadnjem četrtletju leta 1982, je
preskrba trga z nafto in naftnimi derivati prav tako tekla brez
večjih motenj.
Neuresničena planirana rast
gospodarske proizvodnje v
preteklem obdobju je rezultat
slabšega ekonomskega položaja agroindustrijskega kompleksa. Vzrok je v. porušenju
eksternih paritet cen, povečanju stroškov proizvodnje, v visokih obrestih in uveljavljanju
politike realnih ekonomskih
faktorjev, brez upoštevanja
znanih specifičnosti te proizvodnje. Zaradi tega je Zvezni
izvršni svet izvajal ukrepe tudi
na tem področju, predvsem za
zagotavljanje deviz za uvoz surovin za proizvodnjo umetnih
gnojil, kemikalij za zaščito
rastlin in rezervnih delov za
kmetijsko mehanizacijo, prizadeval pa si je, da se položaj te
panoge izboljša v primarni delitvi, da se izboljša sistem združevanja kmetijskih proizvajalcev z družbenim sektorjem in
drugo.
Glavne aktivnosti ZIS na področju prometa so se začele s
spremembami strukture transporta, in to s povečanjem deleža bolj ekonomičnih vidikov
prevoza, posebno železniškega prometa, toda tudi na tem
področju se ni prišlo daleč zaradi premalih kapacitet in velike zastarelosti infrastrukture
železnice.
Nekaj več uspeha je bilo na
področju turističnega gospodarstva. V letu 1983 je bil devizni prihodek od turizma večji
za 25 odstotkov glede na leto
1982. Podobna pozitivna gibanja so bila uresničena tudi kasneje, ocenjuje pa se, da obstajajo pogoji tudi za dobro turistično sezono v tem letu.
Z ukrepi fiskalne in kreditne
politike so se uresničevali boljši rezultati na področju drobnega gospodarstva in angažiranja sredstev prebivalstva, tako da je stopnja rasti proizvodnje in storitev v drobnem gospodarstvu v letih 1983 in 1984
znašala povprečno 2,5 odstotka letno, medtem ko je bila
pred tem 0,4 odstotka.

1983. Toda kot se navaja v poročilu, se v ZIS-u pravkar končuje delo pri pripravi celovitejših ukrepov finančne konsolidacije gospodarstva in bank.
Vsi ti ukrepi morajo delovati v
treh smereh - k vzpostavljanju
finančne discipline, regularnosti in denarnih tokov in finančnega sistema v vsej državi, potem k dolgoročni sanaciji gospodarstva in bank kot predpostavki povečanja učinkovitosti gospodarjenja.
Poleg tega se dela tudi na
izvajanju enkratnih sanacijskih
ukrepov (konverzija kratkoročnih posojil iz primarne emisije,
odpis dela tečajnih razlik in
spravljanje lastnine na realno
vrednost), s katerimi se bo
olajšal položaj posameznih organizacij združenega dela in
bank.
V zvezi s tem se v poročilu
navaja, da je za sprejemanje in
izvajanje predloženih ukrepov
nujna okrepljena družbena akcija in odgovornost vseh subjektov družbene reprodukcije.
Se posebno zaradi tega, ker so
se že pokazala določena nesoglasja o vsebini teh ukrepov in
o njihovi medsebojni povezanosti v sklopu celotne finančne konsolidacije.
Zaradi usklajevanja vseh vidikov porabe z materialnimi
možnostmi so se izvajali mnogi, pretežno intervencijski
ukrepi, katerih učinki so
predvsem v uveljavitvi realnih
odnosov pri delitvi družbenega proizvoda. Toda v pogojih
obračunskega sistema z vgrajeno možnostjo voluntarističnega in inflacijskega načina
gospodarjenja, ustvarjeni rezultati pri zmanjševanju obsega vseh oblik finalnega domačega povpraševanja niso mogli bolj vplivati na stabilizacijo
gospodarskih tokov.
Po drugi strani pa zaradi
zmanjševanja investicijske porabe (od leta 1982 do leta 1985
so investicije v osnovna sredstva padale povprečno letno
za 9 odstotkov) je zmanjšana,
na primer tudi gradbeniška dejavnost, kar je povzročilo premalo izkoriščenost razpoložljivih kapacitet, padanje produktivnosti dela in večjo nezaposlenost.

FINANČNA
KONSOLIDACIJA
GOSPODARSTVA IN
BANK
Zelo izražen problem dinarske nelikvidnosti gospodarstva in bank, ki je bil prisoten
na začetku mandatnega obdobja, se je reševal z ukrepi in
aktivnostmi, ki jih je Zvezni izvršni svet predlagal še v letu

PADANJE
ŽIVLJENJSKEGA
STANDARDA
Na področju financiranja
splošnih družbenih in skupnih
potreb so se prav tako izvajali
intervencijski ukrepi, s katerimi je udeležba sredstev za te
namene v družbenem proizvodu zmanjšana z 8,7 odstotka v
letu 1980, na 8,3 odstotka v

letu 1985. V zvezi s tem se poudarja, da struktura ustvarjenih prihodkov za te potrebe ni
zadovoljiva oziroma ne samo,
da ni uresničena prerazporeditev fiskalnega bremena v korist družbenega sektorja, ampak se je nadaljevala tendenca
prilivanja sredstev v korist prebivalstva.
Neugodna gibanja v družbenoekonomskem
razvoju,
predvsem pa visoka inflacija,
so povzročila tudi poslabšanje
socialnega položaja prebivalstva in nadaljnje padanje življenjskega standarda. Celotna
osebna poraba je padala iz leta
v leto: v letu 1982 za 0,1 odstotka, v letu 1983 za 1,7 odstotka, v letu 1984 za 1 in v letu
1985 za 1,5 odstotka. Čeprav je
bil v lanskem letu povprečni
osebni dohodek po delavcu
glede na leto 1980 večji za 78,3
odstotka, je v realni vrednosti
večji za 2,5 odstotka, v celoti
gledano je padla ekonomska
moč in motivacijska vloga
osebnih dohodkov v celotnih
prejemkih prebivalstva.
Da bi se vzpostavila določena medsebojna odvisnost med
osebnimi dohodki in dejanskimi rezultati dela, produktivnostjo in akumulacijo, je Zvezni izvršni svet spodbudil mnoge ukrepe tekoče ekonomske
politike. Eden od njih je bil tudi
priprava družbenega dogovora o skupnih temeljih in merilih
za samoupravno urejanje pridobivanja in delitve dohodka v
SFRJ, v skladu z opredelitvami
iz dolgoročnega programa
ekonomske stabilizacije. Prav
tako so se izvajali tudi ukrepi
za zaščito standarda upokojencev in občanov z najnižjimi
prejemki in tudi uporabnikov
socialne zaščite. S sprejemanjem zakonskih rešitev valorizacij osebnih dohodkov, ki pridejo v poštev za pokojninske
osnove glede na osebni dohodek v zadnjem letu dela, so
uresničeni pogoji, da pokojnine bolj kot do sedaj spremljajo
gibanje osebnih dohodkov.
IZBOLJŠANA
PRESKRBA
V poročilu se potem poudarja, da tudi bolj počasno rast
zaposlovanja v preteklem štiriletnem obdobju, povprečno
2,4 odstotka letno, ni spremljalo ustrezno gibanje produktivnosti dela, tako da je nezaposlenost še naprej zelo izražena, predvsem na nerazvitih področjih in velikih mestnih središčih. Zvezni izvršni svet je
zato sprožil pobudo za sprejetje družbenega dogovora o temeljih skupne politike na področju zaposlovanja, na podlaporočevalec

gi katerega bi vsi družbeni
subjekti bili obvezni, da uresničujejo pogoje za stalno povečevanje zaposlenosti, tako
da bi se do leta 1995 dosegla
polna ekonomsko upravičena
zaposlenost.
Velik del svoje dejavnosti je
ZIS usmerjal na urejanje odnosov na trgu, predvsem v času
izrazitih pomanjkanj posameznih prehrambenih in drugih
proizvodov. Poleg izvrševanja
ukrepov za povečanje proizvodnje deficitarnih proizvodov
so z noveliranjem ustreznih zakonov in sprejemanjem dogovora o financiranju blagovnih
rezerv zagotovljeni pogoji za
boljšo preskrbo celotnega jugoslovanskega trga z intervencijami iz teh rezerv. Tako je
zahvaljujoč izvajanim ukrepom, večjemu uvozu in večjemu povezovanju gospodarskih
subjektov, izboljšana preskrba
trga v preteklem letu, za katero
se lahko reče, da je bila zadovoljiva.
Da bi se odpravila slaba
praksa v blagovnem prometu
in prometu uslug (nerazvitost,
razdrobljenost, veliko število
posrednikov), predvsem v trgovini na debelo in v zunanji
trgovini je predložen zakon o
spremembah zakona o temeljih poslovanja organizacij
združenega dela na področju
blagovnega prometa in uslug
in o sistemu ukrepov, s katerimi se preprečuje rušenje enotnega jugoslovanskega trga na
tem področju. V zvezi z zaščito
tega trga se pripravlja tudi osnutek zakona p odpravljanju
nelojalne konkurence in monopolističnih sporazumov.
OKREPLJENA
STROŠKOVNA
INFLACIJA
V poročilu se navaja, da se je
izvajanje osnovnih opredelitev
iz protiinflacijskega programa
začelo z restrikcijami v potrošnji oziroma z delovanjem na
povzročitelje predimenizoniranega povpraševanja. Toda v
pogojih premale učinkovitosti
finančnega sistema, rezultati,
ki so se v preteklih letih uresničili pri zmanjševanju celotne
porabe, niso bili v skladu z nalogami iz protiinflacijskega
programa. V zadnjem času je z
rastjo dohodka okrepljen tudi
vpliv stroškovne inflacije na
vse večjo rast cen.
Na tem področju so se izvajali ukrepi, ki so pripeljali do
precej počasnejše rasti denarne mase od nominalnega družbenega proizvoda, zmanjšanje
udeležbe družbenopolitičnih
skupnosti v družbenem proizporočevalec

vodu, manjšega spreminjanja
kratkoročnih v dolgoročne
plasmaje in tudi do večjega samofinanciranja investicij. Izvaja se politika realnega tečaja
dinarja in realne pozitivne
obrestne mere, dani pa so tudi
pogoji za odločnejše reševanje
problemov »zgubarjev«, politike rezerv in osebnih dohodkov. Pomembno vlogo pri
uskaljevanju blagovno-denarnih odnosov so imeli tudi ukrepi, ki so se izvajali na temelju
novega zakona o sistemu
družbene kontrole cen.
Po oceni, ki je dana v poročilu, izvajanje protiinflacijskega
programa ni dalo pričakovanih
rezultatov tudi zaradi tega, ker
organizacije združenega dela
niso napravile programov za
učinkovitejše gospodarjenje,
za zmanjševanje stroškov,
učinkovitejše
izkoriščanje
sredstev, za povečanje izvoza
in za racionalizacijo uvoza, selektivnejše in stimulativnejše
nagrajevanje po delu in tudi za
racionalnejšo uporabo bruto
akumulacije.
Zadrževanje pretirane rasti
cen, ki je v preteklih letih znatno odstopala od vseh uradnih
opredelitev, se je na začetku
tega štiriletnega obdobja vršilo z ukrepi neposredne kontrole cen. Toda zaradi odprave
najbolj izrazitih disparitet cen
se je ob koncu leta 1983 izvršilo enkratno povečanje cen v
energetiki, žlezniškem prometu, metalurgiji, bazni kemiji in
gozdarstvu, z istočasnim maksimiranjem c§n vseh proizvodov in storitev do maja 1984.
V pogojih novega sistema
družbene kontrole cen so v letu 1985 veljale prehodne rešitve, istega leta pa je ZIS predpisal tudi ukrepe neposredne
kontrole cen za posamezne
važnejše proizvode. Toda zaradi velikih motenj na trgu in pri
oblikovanju cen in tudi zaradi
prenehanja veljave starih predpisov o neposredni kontroli
cen se od 1. januarja iega leta
uporablja nov ukrep neposredne kontrole cen. Tako je približno 28 odstotkov vrednosti
industrijskih proizvodov v režimu neposredne kontrole cen s
strani pristojnih organov, medtem ko je 44 odstotkov v režimu oblikovanja cen s strani
ustreznih organizacij združenega dela, pod pogojem, da o
tem obvestijo Zvezni zavod za
cene 30 dni pred začetkom
uprabe cene.
Na koncu tega dela poročila
se navaja, da je pri uporabi zakona o sistemu družbene kontrole cen izpadla vloga gospodarskih zbornic, tako v smislu
določanja standardov in normativov, stroškov proizvodnje

kot tudi v smislu usklajevanja
ravni in odnosov cen med organizacijami združenega dela.
Ker ni formalnopravnih predpostavk za njegovo delovanje
na tem področju, je izpadla tudi nujna vloga organiziranih
potrošnikov.
ZUNANJEPOLITIČNA
DEJAVNOST
Tudi zunanjepolitična dejavnost naše države v preteklem
štiriletnem obdobju se je odvijala v zelo zapletenih in neugodnih pogojih. Predvsem je
bila naravnana na nadaljevanje in nadaljnje intenziviranje
aktivne globalne zunanje politike na določenih principih neuvrščenosti ob uresničevanju
opredelitev o krepitvi odvisne
in neuvrščene pozicije Jugoslavije v svetu in nadaljnjo afirmacijo njene vloge pri krepitvi
miru in enakopravnega mednarodnega sodelovanja.
V zvezi s tem se v poročilu
navaja aktivna dejavnost naše
države v okviru gibanja neuvrščenih, potem v vseh organih in telesih Organizacije
združenih narodov v okviru
Konference p varnosti in sodelovanju v Evropi.
Prednostnega pomena je bila v preteklem obdobju dejavnost ZIS pri vsestranskem razvijanju ekonomskega sodelovanja s tujino. Velika prizadevanja na tem področju so omogočila določen napredek pri
organiziranju našega gospodarstva pri nastopu v tujini. Toda istočasno se dogaja, da so
težave, s katerimi se sooča naša država, predvsem zaradi odplačila dolgov, omejevalno delovale na celoten razvoj našega ekonomskega sodelovanja
s svetom in tudi z deželami v
razvoju.
V preteklem obdobju je bila
posebna pozornost posvečena
tudi zaščiti interesa SFRJ, njenih pravnih oseb, delavcev in
ostalih naših državljanov v tujini.
SPLOŠNA LJUDSKA
OBRAMBA
IN DRUŽBENA
SAMOZAŠČITA
Kljub težjim materialnim pogojem, ki so se najneposredneje negativno odražali na financiranje potreb jugoslovanske ljudske armade, so bili na
področju splošne ljudske
obrambe doseženi pomembni
rezultati. Takšna ugotovitev je
v poročilu, zasnovana pa je na
uresničenem izboljšanju koncepcije
splošne
ljudske
obrambe in to v teoretično do-

kumentacijskem pogledu, parav tako pa tudi v bojni pripravljenosti JLA. Izboljšano je
znanstveno raziskovalno delo,
realizirani so pomembni programi organizacijskega, kadrovskega in tehničnega izboljševanja enot in komand,
uvedene so nove količine in
vrste orožja, predvsem domače proizvodnje, uresničeni pa
so tudi vidni rezultati pri izvozu orožja in vojne opreme in
vojnega inženiringa.
Sprejetih je bilo več zakonov
in drugih predpisov, s tem pa
je bila izvršena tudi normativno-pravna dopolnitev sistema
splošne ljudske obrambe, z
noveliranjem zakona o oboroženih silah in zakona s področja socialnega zavarovanja pa
so urejena pomembna vprašanja za popolnitev oboroženih
sil z aktivnimi vojnimi osebami
in osebami v službi JLA in tudi
za njihov položaj v službi in
uresničevanju odgovarjajočih
pravic.
Ko se govori o varnosti in
družbeni samozaščiti, se v poročilu poudarja, da so v preteklem obdobju organi in službe
varnosti s sodelovanjem z drugimi dejavniki družbene samozaščite, organizirano spremljali, odkrivali in preprečevali dejavnosti zunanjega in notranjega sovražnika in drugega kriminalnega ter družbeno škodljivega delovanja.
Zvezni izvršni svet je posebno pozornost posvetil spremljanju stanja in usklajevanja
dejavnosti pristojnih organov
pri urejanju varnostno-politične situacije na Kosovu in na
zmanjševanju delovanja albanskih nacionalistov in iredentistov. V zvezi s tem je ZIS stalno
analiziral varnostno stanje,
funkcioniranje družbenoekonomskega in pravnega sistema, izvajal ukrepe iz svoje pristojnosti in redno obveščal
Skupščino o stanju v SAP Kosovo.
V poročilu se potem ugotavlja, da se je zahvaljujoč dejavnosti organiziranih socialističnih sil na Kosovu, organov in
služb vranosti in drugih pristojnih organov, prav tako pa
ukrepom ZIS, varnostno stanje
v tej pokrajini izboljšalo. Toda
še naprej je izraženo delovanje
albanskih nacionalistov in iredentistov in proces izseljevanje Srbov in Črnogorcev s Kosova še ni zaustavljen.
Doseženi so pomembni rezultati pri odkrivanju različnih
oblik ogrožanja družbene imovine, z uspehom so uresničena
dela varnosti meja, prometa in
vzdrževanje javnega reda in
miru. V zvezi z vse bolj izraženim problemom na področju
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zaščite od požara in nesreč je
Zvezni izvršni svet spodbudil
celo vrsto ukrepov in dejavnosti, medtem ko je na vseh področjih notranje politike sprejetih več zakonov in drugih
predpisov.
Zvezni izvršni svet je vsestransko obravnaval tudi stanje materialno-tehnične in kadrovske usposobljenosti posameznih zveznih organov, ki so
pristojni za varnost, posebno
Zveznega sekretariata za notranje zadeve in Inštituta varnosti, pripravil pa je tudi ustrezen programe za njihovo modernizacijo v tem srednjeročnem obdobju.
PREMAJHNA
AKTIVNOST
PRI SPREMLJANJU
IZVAJANJA ZAKONA
V posebnem delu poročila o
uresničevanju ustavnega položaja in vloge ZIS se poleg ostalega poudarja, da je ta organ

moral predvsem zaradi odsotnosti soglasja v Skupčini SFRJ
določene materialne odnose v
družbi urejati s podzakonskimi
akti v soglasju s pristojnimi organi v republikah in avtonomnih pokrajinah.
Prav tako se, kot pomembna
predpostavka
doslednega
uresničevanja ustavnih funkcij
ZIS, poudarja potreba, da je
delegatska skupščina, ki je
čvrsto povezana z delegatsko
bazo, v polnem smislu nosilec
zakonodajnega oblikovanja in
odločanja in da mora biti kraj,
kjer določeni družbeni dejavniki prevzemajo in nosijo odgovornost za svoje delovanje.
Ker je bil Zvezni izvršni svet
v preteklem mandatnem obdobju v pretežni meri usmerjen k pripravi in predlaganju
aktov, o katerih se je odločalo
v skupščini SFRJ, se v tem delu poročila poudarja, da je
prav ta okoliščina v precejšnji
meri zmanjšala njegovo skrb
za izvajanje določene politike
in predpisov, kar je na ena od

najbolj pomembnih ustavnih
funkcij tega organa. V zvezi s
tem se dodaja, da je ZIS poslal
Skupščini SFRJ posebno poročilo o izvrševanju zveznih
zakonov, o katerem je že tekla
razprava. Hkrati se ugotavlja,
da se kljub sklepom Skupščine
SFRJ problemi v izvršilni oblasti in uresničevanju ustavnosti
in zakonitosti počasi premagujejo in da so na nekaterih področjih celo zaostreni.
Na koncu se poudarja, da je
ZIS pri uresničevanju svoje
vloge zelo uspešno sodeloval s
Skupščino SFRJ, Predsedstvom SFRJ, z republiškimi in
pokrajinskimi organi in z vsemi drugimi družbenimi dejavniki.
V posebnem delu poročila
so našteta najbolj aktualna
vprašanja, katerih reševanje je
sedaj v teku. Navedena je priprava operativnih ukrepov in
aktivnosti protiinflacijske politike, hkrati pa je poudarjena
potreba po doslednejšem izva-

janju vseh sprejetih ukrepov. V
poročilu se navaja, da se bo
izvajanje programa finančne
konsolidacije gospodarstva in
bank, saniranje nakopičenih
deficitov uresničevalo tudi z
določenimi enkratnimi ukrepi,
s katerimi je potrebno olajšati
položaj v posameznih delih
gospodarstva oziroma da se
omogoči prehod na poslovanje po ekonomskih kriterijih.
Posebno pozornost je Zvezni izvršni svet posvetil nadaljnjemu razvijanju ekonomskih
odnosov s tujino in v tem smislu se določene dejavnosti še
izvajajo. Prav tako se noveHrajo posamezni zakoni s področja gopodarskega sistema. V teku so tudi aktivnosti pri izvajanju srednjeročnega družbenega plana in pri pripravi nadaljnjih spodbudnih ukrepov za
razvoj gospodarsko manj razvitih območij. Intenzivirana je
tudi dejavnost pri kritičnem
analiziranju funkcioniranja političnega sistema.
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1986-1990
PREDLOG ZA PODPISOVANJE

Iniciativni odbor podpisnikov Dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990
je na svoji seji 7/3-1986 ugotovil, da je bil izvršen proces usklajevanja in da so s tem zagotovljeni pogoji za
podpis Dogovora.
Dogovor o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990je nastal na osnovi usklajevanj
posameznih poglavij in členov tega Dogovora, ki so potekala s podpisniki v okviru pododborov in v okviru
Iniciativnega odbora podpisnikov Dogovora.
Dogovor o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 se bo sprejemal s podpisovanjem nosilcev planiranja, ki v Dogovoru prevzemajo konkretne obveznosti in odgovornosti. Iniciativni odbor
določa kot okviren datum podpisovanja Dogovora 15 maj 1986. Iniciativni odbcr prosi vse podpisnike, da
do predvidenega datuma podpisovanja pridobe v okviru svojih samoupravnih organov mandat za podpis in
določijo svojo pooblaščeno osebo za podpis.
Predlog Dogovora izhaja iz določil Zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije glede
oblike in vsebine tega dokumenta in na tej osnovi predlaga le
takšne rešitve, ki opredeljujejo materialne in organizacijske
naloge ter obveznosti in njihove nosilce. Skladno s tem so
podpisniki Dogovora le tisti nosilci planiranja, ki v njem prevzemajo konkretne obveznosti in odgovornosti za njihovo
uresničevanje. Vse druge naloge in obveznosti, ki niso predmet neposrednega samoupravnega urejanja, nadalje ukrepi
SR Slovenije kot družbenpolitične skupnosti ter obveznosti in
naloge splošno usmeritvenega značaja, pa so predmet dokumenta Družbenega plana.
Pri oblikovanju nalog dogovora podpisniki niso mogli upo-

I. KRITERIJI ZA PRESTRUKTURIRANJE
GOSPODARSTVA
Podpisniki: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, izvršni
sveti skupščin občin, Mesta Ljubljane, Mesta Maribor in
Obalne skupnosti Koper, Gospodarska zbornica Slovenije,
temeljne banke v Ljubljanski banki - Združeni banki, Ljubljanska banka - Združena banka, Beograjska banka Temeljna banka Ljubljana, Jugobanka - Temeljna banka
Izhajajoč iz temeljnih ciljev preobrazbe slovenskega gospodarstva v smeri povečevanja deleža razvojno intenzivnih proizvodenj, povečanja deleža proizvodnje višje stopnje predelave in storitev, ki so usmerjene v izvoz na konvertibilno
območje in imajo istočasno dolgoročne pogoje za ustvarjanje
višjega dohodka na zaposlenega in na vložena sredstva,
gospodarnejše rabe prostora, energije in surovin ter boljše
oskrbljenosti s primarnimi kmetijskimi proizvodi, sprejemajo
udelženci tega dogovora naslednje razvojne kriterije za pre-

števati vseh učinkov sprememb sistema na področju ekonomskih odnosov s tujino, programa finančne konsolidacije in
drugih ukrepov razvojne in ekonomske politike, ki so, oziroma bodo uveljavljene v letu 1986 ali kasneje. Celovite
učinke vseh teh sprememb (zlasti na možnosti uresničevanja
nekaterih specifičnih nalog) bodo lahko ocenili na podlagi
rezultatov po prvem obdobju prilagajanja, ko bodo posamezni podpisniki in drugi subjekti planiranja s tega vidika
preverili svoje razvojne naloge in v skladu z načelom kontuniranega planiranja po potrebi dali pobude za dopolnitev dogovora.
Vrednostne opredelitve v predlogu Dogovora so izražene v
povprečnih cenah leta 1985.
sojo proizvodnih in investicijskih programov:
- izvozna usmerjenost (neposredna in posredna) proizvodnje in storitev na trajnejših osnovah, ki zagotavlja znaten
pozitivni plačilnobilančni učinek;
- razvojno-tehnološka intenzivnost proizvodnje in storitev,
za katere je značilna visoka udeležba visokokvalificiranega
ustvarjalnega dela;
- gospodarna raba energije in surovin;
- produktivnost in racionalizacija zaposlovanja,
- varovanje okolja, racionalna raba prostora in razporeditev proizvodnje v skladu s policentrično zasnovo regionalnega razvoja SR Slovenije, upoštevaje specifične razvojne
možnosti posameznih območij;
- Razvojne kriterije iz prejšnjega odstavka bodo uporabljali pri ocenjevanju proizvodnih in investicijskih programov
nosilci družbenega planiranja v gospodarstvu, zlasti še v
asociacijah združnega dela, v temeljnih bankah in Ljubljanski
banki - združeni banki, Gospodarski zbornici Slovenije, v
splošnih združenjih in v družbenopolitičnih skupnostih.
Podpisniki si bodo prizadevali, da proizvodne in finančne
asociacije združnega dela skladno s 16. členom Zakona o

razširjeni reprodukciji in minulim delom (Ur. list SFRJ, št. 21 z
dne 23. aprila 1982) in v skladu s specifičnostmi posamezne
dejavnosti določijo merila za kriterije in jih kvantitativno opredelijo v planskih aktih.
Podpisniki se obvezujejo, da bodo razvijali Metodologijo
vrednotenja narodnogospodarskih 1) koristi in stroškov. Za
pripravo strokovnih osnov (teoretičnih osnov, metodologij,
sistemov informacij ter analiz za enotno vrednotenje) bodo
angažirali ustrezno znanstveno institucijo.
2. člen
Pri podrobnejšem razčlenjevanju kriterijev iz tega dogovora
pridobe organizacije združnega dela prednosti za programe,
ki temelje na povezovanju organizacij združnega dela v
različne dohodkovno interesne in poslovne povezave jugoslovanskega gospodarstva (skupni razvojni programi proizvodnje in izvoza) in za programe, ki zagotavljajo večjo udeležbo
lastnih in združenih sredstev od predpisane.
3. člen
V industriji, razen v elektrogospodarstvu in pridobivanju
premoga, nafte, zemeljskega plina, rud barvastih kovin in
nekovinskih rudnin, kjer bodo uporabljena specifična merila,
so minimalne zahteve oziroma omejitve za kvantitativno opredelitev kriterijev s kazalci naslednje:
1. Minimalni zahtevi glede ustvarjanja višjega dohodka
ustreza proizvodni oziroma investicijski program, ki zagotavlja letni dohodek na delavca najmanj v višini 3,200.000 din,
izražen v cenah iz leta 1985 in 0,29 dinarja dohodka na
uporabljen dinar investicijskih sredstev, upoštevajoč stopnjo
sredstev za reprodukcijo 14,5% tekom predvidene življenjske
dobe investicije.
2. Novi proizvodni programi oziroma investicijski projekti
izpolnjujejo minimalne zahteve izvozne usmerjenosti, če
predvidevajo vsaj 50% svoje proizvodnje za izvoz na konvertibilno področje in neto pozitiven devizni učinek v konvertibilnih devizah. Izvoz osnovnih uvoznih in na jugoslovanskem
frgu deficitarnih surovin (spisek surovin in reprodukcijskega
materiala iz navodil) se tu ne upošteva. Novi tehnološko
napredni proizvodni programi oziroma investicijski projekti
izpolnjujejo minimalne zahteve tega kriterija z vsaj 30% deležem konvertibilnega izvoza.
Šteje se, da minimalno zahtevo kriterija izvozne usmerjenosti zadovoljujejo tudi investicijski projekti in programi, ki
predvidevajo proizvodnjo osnovnih uvoznih in na jugoslovanskem trgu deficitarnih surovin (spisek surovin in reprodukcijskega materiala iz navodil), surovin potrebnih za izvozno
proizvodnjo in osnovnih prehrambenih proizvodov. Pri teh
programih mora biti izpolnjen pogoj, da devizni odliv v konvertibilnih devizah ne sme biti večji od ene tretjine vrednosti
nove proizvodnje.
3. Proizvodni oziroma investicijski programi izpolnjujejo
minimalne zahteve glede kriterija razvojno-tehnološke intenzivnosti, če ustrezajo eni izmed naslednjih dveh skupin
zahtev:
a) - delež nabavne vrednosti avtomatiziranih delovnih priprav v vrednosti vseh delovnih priprav, ki jih predvideva projekt oziroma program, je vsaj 80%,
- projekt oziroma program predvideva vlaganja v razvoj in
raziskave povprečno letno vsaj 5% od planiranega bruto dohodka;
b) - delež delavcev z visoko in višjo strokovno izobrazbo
znaša vsaj 15% skupnega števila predvidenih zaposlenih delavcev,
- program predvideva vlaganja v razvoj in raziskave povprečno letno vsaj 7,5 od planiranega bruto dohodka.
4. Proizvodni oziroma investicijski program ustreza kriteriju smotrne rabe energije, če predvidena proizvodna poraba
energije ne presega 4,24 TJ na 100 milijonov din bruto
dohodka in če v primeru modernizacije izboljšuje rabo energije za 15% glede na dosedanjo, merjeno na enoto izdelka.
5. Proizvodni oziroma investicijski program izpolnjuje kriterij racionalne rabe osnovnih uvoznih in na jugoslovanskem
trgu deficitarnih surovin, če njihova skupna poraba (poseben
spisek surovin in reprodukcijskega materiala) ne presega 0,8
denarnih enot na denarno enoto bruto dohodka.
6. Proizvodni oziroma investicijski program izpolnjuje kriterij racionalnega zaposlovanja, če predvidena proizvodnja
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ne zahteva več kot 5 delavcev v bazični industriji oziroma ne
več kot 15 delavcev v predelovalni industriji na 100 milijonov
din vrednosti investicij v opremo.
Navedene zahteve se poostrijo ali ublažijo s korektivnim
faktorjem, ki izraža različnost delovnih rezerv po občinah.
7. Prostorsko-ekološke zahteve oziroma omejitve so naslednje:
Da bi zagotovili smotrno rabo zemljišč, ekonomiko prostora
in skupno urejanje določenih ekoloških problemov, je le v
območju oziroma conah, določenih za industrijo izven naselij,
moč graditi nove gospodarske objekte, ki:
- imajo škodljive vplive na okolje, ki se jim ni moč izogniti,
- povzročajo prekomerne prometne obremenitve.
Novega proizvodnega oziroma investicijskega programa ni
moč izvajati:
- če organizacija združenega dela prekomerno onesnažuje okolje (zemlja, voda, zrak) razen če predhodno ali z
investicijo samo ne zagotovi sanacije izvora onesnaževanja;
- če z njim ni zagotovljeno vračanje tehnološke vode v
najmanj enaki kakovosti kot je voda sprejemnika, pri čemer
vrnjena voda ne sme biti slabša od drugega kakovostnega
razreda;
- če predvideva uporabo pitne vode za tehnološko vodo.
Za izjemno se šteje tehnološko pogojena
uporaba pitne vode
oziroma, če poraba ne presega 70,5 m3 na milijon din bruto
dohodka.
Predlagane lokacije za investicijski program ni moč odobriti, če več kot ena četrtina predvidoma zaposlenih na tej
lokaciji potrebuje več kot pol ure vožnje na delo z javnim
prometnim sredstvom ali je njihovo bivališče oddaljeno več
kot 20 km, merjeno po prometnicah.
4. člen
Minimalne zahteve in omejitve iz prejšnjega člena se v
celoti uporabljajo pri vrednotenju proizvodnih in investicijskih programov v industriji.
Za manjše rekonstrukcije in modernizacije v vrednosti pod
500 mio din, ki ne zahtevajo širitve površin na stari lokaciji niti
dodatnih stroškov za izgradnjo infrastrukturnih objektov in ne
povzročajo onesnaževanja okolja, se smiselno uporabljajo v
3. členu opredeljene minimalne zahteve in omejitve.
V drugih področjih gospodarstva (izven industrije) se minimalne zahteve uporabljajo smiselno v skladu z opredelitvami
v planskih aktih ustreznih samoupravnih asociacij. Poleg tega
se v posameznih panogah in dejavnostih uporabijo še nekateri specifični kriteriji oziroma minimalne zahteve, ki so opredeljene v nadaljnjih členih tega dogovora.
Minimalne zahteve in omejitve za proizvodne in investicijske programe skupnih oziroma spremljajočih dejavnosti
organizacij združenega dela se uporabljajo v okviru vrednotenja proizvodnih in investicijskih programov organizacij združenega dela, ki uporabljajo njihove storitve ali njihov pretežni
Temeljne banke, združene v Ljubljansko banko - Združeno
banko, Ljubljanska banka - združena banka, Jugobanka Temeljna banka Ljubljana in Beograjska banka - Temeljna
banka Ljubljana zagotavljajo v planskih dokumentih takšen
sistem vrednotenja kazalcev za ocenjevanje industrijskih
investicijskih programov, ki daje posameznim kriterijem iz
tega dogovora naslednji delež v %: razvojno tehnološko
intenzivnost - 30; izvozna usmerjenost - 30; racionalna raba
energije in surovin - 10; dohodek in racionalizacija zaposlovanja - 30. Investicijski programi za proizvodnjo osnovnih in
na jugoslovanskem trgu deficitarnih surovin pa imajo naslednji delež kriterijev: razvojno tehnološka intenzivnost 50%,
racionalna raba energije in surovin 25%, dohodek in racionalizacija zaposlovanja 25%.
6. člen
Republiški komite za družbeno planiranje četrtletno ugotavlja in valorizira minimalne zahteve glede kriterijev iz 3.
1. Da bi izboljšali strukturo in učinkovitost naložb kot Je potrebno za doseganje
razvojnih ciljev, moramo na področju narodno-gospodarskega vrednotenja
naložb premostiti obstoječe pomanjkanje enotnega vrednostnega sistema v
jugoslovanskem gospodarstvu. To bo mogoče z načrtno analizo družbenih
stroškov v reprodukcijskih povezavah slovenskega - jugoslovanskega gospodarstva z zunanjim svetom in z analitičnim ugotavljanjem prisojenih cen in to
predvsem za uporabljena poslovna sredstva, devize, delo (znanje) ter zemljišča, razvrščena po kategorijah.
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člena tega dogovora na podlagi statističnih podatkov o gibanju cen proizvajalcev industrijskih proizvodov in gibanju
tečaja dinarja do košarice valut. Podpisniki se obvezujejo, da
bodo to upoštevali pri kriterijih iz svojih planskih aktov.
Navodilo za uporabo kriterijev za prestrukturiranje gospodarstva in meril za presojo družbenoekonomske upravičenosti investicij je sestavni del tega dogovora in se objavi skupaj z
njim.
II. EKONOMSKI ODNOSI S TUJINO
Podpisniki: izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, Ljubljanska banka - združena banka,
temeljne banke v Ljubljanski banki, Jugobanka - Temeljna
banka Ljubljana, Beograjska banka - Temeljna banka Ljubljana.
7. člen
S samoupravnim sporazumom o temeljih plana ekonomskih odnosov s tujino za obdobje 1986-1990 bodo organizacije združenega dela v okviru Gospodarske zbornice Slovenije sprejele obveznosti za povečanje izvoza blaga in storitev.
V tem sporazumu bodo OZD zagotovile v povprečju najmanj
2,3 krat 2) hitrejše povečanje izvoza blaga in storitev od
povečanja proizvodnje in tako realizirale v letu 1990 realno za
okoli 46% večji izvoz v primerjavi z letom 1985 (konvertibilno
področje).
V okviru samoupravnega sporazuma iz predhodnega
odstavka bodo organizacije združenega dela sprejele svoje
konkretne izvozne obveznosti in tako prevzele svoj delež
odgovornosti za uresničevanje plačilno bilančnih razmerij
države.
Za večje vključevanje v izvoz na konvertibilno področje
bodo organizacije združenega dela, na podlagi pooblastil
Zakona o prometu blaga in storitev s tujino, po potrebi in v
skladu z možnostmi samoupravno združevale sredstva za
pospeševanje izvoza.
8. člen
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo skrbel za zagotovitev in razporejanje
deviznih sredstev za skupne in splošne
družbene potrebe3 ter za potrebe družbenopolitičnih skupnosti, ki se opredeljujejo z vsakoletno projekcijo plačilne bilance
Jugoslavije.
9. člen
Izvršni svet SR Slovenije bo predlagal Skupščini SR Slovenije, da se nadaljuje politika olajšav pri plačevanju davka in
prispevka iz dohodka TOZD za organizacije izvoznice na
konvertibilno področje. Organizacije združenega deia, ki izvažajo na konvertibilno področje, bodo združevale sorazmerno
manj sredstev za hitrejši razvoj SAP Kosovo in drugih republik, ki bodo imele v obdobju 1986-1990 status manj razvitega območja.
10. člen
Za večje vključevanje z^druženega dela v mednarodno
menjavo in povečevanje izvoza proizvodov višje stopnje obdela lave na konvertibilno področje bo Gospodarska zbornica Slovenije izvajala organizacijske aktivnosti za povezovanje zainteresiranih organizacij združenega dela na celotnem območju
Jugoslavije.
Za doseganje trajnejše izvozne usmeritve slovenskega
gospodarstva bo Gospodarska zbornica Slovenije usmerjala
organizacije združenega dela v izdelavo konkretnih izvoznih
programov na osnovi dolgoročne strategije nastopa na posameznih tržiščih. Ta bo temeljila na dolgoročnih razvojnih
načrtih posameznih organizacij združenega dela, usklajenih
po blagovnih skupinah, upoštevaje absorbacijske možnosti
posameznih tržišč. Usklajevanje bo potekalo v spološnih
združenjih in sekcijah v okviru Gospodarske zbornice Slovenije.
Gospodarska zbornica Slovenije si bo še naprej prizadevala
za boljšo organiziranost zunanjetrgovinske mreže in pospeševanje skupnih oblik nastopov naših OZD na tujih trgih, še
posebej pa bo skrbela za nadaljnje usposabljanje kadrov, ki
delajo na področju ekonomskih odnosov s tujino.
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V povezavi s predstavništvi bosta tudi Gospodarska zbornica Slovenije in Ljubljanska banka - Združena banka okrepili pravno pomoč in druge konzultantske storitve združenemu delu.
11. člen
Večjo usmerjenost v izvoz na konvertibilno področje bodo
banke prednostno zagotavljale s kratkoročnim kreditiranjem
izvoza in priprave izvoza, zlasti pri kreditiranju izvoza opreme
in izvajanju investicijskih del v tujini, posebno v državah v
razvoju.
Banke bodo prioritetno zagotavljale realizacijo dogovorjenih programov, ki pospešujejo sodelovanje z obmejnimi območji.
12. člen
Zaradi pospeševanja skupnih vlaganj s tujimi partnerji bo
Gospodarska zbornica Slovenije skupaj z Ljubljansko banko
- Združeno banko na podlagi anket pripravila pregled projektov kjer je združeno delo zainteresirano za sovlaganje tujih
partnerjev ter ga tudi posredovala preko svojih predstavništev
v tujini zainteresiranim potencialnim sovlagateljem in tujim
razvojnim fiančnim institucijam.
Gospodarska zbornica Slovenije bo tudi v prihodje izvajala
in nudila strokovno in pravno pomoč zainteresiranim organizacijam združenega dela pri pripravi projektov in pri sklepanju pogodb. Pri realizaciji sklenjenih pogodb o sovlaganjih
tujih partnerjev bodo banke opravljale finančne posle in v
okviru razpoložljivega garancijskega potenciala dajale
potrebne garancije svojim članicam in komitentom.
13. člen
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se bo v okviru Jugoslavije zavzemal, da bo pri obmejnem gospodarskem sodelovanju na podlagi opredeljene politike sodelovanja s sosednjimi
državami imela prednost pri menjavi proizvodnja iz obmejnih
območij. Za uresničitev tako opredeljene politike sodelovanja
bodo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije OZD, ki opravljajo posle obmejne blagovne menjave in OZD, katerih blago
se izvaža in uvaža iz sosednjih držav, uskladile svoje plane
izvoza in uvoza ter v okviru interesnih skupnosti za razvoj
obmejnega gospodarskega sodelovanja in v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, opredelile načine za njihovo uresničevanje.
III. ZAPOSLOVANJE
Podpisniki: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Izvršni svet
Skupščine občin mesta Ljubljana in Maribora, Obalne skupnosti Koper, Zveza skupnosti SR Slovenije za zaposlovanje,
Samoupravne interesne skupnosti za zaposlovanje, Izobraževalna skupnost Slovenije, Posebne izobaževalne skupnosti,
Gospodarska zbornica Slovenije, Zveza sindikatov Slovenije,
Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
14. člen
Zveza skupnosti za zaposlovanje SR Slovenije, samoupravne interesne skupnosti za zaposlovanje v občinah, v
mestih Ljubljana in Maribor ter v obalni skupnosti Koper,
bodo na osnovi posebnih samoupravnih sporazumov sprejemale letne načrte zaposlovanja, na podlagi katerih bodo podpisniki sporazumov uresničevali usmeritve in naloge iz družbenih planov glede politike zaposlovanja in skupaj z ostalimi
podpisniki uveljavljale načelo produktinega zaposlovanja,
kadrovsko štipendiranje za načrtno in organizirano zadovoljevanje kadrovskih potreo, zaposlovanje kadrovskih štipendistov in pripravnikov, ki končujejo usmerjeno izobraževanje,
2. Nominalno bi to pomenilo okoli 10% povprečno letno rast izvoza (okoli 12%
na konvertibilno področje).
3. V okviru skupnih potreb gre za gnojila In zaščitna sredstva za kmetijstvo,
komunalno, nekatere prometne dejavnosti, energetiko In delno ostalo Infrastrukturo, informativno dejavnost, potrebe družbenih dejavnosti (izobraževanje, raziskovalna dejavnost, otroško varstvo, zdravstvo, kultura, telesna kultura, socialno skrbstvo, pokojninsko In Invalidsko zavarovanje), obmejno sodelovanje, za sodelovanje z deželami v razvoju, za potrebe družbenopolitične
skupnosti in rezerv.
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zlasti pa spodbujale specializacijo in druge oblike podiplomskega izobraževanja doma in v tujini.
Zveza skupnosti za zaposlovanje SR Slovenije, samoupravne interesne skupnosti za zaposlovanje, Izobraževalna
skupnost Slovenije, posebne izobraževalne skupnosti,
medobčinske gospodarske zbornice bodo z usklajevalno
aktivnostjo pri oblikovanju letnih planskih dokumentov občin,
poskrbele za uresničitev usmeritev iz družbenega plana SR
Slovenije za obdobje od 1986 do 1990. V ta namen bodo ob
predvideni rasti produktivnosti dela in glede na možnosti in
potrebe na posameznih območjih, omogočale rast zaposlovanja do 1,3% letno. Hitrejšo rast zaposlovanja pa bodo spodbujale v dejavnostih drobnega gospodarstva ter na manj razvitih
in manj razvitih obmejnih območjih.
15. člen
Gospodarska zbornica Slovenije bo preko splošnih združenj zagotovila oblikovanje samoupravnih sporazumov, v
okviru katerih se bodo delovne organizacije sporazumele o
pogojih in standardih organiziranja in izvajanja pripravništva.
V samoupravnih sporazumih bodo tudi opredeljene naloge za
delovne organizacije, ki teh standardov zaradi neustreznih
kadrovskih in tehnološko-organizacijskih pogojev ne morejo
izpolniti. Te bodo dolžne pogodbeno zagotavljati izvajanje
pripravništva v sorodnih delovnih organizacijah, ki te standarde izpolnjujejo ter v ta namen tudi medsebojno opredeliti
strokovne in materialne obveznosti. Za področje družbenih
dejavnosti bo oblikovanje takšnih samoupravnih sporazumov
zagotovil Izvršni svet preko pristojnih republiških upravnih
organov in samoupravnih interesnih skupnosti na posameznih področjih dejavnosti.
16. člen
Izvršni svet SR Slovenije, Zveza sindikatov Slovenije,
Gospodarska zbornica Slovenije, medobčinske gospodarske
zbornice, Izobraževalna skupnost Slovenije, Posebne izobraževalne skupnosti in samoupravne interesne skupnosti za
zaposlovanje, bodo za dosego pospešene tehnološke preobrazbe, hitrejše gospodarske rasti, višje kvalitete življenja,
spodbudile aktivnosti za pripravo celovite koncepcije izobraževanja odraslih in takšnega sistema zagotavljanja sredstev
za te namene, ki bo omogočil njihovo združevanje in smotrno
uporabo. V skladu s tem bodo organizacije združenega dela
zagotovile več sredstev za izpopolnjevanje znanja svojih
delavcev, za prekvalifikacije v zvezi s posodabljanjem proizvodnega in delovnega procesa, za izboljšanje poklicne in
strokovne izobrazbe zaposlenih skladno s procesi prestrukturiranja.
Za razreševanje problema ekonomskih in tehnoloških presežkov delavcev bodo podpisniki v organizacijah združenega
dela, na osnovi 37. člena zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, zagotovili namensko združevanje sredstev za izvajanje programov prezaposlovanja, preusposabljanja in dodatnega izobraževanja delavcev v obsegu
in poklicni strukturi, kot bo predvideno s programi prestrukturiranja gospodarstva in družbenih dejavnosti.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, gospodarska zbornica
in Zveza sindikatov Slovenije bodo proučili ustreznost dosedanjega načina izvajanja zakonskih določil o priznavanju z
delom pridobljene zmožnosti oziroma izobrazbe v praksi in v
zvezi s tem predlagali morebitne spremembe postopkov za
ugotavljanje, ocenjevanje in verifikacijo pridobljenega znanja.
17. člen
Izvršni svet skupščine SR Slovenije, Zveza skupnosti SR
Slovenije za zaposlovanje in Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja bodo v tem planskem obdobju izpolnili
obveznost in naloge, glede poenotenja in posodobitve informacijskega sistema in informacijske tehnologije za kadre in
zaposlovanje, tako da bo lahko postal podlaga za izdelavo
kadrovskih programov v temeljnih organizacijah združenega
dela, za sestavo letnih načrtov zaposlovanja, predvsem pa
tudi za tekoče pokrivanje potreb po delavcih z iskalci zaposlitve na ravni regij, republike in na celotnem področju Jugoslavije.
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IV. NEKATERE NALOGE PRESTRUKTURIRANJA
V INDUSTRIJI4
Podpisniki: SOZD Združeni proizvajalci strojne opreme
(ZPS), Poslovna skupnost TAM, SOZD Agros, DO Tomos,
SOZD Iskra, SOZD Gorenje, DO Krka, DO Lek, Posebna raziskovalna skupnost za elektrokovinsko industrijo pri Raziskovalni skupnosti Slovenije, Cinkarna Celje, EMO Celje, Tovarna
kemičnih izdelkov Hrastnik, Rudniki svinca in topilnica
Mežica, Tovarna glinice in aluminija Kidričevo, Tovarna
dušika Ruše, Termika Ljubljana, TOZD Proizvodnja Škofja
Loka, Cementarna Trbovlje, Železarna Jesenice, Salonit
Anhovo, TOZD Tovarna cementa Anhovo, Tovarna dokumentnega in kartnega papirja Radeče, TOZD Papirnica Radeče,
Tovarna celuloze in papirja Djuro Salaj, SOZD Slovenija papir,
AERO - tovarna celuloze Medvode, Poslovna skupnost tekstilne industrije Slovenije, ČGP Delo, ČGP Večer, CTP Ljudska pravica, CGP Dnevnik, Splošne združenje za inženiring
Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, Temeljne banke v
Ljubljanski banki, Ljubljanska banka - Združena banka, Beogradska banka - TB Ljubljana, Jugobanka - TB Ljubljana,
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Izvršni sveti Skupščin
občin, mesta Ljubljana, mesta Maribor in Obalne skupnosti
Koper.
18. člen
Banke, Gospodarska zbornica Slovenije in splošna združenja industrije ter izvršni sveti skupščin družbeno političnih
skupnosti bodo v skladu s planskimi cilji za razvojno preo-'
brazbo podpirali zlasti tiste razvojne programe, ki prispevajo
k: specializaciji proizvodnje in povezovanju v delitvi dela:
stabilnejšim reprodukcijskim tokovom; skladnejšemu regionalnemu razvoju ter zagotavljajo multiplikativne učinke na
osnovi hkratnega delovanja moderne organizacije, tehnologije, znanosti, izobraževanja in informatike.
Srednjeročno prestrukturiranje industrije bo temeljilo
predvsem na izvozni integrabilnosti, pretežno s posodabljanjem tehnologij, zboljševanjem kvalitete in inoviranjem proizvodov v obstoječih zmogljivostih ter z osvajanjem novih tehnološko intenzivnih programov, zaradi ohranjanja in povečanja neto deviznih prilivov s konvertibilnih področij, čemur bo
prilagojen tudi selektiven razvoj spremljajoče proizvodnje
surovin in reprodukcijskih materialov s popolnejšo izrabo
domačih naravnih danosti, zlasti v proizvodnji deficitarnih
surovin in reprodukcijskih materialov.
Podpisniki Dogovora bodo prednostno podpirali komplementarne in z vidika organizacij in skupnosti združenega dela
povezovalne skupne programe, ki temelje na osnovi združevanja dela in sredstev in zagotavljajo zniževanje potroškov
energije, surovin in reprodukcijskih materialov ter ustrezno
zaščito okolja.
V kontinuiteti izvrševanja srednjeročnih planov bodo dobile
podporo samo tiste konkretne investicijske namere, ki zagotavljajo uspešnost glede na merila temeljnih razvojnih kriterijev o družbeno ekonomski opravičenosti.
19. člen
Banke z območja SR Slovenije bodo usmerjale 30% razpoložljivih dolgoročnih sredstev za kreditiranje osnovnih in trajnih obratnih sredstev pri izvozno usmerjenih investicijah. Za
kreditiranje izvoza opreme in za izvajanje investicijskih del v
tujini pa bodo usmerjale vsaj 15% in za kreditiranje prodaje
opreme na domačem trgu vsaj 10% sredstev razpoložljivih za
tekoče poslovanje preko 1 leta.
Banke bodo usmerjale del kreditnega potenciala v pospeševanje razvoja ključnih tehnoloških področij (mikroelektronska
tehnologija, programska oprema, robotika, tehnologija tekočih kristalov, biotehnologija) ter v sanacije velikih virov onesnaževanja okolja in prekomerno onesnaženih območij. Pri
teti) bodo še posebno prednost imeli projekti, na katerem
združuje delo in sredstva širši krog organizacij združenega
dela oziroma drugih institucij raznih dejavnosti.
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Banke bodo podpirale izvedbo programov, pri katerih se
organizacije združenega dela na osnovi združevanja dela in
sredstev trajnejše reprodukcijsko povezujejo za realizacijo
kompleksnih ponudb oziroma objektov, kot so energetski
objekti, procesni objekti in linije, proizvodni sistemi, tehnološko zahtevnejši sistemi za izboljšanje in zaščito okolja, integrirani telekomunikacijski sistemi, objekti s kompleksnimi
sistemi za nadzor in vodenje v industriji, energetiki in prometu, računalniki mikroelektronika.
20. člen
Podpisniki dogovora zlasti večji proizvodni sistemi bodo v
skladu s svojimi razvojnimi programi organizirali aktivnosti za
povezovalno raziskovalno dejavnost in inovacije in organizirali permanentno in dopolnilno izobraževanje svojih strokovnih delavcev (zlasti na srednji in visoki stopnji izobraževanja
in v ta namen v svojih samoupravnih sporazumih in splošnih
aktih sprejeli ustrezne obveznosti.
21.č!en
Podpisniki dogovora bodo zagotovili kvaliteto odločanja v
poslovanju, in proizvodnji zlasti z aktivnostmi na področjih:
razvoja tehnološke infrastrukture (standardizacija, unifikacija, tipizacija sklopov, atestiranje v skladu z mednarodno
uveljavljeno prakso, itd); uveljavljanja vseh oblik industrijske
lastnine; tehnično-tehnološke informatike; doslednejšega
izpolnjevanja medsebojnih tehnično-tehnoloških obveznosti.
Te naloge bodo vgradili v svoje planske in splošne akte in
po potrebi pripravili konkretne programe aktivnosti.
22. člen
Zaradi hitrejšega razvijanja proizvodnje, ki na osnovi razvojno tehnološke intenzivnosti, posodabljanja tehnoloških
postopkov in opreme ter zaokroževanja zmogljivosti prispeva
k razvojnemu impulzu celotnega gospodarstva in zagotavlja
večji delež konvertibilnega izvoza s povečanjem neto deviznih
učinkov, prevzemajo udeleženci dogovora naslednje naloge:
- Sestavljena organizacija združenega dela Združeni proizvajalci strojne opreme bo kompletirala obstoječe in razvila
nove proizvodne programe, z višjo stopnjo predelave in kompleksnejšo ponudbo objektov, linij in postrojenj z ustreznimi
proizvodnimi tehnologijami. Na osnovi dolgoročne tehnološke in proizvodne delitve dela bo organizirala kompleksni
inženiring, ob sodelovanju z drugimi OZD, zlasti z nosilci
proizvodnih tehnologij, razvojno-raziskovalnimi in svetovalnimi OZD ter s tujimi partnerji.
Na tej osnovi bo SOZD ZPS razvijala in dopolnjevala
ponudbe za kompletne objekte in linije na področjih: energetike, transporta in skladiščenja, procesne industrije, agroživilstva, gradbeništva in komunale, ekologije, obdelovalnih strojev in sistemov, lesarstva, usnjarsko-čevljarske in tekstilne
industrije in površinske zaščite.
V okviru konzorcija za izgradnjo hidroenergetske verige na
Savi in Muri bo SOZD ZPS opravila potrebne raziskave za
razvoj turbinske in hidromehanske opreme ter usposobila
kadre in proizvodne kapacitete za proizvodnjo te opreme.
Z uresničevanjem zgoraj naštetih usmeritev bo SOZD ZPS
povečala izvoz, ki bo leta 1990 predstavljal 35% eksterne
realizacije, konvertibilni izvoz pa okoli 20% eksterne realizacije, pri čemer bo dosegla stopnjo pokritja uvoza z izvozom na
konvertibilnem področju vsaj 300%.
- V okviru Poslovne skupnosti TAM bodo njene članice na
osnovi samoupravnega sporazuma o temeljih piana in ob
sodelovanju z drugimi domačimi in tujimi organizacijami
povečevale delež proizvodnje sodobno zasnovanih gospodarskih cestnih motornih vozil in priključnih vozil ter dosegale
21%-ni delež konvertibilnega izvoza v eksterni realizaciji ob
stopnji pokrivanja uvoza z izvozom vsaj 130%. Te rezultate jim
bo omogočila povečana konkurenčnost na domačem in tujem
trgu, ki jo bodo dosegale s posodabljanjem in novim osvajanjem vseh kategorij vozil ob povečanem deležu lastnega
znanja in dela v proizvodnji.
- Sestavljena organizacija združenega dela Agros bo
nadaljevala prestrukturiranje proizvodnje na višjo tehnološko
raven. Dokompletirala bo linije kmetijskih strojev z gorsko
mehanizacijo ter s samoprevoznimi stroji ter dvignila produktivnost dela za 30%. Zaradi pospešitve tehničnega in tehnolopriloga poročevalca

škega razvoja bo ustanovljen inštitut za kmetijsko mehanizacijo. Z obstoječim in novim sortimentom bo dosežen 25%
delež konvertibilnega izvoza v fizičnem obsegu proizvodnje,
ob 250% pokrivanju uvoza z izvozom.
- Delovna organizacija Tomos bo nadaljevala prestrukturiranje z modernizacijo opreme in tehnologije ter komplementarnim povezovanjem s kooperanti in drugimi poslovnimi
partnerji preko Skupnosti motorne industrije Tomos. Na tej
osnovi sprejema obveznost, da bo izvozila najmanj polovico
od celokupne proizvodnje.
- Sestavljena organizacija združenega dela Iskra bo povezovala in izvedla aktivnosti pri realizaciji ključnih razvojnih
projektov na področjih mikroelektronike, računalništva, telekomunikacij in aktorike (avtomatika, kibernetika, robotika). Z
realizacijo programov s teh projektnih področij bodo zagotovljene tehnološke osnove za nadaljnji razvoj elektroindustrije
ter večjo avtomatizacijo in informatizacijo drugih področij
gospodarstva in družbe.
Iskra bo osvojila nove gostotne generacije mikroelektronskih vezij, zagotovila polno načrtovalsko, razvojno in proizvodno izkoriščanje dosedaj izgrajenih zmogljivosti ter usposobila strokovnjake uporabnikov za načrtovanje integriranih
vezij; izpopolnila bo domačo proizvodnjo in razvoj aplikacije
računalnikov; v projektu telekomunikacije bo realizirala proizvodnjo digitalnih telekomunikacijskih naprav in sistemov kot
osnove za integralna telekomunikacijska omrežja; s projektom aktorika pa proizvodnjo mikroračunainiško podprtih
naprav in sistemov za avtomatizacijo v cestnem in železniškem prometu ter energetiki in za avtomatizacijo ter robotizacijo raznih obdelovalnih tehnologij.
Z navedenimi inovacijsko in tehnološko intenzivnimi programi in s posodobitvijo drugih programov (sklopi in elementi) bo v Iskri leta 1990 delež konvertibilnega izvoza v
eksterni realizaciji znašal 40%, ob stopnji pokritja uvoza z
izvozom vsaj 200%.
- Sestavljena organizacija združenega dela Gorenje bo na
podlagi tehnološke posodobitve opreme ter nadaljnega prestrukturiranja organizacije, upravljanja in proizvodnje, realizirala tehnološko zahtevnejše programe (nove generacije
gospodinjske opreme, tehnološko proizvodne in informacijske opreme, programi za živilstvo in kmetijstvo), ki bodo
omogočili konkurenčno povečanje konvertibilnega izvoza.
Delež konvertibilnega izvoza v eksterni realizaciji bo znašal
leta 1990 30%, ob stopnji pokritja uvoza z izvozom vsaj 150%.
- Delovni organizaciji Krka in Lek bosta z usmeritvijo v
lastno proizvodnjo farmacevtskih-surovin (biosinteza, organska sinteza, proizvodnja drog) ter z modernizacijo farmacevtske proizvodnje izboljšali strukturo višjih oblik gospodarskega sodelovanja s tujino in povečali izvoz.
23. člen
Cinkarna Celje in EMO Celje, Tovarna kemičnih izdelkov in
Steklarna v Hrastniku, rudniki in topilnica svinca v Mežici,
TGA v Kidričevem, Cementarni v Trbovljah in Anhovem, Železarna na Jesenicah, Papirnica v Radečah, Tovarna dušika v
Rušah, Tovarna papirja in celuloze Djuro Salaj v Krškem in
Termika v Škofji Loki bodo v okviru svojih razvojnih programov v planskih dokumentih zagotovili pogoje in sredstva za
pričetek zmanjševanja oziroma odpravo virov prekomernega
onesnaževanja zraka z S02 in drugimi prašnimi delci.
24. člen
Posebna raziskovalna skupnost za elektrokovinsko industrijo pri Raziskovalni skupnosti Slovenije bo pospešila
načrtno usklajevanje razvojno raziskovalnega dela, s povezovalno koncentracijo ustreznih strokovnjakov in razvojnih
sredstev za tehnološki razvoj, upeljavo proizvodnje in razne
modalitete aplikacij sistemov in sestavin za avtomatizacijo
proizvodnih in upravljalskih procesov. V tem okviru bodo
udeleženke Raziskovalne enote za robotizacijo letno podvojile vložena raziskovalna sredstva v primerjavi z letom 1985,
predvsem na osnovi svobodne menjave dela, za izvedbo skupnega projekta razvoja, proizvodnje in uporabe določenih vrst
robotov, podsklopov, robotiziranih linij in znanj.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije si bo glede na pomen
mikroelektronskih tehnologij za nadaljnji razvoj združenega
dela, predvsem pri inovacijski in tehnološki intenzifikaciji
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industrijskih panog in družbenih dejavnosti z uvajanjem informacijskih tehnologij, v organih federacije prizadeval za uveljavitev carinskih in drugih olajšav pri uvozu ali najemu
opreme za te namene.
Zaradi posodobitve proizvodnih tehnologij in poslovnih
procesov, ki je pogoj za uspešnejšo proizvodnjo ter konkurenčno nastopanje na mednarodnih trgih, bodo banke s kreditno politiko pospeševale uvajanje računalniškega krmiljenja
proizvodnih in poslovnih procesov, računalniško podprto
konstruiranje in planiranje ter v ta namen odprle posebno
kreditno linijo.
25. člen
Inženiring organizacije bodo na osnovi dolgoročnih razvojnih usmeritev, ki so jih sprejele v Splošnem združenju za
inženiring Slovenije v medsebojni povezavi ter v sodelovanju
z drugimi organizacijami in skupnostmi oblikovale in izvajale
takšne programe razvoja in delovanja, ki bodo zagotavljali
trajen plasman opredemetenega znanja in v povezavi s tem
plasman izvajalskih storitev, proizvodov in opreme, zlasti na
tujih tržiščih.
26. člen
Članice Poslovne skupnosti tekstilne industrije Slovenije
bodo s tehnološko posodobljeno opremo povečale izvoz na
konvertibilna tržišča od 176 milijonov $ v letu 1985 na 270
milijonov $ v letu 1990.
27. člen
S skupnimi vlaganji v prestrukturiranje obstoječe proizvodnje v kvalitetnejšo in izvozno usmerjeno proizvodnjo ter v
povečane zmogljivosti in modernizacijo proizvodnje vlaknin,
specialnih papirjev, kartonov in lepenke ter kvalitetne embalaže, bodo delovne organizacije v okviru SOZD Slovenija
papir in Aero - Tovarna celuloze Medvode na osnovi samoupravnega sporazumevanja z drugimi organizacijami združenega dela zagotovile nadaljnji razvoj z visoko stopnjo tehnologije, racionalno porabo osnovnih surovin, predvsem lesa in
energije.
Na podlagi povečanih zmogljivosti bodo povečali izvoz na
konvertibilni trg od 105 milijonov $ na 130 milijonov $ do leta
1990, in dosegli stopnjo pokritja uvoza z izvozom 145%.
28. člen
Organizacije združenega dela »Delo«, »Večer«, »Ljudska
pravica«, »Dnevhik«, ki opravljajo proizvodne storitve za
izdajo časopisno političnih dnevnikov »Delo«, »Večer«,
»Dnevnik« bodo na temelju samoupravnega sporazuma z
interesnim združevanjem pridobili sredstva za izvajanje usklajenega programa izpopolnitve tiskarskih zmogljivosti. Večji
del sredstev bodo zagotovile iz lastnih sredstev ter kreditov.
Za zagotovitev nemotene oskrbe s časopisnim papirjem
družbeno pomembne informativne dejavnosti bo tovarna
celuloze in papirja Djuro Salaj s samoupravnim sporazumevanjem dolgoročno na trajni osnovi uredila nemoteno enostavno reprodukcijo in z omenjenim samoupravnim sporazumom dogovorjeni obseg razširjene reprodukcije.
V. ENERGIJA
Podpisniki: Samoupravna interesna skupnost energetike
SR Slovenije, Posebna samoupravna interesna skupnost za
elektrogospodarstvo in premogovništvo SR Slovenije,
Posebna samoupravna interesna skupnost za nafto in plin SR
Slovenije, Sestavljena organizacija elektrogospodarstva Slovenije, Sestavljena organizacija Rudarsko elektroenergetski
kombinat Franc Leskošek Luka Titovo Velenje, Sestavljena
organizacija združenega dela Revirski energetski kombinat
Edvarda Kardelja Trbovlje, Sestavljena organizacija združenega dela Petrol, INA-Nafta Lendava, Železniško gospodarstvo Ljubljana, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Ljubljanska banka - Združena banka, temeljne banke v Ljubljanski
banki, Beograjska banka - Temeljna banka Ljubljana, Jugobanka - Temeljna banka Ljubljana, Raziskovalna skupnost
Slovenije - Enota za odkrivanje in raziskovanje surovin splošnega pomena, Zveza stanovanjskih skupnosti SR Slovenije.
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29. člen
Zaradi racionalnejšega ravnanja z energijo bodo:
- Posebna Samoupravna interesna skupnost elektrogospodarstva in premogovništva SR Slovenije bo zagotovila, da
se bodo elektrarne na klasično, kot tudi na jedrsko gorivo v
prihodnje gradile za kombinirano proizvodnjo električne in
toplotne energije povsod, kjer je to ekonomsko upravičeno.
Pri že zgrajenih objektih pa bo proučila in zagotovila možnost
izkoriščanja odpadne toplote.
- Samoupravne stanovanjske skupnosti bodo v okviru
Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije sprejele program
ukrepov, s katerimi bo zagotovljeno usmerjanje sredstev za
prenovo stanovanjskih objektov in stanovanj tudi za take
posege, ki bodo izboljševali toplotno izolacijo in s tem zmanjševali porabo energije.
Samoupravna interesna skupnost Energetike SR Slovenije
bo zagotovila potrebna dodatna sredstva za možnost izkoriščanja novih energetskih virov.
Proizvodnja in poraba energije bo zagotovljena ob upoštevanju zahtev po ohranjanju zdravega in čistega okolja.
30. člen
Premogovniki v SR Sloveniji bodo v obdobju 1986-1990
proizvedli elektrogospodarstvu in drugim porabnikom
naslednje količine premoga 5):
v mio ton
Skupaj Od tega za
1986-1990
potrebe
elektro
gospodarstva
Rudarsko elektroenergetski kombinat FLL Titovo Velenje
- lignit
24,5
20,2
- rjavi premog
0,4
0,2
Revirski energetski kombinat E. Kardelj, Rudniki rjavega
premoga Slovenije
- rjavi premog
10,3
6,9
- lignit
0,7
0,4
Za zagotovitev tega obsega proizvodnje bodo vlaganja v
osnovna sredstva v slovenske premogovnike predvidena
predvsem za: nadomestne objekte Preloge, Jamo Šoštanj,
odvodnjavanje severozahodnega in centralnega stebra 15,
odpiranje novih slojišč v Hrastniku, Trbovljah, Senovem, Kanižarici in Laškem, odpiralna dela v jami Kotredež, površinski
kop »Bukova gora« ter v povečanje mehaniziranosti odkopov,
opremo za mehanizirano izdelavo prog in modernizacijo transporta. Poleg tega bodo vlaganja namenjena tudi za odpiranje
novih nahajališč premoga: (Lendava, Dol-Hrastnik, Globoko,
Kotredež-zahod Krmelj, in površinski kop »Frančiška Sever«,
ki bodo pričeli z redno proizvodnjo po letu 1990 ter omogočili
dodatno povečanje proizvodnje rjavega premoga in lignita.
Prav tako so predvidena vlaganja za povečanje proizvodnje
in predelave uranove rude v rudniku urana Žirovski vrh v
odvisnosti od potreb druge nuklearne elektrarne.
V okviru Samoupravne interesne skupnosti energetike Slo-,
venije in Posebne samoupravne interesne skupnosti za elektrogospodarstvo in premogovništvo SR Slovenije bodo zaradi
nezadostne proizvodnje premoga v SRS OZS s področja premogovništva v sodelovanju z OZD, ki izvajajo distribucijo
premoga zagotovili 3 mio ton lignita iz drugih republik in
pokrajin in okoli 3,5 mio ton rjavega premoga, briketov rjavega premoga ter črnega premoga iz drugih republik in uvoza
za potrebe široke potrošnje in industrijo.
Do konca leta 1986 bodo izdelane osnove za pripravo programa zmanjševanja emisij škodljivih snovi v odpadnih vodah
rudnikov. Na tej podlagi bo v letu 1987 sprejet sanacijski
program, ki bo določal izdelavo strokovnih osnov do konca
leta 1988 in realizacijo zmanjšanja emisij premogovega prahu
in drugih suspenzij v odpadni vodi za vsaj 70% glede na stanje
leta 1985.
31. člen
Za pokrivanje potreb po električni energiji v SR Sloveniji v
obdobju 1986-1990 bodo v tem obdobju zgrajeni novi proiz5. Rast proizvodnje lignita v SR Sloveniji bo v tem obdobju beleiena predvsem
zaradi prlčetka eksploatacije v novem nahajališču Globoko. Proizvodnja rjavega premoga se bo povečala v obstoječih premogovnikih in v novem premogovniku na Petlšovskem polju.
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vodni elektroenergetski objekti s skupno instalirano močjo
okoli 347 MW 6), od tega v SR Bosni in Hercegovini 100 MW.
Sestavljena organizacija elektrogospodarstva Slovenije bo
v tem obdobju zagotovila pričetek obratovanja naslednih proizvodnih objektov: hidroelektrarna Mavčiče 38 MW (pričetek
obratovanja I. 1986), Jez Melje 1 MW (1987), Fala 9. in 10.
agregat 40 MW (1990), M Vrhovo 35 MW, Boštanj 35 MW
(1990), Hrastje 22 MW (1989), Blanca 35 MW (1990), Lomščica
2 MW (1987), Zadlaščica 7 MW (1987) in Veržej 22 MW (1990)
ter Bistrica (v Avstriji) 10 MW (1990). Izven SR Slovenije bo za
potrebe Slovenije zagotovila izgradnjo termoelektrarne Ugljevik II 100 MW (1990) z ustreznim povečanjem zmogljivosti
premogovnika.
V obdobju 198S-1990 bomo nadaljevali z zastavljenim programom izgradnje malih hidroelektrarn ter nalogami za zagotovitev otočnega obratovanja.
Za zagotovitev potreb po električni energiji po letu 1990, bo
Sestavljena organizacija elektrogospodarstva Slovenije že v
tem obdobju pričela pripravljati in graditi proizvodne objekte
z instalirano močjo okoli 700 MW. V tem okviru hidroelektrarne Brestanica 35 MW, Mota 22 MW, Krško 35 MW, Gibina
22 MW, Brežice 35 MW, Mursko Središče 22 MW, in termoelektrarno - toplarno Trbovlje Ifl 210 MW 7).
Do konca leta 1986 bodo izdelane osnove za pripravo programa zmanjševanja emisij škodljivih snovi iz velikih termoenergetskih objektov (TE Šoštanj in Trbovlje ter TE-TO Ljubljana). Na tej podlagi bo v letu 1987 sprejet sanacijski program, ki bo določal izdelavo investicijske dokumentacije do
konca leta 1989 in realizacijo projektov zmanjšanja emisij
S02 za vsaj 30% glede na stanje iz leta 1980 do konca leta
1993. (Ocene potrebnega zmanjšanja emisij S02 so razvidne
iz priloge A)
32. člen
Za realizacijo navedenih razvojnih programov na področju
elektroenergetike in premogovništva bo posebna samoupravna interesna skupnost za elektrogospodarstvo in premogovništvo SR Slovenije v obdobju 1986-1990 vložila po
cenah iz leta 1985 okoli 224 mlrd din in sicer: za objekte, ki
bodo zgrajeni do leta 1990; v proizvodne objekte 92,5 mlrd
din prenosne objekte 13,5 mlrd din, objekte distribucije 110
kV 9,5 mlrd din, objekte primarne energije 58,3 mlrd din,
informativni sistem 8,2 mlrd din, investicijsko dokumentacijo
in racionalno rabo energije 7,0 mlrd din ter program razvoja
malih hidroelektrarn 4,7 mlrd din. Za objekte kontinuitete,
katerih pričetek izgradnje je predviden v obdobju 1986-1990
in bodo dajali energijo po letu 1990, je predvideno 30,2 mlrd
din 8).
Sredstva potrebna za realizacijo navedenega programa razvoja bodo predvidoma zagotovljena z naslednjimi viri:
- lastna sredstva (ostanek združene amortizacije) v višini
30,8 mlrd din;
- združena sredstva temeljnih organizacij združenega
dela po enotnih virih, osnovah in merilih v višini 25,4 mlrd din:
9)
- de! sredstev od prodajne cene električne energije in
premoga v višini 35,0 mlrd din;
- prispevek od porabnikov električne energije vključno s
prispevki porabnikov na osnovi povečane priključne moči v
višini 126,8 mlrd din;
- sredstva raziskovalne skupnosti SRS v višini 2,1 mlrd
din;
- dolgoročna sredstva iz kreditnega potenciala bank v
višini 3,9 mlrd din, danih po normalnih kreditnih pogojih.
33. člen
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo v letu 1986 sprejel
noveliran program ukrepov za racionalizacijo pridobivanja,
pretvarjanja, transporta in porabe energije, v katerem bo
opredelil možne načine in potrebne ukrepe s katerimi bomo s
porabljeno energijo ustvarili večji družbeni proizvod, oziroma
zmanjšali porabo energije na enoto družbenega proizvoda. V
programu bodo še posebej opredeljeni pogoji, ki bodo varčevanje z energijo bolj vzpodbujali kot njeno proizvodnjo.
Udeleženci družbenega dogovora o racionalnem ravnanju z
energijo bodo z noveliranim dogovorom opredelili nosilce
posameznih ukrepov in z letnimi akcijskimi programi
priloga poročevalca

podrobno razdelali ukrepe ter jih rokovno in vrednostno opredelili.
34. člen
Posebna samoupravna interesna skupnost za nafto in plin
SR Slovenije, Sestavljena organizacija združenega dela Petrol
Ljubljana in INA-Nafta Lendava bodo pri uresničevanju energetske bilance ter politike proizvodnje, nabave, transporta in
distribucije naftnih derivatov in zemeljskega plina za energetske in neenergetske namene v SR Sloveniji zagotovili, da
bodo investicije prvenstveno usmerjene v:
1. Geološke raziskave indiciranih nahajališč nafte in zemeljskega plina ter pridobivanje nafte in plina v SR Sloveniji;
2. Predelavo in oplemenitenje nafte in zemeljskega plina ter
proizvodnjo mazil;
3. Širitev magistralnega plinovodnega sistema na odcepih
Slovenske Konjice, Domžale, Radovljica, Kranj, Slovenj Gradec, Ajdovščina, Ljubljana, Ljutomer, Kamnik, Žalec, Dravograd-Otiški vrh, Ptuj, Logatec, Majšperk, Prebold, Vrhnika in
Ormož ter priključitev sistema na italijansko plinovodno
omrežje.
4. Najnujnejše skladiščne zmogljivosti za skladiščenje naftnih derivatov ter podzemsko skladiščenje zemeljskega plina.
Za realizacijo omenjenega prednostnega razvojnega programa naftno plinskega gospodarstva bo Posebna samoupravna interesna skupnost za nafto in plin SR Slovenije v
obdobju 1986-1990 vložila po ocenah iz leta 1985 47,3 mlrd
din. Sredstva predvidena za omenjene prednostne naložbe
bodo okvirno zagotovljena z: lastnimi sredstvi v višini 12,3
mlrd din, združenimi sredstvi TOŽD po enotnih virih, osnovah
in merilih v višini 20,4 mlrd din, 10) sredstvi raziskovalne
skupnosti 1,3 mlrd din, prispevki za priključitev na plinovodni
sistem 2,7 mlrd din, sovlaganji za določene objekte 4,2 mlrd
din, sredstvi sovlagateljev izven SR Slovenije 1,7 mlrd din,
krediti domačih bank po normalnih kreditnih pogojih v višini
1,4 mlrd din ter tujimi krediti v višini 1,3 mlrd din in iz drugih
virov 2,0 mlrd din.
VI. KMETIJSTVO, RIBIŠTVO IN ŽIVILSTVO
Podpisniki: Poslovna skupnost za razvoj kmetijstva in živilske industrije Slovenije, Zadružna zveza Slovenije, Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije, izvršni sveti skupščin občin, mesta
Ljubljane, mesta Maribor in Obalne skupnosti Koper, temeljne
banke v Ljubljanski banki, Ljubljanska banka - Združena
banka Ljubljana, Jugobanka - Temeljna banka Ljubljana,
Beograjska banka - Temeljna banka Ljubljana, Zveza hranilno kreditnih služb Slovenije, Zveza kmetijskih zemljiških
skupnosti Slovenije, Zveza vodnih skupnosti Slovenije,
Splošna združenja za kmetijstvo, živilsko industrijo in prehrano, za trgovino, za gostinstvo in turizem, za kemijo in
gumarsko industrijo, za kovinsko industrijo, za rudnike in
industrijo nekovin ter za papirno-celulozno industrijo in
Samoupravni sklad za intervencije v kmetijstvu in porabi
hrane v SR Sloveniji.
35. člen
Članice Poslovne skupnosti za razvoj kmetijstva in živilske
industrije Slovenije se obvezujejo s Samoupravnim sporazumom o temeljih srednjeročnega plana kmetijstva, ribištva in
6. Dejansko bo instalirana moč elektroenergetskega sistema porasla le za 289
MW, ker bo v tem času prenehalo obratovanje 58 MW dotrajanih zmogljivosti v
HE Fala In TE Trbovlje I.
7. TI objekti so z optimizacijo Izbora objektov kontinuitete že predlagani. Manjkajoči objekti bodo izbrani z naslednjo optimizacijo med naslednjimi možnimi
objekti: NE Prevlaka, TE Šoštanj, TE-TO Brestanica, TE-TO Dolsko, TE-TO Maribor In TE Tuzla B v SR BIH.
8. Sredstva za objekte kontinuitete z objekti primarne energije, programom
prenosnih in distribucijskih objektov, ob nadaljevanju sedanje visoke rasti
porabe električne energije, niso zadostna. Samoupravna interesna skupnost za
elektrogospodarstvo in premogovništvo Jih načrtuje 159 mlrd din več. Ta znesek ni vkl|učen med vlaganja v gospodarsko infrastrukturo v tem srednjeročnem obdobju. Posledico pomanjkanja sredstev bo mogoče delno odpraviti z
racionalnejšo gradnjo energetskih objektov, racionalnejšo rabo energije, interesnim združevanjem uporabnikov in z zadolžitvijo izven SRS na račun pozneje
ustvarjene akumulacije.
9. Združena sredstva TOZD po enotnih virih, osnovah In merilih bodo predstavljala 2,26% od osnove za združevanje (čisti dohodek zmanjšan za bruto osebne
dohodke).
10. Združena sredstva TOZD po enotnih virih, osnovah In merilih bodo predstavljala 2,00% od osnove za združevanje (čisti dohodek zmanjšan za bruto
osebne dohodke).
7

živilske industrije za obdobje 1986-1990, da bo v letu 1990
zagotovljena naslednja raven tržne proizvodnje: 54.000 ton
govejega mesa, 44.000 ton svinjskega in 70.000 ton perutninskega mesa, 440 milijonov litrov mlaka, 170 milijonov kosov
jajc, 100.000 ton pšenice, 100.000 ton koruze, 290.000 ton
sladkorne pese, 80.000 ton krompirja, 90.000 ton sadja, 90.000
ton grozdja; 16.500 ton morskih rib in 1.500 ton sladkovodnih
rib in postopno povečevanje izvoza, tako da se bo med
pomembnejšimi proizvodi v letu 1990 izvozilo: 12.000 ton
govejega mesa, 30.000 ton perutninskega mesa, 4.500 ton
ribjih in 5.500 ton mesnih izdelkov, 3.500 ton hmelja, 20.000
ton sadnih izdelkov, 90.000 hI vina 11) in 17.700 ton sadja.
36. člen
Za uresničitev dogovorjene proizvodnje bodo članice iz
predhodnega člena, sklepale, v okviru splošnega združenja
kmetijstva, živilske industrije in prehrane, združene zveze
Slovenije ter poshvnih skupnosti, letne samoupravne sporazume in setvene plane. Pri tem bodo upoštevale prehranske
bilance ključnih kmetijskih in živilskih proizvodov katere
bodo izdelali Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in občine do
konca septembra, za naslednje leto.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in Izvršni svet skupščin
občin bodo za večjo stabilnost v proizvodnji in preskrbi trga
zagotovile oblikovanje rezerv kmetijskih in živilskih proizvodov zlasti koruze, pšenice, beljakovinskih krmil, semen, sladkorja, olja, mesa, pa tudi rezerv mesa v živem in nujnih rezerv
zaščitnih sredstev ter odkupa občasnih presežkov tržnih
viškov osnovnih kmetijskih proizvodov.
V okviru sporazumov iz 1. odstavka tega člena bodo drugi
podpisniki prezveli naslednje obveznosti:
Splošna združenja za kemijo in gumarsko industrijo, za
kovinsko industrijo, za rudnike in industrijo nekovin, za
papirno-celulozno industrijo, za trgovino, za gostinstvo in
turizem, bodo izvajala vse potrebne organizacijske aktivnosti,
da bi njihove članice v okviru teh samoupravnih sporazumov
prevzele konkretne obveznosti za oskrbo z reprodukcijskimi
materiali, oziroma prevzem kmetijskih in živilskih proizvodov.
Za zagotovitev predvidene proizvodnje hrane za domačo
oskrbo in izvoz bodo banke, na podlagi svojih planskih dokumentov oziroma selektivnih ukrepov, kreditirale tekočo proizvodnjo in zaloge kmetijskih in živilskih proizvodov (pešnice,
koruze, mesa, rib, mleka in mlečnih izdelkov, vrtnin, sladkorja, sadja, vina in olja) ter zagotovile združevanje dela
svojih sredstev za kreditiranje tekočega poslovanja. Obrestna
mera bo ugodnejša od obrestne mere za ostale namene,
opredeljene za kreditiranje tekočega poslovanja in zalog.
37. člen
Poslovna skupnost za razvoj kmetijstva in živilske industrije
Slovenije bo na podlagi samoupravnega sporazuma svojih
članic za uresničitev obveznosti iz 35. člena zagotovila izvajanje naslednjih pomembnih nalog: usmerjanje investicijskih
vlaganj družbenih obratov v tehnološki razvoj, v prenos novih
tehnologij ter usposabljanje za kooperacijsko proizvodnjo na
temelju skupnih vlaganj z združenimi kmeti; boljšo izrabo
razpoložljivih kmetijskih površin v govedoreji, konjereji, ovčereji in čebelarstvu na podlagi večjih vlaganj; v živinoreji preusmeritev vlaganj v pitališča združenih kmetov za povečanje
prireje svinjsk3ga in govejega mesa; uskladitev prireje perutninskega mesa z izvozom mesa in tehnologije tako, da bo s
pridobljenimi deviznimi pravicami zagotovljen uvoz reprodukcijskega materiala za potrebe perutninarstva; v ekološko
sanacijo večjih živinorejskih obratov: ureditev 5.610 ha nasadov (2.400 ha sadovnjakov, 450 ha oljk, 2.140 ha vinogradov in
620 ha hmeljišč) na večjih kompleksih v družbenih obratih in v
proizvodnih skupnostih ter razširitev izbora sadja in grozdja
za oskrbo trga, predelavo in izvoz; usmeritev na relativno
večje združevanje sredstev v poslovnih skupnostih za skupne,
s plani opredeljene namene; oblikovanje programov razvoja
zmogljivosti za izvoz; pospešitev tiste živilske proizvodnje pri
kateri ima SR Slovenija prednosti v domačih surovinah oziroma doseženem tehnološkem razvoju; pospešitev razvoja
zmogljivosti oziroma optimalno koriščenje zmogljivosti za
proizvodnjo osnovnih prehranskih proizvodov za oskrbo v SR
Sloveniji in izvoz; zagotovitev izkoriščanja sekundarnih surovin v klavno-predelovalni industriji, v predelavi in konzervira8

nju mleka, pri predelavi sadja, grozdja in zelenjave; in usmeritev mešalnic močnih krmil v pripravo Superkoncentratov kot
dodatek doma pridelani krmi.
38. člen
Zaradi prestrukturiranja kmetijstva in s tem doseganja večje
in racionalnejše pridelave sprejemajo: Poslovna skupnost za
razvoj kmetijstva in živilske industrije Slovenije in Zveze kmetijskih zemljiških skupnosti v samoupravnih sporazumih o
temeljih planov v imenu svojih članic naslednje usmeritve, ki
so podlaga za konkretizacijo nalog: oblikovanje večjih proizvodnih zmogljivosti predvsem v ravninskem svetu s prevzemanjem razpoložljivih kmetijskih zemljišč (z odkupom, zakupom, najemanjem) zaradi krepitve družbenih obratov in oblikovanja skupnih zemljiških kompleksov združenih kmetov ter
združevanja zemlje, dela in sredstev z združenimi kmeti; vključevanje slabo obdelane in neobdelane zemlje v organizirano
pridelavo združenih kmetov, ki so nosilci tržne pridelave v
okviru organizacije združenih kmetov; agromelioracije obdelovalnih in pašnih površin zaradi intenzifikacije kmetijske
pridelave zlasti žit, sladkorne pese, oljnic in travinja.
Samoupravni sklad za intervencije v kmetijstvu in v porabi
hrane SR Slovenije bo v sodelovanju z občinskimi skladi za
intervencije z letnimi programi opredeljeval in usklajeval
naloge za spodbujanje prestrukturiranje kmetijske tržne proizvodnje.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo, na temelju zakonov
o kmetijskih zemljiščih, o dedovanju kmetijskih zemljišč in
zasebnih kmetijskih gospodarstev ter o preživininskem varstvu kmetov, predlagal rešitve za doslednejšo in hitrejšo koncentracijo kmetijskih zemljišč kot osnove za prestrukturiranje
proizvodnje. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ter izvršni
sveti občin bodo predložili ukrepe davčne intervencijske in
socialne politike, ki bodo pospeševali boljšo obdelavo in
koncentracijo zemljišč.
Občinske skupščine bodo v svojih planih opredelile:
območja urejanja kmetijskih zemljišč (osuševanje, namakanje, agromelioracije in komasacije) ter območja za ureditev
vodnih akumulacij za namene namakanja oziroma osuševanja; v agrokartah pogoje za koncentracijo proizvdonje na
temelju naravnih danosti; s programi proizvodnje oz. ureditvenimi načrti pa način organiziranja proizvodnje.
39. člen
Poslovna skupnost za razvoj kmetijstva in živilske industrije
Slovenije se v imenu svojih članic, na podlagi razčlenjenih
obveznosti v samoupravnem sporazumu o temeljih srednjeročnega plana kmetijstva, ribištva in živilske industrije za
obdobje 1986-1990, zavezuje da bodo, zaradi povečanja rastlinske tržne proivodnje zlasti pšenice, koruze, sladkorne pese,
oljnic, vrtnin, ureditve trajnih nasadov na novih površinah in
povečanja proizvodnje travinja ter racionalizacije skupne
kmetijske proizvodnje, kmetijske organizacije izvedel na
območju SR Slovenije 27.000 ha osuševanja, 8.000 ha namakanja, 60.000 ha agromelioracij in 60.000 ha komasacij, kmetijske organizacije in kmetijske zemljiške skupnosti pa odkupile 5.000 ha zemlje. Za pridelavo pomembnejših, manjkajočih kmetijskih proizvodov: oljnice, sladkor, pšenico, koruzo,
bodo organizacije združenega dela skupno s Poslovno skupnostjo za živilsko industrijo in žitno poslovno skupnostjo
sodelovale na temelju skupnih vlaganj v drugih socialističnih
republikah in avtonomnih pokrajinah pri osuševanju 9.000 ha
kmetijskih površin
40. člen
Za uresničitev navedenih nalog bo na območju SR Slovenije, v skladu s Samoupravnim sporazumom o temeljih srednjeročnega plana razvoja kmetijstva, ribištva in živilske industrije za obodbje 1986—1990 vloženo v družbeni in organizirani zasebni sektor
kmetijstva in ribištva v obdobju
1986—1990 92,8 12 mird din od tega 61,2 mlrd din družbenih
11. V tem je le vino slovenskega porekla.
12. Sredstva za Investicije so za 34,2 mlrd din manjša od potrebnega obsega,
ki je bil opredeljen za izvedbo celotnega programa proizvodnje hrane v tem
obdobju (123,2 mird din). Program proizvodnje ostaja kljub temu nespremenjen,
pri čemer bo posledice pomanjkanje sredstev za naložbe mogoče delno nadomestiti s pospešeno intenzifikacijo kmetijske proizvodnje.
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sredstev. Udeleženci dogovora bodo, ob relativno majhnem
obsegu sredstev za naložbe, razpoložljiva sredstva izkoriščali
čimbolj racionalno in jih prednostno usmerjali v tehnološke
posodobitve, ki dajejo hitre učinke v večanju proizvodnje in
izvoza
V okviru sredstev za naložbe bodo zagotovili: Poslovna
skupnost za razvoj kmetijstva in živilske industrije Slovenije v
imenu svojih članic 32,5 mlrd din, Zveza vodnih skupnosti
Slovenije 21,7
mlrd din, hranilno kreditne službe 11,6 mlrd
din, banke, 13 pa kreditno dopolnilna sredstva v višini 25%
razpoložljivega dolgoročnega kreditnega potenciala, oblikovanega v tem obodbju. Del sredstev bo zagotovljen za naložbe
v sanacijo negativnih vplivov obstoječih svinjskih farm na
okolje v skladu s sanacijskimi programi, izdelavo katerih bodo
članice poslovne skupnosti zagotovile in jih sprejele do konca
leta 1986. V sanacijskih programih bodo določeni roki za
postopno sanacijo farm.
Poleg tega bo v druge SR in SAP vloženo 8,8 mlrd din, v tem
bodo zagotovile organizacije združenega dela, kmetijstva in
živilstva 3,9 mlrd din, Zveza vodnih skupnosti Slovenije 2,0
mlrd, banke pa 2,8% razpoložljivega dolgoročnega kreditnega potenciala, oblikovanega v tem obdobju.
Banke bodo na podlagi svojih planskih dokumentov zagotovile sredstva za kreditiranje kmetijstva in ribištva z obveznim usmerjanjem, za razvoj kmetijstva v hribovitih, kraških, in
manj razvitih območjih pa z združevanjem sredstev temeljnih
bank. Obrestna mera ne bo višja od najnižje obrestne mere za
prednostne namene v gospodarstvu.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo skupaj z bankami
proučil način selektivnega regresiranja obrestne meri iz bančnih sredstev, sredstev družbenopolitičnih skupnosti in intervecij.
Banke bodo pri odobravanju investicij v kmetijstvo upoštevale razvojne kriterije, ki so opredeljeni v Metodologiji za
oceno investicij sprejeti v Konzorciju za zagotavljanje sredstev za proizvodnjo in preskrbo s hrano za potrebe SR Slovenije in za izvoz. Pri uporabi teh kriterijev se morajo upoštevati
tudi tehnično-tehnološke osnove za pripravo investicijskih
programov sprejete pri Poslovni skupnosti za razvoj kmetijstva in živilske industrije Slovenije in v Zvezi vodnih skupnosti
Slovenije.
Poslovna skupnost za razvoj kmetijstva in živilske industrije
bo v skladu s predvidenim obsegom naložb izdelala program
naložb za posamezno leto, upoštevajoč dinamiko in razpoložljiva sredstva. Za uresničitev letnega programa naložb bodo v
konzorciju za zagotavljanje sredstev za proizvodnjo in preskrbo s hrano za potrebe SR Slovenije in za izvoz, združene
organizacije podrobneje opredelile pogoje in način zagotavljanja sredstev.
41. člen
Zaradi zagotovitve predelave kmetijskih pridelkov, bodo
banke zagotavljale sredstva za razvoj živilske industrije na
temelju porasta kmetijske pridelave in v skladu s programi
razvoja obratov živilske industrije, sprejetimi v Poslovni skupnosti za, razve j kmetijstva in živilske industrije Slovenije.
Pri tem bodo glede na razpoložljiva sredstva imele prednost
naložbe:
- za rekonstrukcijo in tehnološko izpopolnitev obratov za
predelavo mleka, mlinsko-predelovalnih obratov, obratov za
proizvodnjo pekovskega kvasa in pekarn, mešalnic za pripravo super koncentratov ter za gradnjo silosov za žita;
- za rekonstrukcijo in tehnološko izpopolnitev obratov za
predelavo mesa, sadja, grozdja, hmelja, zelenjave in rib za
proizvodnjo usmerjeno v izvoz;
- za usposabljanje zmogljivosti za predelavo sekundarnih
surovin živilske industrije in kmetijstva, za potrebe prehrane,
živinske krme in kemije.
42. člen
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in Izvršni sveti skupščin
občin, Mesta Ljubljane, Mesta Maribor in Obalne skupnosti
Koper, Kmetijske zemljiške skupnosti in Območne vodne
skupnosti v okviru Zveze vodnih skupnosti bodo za spodbujanje prestrukturiranja kmetijstva v smislu koncentracije proizvodnih faktorjev, rajonizacije, intenzifikacije in širjenja oblik
skupne proizvodnje zagotovili izvedbo ukrepov za pospeševa-

nje kmetijske proizvodnje in urejanje kmetijskih zemljišč.
Za izvedbo teh ukrepov, ki bodo pospeševali večanje družbeno organizirane proizvodnje, dolgoročne naložbe in uresničevanje nalog, ki predstavljajo pogoj za rast in dolgoročno
stabilnost kmetijske proizvodnje, bo 14) na ravni republike
zagotovljenih 49,2 mlrd din od tega za usposabljanje kmetijskih zemljišč v SR Sloveniji 27,8 mlrd din in 4,0 mlrd din v
drugih socialističnih republikah in avtonomnih pokrajinah ter
17,4 mlrd din za intervencije v proizvodnji hrane. Preko občinskih samoupravnih skladov bodo Izvršni sveti Skupščin občin
zagotovili potrebna sredstva za izvajanje intervencijskih ukrepov v skladu z dogovorjenimi letnimi programi.
VII. GOZDARSTVO IN OSKRBA Z LESOM
Podpisniki: Izvršni sveti skupščin občin, mesta Ljubljane,
mesta Maribor in Obalne skupnosti Koper, Ljubljanska banka
- Združena banka. Temeljne banke v Ljubljanski banki Beograjska banka - Temeljna banka Ljubljana, Jugobanka Temeljna banka Ljubljana, Samoupravna interesna skupnost
za gozdarstvo Slovenije, SOZD Slovenijapapir, Zveza vodnih
skupnosti Slovenije, Zveza kmetijskih zemljiških skupnosti
Slovenije.
43. člen
Za uresničevanje stalne krepitve vseh splošnokoristnih
funkcij gozdov ob hkratni optimalni izrabi naravnih zmogljivosti rastišč in sestojev za proizvodnjo kvalitetne lesne.surovine
bo Samoupravna interesna skupnost za gozdarstvo v imenu
svojih članic zagotovila na podlagi obveznosti, ki jih s samoupravnim sporazumom o temeljih njenega plana prevzemajo
posamezne organizacije združenega dela s področja gozdarstva:
- posek v poprečnem letnem obsegu 3,600.000 bruto m3,
- blagovno proizvodnjo gozdnih sortimentov 2,500.000
neto m3 lesa, 15)
- izvedbo gozdno gojitvenih del (z ekološko bolj odpornimi sestoji) in to v obnovi gozdov 5.000 ha in negi gozdov
30.000 ha poprečno letno,
- biološko sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi žledu,
vetrolomov, snegolomov, (Brkini, Bled, Kranj in drugod)
- letno melioracijo 2.500 ha malodonosnih gozdov in grmišč,
- poprečno letno izgradnjo 350 km gozdnih prometnic.
44. člen
Za uresničevanje navedenega programa bodo gozdno
gospodarske organizacije v obdobju 1986-1990 vložile 24,0
mlrd din. Ta sredstva bodo organizacije zagotovile, tako da bo
za celoten program zagotovljena struktura virov:
- lastna sredstva gozdnogospodarskih organizacij in združena sredstva porabnikov lesa v okviru območnih samoupravnih interesnih skupnosti za gozdarstvo 19,2 mlrd din;
- sredstva Samoupravne interesne skupnosti za gozdarstvo SR Slovenije 3,7 mlrd din;
- krediti bank 1,0 mlrd dih.
Udeležba bančnih sredstev bo opredeljena v planskih dokumentih bank. Pogoji za najemanje bančnih kreditov bodo
enaki kot pri prednostnih investicijah.
45. člen
Samoupravna interesna skupnost za gozdarstvo SR Slovenije bo3 v obdobju 1986-1990 od skupnih potreb po lesu 19,65
mio m zagotovila z viri v SR Sloveniji skupaj 14,50 mio m3.
Tako bo od ocenjene skupne porabe lesa 3,93 mio m3 v letu
13. Glede na oconjenn razpoložljiva sredstva za naložbe v osnovna tn trojna
obratna sredstva v Dokumentaciji k osnutku družbenega plana SR Slovenije za
obdobje 1988 -1390 - tabela 17: »Sredstva bank za dolgoročne naložbe v
gospodarstvu« je upoštevano Iz tega vira 28,9 mlrd din (26,0 mlrd din za
naložbe v SR Sloveniji in 2,8 mlrd din za sovlaganja v drugih SR in SAP).
14. V obdobju 1986-1990 bomo sredstva za usposabljanje kmetijskih zemljišč
zagotavljali na podlagi Zakona o kmetijskih zemljiščih, ki predvideva zagotavljanje sredstev za ta namen s prispevkom Samoupravni Interesni skupnosti za
vodno gospodarstvo. Za leto 1986 je za pospeševanje tržne kmetijske proizvodnje sprejet Zakon o zagotavljanju In usmerjanju sredstev za Intervencije v
proizvodnji hrane v letu 1986. Za preostala leta pa način oblikovanja potrebnih
sredstev za ta namen še nI definiran.
15. Na ta način bo zagotovljeno 64% pokritja potreb po lesu z gozdnimi sortlmentl Iz SR Slovnnije.
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1990 zagotovila z viri v SR Sloveniji 2,90 mio rn3 in sicer
2,50
mio m iz blagovne gozdne proizvodnje in 0,40 mio m3 iesnih
ostankov.
Samoupravna interesna skupnost za gozdarstvo SR Slovenije bo skrbela, da bo pri oskrbi z lesom dana prednost
proizvodnji višje stopnje predelave lesa za izvoz na konvertibilne trge.
46. člen
Za Uresničitev programa pridelave lesa na slabo ali nedovolj
obdelanih kmetijskih zemljiščih in pridobivanje kvalitetnih
lesnih ostankov bodo v obdobju 1986-1990 na podlagi sprejetega samoupravnega sporazuma o združevanju dela in sredstev v okviru sestavljene organizacije združenega dela »Slovenija papir« zagotovljena potrebna sredstva za osnovanje
4.000 ha ob (rastoči letni dinamiki) namenskih nasadov hitrorastočih drevesnih vrst iglavcev in listavcev ter izgradnjo
proizvodnih linij za pridobivanje kvalitetnih lesnih ostankov
za kemično predelavo v skupni količini dodatnih 30.000 m3.
Zveza kmetijskih zemljiških skupnosti Slovenije, Zveza vodnih skupnosti Slovenije in Izvršni sveti Skupščin občin bodo v
te namene skladno z investitorjem opredelili potrebna zemljišča v svojih planih in izvedbenih prostorskih aktih.
VIII. VODNO GOSPODARSTVO
Podpisniki: Izvršni sveti skupščin občin, mesta Ljubljane,
mesta Maribor in Obalne skupnosti Koper, Zveza vodnih
skupnosti Slovenije, Samoupravna interesna skupnost elektrogospodarstva, REK Zagorje, REK Trbovlje, Tovarna kemičnih izdelkov Hrastnik, Steklarna Hrastnik, Iskra-Trbovlje, Sladkogorska tovarna v Sladkem vrhu, KK Radgona.
47. člen
Na podlagi samoupravnega sporazuma o temeljih plana
Zveze Vodnih skupnosti za obdobje 1986-1990 bodo
območne vodne skupnosti zbrale okoli 63 milijard din in
prevzele konkretne obveznosti za realizacijo
nalog, ki izhajajo
iz Zakona o vodah (Ur. list 38/81 člen 32),fe
1. Osnovna vodnogospodarska dejavnost
a) redno vzdrževanje naravnih vodotokov, hudournikov in v. g. objektov in naprav v splošni rabi
b) študijsko-raziskovalna dejavnost
c) spremljanje stanja vodnega režima ter funkcionalni izdatki za OVS, ZVSS in ostalo
d) obramba pred poplavami
2. Obveznost v. g. po družbenem planu SRS in urejanje zadev, ki imajo meddržavni in medrepubliški
pomen
- ureditve vodotokov v zvezi z melioracijami
- zadrževalniki in zbiralniki vode
- soudeležba za oskrbo z vodo
- soudeležba za zmanjšanje onesnaženosti voda
Vodnogospodarska dejavnost skupaj

v mlrd din
34,8
26,6
1,3
3,7
3,2

28,2
11,1
4.5
3,0
9.6
63,0
Ukrepi za izboljšanje kakovostnega stanja Save in Mure na
območjih hidroelektrarn Vrhovo in Hrastje bodo zahtevali
naslednja sredstva za zmanjšanje bremen industrijskega
onesnaženja:
- na odseku Zagorje-Radeče
18,5 milijarde
- na mejnem odseku Mure Ceršak-Radenci
1,9 milijarde
Skupaj
20,4 milijarde
V ukrepih za izboljšanje kakovostnega stanja Save in Mure
sodeluje vodno gospodarstvo s sredstvi do višine 30%, ki pa
jiti vključuje 2. točka tega člena. Ostala sredstva zagotovijo
onesnaževalci: REK Zagorje, REK Trbovlje, Tovarna kemičnih
izdelkov Hrastnik, Steklarna Hrastnik, IškraTrbovlje, Velenjski
in Celjski industrijski bazen, Laško, Sladkogorska tovarna v
Sladkem vrhu in KK Gornja Radgona (farma Podgrad).
48. člen
Za oskrbo s pitno in tehnološko vodo bodo uresničene
naslednje naloge:
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- Zveza vodnih skupnosti Slovenije bo zagotovila strokovne podlage za določitev varovalnih območij na območju
podtalnic Krškega, Brežiškega, Sorškega polja, Celjske kotline in posameznih območij Savinje v letu 1986. Strokovne
podlage za določitev zavarovalnih območij na Murskem,
Dravskem, Ptujskem ter Mengeškem polju bo zagotovila
Zveza vodnih skupnosti Slovenije v letu 1987. Pristojne občinske skupščine bodo opredelile pravice, obveznosti, odgovornosti in ukrepe za zavarovanje voda na zavarovanih območjih
eno leto po zagotovitvi strokovnih podlag.
- V sodelovanju z Zvezo vodnih skupnosti in Območnima
vodnima skupnostma Dolenjska in Primorska bodo občine
Črnomelj in Metlika ter občine Koper, Izola, Piran, Sežana in
Ilirska Bistrica v skladu z opredelitvijo večjih regionalnih
vodovodov kot obveznih izhodišč dolgoročnega plana SR
Slovenije za obdobje 1986—2000 v srednjeročnih planih za
obdobje 1986—1990 zagotovile uskladitev prevajanja voda
med vodozbirnimi in vodooskrbnimi območji, uskladitev načrtovanih dovodov vode, začetek in nadaljevanje gradnje prfmorsko-kraškega vodovoda (Sežana-Divača-Rodik-Rižana-Koper), belokrajinskega vodovoda (Doblič-Črnomeli-Semič-Suhor-Metlika).
- Zveza vodnih skupnosti Slovenije in Samoupravna interesna skupnost elektrogospodarstva bosta zagotovili do
konca leta 1987 strokovne podlage kot nujni pretdpogoj za
sprejem dokončne odločitve glede namembnosti možnih
potencialnih akumulacijskih prostorov na katerih so interesi
navzkrižni: Trebuša (Idrijca), Radovljica (Sava), Padež (reka
Reka) in Vrbica (Iška). Republiški komite za varstvo okolja in
urejanje prostora bo koordiniral aktivnosti za sprejem
dokončnih odločitev o namembnosti teh akumulacij v prostoru.
- V koordinaciji območne vodne skupnosti Drava, Sava
Mura, Soča, Primorska, Savinja-Sotla, Dolenjska in pristojnih občin bomo nadaljevali z izgradnjo osnovne odvodne
mreže za nadaljnje hidromelioracije v Pomurju, Vipavski
dolini, na področju Goriških brd, dolini Dragonje, Mirne,
spodnje Krke, Sotle in na manj razvitih območjih občin Šentjurja, Smarij pri Jelšah, Lenarta, Ormoža, Ljutomera in dolini
Dravinje.
- V koordinaciji območnih vodnih skupnosti Mura, Primorska, Savinja—Sotla, Ljubljanice—Save, Gorenjska in s
sodelovanjem pristojnih občin bomo sanirali žarišča onesnaževanja reke Reke, Mure na odseku Ceršak-Radenci, Savinje, Save v Zasavju, Soteljskega jezera obalnega morja, nadaljevali in restavracijo blejskega jezera ter izpolnjevali mednarodne in medrepubliške obveznosti.
- V koordinaciji območnih vodnih skupnosti Ljubljanica-Sava, Drava, Soča, Primorska in Dolenjska in s sodelovanjem pristojnih občin, bomo zagotovili večjo varnost pred
visokimi vodami, z gradnjo zadrževalnikov na območjih ljubljanskega barja, Nove Gorice, Kočevja—Ribnica, Vipavske
doline, in reke Reke ter Polskave in regulacijskih ukrepov na
območju Idrije, Zirov in Brežic.
Zveza vodnih skupnosti Slovenije in območne vodne skupnosti bodo proučile in uvedle progresivni način obremenjevanja onesnaževalcev vode glede na vrsto in količino onesnaževanja. Tako dodatno zbrana sredstva bodo v celoti uporabljena za sofinanciranje prednostnih sanacijskih programov za
odpravo žarišč onesnaževanja iz pete alineje tega člena.
IX. PROMET IN ZVEZE
Podpisniki: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, izvršni
sveti skupščin občin, mesta Ljubljane, mesta Maribor in
Obalne skupnosti Koper, Gospodarska zbornica Slovenije,
Samoupravna interesna skupnost za železniški in luški promet, Skupnost za ceste Slovenije, Samoupravna interesna
skupnost PTT prometa Slovenije, Samoupravna interesna
skupnost zajetališko dejavnost, Poslovna skupnost Avtoprevozništvo, Železniško gospodarstvo Ljubljana, Splošna
plovba Piran, Luka Koper, Aerodrom Ljubljana, Aerodrom
16. Na podlag! samoupravnega sporazuma o temeljih plana Zveze vortrih
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Maribor, Združene PTT organizacije Slovenije, Združena
cestna podjetja Slovenije, Elektrogospodarstvo Slovenije,
Radiotelevizija Ljubljana, lnex Adria Aviopromet, Blagovno
transportni center Ljubljana, Skladiščno transportni center
Celje, Skladiščno transportni in trgovski center Maribor,
Jadran - TOZD Terminal Sežana, Primorje Export - Blagovno manipulativni terminal Vrtojba, Interevropa Koper,
Splošno združenje prometa in zvez, Zveza obrtnih združenj
Slovenije, Ljubljanska banka - Združena banka, Temeljne
banke v Ljubljanski banki, Beograjska banka - Temeljna
banka Ljubljana, Jugobanka - Temeljna banka Ljubljana.
49. člen
Za dosego boljše usklajenosti in racionalnosti domačega
ter mednarodnega transporta s ciljem izboljšanja poslovnih,
razvojnih in izvoznih učinkov transporta ter pritegnitev dodatnih blagovnih tokov, kot temeljno in trajno usmeritev, se bodo
skladno, z določili Družbenega dogovora integralnega transporta Železniško gospodarstvo Ljubljana, Splošna plovba
Piran, PS Avtoprevozništvo, Luka Koper, Aerodrom Ljubljana,
Aerodrom Maribor, Jadran-TOZD Terminal Sežana, Primorje
Export-BMT Vrtojba, Intereuropa Koper, Blagovno transportni center Ljubljana, Skladiščno transportni center Celje,
Skladiščno trgovsko transportni center Maribor in Zveza obrtnih združenj Slovenije , vsako leto samoupravno sporazumeli
o skupnem programu razvoja integralnega transporta.
Skupne investicije in vlaganja, opredeljena v skupnem programu, bodo imele prednost v procesu družbene verifikacije,
pri pridobivanju bančnih kreditov in pri uvozu najnujnejše
opreme. Splošno združenje za promet in zveze bo pripravilo
osnutek skupnega programa o razvoju integralnega transporta in izpeljalo aktivnosti za njegovo sklenitev do konca
leta 1986.
Zveza obrtnih združenj SR Slovenije bo spodbujala in
usmerjala samostojne avtoprevoznike k združevanju v specializirane obrtne zadruge za avtoprevozništvo, katere bodo
nosilci kooperantskih odnosov samostojnega avtoprevozništva z organizacijami združenega dela in drugimi uporabniki
njihovih storitev.
50. člen
Skladno z Družbenim dogovorom o razvoju integralnega
transporta bodo Blagovno transportni center Ljubljana, Skladiščno transportni center Celje, Skladiščno transportni in
trgovski center Maribor, Jadran-TOZD Terminal Sežana, Primorje Export-BMT Vrtojba in Intereuropa Koper sklenile
Samoupravni sporazum o usklajevanju planov in delitev dela
na področju skladiščno pretovorne in špediterske dejavnosti.
Splošno združenje za promet in zveze bo pripravilo osnutke
teh sporazumov in izpeljalo aktivnosti za njihovo sklenitev do
konca leta 1986.
Za dosego usklajenega medsebojnega razvoja bodo Blagovno transportni center Ljubljana, Skladiščno transportni
center Celje, Skladiščno transportni in trgovski center Maribor, Primorje Export-BMT Vrtojba In Jadran-TOZD Terfninal
Sežana oblikovali skupno asociacijo združenega dela.
Blagovno transportni centri SR Slovenije se bodo v povezavi s špediterskimi organizacijami združenega dela vključevali v mednarodno delitev dela z organiziranjem zbirnih centrov za izvoz in uvoz in ustanavljanjem prostih carinskih con,
kar bo imelo tudi velik neposredni učinek na celotno gospodarstvo, predvsem na večjo konkurenčnost izvoznega blaga,
na povečanje tranzita blaga, na oplemenitenje blaga in s tem
na doseganje, večjega neto deviznega priliva. V ta namen
bodo z lastnimi sredstvi, sredstvi domačih bank in neposrednim interesnim združevanjem v skladu z določili družbenega
dogovora o razvoju integralnega transporta, gradili splošno
infrastrukturo, skladiščne zmogljivosti in nabavili sodobno
opremo za integralni transport.
51. člen
Gospodarska zbornica Slovenije bo dala pobudo zveznim
organom za uveljavitev obveznega spremljanja transportnih
stroškov organizacij združenega dela v gospodarstvu.
Gospodarska zbornica Slovenije se bo zavzela pri zveznih
organih za zagotovitev možnosti nakupa ladij v domačih
ladjedelnicah ob ekonomsko sprejemljivih pogojih in za uvoz

ladij za nadomestilo zastarelega oziroma amortiziranega ladjevja.17
52. člen
Združene PTT organizacije Slovenije, Železniško gospodarstvo Ljubljana, Združena cestna podjetja Slovenije, Elektrogospodarstvo Slovenije in RTV Ljubljana bodo na podlagi
Samoupravnega sporazuma o usklajevanju telekomunikacijskih sistemov zvez v Sloveniji uresničevali podrobno določene obveznosti in odgovornosti glede usklajenega razvoja
posameznih funkcionalnih sistemov zvez. V samoupravni
sporazum bodo vgrajeni kriteriji o medsebojnem obveščanju
o potrebah posameznih nosilcev sistema zvez, postopek
usklajevanja in sporazumevanja ter načela participacije in
skupnega obratovanja. Splošno združenje za promet in zveze
bo pripravilo osnutek tega sporazuma in izpeljalo aktivnosti
za njegovo sklenitev do konca leta 1986.
53. člen
Železniško gospodarstvo Ljubljana bo ustrezno zahtevam
po kakovosti in obsegu storitev oblikovalo cene v neposrednih dogovorih z uporabniki. Cene po veljavni tarifi bodo
uporabljene, kjer teh dogovorov ne bo. Cene na osnovi tarif
bodo rasle hitreje kot cene na splošno. V kolikor cene v
obdobju 1986-1990 ne bodo v celoti pokrivale stroškov infrastrukture bodo članice SIS za železniški in luški promet SR
Slovenije del sredstev za njihovo pokrivanje zagotovile z združevanjem na osnovi Samoupravnega sporazuma o temeljih
plana za obdobje 1986-1990, oziroma bo na osnovi njihovega
predloga zagotovljeno obvezno združevanje. Zato bo Samoupravna interesna skupnost za železniški in luški promet Slovenije vsako leto predlagala Skupščini SR Slovenije korekcijo v
srednjeročnih planskih dokumentih predvidenega obveznega
združevanja sredstev za pokrivanje dela stroškov enostavne
reprodukcije železniškega gospodarstva Ljubljana, in sicer v
višini razlike odobrenega povišanja cen železniških prevoznih
storitev in potrebnega nivoja enostavne reprodukcije Železniškega gospodarstva Ljubljana, upoštevaje
izvajanje prograsma za varen in urejen železniški promet18
54. člen
V obdobju 1986-1990 bo Železniško gospodarstvo Ljubljana uresničevalo naložbe v železniški infrastrukturi, ki zagotavlja varnost prometa, odpravo ozkih grl in modernizacijo
tistih zmogljivosti, ki prispevajo k ustvarjanju večjega deviznega priliva. Na podlagi tega bodo v skladu s skupnim programom usposabljanja magistralne železniške smeri Jesenice-Gevgelija v okviru skupnega plana Skupnosti jugoslovanskih železnic za obdobje 1986-1990 modernizirani posamezni progovni odseki in objekti na progah Dobova-Jesenice (v tem tudi izgradnje 2. tira na odseku Kranj-Jesenice),
Sevnica-Trebnje-Ljubljana, Ljubljana-Sežana, Zidani
most-Šentilj, Pragersko-Središče, Divača-Koper, Pivka-Reka, vozlišča v Ljubljani, Jesenicah, Sežani, Divači, Celju,
Mariboru, Kopru, ranžirna postaja v Zalogu in v Teznem ter
izgradnja kontejnerskega terminala na postaji Tezno in bo
nadaljevalo s remonti spodnjega in zgornjega ustroja na
navedenih progah.
V okviru ostalih naložb v železniško infrastrukturo republiškega pomena bodo modernizirani posamezni progovni
odseki in objekti na progah Jesenic-Sežana in Prešnica-Pula, vozlišče v Novem mestu in bo nadaljevalo z remonti
spodnjega in zgornjega ustroja proge.
17. Trgovska mornarica bo morala v srednjeročnem obdobju posodobiti in
prestrukturirati svojo floto tako, da se bo povečal njen delež v prevozih blaga v
zunanjetrgovinski menjavi, posebno z deželami v razvoju in tudi v prevozih
med tujimi lukami. Na tej osnovi bo omogočeno povečanja deviznega priliva. Z
načrtovano zamenjavo amortiziranega ladjevja bo trgovska mornarica na
koncu srednjeročnega obdobja obdržala približno enake prevozne zmogljivosti
kot na koncu leta 1985.
18. Prispevna stopnja za del stroškov enostavne reprodukcije ŽG Ljubljana bo
v letih 1986-1990 znašala 1,8% od tekoče osnove, ki jo predstavlja osnova za
plačilo davka Iz dohodka TOZD brez davčnih olajšav povečane za odbitne
postavke iz 4. člena Zakona o davku Iz dohodka. Stopnjo 1,8% bodo zavezanci
plačevali med letom, kot mesečne akontacije. Dokončna obveznost se ugotovi
in poravna ob zaključnem računu za preteklo leto. Ob teh predpostavkah bodo
morale cene za železniške prevozne storitve porasti povprečno vsako leto za
okoli 10% nad sploino rastjo cen.
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55. člen
Za realizacijo programa razvoja v železniški infrastrukturi
bo v okviru skupnega plana Skupnosti jugoslovanskih železnic v letih 1986—1990 vloženih 46,4 mlrd din in sicer iz lastnih
sredstev 6,0 mlrd din, na osnovi združevanja sredstev temeljnih organizacij združenega dela po enotnih virih, osnovah in
merilih 30,8 mlrd din ,9, na osnovi neposrednega interesnega
združevanja 3,4 mlrd din, posojil domačih bank danih po
normalnih kreditnih pogojih v višini 2,2 mlrd din, tujih kreditov 3,6 mlrd din ter ostalih virov 0,9 mlrd din.
Za realizacijo programa razvoja ostalih naložb v železniško
infrastrukturo republiškega pomena bo v letih 1986-1990
vloženih 3,6 mlrd din in sicer iz lastnih sredstev 1,8 mlrd din,
na osnovi združevanja sredstev temeljnih organizacij združenega dela po enotnih virih, osnovah in merilih 1,8 mlrd din
30).
56. člen
V okviru skupnega plana Skupnosti jugoslovanskih železnic za obdobje 1986—1990 bo za druge namene v programu
razvoja Železniškega gospodarstva Ljubljana, to je za signalno varnostne in telekomunikacijske naprave, integralni
transport, (v tem tudi informacijski sistem), prevozne in
vlečne zmogljivosti, v letih 1986-1990 vloženih 62,5 mlrd din.
Ta program se bo financiral z lastnimi sredstvi v obsegu 23,0
mlrd din, z neposrednim interesnim združevanjem v višini 6,0
mlrd din, posojili domačih bank danih po normalnih kreditnih
pogojih v višini 0,5 mlrd din, inozemskimi krediti v višini 9,5
mlrd din, z domačimi blagovnimi krediti v višini 15,5 mlrd din
ter tujimi blagovnimi krediti v višini 8,0 mlrd din.
Za ostale druge namene republiškega pomena v programu
razvoja železniškega gospodarstva, to je za signalno varnostne in telekomunikacijske naprave in opremo za vzdrževanje in prometno dejavnost bo v letih 1986-1990 vloženih 8,3
mlrd din. Ta del programa bo Železniško gospodarstvo Ljubljana financiralo z lastnimi sredstvi v obsegu 8,3 mlrd din.
57. člen
Pri uresničevanju politike razvoja magistralne cestne infrastrukture bo Skupnost za ceste Slovenije dala prednost vzdrževanju cest ter gradnji že začetih cestnih odsekov magistralnih cest.
V skladu s tem bodo pri novogradnjah imeli prednost že
začeti avtocestni odseki, in sicer: predor Karavanke, južna
obvoznica v Ljubljani, III etapa hitre ceste skozi Maribor,
Šmarje Sap-Višnja gora in Ruda-Valeta ter rekonstrukcije
najbolj kritičnih cestnih odsekov na Slovenskem cestnem
križu, pri čemer bodo upoštevane: dolgoročne planske usmeritve SR Slovenije na področju razvoja avtocestnega in magistralnega omrežja republike, meddržavne pogodbe in obveznosti ter gradbena oziroma prometna kritičnost posameznega
cestnega odseka ter dejanske vsakoletne ocenjene materialne možnosti Skupnosti za ceste Slovenije.
58. člen
Za uresničitev nalog opredeljenih v prejšnjem členu bo
Skupnost za ceste Slovenije zbrala 114,2 mlrd din, in sicer: za
enostavno reprodukcijo avtocest 35,5 mlrd din, za odplačila
glavnice 29,9 mlrd din za program novogradenj pa okoli 45,9
mlrd din. Predvideni viri financiranja za enostavno reprodukcijo avtocest in magistralnih cest so namenski prispevki za
ceste (prispevek od prodaje pogonskih goriv, pristojbine za
domača in tuja motorna vozila, cestnine) v višini 35,5 mlrd din,
za odplačila glavnic in novogradnje cest pa združena sredstva
temeljnih organizacij združenega dela po enotnih virih, osnovah in merilih 20) v višini 41,8 mlrd din, del prodajne cene
pogonskih goriv za razširjeno reprodukcijo avtocest v višini
16,2 mlrd din, sredstva sofinancerjev v višini 4,5 mlrd din ter
krediti tujih bank v višini 16,2 mlrd din.
59. člen
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije bosta pri zveznih organih vložila predlog za
določitev namenskega prispevka za vzdrževanje cest v prodajni ceni pogonskih goriv v relativnem znesku, ki naj bi ob
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upoštevanju ostalih izvirnih virov za ceste (pristojbine na
domača in tuja motorna vozila, cestnine) zagotovil pokrivanje
stroškov enostavne reprodukcije cest.
60. člen
Luka Koper bo v obdobju 1986-1990 svoj razvoj usmerila v
nadaljevanje izgradnje (dograditev operativnih obal, izkopavanje bazena II in III, nasipavanje pomola II in III, izgradnja
ostale prometne in komunalne infrastrukture), izgradnjo
silosa za žitarice in živinsko krmo, povečanje kapacitet za
pretovor razsutih in tekočih tovorov, nadaljnjo tehnološko
posodobitev ter uvajanje informacijskega sistema na terminalu za integralni transport.
Program razvoja skupnega pomena v višini 11,3 mlrd din bo
luka Koper financirala z lastnimi sredstvi v višini 3,3 mlrd din,
združenimi sredstvi temeljnih organizacij združenega dela po
enotnih virih, osnovah in merilih 21) v višini 5,5 mlrd din,
neposrednim interesnim združevanjem v višini 1,1 mlrd dini
posojili domačih bank danih po normalnih kreditnih pogojih v
višini 0,5 mlrd din ter z domačimi blagovnimi krediti v višini
0,9 mlrd din.
61. člen
Razvoj letališke infrastrukture bo v obdobju 1986-1990
usmerjen v etapno izgradnjo južnega potniškega terminala na
Letališču Ljubljana, razširitev dejavnosti s prosto carinsko
cono na Letališču Ljubljana ter v zagotovitev varnosti zračne
plovbe na vseh javnih letališčih v republiki.
Za uresničevanje tega programa v višini 1,7 mlrd din, ki se
nanaša na zagotovitev varnosti zračne plovbve in izgradnjo
južnega potniškega terminala bo Samoupravna interesna
skupnost za letališko dejavnost SR Slovenije združila 1,7 mlrd
din na podlagi enotnih virov, osnov in meril 22).
Za nadaljnji skladen razvoj zračnega prometa bo Ineks
Adria Aviopromet ustrezno posodobila zračno floto z novimi
150-sedežnimi reaktivnimi letali Airbus .A-320 ter se preko
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in Gospodarske zbornice Slovenije pri zveznih organih prizadevala za zagotovitev
dovoljenj za redni mednarodni zračni promet.
62. člen
Na podlagi skupnega plana PTT prometa Jugoslavije bo
Samoupravna interesna skupnost PTT prometa Slovenije v
obdobju 1986-1990 financirala na svojem območju naslednje
objekte, glavni poštni center v Ljubljani, Tranzitno in mednarodno telegrafsko centralo s prenosnimi napravami v Ljubljani, javno omrežje za prenos podatkov, videotekst center,
izgradnjo novih zmogljivosti, tranzitne in mednarodne telefonske centrale v digitalni tehniki v Ljubljani, opremo za
mednarodne vode v obstoječi mednarodni telefonski centrali
v Ljubljani, telekomunikacijske zveze skupnega pomena na
območju SR Slovenije, telekomunikacijski kabel Kranj-avstrijska meja, rekonstrukcije obstoječih kablov Postojna-Nova Gorica z uvedbo kabelskega odcepa do italijanske
meje ter Kozina-Reka na področju SR Slovenije, RR sistema
Ljbuljana-Maribor, Liubljana-Zagreb ter Ljubljana-Nanos-Italija z odcepom na Nanosu za Reko, VF sisteme: Karlovac-Kočevje-Ljubljana, z odcepom za Novo mesto in Postojno
(KKS Central); Postojna-Nova Gorica-ltalija, Ljubljana-Kranj-Avstrija ter Kozina-Reka; digitalno prenosno omrežje
skupnega pomena zmogljivosti 2 Mbit/sek, multipleksno
opremo za RR sistem Ljubljana-Maribor VF 2700 U2 (z upoštevanjem prečnih zvez Maribor-Zagreb), spojne poti
1981-1985 ter 1986-1990 na relacijah: MATC Ljubljana-inozemstvo, TATC Ljubljana-druge TATC v Jugoslaviji, TATC
Ljubljana-GATC Slovenije in prečne zveze, javno mobilno
avtomatsko telefonsko omrežje ter sistem funkcionalnih zvez.
19. Združena sredstva temeljnih organizacij združenega
po enotnih virih,
osnovah In merilih bodo predstavljala 2,88% od osnove dela
za združevanje (čisti
dohodek zmanjšan za bruto osebne dohodke).
20. Združena sredstva temeljnih organizacij združenega
po enotnih virih,
osnovah in merilih bodo predstavljala 3,72% od osnove deia
za združevanje (čisti
dohodek zmanjšan za bruto osebne dohodke).
21. Združena sredstva temeljnih organizacij združenega dela po enotnih virih,
osnovah in merilih bodo predstavljala 0,49% od osnove za združevanje (čisti
dohodek zmanjšan za bruto osebne dohodke).
22. Združena sredstva temeljnih organizacij združenega deSa po enotnih virih,
osnovah In merilih bodo predstavljala 0,15% od osnove za združevanje (čisti
dohodek zmanjšan za bruto osebne dohodke).
priloga poročevalca

V okviru razvojnega programa PTT zmogljivosti skupnega
interesa za področje Siovenije bo v obdobju 1986-1990
poudarek na izgradnji: sistema za avtomatski nadzor telekomunikacijskega omrežja v Sloveniji, giavnih, vozliščnih in
rajonskih telefonskih central, prenosnih sistemov med glavnimi, vozliščnimi in končnimi telefonskimi centralami, poštnih
centrov, PTT informacijskega sistema, objektov posebnega
pomena za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito ter objektov na manj razvitih in manj razvitih obmejnih
območjih.
63. člen
Skupni plan PTT prometa Jugoslavije bo na območju SR
Slovenije v višini 9,6 mlrd din financiran z lastnimi sredstvi v
višini 4,0 mlrd din, združenimi sredstvi v višini 2,1 mlrd din,
posojili domačih bank po normalnih kreditnih pogojih v višini
1,4 mlrd din, sredstvi poštne hranilnice v višini 1,0 mlrd din ter
z drugimi viri v skladu s posebnimi dogovori.
Program razvoja PTT zmgljivosti skupnega interesa za
področje SR Slovenije v višini 33,8 mlrd din pa bo financiran z
lastnimi sredstvi v višini 11,8 mlrd din, združenimi sredstvi v
višini 12,3 mlrd din, posojil domačih bank na bazi poslovnih
odnosov v višini 0,5 mlrd din, domačimi blagovnimi krediti t
višini 0,9 mlrd din, sredstvi poštne hranilnice v višini 6,0 mlrd
din ter z drugimi viri v skladu s posebnimi dogovori.
X. TURIZEM
Podpisniki: SOZD Alpetour, DO Hotelsko turistično podjetje
Bled, SOZD Emona, SOZD gostinska hotelska turistična
podjetja, Ljubljana, DO Krka, SOZD Integral, DO Kompas, DO
Turistično hotelska organizacija Postojnska jama, DO Radenska, DO Zdravilišče Rogaška Slatina, SOZD Mercator, SOZD
Merx, TOZD Timav, SOZD Petrol, SOZD ABC Pomurka, DO
Pohorje, DO Hotelsko gostinsko podjetje Gorice, DO Avtopromet Gorica, Poslovna skupnost za žičnice Sloveni je, Ljubljanska banka - Združena banka, temeljne banke v Ljubljanski
banki, Beograjska banka - Temeljna banka Ljubljana, Jugobanka - Temeljna banka Ljubljana, Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije, Izršni sveti skupščin občin, Mesta Ljubljane, Mesta
Maribor in Obalne skupnosti Koper, Gospodarska zbornica
Slovenije, Splošno združenje gostinstva in turizma Slovenije,
Splošno združenje trgovine Slovenije, Zadružna zveza Slovenije, Zveza obrtnih združenj Slovenije, zveza hranilno kreditnih služb Slovenije.
64. člen
Organizacije združenega dela turizma in gostinstva, podpisnice dogovora, se v okviru skupnih temeljev njihovih planov zavezujejo, da bodo v razvoju do leta 1990 z novogradnjami in adaptacijami prodobili okoli 13.650 ležišč s pripadajočimi infrastrukturnirni zmogljivostmi in dopolnilnimi objekti
in sicer: SOZD Alpetour 1.300, HTP Bled 450, SOZD Emona
1.000, SOZD GHT Ljubljana 1130, DO Krka 240, SOZD Integral
700, DO Kompas 1.500, DO THO Postojnska jama 850, DO
Radenska 730, DO Zdravilišče Rogaška Slatina 450, SOZD
Mercator 120, SOZD Merx 940, SOZD Timav 2.320, SOZD
Petrol 300, DO TG Pohorje 850, SOZD ABC Pomurka 370
ležišč, DO HGP Gorica.
Za izgradnjo v tem poglavju navedenih zmogljivosti bodo
organizacije združenega dela turizma in gostinstva v SR Sloveniji investirale okoli 53 mlrd din.
Splošno združenje trgovine Slovenije bo zagotovilo, da se
bodo njegove članice vključile v razvojne aktivnosti iz prvega
odstavka tega člena s tem, da bodo povečale delež svojih
vlaganj za razvoj svojih zmogljivosti v turističnih središčih,
izletniških točkah in ob turističnih prometnih poteh.
65. člen
Zaradi dograditve turističnih centrov, širitve ponudbe in
kvalitete storitev ter pridobivanja dohodkovno zanimivih kategorij tujih turistov bodo organizacije združenega dela, podpisnice dogovora, združile investicijska sredstva domačih
interesentov in pripravile ter uresničile programe za skupna
vlaganja s tujimi partnerji zlasti v stacionarne zmogljivosti na
območju Ljubljane, Bleda, Kranjske Gore, Portoroža in Roga-

ške Slatine, s čemer bodo na teh območjih pridobile vsaj po
eno večjo zmogljivost.
66. člen
Zadružna zveza Slovenije bo povezala svoje članice, organizacije združenih kmetov z organizacijami združenega dela
turizma in gostinstva zaradi pospešenega razvoja kmečkega
turizma. Organizirala bo dopolnilno izobraževanje za kadre,
zaposlene v pospeševalnih službah. Zadružna zveza Slovenije, SOZD Merx, DO Kompas, DO Avtopromet Gorica, SOZD
Alpetour in ostale organizacije združenega dela, podpisnice
Samoupravnega sporazuma o medsebojnem sodelovanju pri
pospeševanju organiziranega razvoja in prodaje zmogljivosti
kmečkega turizma v SR Sloveniji bodo razvile v svojem okviru
dejavnost za kooperiranje s sektorjem osebnega dela pri
razvijanju ponudbe in prodaje penzionov in turističnih storitev na kmetijah, vključno s kreditiranjem poslovanja in graditve zmogljivosti ter razvoja pospeševalne službe.
Zadružna zveza Slovenije in organizacije združenega dela
iz predhodnega odstavka tega člena bodo s svojo dejavnostjo
zagotovile usposobitev dodatnih 180 kmetij z okoli 2000 ležišč
za turizem.
Zveza hranilno kreditnih služb ter banke bodo za te namene
omogočile kreditiranje preko turističnih organizacij, organizacij združenih kmetov ali neposredno do skupnega zneska
1,0 mlrd din.
Zveza obrtnih združenj Slovenije bo preko občinskih združenj med drugim pospeševala izgradnjo gostinskih prenočitvenih in kvalitetnih prehrambnih obratov ter modernizacijo in
razširitev obstoječe gostinske ponudbe, pospeševala bo
povezovanje med OZD in osebnim delom za širitev in prodajo
zasebnih zmogljivosti ter večjo izkoriščenost že obstoječih.
Banke bodo kreditirale zlasti odpiranje gostiln in penzionov.
Samostojni gostinci bodo izgradili okoli 500 ležišč, občani, ki
oddajajo ležišča v zasebnih gospodinjstvih pa okoli 1500
ležišč.
67. člen
Poslovna skupnost za žičnice Slovenije bo s svojimi članicami v okviru svojega samoupravnega sporazuma o temeljih
plana zagotovila, da bo do obdobja 1990 z modernizacijo
obstoječih žičniških naprav in izgradnjo novih predvsem v že
obstoječih turističnih centrih Kanin, Bled, Kranjska Gora,
Bohinj, Pohorje, Krvavec, Kope, Golte povečala sedanjo optimalno prevozno zmogljivost žičniških naprav za okoli 30.000
smučarjev na uro. V ta namen bodo članice v okviru poslovne
skupnosti vložile okoli 3,7 mlrd din investicijskih sredstev.
Skupščine občin navedenih turističnih centrov bodo v srednjeročnih planskih aktih določile območja za gradnjo žičniških in spremljajočih objektov. Sprejele bodo ukrepe za razvoj
smučišč in smučarskih naprav kot so: namensko usmerjanje
dela sredstev turistične takse: s komunalnimi prispevki pridobivanje dela sredstev od občanov, ki uživajo ugodnosti na
račun urejenega smučarskega centra (počitniške hišice, stanovanja) ter zmanjšale določene obveznosti, ki so v njihovi
pristojnosti. Organizacije združenega dela žičnic, gostinstva,
agencij, trgovine, prometa bodo medsebojno sodelovale in se
dohodkovno povezovale na podlagi samoupravnega sporazuma, ki ga bo pripravila Poslovna skupnost za žičnice Slovenije. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se bo zavzemal za
zmanjšanje davčnih obveznosti in drugih obveznosti organizacijam združenega dela, upravljalkam žičnic.
68. člen
Banke bodo na področju turizma prednostno kreditirale do
višine 50% predračunske vrednosti 2investicijske programe
vključno s potrebno infrastrukturo ^, ki bodo ustrezali
naslednjim usmeritvam:
- izvozna usmerjenost in doseganje neto deviznih
učinkov,
- zagotavljanje večje kakovosti turističnih storitev,
- dograjevanje turističnih centrov in širitev turistične ponudbe,
- zagotavljanje pogojev za varstvo okolja.
23. Žičnice, marine, turistični &portno-rekre*cl|skl objekti, oprema za varstvo
okoga, maloprodajne zmogljivosti...
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Za pomembnejše naložbe, ki bodo izpolnjevale gornje
usmeritve bo Ljubljanska banka — Združena banka organizirala združevanje sredstev temeljnih bank, pri čemer se bodo
te naložbe določale na osnovi kriterijev in samoupravnega
sporazuma o združevanje sredstev temeljnih bank za razvoj
turizma v SR Sloveniji v obdobju 1986-1990, ki ga sklenejo
Ljubljanska banka - Združena banka, temeljne banke, organizacije združenega dela gostinstva in turizma Slovenije in
Splošno združenje gostinstva in turizma Slovenije.
Organizacije združenega dela turizma in gostinstva bodo z
Gospodarsko zbornico Slovenije izpeljale projekt računalniško podprtega informacijskega sistema, ki bo omogočil posodabljanje poslovanja organizacij združenega dela vključno s
trženjem.
69. člen
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se bo zavzemal za
nadaljnje uveljavljanje izvoznih spodbud in za priznavanje
olajšav pri davkih in prispevkih organizacijam združenega
dela in nosilcem osebnega dela s področja turizma.
Izvršni sveti Skupščin občin Mesta Ljubljana, Mesta Maribor, Obalne skupnosti Koper bodo pospešili urbanistično
urejanje prostora ter izdajo potrebnih dovoljenj za gradnjo
gostinskih in drugih turističnih objektov. Z ukrepi davčne
politike bodo spodbujali vlaganja v gostinske in turistične
objekte s pripadajočo infrastrukturo in s stimulativno ter
diferencirano davčno politiko na področju osebnega dela
pospeševali razvoj turističnih, gostinskih, servisnih, trgovskih
obratov ter obratov domače in umetne obrti. Zagotovili bodo
.pogoje za odpiranje obratovalnic na podlagi osebnega dela
za doseganje kakovostnejše turistične ponudbe. V turističnih
krajih bodo z odloki omogočili prilagoditev delovnega časa v
storitvenih dejavnostih potrebam turistov in v dogovoru z
večjimi trgovskimi zmogljivostmi poskrbeli, da bo zlasti v
centrih Ljubljana, Maribor, Koper, Portorož, ena od organizacij združenega dela obratovala v teku noči (drug store).
XI. DROBNO GOSPODARSTVO
Podpisniki: Gospodarska zbornica Slovenije, Zveza obrtnih
združenj Slovenije, Ljubljanska banka - Združena banka,
Temljne banke v Ljubljanski banki, Beograjska banka Temeljna banka Ljubljana, Jugobanka — Temeljna banka
Ljubljana, Izvršni sveti skupščin občin, izvršni sveti skupščine
mesta Ljubljane, Maribora in obalne skupnosti Koper, SOZD
Iskra, SOZD Gorenje, 00 TAM, SOZD Emona, DO Metalka,
SOZD Siovenijales, SOZD Mercator, SOZD Lesnina, SOZD
ZPS, SOZD IMP, DO Kovinotehna.
70. člen
Večje organizacije združenega dela, podpisnice tega dogovora, SOZD Iskra, SOZD Gorenje, DO TAM, SOZD Emona, DO
Metalka,, SOZD Siovenijales, SOZD Mercator, SOZD Lesnina,
SOZD ZPS, SOZD IMP in DO Kovinotehna in še druge OZD, ki
bodo v skladu s 154. členom tega dogovora naknadno prevzele obveznosti iz tega člena, bodo v sodelovanju z organizacijami združenega dela v njihovi sestavi zagotovile, da bodo v
okviru srednjeročnih planov teh organizacij oziroma v teku
njihovega izvajanja posebej opredeljeni proizvodni programi,
ki bodo v cilju prestrukturiranja proizvodnje ponuđeni interesentom s področja drobnega gospodarstva za kooperacijsko
sodelovanje. V zvezi s to nalogo bodo v svojih samoupravnih
sporazumih o temeljih planov posebej opredelili pogoje za to
sodelovanje, kot so pogoji za skupna vlaganja s kooperanti,
oblike in pogoji poslovnega in tehnično-tehnološkega sodelovanja pri organiziranju take proizvodnje ter za druge oblike
pomoči temelječe na poslovnemm interesu in za pospeševanje dela na domu.
Ker so za to potrebe in dani pogoji bodo organizacije
združenega dela v sestavi omenjenih organizacij ustanovile
temeljne organizacije kooperantov oziroma bodo tudi soustanovitelji novih enot drobnega gospodarstva, ki jih bodo
pogodbeno programsko vezale za dejavnost temeljne organizacije združenega dela.
V navedenem smislu bodo tudi izvršni sveti skupščin občin
v dogovorih o temeljih svojih planov vključili kot podpisnike
še druge organizacije združenega dela s svojega področja.
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71. člen
Izvršni sveti skupščin občin bodo ob sodelovanju krajevnih
skupnosti in obrtnih združenj ter OZD skrbeli, da bodo pokrite
tiste dejavnosti, ki služijo za zadovoljevanje neposrednih
potreb občanov.
72. člen
Izvršni sveti Skupščin občin bodo zagotovili posebne
davčne olajšave za ustanovitelje enot drobnega gospodarstva. Ob tem bodo s selektivno davčno politiko pospeševali
razvoj deficitarnih dejavnosti, odpiranje novih delovnih mest
in modernizacijo proizvodnje, ki prispeva k boljši plačilni
bilanci. Na osnovi dogovora o temeljih družbenega plana pa
bodo v zazidalnih načrtih občin predvideli lokacije za
poslovne prostore za osebne storitve in storitve gospodinstvom. Izvršni sveti Skupščin občin bodo poenostavili
postopke pri izdaji dovoljenj (zmanjšali število soglasij) in s
tem omogočili hitrejšo gradnjo objektov v drobnem gospodarstvu.
73. člen
Banke bodo prednostno kreditirale razvoj drobnega gospodarstva zlasti še kooperacijsko sodelovanje in ustanavljanje
novih enot drobnega gospodarstva, ki so pogodbeno-programsko povezane z temeljnimi organizacijami. Poslovne
banke v Sloveniji bodo ob sodelovanju Gospodarske zbornice
Slovenije in Zveze obrtnih združenj Slovenije ustanovile
posebno obrtno hranilnico in posojilnico z možnostjo kreditiranja in zavarovanja kreditov na hipotekami osnovi. Na podlagi Samoupravnega sporazuma s temeljnimi bankami Ljubljanske banke in Beograjske banke - temeljne banke Ljubljana, Jugobanke - temeljne banke Ljubljana in poštno hranilne službe, bo obrtna hranilnica in posojilnica svoje tekoče
poslovanje na terenu opravljala prek njihovih poslovnih enot.
74. člen
Zveza obrtnih združenj Slovenije bo zagotovila v svojih
programih ali pa s posebno organizacijsko enoto pravno
pomoč samostojnim obrtnikom pri sklepanju dolgoročnih
kooperacijskih pogodb in drugih oblik poslovnega sodelovanja z OZD. Ta organizacija enota bo poskrbela tudi za izdajo
posebnega priročnika s primeri kooperacijskih, najemnih in
drugih pogodb.
XII. STANOVANJSKO IN KOMUNALNO
GOSPODARSTVO
Podpisniki: Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije, Zveza
komunalnih skupnosti Slovenije, Zveza vodnih skupnosti Slovenije, Medobčinske gospodarske zbornice, Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije, izvršni sveti skupščin občin, mesta
Ljubljane in Maribora, Obalne skupnosti Koper, temeljne
banke v Ljubljanski banki, Ljubljanska banka - združena
banka, Jugobanka - temeljna banka Ljubljana, Beograjska
banka - temeljna banka Ljubljana.
75. člen
Izvršni sveti Skupščin občin, mesta Ljubljana in Maribor ter
Obalne skupnosti Koper bodo v okviru svojih planskih aktov
opredelili prednostna območja za kompleksno stanovanjsko
in ostalo graditev; za racionalizacijo stroškov infrastrukturnega opremljanja bodo preko skladov stavbnih zemljišč zagotavljali pravočasno pridobivanje zemljišč v skladu s predvidenim obsegom družbeno usmerjene gradnje in koordinirale
delo izvajalcev pri opremljanju zemljišč, na osnovi enotne
metodologije izkazovanja podatkov pa celovito načrtovanje in
spremljanje stanja infrastrukturnih sistemov in prostora.
76. člen
Občinske samoupravne stanovanjske skupnosti bodo na
podlagi enotne metodologije, ki jo zagotovi Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije, evidentirale stanje, potrebe in kriterije ter na teh osnovah oblikovale dolgoročne programe prenove stanovanjskega fonda.
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77. člen
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo zagotovil sprejem
normativnih aktov za urejanje pravno-lastniških odnosov pri
prenovi in pri pridobivanju novih stanovanjskih površin na
obstoječih objektih, kot tudi normativno ureditev za prodajo
posameznih družbenih stanovanj občanom.
78. člen
Občinske stanovanjske skupnosti bodo strokovno in organizacijsko pospeševale takšno interesno povezovanje delovnih organizacij, ki bo s tekočim združevanjem in uporabo
namenskih sredstev omogočilo učinkovitejše reševanje stanovanjskih potreb udeležencev; za pospeševanje zamenjav
stanovanj bodo stanovanjske skupnosti zagotovile celovito
evidenco potreb in možnosti zamenjav v okviru obstoječega
stanovanjskega fonda.
79. člen
Občinske samoupravne stanovanjske skupnosti, Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije ter Izvršni sveti Skupščin občin,
mest Ljubljana in Maribora ter Obalne skupnosti Koper bodo
v okviru svojih pristojnosti uresničevali politiko postopne"
realne rasti stanarin in jo v okviru Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije usklajevale na podlagi enotnih izhodišč tako,
da bo najkasneje do leta 1990 dosežen nivo enostavne reprodukcije v stanovanjskem gospodarstvu.
80. člen
Na podlagi enotne metodologije bodo pristojni republiški
upravni organi, občinske samoupravne stanovanjske skupnosti in Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije zagotovili izvajanje skupnih nalog pri načrtovanju, vzpostavljanju in delovanju informacijskega sistema stanovanjskega gospodarstva v
SR Sloveniji.
81. člen
Komunalne skupnosti bodo do leta 1987 pripravile programe potrebne prenove in dograjevanja obstoječih komunalnih naprav in sistemov za delovanje v vseh razmerah. V
samoupravnih sporazumih o temeljih planov komunalnih
skupnosti in v sodelovanju z vodnimi skupnostmi bodo zagotovljena sredstva za enakomernejšo in kvalitetnejšo oskrbo s
komunalnimi storitvami in za zmanjšanje onesnaževanja
preko kritične meje.
82. člen
Izvršni sveti Skupščin občin, mest Ljubljana in Maribor ter
Obalne skupnosti Koper bodo za racionalizacijo delovanja in
kvalitetnejšo oskrbo v svojih planskih dokumentih predvideli
povezovanje komunalnih sistemov in organizacij v okviru
medobčinskega sodelovanja na osnovi kriterijev ekonomije
obsega, naravnih danosti, optimizacije oskrbe, zaščite okolja
in racionalne predelave ter gospodarne izrabe komunalnih
odpadkov.
83. člen
Izvršni sveti Skupščin občin, mest Ljubljana in Maribor ter
Obalne skupnosti Koper bodo v okviru medobčinskega sodelovanja in ob sodelovanju Medobčinskih gospodarskih zbornic pobudniki za oblikovanje celovitega sistema zbiranja in
reciklaže komunalnih odpadkov.24)
84. člen
Komunalne skupnosti, Izvršni sveti Skupščin občin, mest
Ljubljana in Maribor ter obalne skupnosti Koper bodo v okviru
svojih pristojnosti in na podlagi enotnih izhodišč, dogovorjenih v okviru Zveze komunalnih skupnosti Slovenije, zagotavljali rast cen komunalnih storitev nad splošno rastjo cen in
tako zagotovili uskladitev cen s stroški enostavne reprodukcije v komunalnem gospodarstvu.
85. člen
Zveza komunalnih skupnosti Slovenije bo do leta 1987
uveljavila enotno metodologijo izkazovanja podatkov, ki bo
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osnovna za kvalitetno spremljanje stanja in načrtovanje razvoja komunalnih sistemov in dejavnosti.
86. člen
Zveza komunalnih skupnosti Slovenije se bo skupaj z
občinskimi komunalnimi skupnostmi in pristojnimi geodetskimi upravami strokovno in materialno vključila v izdelavo
katastra komunalnih objektov in naprav.
87. člen
Banke bodo za kreditiranje stanovanjskega in kooriunalnega gospodarstva namenjale sredstva v višini 20% od stanja
kratkoročnih dinarskih vlog občanov, v kolikor bo to dopuščala kreditno-denarna politika in v kolikor bo obstajala
potreba po tovrstnem kreditiranju. Dograjevale bodo sistem
kreditiranja stanovanjskega in komunalnega gospodarstva in
uveljavljale stimulativnejše oblike varčevanja.
XIII. DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Podpisniki: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, izvršni
sveti skupščin občin, Mesta Ljubljane, Mesta Maribor in
Obalne skupnosti Koper, Izobraževalna skupnost Slovenije,
Posebne izobraževalne skupnosti, Raziskovalna skupnost
Slovenije, Posebne raziskovalne skupnosti, Kulturna skupnost Slovenije, Zdravstvena skupnost Slovenije, Skupnost
otroškega varstva Slovenije, Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji, Skupnost socialnega
skrbstva SR Slovenije, Skupnost socialnega varstva Slovenije,
Zveza skupnosti za zaposlovanje SR Slovenije, Telesno-kulturna skupnost Slovenije, Skupščina udeležencev družbenega dogovora o štipendijski politiki, Zveza stanovanjskih
skupnosti Slovenije.
88. člen
Izobraževalna skupnost Slovenije, Raziskovalna skupnost
Slovenije in Kulturna skupnost Slovenije bodo na podlagi
svojih samoupravnih sporazumov o temeljih planov ter Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije, v okviru republiškega proračuna, na podlagi:
- prioritete določene v samoupravni interesni skupnosti
- deleža sredstev, ki se zagotavlja iz drugih virov
- odstotka izvršenih del pri investicijah, ki so že v teku
- pripravljenosti investicijske dokumentacije ter
- upoštevaje širše družbene prioritete
V obdobju 1986-1990 investirali v izgradnjo oziroma
dokončanje naslednjih objektov:
Narodna univerzitetna knjižnica - Izobraževalna skupnost
Slovenije.
Univerzitetna knjižnica Maribor - Izobraževalna skupnost
Slovenije.
Centralna tehnična knjižnica - Raziskovalna skupnost Slovenije.
Slovenska akademija znanosti in umetnosti - Raziskovalna
skupnost Slovenije.
Slovensko narodno gledališče Maribor - Kulturna skupnost Slovenije.
Narodni muzej - Kulturna skupnost Slovenije.
Muzej ljudske revolucije Slovenije - Kulturna skupnost
Slovenije, Izvršni svet SR Slovenije.
Biološko središče - Izobraževalna skupnost Slovenije.
Investiranje iz tega programa se ne more pričeti, dokler niso
v planih in programih samoupravnih interesnih skupnosti
zagotovljena sredstva za izvedbo programa izvajalske organizacije, kateri bo objekt, pridobljen z investicijo dan v upravljanje.
Samoupravne interesne skupnosti iz predhodnega
odstavka in Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bodo oblikovali odbor za izvedbo naložb iz prejšnjega odstavka in Predklinični inštitut medicinske fakultete.
Zdravstvene skupnosti bodo v letu 1986 združile namenska
sredstva za izvršitev obveznosti sprejete s samoupravnim
sporazumom o temeljih plana v preteklem obdobju za dokon24. Tak sistem naj omogoil ekonomično organizacijo zbiranja, sortiranja In
distribucija sekundarnih surovin uporabnikom v Industriji, kmetijstvu In energe15

čanje kirurškega bloka Splošne bolnišnice Murska Sobota in
predkliničnih inštitutov medicinske fakultete.
Na podlagi programa investicij, sprejetega s samoupravnim
sporazumom o temeljih plana samoupravnih interesnih skupnosti, bodo v izvajalskih organizacijah združenega dela pripravili in sprejeli samoupravne sporazume o združevanju
sredstev amortizacije.
Izvršni sveti skupščin občin, mest Ljubljane in Maribora in
Obalne skupnosti bodo zagotovili, da se s samoprispevki za
investicije na območju občin v obdobju 1986 do 1990 ne bo
združeval večji delež sredstev iz osebnega dohodka kot je
predvideno v planu občine.

Spremembe obveznosti v tekočem letu v primerjavi s preteklim letom, ki izhajajo iz letnih solidarnostnih bilanc in bilanc
za tiste skupne naloge, ki so opredeljene z zakonom (v nadaljnjem: solidarnost), se upoštevajo pri izračunu omejevanih
sre Jstev za skupno porabo v občinah.
V omejevanje izvirnih sredstev skupne porabe v občini se
ne všteje njihovo povečanje, ki je posledica povečane obveznosti za solidarnost in zmanjševanje sredstev, ki jih občina
prejme za uresničevanje solidarnosti.
V omejevanje izvirnih sredstev skupne porabe v občini se
všteje zmanjšanje obveznosti za solidarnost in povečanje
sredstev, ki jih občina prejme za uresničevanje solidarnosti.

89. člen
Republiške samoupravne interesne skupnosti bodo
postopno vračunavale v ceno storitev usklajevanje ravni osebnih dohodkov izvajalcev z ravnijo osebnih dohodkov delavcev
v gospodarstvu, tako da bi jih konec leta 1986 izenačili.
Republiške samoupravne interesne skupnosti bodo v ceno
storitev vračunavale celotno amortizacijo za opremo že v letu
1986, amortizacijo za gradbene objekte pa v prvih dveh letih
novega srednjeročnega obdobja najmanj v enakem odstotku
kot v letu 1985, od leta 1988 pa v celotnem znesku. Republiške
samoupravne interesne skupnosti lahko vračunavajo v ceno
storitev v letih 1986 in 1987 tudi manjši odstotek amortizacije
za gradbene objekte kot v letu 1985 s tem, da razliko namenijo
za investicijsko vzdrževanje. Republiške samoupravne interesne skupnosti bodo organizacijam iz prvega odstavka 88.
člena vračunavale pospešeno amortizacijo.

93. člen
Posebne izobraževalne skupnosti bodo na podlagi svojih
samoupravnih sporazumov o temeljih planov v sporazumu o
usklajevanju planov izobraževalnih skupnosti v obdobju
1986—1990 zagotovile medsebojno usklajen obseg financiranja izobraževanja učencev in študentov in ga opredelila za
vsako posebno izobraževalno skupnost posebej. V tem okviru
bodo omogočile vpis v 1. letnike usmerjenega izobraževanja
naslednjemu številu učencev in študentov:

90. člen
Vrednosti programov in nalog, ki so jo določili udeleženci
samoupravnih sporazumov o temeljih planov, bodo samoupravne interesne skupnosti revalorizirale v materialnih okvirih, določenih z resolucijo, razen če za posamezne primere ne
bo drugače določeno:
1. V ceni planirani del sredstev za osebne dohodke izvajalcev in sklade skupne porabe bodo za zagotovljene programe
in solidarnost valorizirale skladno z rastjo poprečnega nominalnega osebnega dohodka na zaposlenega v gospodarstvu v
SR Sloveniji. Sredstva za osebne prejemke iz naslova socialnih pravic bodo samoupravne interesne skupnosti valorizirale
skladno z rastjo poprečnega nominalnega osebnega dohodka
na zaposlenega v SR Sloveniji;
2. Ostale elemente v ceni zagotovljenih programov bodo
povečevale skladno z rastjo cen na drobno.
3. Samoupravne interesne skupnosti bodo lahko revalorizirale svoje programe med letom po periodičnih obračunih,
celoletno pa po zaključnem računu.
91. člen
Izvršni svet občin bodo predlagali, da bodo smiselno enaka
določila kot so v 88., 89. in 90. člena sprejeli tudi v občinski
dogovor o temeljih družbenega plana.
92. člen
Izobraževalna skupnost Slovenije, Zdravstvena skupnost
Slovenije, Skupnost otroškega varstva Slovenije, Skupnost
socialnega skrbstva Slovenije in Zveza skupnosti za zaposlovanje SR Slovenije bodo s samoupravnimi sporazumi med
občinskimi skupnostmi uresničevale načelo solidarnosti.
Zagotovljeni program bo temeljil na vsebini in obsegu opredeljenim z zakonom ali podzakonskimi akti, vrednost pa na
minimalnih elementih, dogovorjenih v skupnostih.
Vse občinske samoupravne interesne skupnosti bodo sredstva za zagotovljene programe združevale po enotnih merilih.
Sredstva solidarnosti bodo prejemali v občinah, kjer po enotnih merilih ne združijo dovolj sredstev za njihov zagotovljeni
program. Samoupravne interesne skupnosti posameznih
dejavnosti bodo v samoupravnih sporazumih iz 1. odstavka
tega člena opredelile kriterije upravičenosti do sredstev solidarnosti in kriterije, po katerih se določa obveznost združevanja sredstev za solidarnost.
Skupnost socialnega varstva bo spremljala uveljavljanje
samoupravnega sporazuma o uresničevanju socialnovarstvenih pravic in uskladila merila za uresničevanje solidarnosti na
področju socialnega varstva.
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Izobraževanje pred vstopom v delo:
Vpis v 1. letnike usmerjenega izobraževanja v
obdobju 1986-1990
Posebna izobraževalna
skupnost za

agroživilstvo
gozdarstvo
rudarsko in geol.
kov. pred. ind. in
metalurgijo
kemijo, farmac.,
gumar, in nekov.
elektroteh. in rač. usm.
gradbeništvo
lesarstvo
tisk in papir
usnjarsko in
usnj. pred. ind.
tekstilno usm.
promet in zveze
ekonom, usm.
gostinstvo in turizem
zdrav, varstvo
kultura
ped. usm.
družbosl. usm.
Izobr. sk. Slov.
Skupaj

Srednje Višje in Skupaj Sred. za
šolstvo visoko
izvedbo
šolstvo
vzg.
izobraž.
* progr. v
milj. din
7.950 2.750 10.700 7.902,4
600
300
900
918
2.220
350 2.570 2.049
31.140

4.990 36.130 20.224

4.200
14.190
7.800
5.160
1.350

3.050 7.250 4.646
6.010 20.200 11.182
3.000 10.800 6.757
500 5.660 2.789
1.350
775

1.650
150 1.800
875
7.050
910 7.960 4.057
4.560 1.000 5.560 2.948
15.150 6.010 21.160 9.805
6.300
150 6.450 3.107
3.930 2.000 5.930 7.539
1.590
750 2.340 3.393,6
5.250 6.740 11.980 10.986
8.400 5.350 13.750 7.108
8.430 1.500 9.930 7.321
136.920 45.510 182.430 114.382

Izobraževanje ob delu:
Vpis v 1. letnike usmerjenega izobraževanja v
obdobju 1986—1990
Posebna izobraževalna
skupnost za
agroživilstvo
gozdarstvo
rudar, in geol. usm.
kov. pred. ind. in
metalurgijo
kem., farmac.,
gumar, in nekov.
elektroteh. in rač.

Srednje
šolstvo

Skupaj:

1.800

Višje in
visoko
šolstvo
660
100
140

12.150

3.600

15.750

2.400
1.650

1.000
1.000

3.400
2.650

1.500

2.160
100
1.940

priloga poročevalca

gradbeništvo
lesarstvo
tiska in papirja
usnj. in usnj.
pred. ind.
tekstilne usm.
promet in zveze
ekonomsko usm.
gostinstvo in tur.
zdrav, varstva
kulturo
ped. usm.
družbosl. usm.
Izobr. sk. Slov.
Skupaj

2.850
600
300

1.000
160
50

3.850
760
350

450
3.150
8.400
4.200
2.700
150

50
500
580
3.000
160
600
100
3.200
4.000
100
20.000

500
3.650
8.980
7.200
2.860
750
100
3.950
5.950
100
65.000

750
1.950
45.000

94. člen
Posebne izobraževalne skupnosti bodo na podlagi samoupravnih sporazumov o temeljih planov združile sredstva in jih
namenile za posodobitev opreme na področju usmerjenega
izobraževanja v znesku 1.250 milj. din.
95. člen
Izobraževalna skupnost Slovenije bo na podlagi samoupravnega sporazuma o temeljih plana zagotovila združevanje
sredstev za:
- financiranje dejavnosti šolstva narodnosti in dvojezičnega šolstva v znesku 1.501,6 milj. din
- financiranje izobraževanja otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, za kar bo v planskem
obdobju namenjeno 6.693 milj. din
- sofinanciranje izobraževanja otrok delavcev, ki so na
začasnem delu v tujini, za kar bo v planskem obdobju namenila 517,4 milj. din
- sofinanciranje vsakodnevnih prevozov učencev in študentov v usmerjenem izobraževanju, za kar bo v tem planskem obdobju namenila 3.134 milj. din.
96. člen
Izobraževalna skupnost Slovenije bo sprejela program za
izboljšanje prostorskih pogojev zavodov za usposabljanje
mladine z motnjami v telesnem in duševnem razvoju. Sredstva
v višini 4,6 mlrd. din bodo zagotovljena na podlagi samoupravnega sporazuma z Zvezo stanovanjskih skupnosti Slovenije.
97. člen
Udeleženci družbenega dogovora o štipendijski politiki in
samoupravnega sporazuma o štipendiranju v občini bomo s
štipendiranjem čimbolj izenačevali materialne možnosti mladih za šolanje in zagotavljali kadrovsko reprodukcijo skladno
s cilji srednjeročnega in dolgoročnega plana družbenega
razvoja. Ob tem bomo nadalje krepili delež kadrovskih štipendistov v 6kviru vseh štipendistov v republiki in delež štipendistov za V., VI. in VII. stopnjo zahtevnosti.
98. člen
Izvršni sveti skupščin mesta Ljubljana, Maribora, Obalne
skupnosti in tistih občin, ki so soustanoviteljice srednjih šol,
bodo v sodelovanju s šolami, domovi za učence, drugimi
organizacijami združenega dela in pristojnimi samoupravnimi
interesnimi skupnostmi, na svojem območju omogočile, da
bodo učenci v šolah ali v bližnji okolici imeli z družbeno
prehrano zagotovljen topel obrok.
99. člen
Za posodabljanje raziskovalne opreme v raziskovalnih
organizacijah, ki izvajajo skupni raziskovalni program, bo
Raziskovalna skupnost Slovenije namenila 4.625 mio din.
Posebne izobraževalne skupnosti bodo za potrebe raziskovalnega dela v okviru pedagoškega procesa v visokem šolstvu
namenile za raziskovalno opremo 2.500 mio din.
Raziskovalna skupnost Slovenije in Izobraževalna skupnost
Slovenije bosta za izvedbo prvega odstavka tega člena priprapriloga poročevalca

vili usklajen program opremljanja ter razporeditev opreme
vezale predvsem na tiste programe, ki krepijo vzgojo raziskovalno usposobljenih delavcev in s tem podpirajo inovacijsko
delo na skupnih razvojnih projektih. Obseg teh sredstev pa se
bo povečal z dodatnim združevanjem sredstev s strani nosilcev razvojnih projektov.
100. člen
Raziskovalna skupnost Slovenije bo v skupni raziskovalni
program vključila raziskave na področju družbenih in humanističnih ved, ki so skupnega pomena za krepitev nacionalne
kulturne zavesti in temeljne raziskave v naravoslovnih, tehničnih, biotehničnih in medicinskih vedah. V okviru teh raziskav
se bo do leta 1990 raziskovalno usposobilo 2000 ljudi. Usposabljanje bo potekalo v raziskovalnih skupinah; mentorji, ki
bodo vodili usposabljanje pa bodo izhajali iz znanstveno
raziskovalnih organizacij, raziskovalnih enot in iz visokošolskih organizacij združenega dela. Raziskovalne skupine se
bodo vključevale v razreševanje konkretne razvojne problematike materialne in nematerialne proizvodnje.
V ta namen bo zagotovila v obdobju 1986-1990 48.100 mio
din.
101. člen
V posebnih raziskovalnih skupnostih bodo s prispevno
stopnjo združena sredstva namenjali za sofinanciranje raziskav, ki so sestavina razvojnih projektov združenega dela in
družbeno-političnih skupnosti. Pri tem bodo imeli prednost
tisti razvojni projekti, ki so večjega pomena za prestrukturiranje družbe v skladu z družbeno razvojno strategijo.
Za sofinanciranje raziskav v razvojnih projektih bodo
posebne raziskovalne skupnosti združile v obdobiu
1986-1990 7.770 mio din.
102. člen
Raziskovalna skupnost Slovenije bo Enoti za odkrivanje in
raziskovanje surovin splošnega pomena zagotovila največ
10% od celotnih sredstev za izvedbo njenega programa, večji
del pa bodo neposredno zagotovile organizacije združenega
dela, katerih dejavnost je povezana z izkoriščanjem rezultatov
teh raziskav. Za odkrivanje, raziskovanje in ohranjanje osnovnih proizvodnih zmožnosti rudnikov kovinsko mineralnih
surovin (Idrija, Mežica) bo Raziskovalna skupnost Slovenije
po posebnem programu preko Enote zagotovila dodatna
sredstva.
103. člen
Kulturna skupnost Slovenije bo za delovanje tistih kulturnih
institucij, ki so za nacionalno samobitnost in samostojnost
najpomembnejše, ter dejavnosti, ki ohranjajo slovensko identiteto in kulturni spomin:
- pospeševala izdajanje izvirnih in prevodnih leposlovnih
in družboslovnih del, podpirala izhajanje periodičnega tiska
ter zagotavljala večji odkup knjiq za splošnoizobraževalne
knjižnice, za kar bo v obdobju 1986 - 1S90 zagotovila 3 098
mio din
- podpirala zaščito naravne in kulturne dediščine in najpomembnejših kulturnih spomenikov v Sloveniji ter prevzela
celotni nadzor nad temi spomeniki, za kar bo namenila 3.801
mio din;
- pospeševala kulturno dejavnost madžarske in italijanske
narodnosti v Sloveniji, kulturno dejavnost vseh Slovencev
zunaj domovine, kulturno izmenjavo med narodi v Jugoslaviji
ter v svetu, za kar bo namenila 437 mio din.
104. člen
Zdravstvena skupnost Slovenije bo opredelila raven zdravstvenega varstva, ki bo v letih 1986-1990 postopno zagotovljena vsem uporabnikom v naši republiki.
105. člen
Občinske zdravstvene skupnosti bodo na podlagi samoupravnega sporazuma o usklajevanju planov uresničevale v
okviru Zdravstvene skupnosti Slovenije po načelu vzajemnosti naslednje skupne naloge:
- zagotavljanje nujnih zdravstvenih storitev osebam nez17

nanega prebivališča in tujim državljanom;
- uresničevanje svobodne menjave dela z društvi in organizacijami, ki opravljajo zdravstvene storitve skupnega
pomena za vso republiko;
- skupne naloge zdravstvenih skupnosti na področju ljudske obrambe in družbene samozaščite;
- razvoj in delovanje zdravstveno informativnega sistema
skupnega pomena;
- sofinanciranje zdravstveno vzgojnih prispevkov v sredstvih javnega obveščanja;
- raziskovalne naloge skupnega pomena zlasti s področja
družbenoekonomskih odnosov zdravstvenega varstva in dolgoročne razvojno raziskovalne naloge s področja epidemiologije in preventive pri nas najbolj razširjenih bolezni;
- uresničevanje svobodne menjave dela za dogovorjen del
storitev skupnega pomena;
- druge dogovorjene naloge.
Sredstva za naloge skupnega pomena v višini 1.727,2 mio
din bodo združevale vse občinske zdravstvene skupnosti po
enotnih merilih.
106. člen
1. Skupnost otroškega varstva bo iz združenih sredstev v
obdobju 1986-1990 zagotovila:
- 100% nadomestilo osebnega dohodka ob porodu, ter za
nego in varstvo otroka zaposlenim upravičencem v trajanju
365 dni
- družbeno pomoč ob porodu ter za nego in varstvo
otroka iskalkam zaposlitve, študentkam in učenkam v srednjem usmerjenem izobraževanju, ki imajo stalno prebivališče
na območju SR Slovenije, za dobo 84 dni in v višini 50%
poprečnega čistega osebnega dohodka v preteklem letu v
republiki;
Za ti dve nalogi bo potrebno združiti 55.619 mio din:
- pomoč pri opremi za novorojenca v Sloveniji, za kar bo
potrebno združiti 2.122 mio din.
2. S solidarnostjo med občinskimi skupnostmi otroškega
varstva bo skupnost otroškega varstva Slovenije v obdobju
1986-1990, zagotovila družbene pomoči otrokom do dogovorjene ravni socialne varnosti skladno z določili Samoupravnega sporazuma o uresničevanju socialnovarstvenih pravic,
za kar bo potrebno združiti 36.956 mio din.
107. člen
Skupnost socialnega skrbstva bo s solidarnostjo med
občinskimi skupnostmi v obdobju 1986-1990 zagotovila
občanom, ki so nesposobni za pridobitno delo in brez sredstev za preživljanje, dogovorjeno raven socialne varnosti po
merilih in v višini, opredeljeni v samoupravnem sporazumu o
uresničevanju socialnovarstvenih pravic in sicer:
- družbene denarne pomoči, ki upravičencem predstavljajo edini ali dopolnilni virsredstev za preživljanje, za kar bo
potrebno združiti 4.652 mio din ter
- kritje dela oskrbnih stroškov v splošnih in posebnih
socialnih zavodih, za kar bo potrebno združiti 4.150 mio din.
108. člen
Skupnost socialnega varstva Slovenije bo na podlagi samoupravnega sporazuma o socialni varnosti v Sloveniji v
obdobju 1986-1990 oblikovala take programe socialne varnosti, ki bodo spodbujali k uspešnejšemu delu in večji produktivnosti, na podlagi katere si bodo delavci in delovni ljudje
zagotavljali socialno varnost predvsem z lastnim delom.
109. člen
Poleg pravic delavcev za primer brezposelnosti, ki se zagotavljajo na solidarnostni osnovi v skladu z zakonom, bodo
občinske skupnosti za zaposlovanje s sistemom solidarnosti
zagotavljale tudi uresničevanje pravic brezposelnih oseb do
priprave na zaposlitev (preusposabljanje in prekvalifikacije)
ter pravice invalidnih oseb do delovne usposobitve in zaposlitve.
110. člen
Na podlagi samoupravnega sporazuma o skupnih nalogah
občinskih telesnokulturnih skupnosti bo Telesnokulturna
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skupnost Slovenije namenila posebno pozornost množičnim
oblikam športne aktivnosti otrok in mladine. Pri razvoju
vrhunskega športa bo uveljavljala prednostne programe, s
katerimi bo zagotavljala kontinuiran proces vzgoje, usmerjanja in športnega treniranja nadarjenih mladih športnikov in
jim omogočala doseganje vrhunskih rezultatov. Za te naloge
bodo delovni ljudje po telesnokulturnih skupnostih občin v
obdobju 1986-1990 združili 2.002,1 mio dinarjev.
111. člen
Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja bo v
skladu z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in v skladu z družbenim dogovorom o usklajevanju pokojnin tekoče usklajevala pokojnine z rastjo poprečnega čistega
osebnega dohodka na zaposlenega.
V skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja se
bodo združevala sredstva za gradnjo domov za upokojence in
sicer v višini 1,5% od osnove, ki jo predstavljajo izplačane
pokojnine in varstveni dodatki.
V okviru sredstev, ki jih bo skupnost združevala, bo zaradi
izboljšanja likvidnostnega položaja in stabilnega financiranja
zagotovila postopno povečevanje sredstev rezerv, tako da
bodo leta 1990 ta sredstva znašala 8% letnih odhodkov skupnosti.
Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR
Sloveniji bo v obdobju 1986-1990 zagotavljala sredstva za
usposabljanje otrok, mladostnikov in mlajših polnoletnih
oseb motenih v telesnem in duševnem razvoju, tistih staršev,
ki so zaposleni na območju SR Slovenije, stalno prebivališče
pa imajo v drugih republikah.
V ta namen bo Skupnost pokojninskega in invalidskega
zavarovanja zagotovila sredstva v višini 37,5 mio din.
XIV. SKLADNEJŠI REGIONALNI RAZVOJ
Podpisniki: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, izvršni
sveti skupščin občin, Mesta Ljubljane, Mesta Maribor in
obalne skupnosti Koper, Gospodarska zbornica Slovenije,
Ljubljanska banka - Združena banka, Temeljne banke v Ljubljanski banki, Beograjska banka - Temeljna banka Ljubljana,
Jugobanka - temeljna banka Ljubljana, Skupnost za ceste
Slovenije, EGS - sestavljena organizacija elektrogospodarstva, Posebna samoupravna interesna skupnost za elektrogospodarstvo in premogovništvo Slovenije, Zveza vodnih skupnosti Slovenije, združene PTT organizacije Slovenije, Samoupravna interesna skupnost PTT prometa, Zveza stanovanjskih
skupnosti Slovenije, Izobraževalna skupnost Slovenije, Zdravstvena skupnost Slovenije, Skupnost otroškega varstva Slovenije, Zveza skupnosti SR Slovenije za zaposlovanje, Skupnost
socialnega skrbstva Slovenije, Kulturna skupnost Slovenije,
Raziskovalna skupnost Slovenije, Telesnokulturna skupnost
Slovenije in Zveza socialistične mladine Slovenije.
112. član
Izvršni sveti Skupščin občin, Mesta Ljubljana, Mesta Maribor in Obalne skupnosti Koper bodo neposredno in v okviru
medobčinskega sodelovanja uresničevali politiko skladnejšega regionalnega razvoja ter s tem namenom:
- skrbeli za hitrejši razvoj manj razvitih območij na svojem
območju na osnovi odloka Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije o območjih, ki štejejo za manj razvita, kot tudi
drugih manj razvitih, zlasti hribovitih območij, ki jih bodo
opredelili v svojih planskih aktih; pri tem bodo koordinirale
aktivnosti na osnovi dogovorov o skupnih temeljih planov v
okviru medobčinskega sodelovanja; z davčno, urbanistično in
lokacijsko politiko bodo krepile interes za vlaganja na manj
razvita območja;
113. člen
Na podlagi samoupravnih sporazumov o temeljih svojih
planov bodo samoupravne interesne skupnosti na področju
materialne proizvodnje skrbele za pospešen razvoj infrastrukturnoga omrežja na manj razvitih območjih in na območjih v
prehodnem obdobju, in sicer:
Skupnost za ceste Slovenije bo v obdobju 1986-1990
dodatno zagotovila 350 mio din letno za modernizacijo regipriloga poročevalca

onalnega in lokalnega cestnega omrežja na manj razvitih in
manj razvitih obmejnih območjih.
EGS - sestavljena organizacija elektrogospodarstva Slovenije bo prioritetno usmerjala sredstva za gradnjo objektov
distribucije napetosti 0,4-20 KV na manj razvitih območjih. V
ta namen bo Posebna samoupravna interesna skupnost za
elektrogospodarstvo in premogovništvo SR Slovenije na podlagi samoupravnega sporazuma o združevanju sredstev
dodatno zagotovila sredstva v višini 476 mio din.
Zveza vodnih skupnosti Slovenije bo skrbela za usklajen
razvoj vodnogospodarskih objektov na manj razvitih območjih ter v ta namen usmerila 20% sredstev, ki bodo v SR
Sloveniji razpoložljiva za vodno gospodarstvo, na ta območja.
Združene PTT organizacije Slovenije in Samoupravna interesna skupnost za PTT promet Slovenije bodo v obdobju
1986-1990 zagotovile hitrejši razvoj PTT zmogljivosti
na manj
razvitih območjih z vlaganji 5570 mio din 2S.
Poleg tega bodo Skupnost za ceste Slovenije, Posebna
samoupravna interesna skupnost za elektrogospodarstvo in
premogovništvo Slovenije in Zveza vodnih skupnosti Slovenije z združenimi sredstvi sodelovale pri izgradnji infrastrukturnih objektov, ki so neposredno povezani z izgradnjo novih
gospodarskih zmogljivosti na teh območjih.
Na podlagi samoupravnih sporazumov o temeljih svojih
planov bodo Izboraževalna skupnost Slovenije, Zdravstvena
skupnost Slovenije, Skupnost otroškega varstva Slovenije,
Zveza skupnosti za zaposlovanje SR Slovenije in Skupnost
socialnega skrbstva Slovenije v okviru solidarnostnega združenja sredstev za izvajanje zagotovljenih programov skrbele
za izenačevanje pogojev življenja in dela prebivalcev na manj
razvitih območjih. Manj razvite občine in občine z manj razvitimi obmejnimi in geografskimi območji bodo imele ugodnejši tretman kot druge občine, ki so upravičene do solidarnosnih sredstev, s tem da bo uveljavljen diferenciran pristop
tudi med manj razvitimi občinami in občinami z manj razvitimi
obmejnimi oziroma geografskimi območji.
izobraževalna skupnost Slovenije bo letno namenila vzajemno združena sredstva
občinskih izobraževalnih skupnosti
za izgradnjo 2000 m2 osnovnošolskega prostora na manj
razvitih območjih.
Zveza skupnosti za zaposlovanje bo v skladu z družbenim
dogovorom o štipendijski politiki v SR Sloveniji in samoupravnimi sporazumi o štipendiranju v občinah s solidarnostnim
združenjem sredstev za gotavljala večje štipendiranje iz združenih sredstev v manj razvitih območjih, v občinah s slabšo
kadrovsko strukturo in v občinah, kjer je delež učencev, ki se
po končanem osnovnem šolanju ne vključijo v usmerjeno
izobraževanje, večji od slovenskega povprečja.
Kulturna skupnost Slovenije bo pospeševala kulturno
dejavnost na manj razvitih območjih in za to namenila kot
solidarnostno pomoč okoli 0,8% vseh sredstev za kulturno
dejavnost.
Raziskovalna skupnost Slovenije bo sofinancirala raziskovalni del razvojnih programov, ki so osnova za pripravo investicijskih projektov na manj razvitih območjih.
Telesnokulturna skupnost Slovenije bo v okviru solidarnostnih sredstev namenila za štipendiranje študentov, šolanje
amaterskih strokovnih kadrov in investicijsko vzdrževanje
objektov na manj razvitih območjih letno okoli 3 mio din.
Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije bo zagotovila, da
bodo samoupravne stanovanjske skupnosti v SR Sloveniji
združevale sredstva po stopnji 0,02% na osnovi BOD iz
čistega dohodka. Ta sredstva bodo namenjena za reševanje
stanovanjskih potreb kadrov na manj razvitih območjih.
Naloge iz tega člena bodo podpisniki izvajali tudi na
območjih v prehodnem obdobju.
115. člen
Splošna združenja in gospodarske zbornice bodo:
spodbujale in povezovale interese organizacij združenega dela za vlaganja na manj razvita območja; pospeševale
bodo najrazličnejše oblike sodelovanja organizacij združenega dela iz razvitih in manj razvitih območij, zlasti pri razvojno-raziskovalnem delu, prenosu tehnologij, usmerjanju in
izobraževanju kadrov, organizaciji dela itd.;
- v sodelovanju z Izvršnimi sveti Skupščin občin pripravljale informacije o pogojih in možnostih investiranja na posameznih območjih;
priloga poročevalca

- ob upoštevanju dogovorjenih investicijskih kriterijev
sodelovale z organizacijami združenega dela, bankami in
skupnostmi za zaposlovanje pri oblikovanju kvalitetnih razvojnih programov, ki bodo osnova za skupna vlaganja na
manj razvitih območjih.
116. člen
Banke bodo pospeševale vlaganja na manj razvita območja
s tem, da bodo:
- pri novih vlaganjih na manj razvitih in hribovitih območjih
dovoljevale najvišjo možno udeležbo dopolnilnih sredstev
bank;
- dajale ugodnejše kreditne pogoje (rok vračila, odlog
vračila, ugodnejša obrestna mera) za posamezne namene, ko
gre za naložbe na manj razvitih območjih, pri čemer bodo
kreditni pogoji za občino Lenart in obmejna območja ugodnejši.
- banke bodo pod pogoji iz prve alineje tega člena sofinancirale vse naložbe v osnovna in trajna obratna sredstva na
manj razvitih območjih, ki bodo ustrezale razvojnim kriterijem
prestrukturiranja; medsebojna razmerja in obveznosti pri
zagotavljanju sredstev bodo banke opredelile v svojih planskih dokumentih.
Ugodnejši kreditni pogoji z druge alineje prvega odstavka
tega člena veljajo tudi za območja v prehodnem obdobju.
117. člen
Za usklajen razvoj kmetijstva na manj razvitih območjih in
območjih v prehodnem obdobju bodo:
- Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in Izvršni sveti
Skupščin občin usmerjali del sredstev iz skladov za intervencijo v proizvodnji in porabi hrane za izboljšanje pogojev
kmetijstva v manj razvitih in hribovitih območjih;
- Splošno združenje za kmetijstvo, živilsko industrijo in
prehrano dajalo pobude za povezovanje med potrošnimi središči in območji, ki pridelujejo hrano na podlagi združevanja
sredstev za naložbe v proizvodnjo hrane med organizacijami
združenega dela iz razvitih in manj razvitih območij.
- Izvršni sveti Skupščin občin z davčnimi olajšavami
pospeševali organizirano delo na domu kot dodatni vir
dohodka kmečkih gospodarstev, zlasti v hribovitih območjih.
118. člen
Izvršni Svet Skupščine SR Slovenije bo pospeševal razvoj
manj razvitih območij z:
- zmanjšanjem davčne osnove za plačilo davka na dohodek temeljnim organizacijam združenega dela, ki vlagajo na
manj razvitih območjih, pri čemer bo zmanjšanje večje za
vlaganja v občini Lenart in na manj razvitih obmejnih območjih;
- znižanjem obveznosti do pospeševanja gospodarskega
razvoja manj razvitih republik in SAP, ki bodo v obdobju
1986-1990 imele status manj razvitega območja oziroma
status prehodnega obdobja, organizacijam združenega dela,
ki investirajo v gospodarske objekte na manj razvitih območjih v SR Sloveniji na podlagi samoupravnega združevanja dela
in sredstev in sicer v višini 33% od vlagani, oziroma 50%, če
gre za vlaganja v občini Lenart in manj razvitih obmejnih
območjih;
- znižanjem obveznosti plačila davka na dohodek temeljnim organizacijam združenega dela, ki imajo sedež na manj
razvitih območjih, odkar so bile na novo organizirane in so
začele z dejavnostjo z novimi zmogljivostmi;
- sofinanciranjem izdelave kompleksnih razvojnih programov in inicialnih razvojnih programov, ki se nanašajo na manj
razvita območja in z refundiranjem dela stroškov izdelave
projektne dokumentacije za naložbe v občini Lenart in na
manj razvitih obmejnih območjih.
Pospeševalni ukrepi prve in četrte alineje prvega odstavka
tega člena se uporabljajo tudi za območja v prehodnem
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obdobju. Ugodnost iz druge alineje oa za ta območja znaša
33%.
119. člen
Zveza socialistične mladine Slovenije bo z mladinskimi
delovnimi akcijami sodelovala pri izgradnji objektov gospodarske infrastrukture in izboljševanju družbenega standarda
na manj razvitih ombočjih. Samoupravne interesne skupnosti
materialne porizvodnje in družbenih dejavnosti se bodo s
sofinanciranjem vključevale pri uresničevanju programov
mladinskih delovnih akcij.
XV. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVA
OKOLJA
Podpisniki: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, izvršni
sveti skupščin občin, Mesta Ljubljane, Maribora in Obalne
skupnosti Koper, Gospodarska zbornica Slovenije, Ljubljanska banka - Združena banka, Temeljne banke v Ljubljanski
banki, Beograjska banka - Temeljna banka Ljubljana, Jugobanka - Temeljna banka Ljubljana, Zveza vodnih skupnosti
Slovenije, Kulturna skupnost Slovenije, Zveze kmetijskih zemljiških skupnosti Slovenije, Hidrometeorološki Zavod SR Slovenije.
120. člen
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ter Izvršni sveti Skupščin občin Črnomelj, Kočevje in Metlika bodo v sodelovanju s
SR Hrvatsko ter občinami Cabar, Delnice, Duga Resa, Ozalj in
Vrbovsko nadaljevali s pripravami strokovnih podlag o možni1
namenski rabi območja zgornjega toka reke Kolpe ter na
njihovi osnovi sprejeli odločitev o namenski rabi tega območja.
Izvršni svet skupščine SR Slovenije ter Izvršni sveti Skupščin občin Sežana, Nova Gorica, Tolmin bodo v sodelovanju z
deželo Furlanijo-Julijsko krajino sodelovali in usklajevali
aktivnosti pri zavarovanju naravovarstvenih območij ob meji z
Republiko Italijo.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo v sodelovanju z
Izvšrnimi sveti Skupščin občin Koper in Sežana zavaroval del
Krasa kot Kraški regijski park.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo v sodelovanju z
Izvršnimi sveti Skupščin občin Cerknica, Logatec in Postojna
ter v skladu z odločitvijo o namembnosti prostora iz 48. člena
tega dogovora zavaroval del Notranjskih kraških polj in podolij kot Notranjski regijski park ter pripravil kandidaturo za vpis
območja notranjskih podolij in kraških polj v seznam svetovne naravne dediščine.
Izvršni svet Skupščine SR Slvoenije bo v sodelovanju z
Izvršnimi sveti skupščin občin Dravograd, Maribor - Ruše,
Maribor - Tezno, Radlje ob Dravi, Slovenska Bistrica, Slovenj
Gradec, Slovenske Konjice, zavaroval območje Pohorja kot
Regijski park Pohorja.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo v sodelovanju z
Izvšrnimi sveti Skupšin občin Jesenice, Radovljica in Tolmin
ter z ostalimi nosile- planiranja z območja Triglavskega narodnega parka pripravi! izhodišča, pogoje in postopke zagotavljanja sredstev za kritje stroškov, ki nastajajo pri gospodarjenju na območju Triglavskega narodnega parka zaradi omejitev in prepovedi, ki jih določa Zakon o Triglavskem narodnem
parku.
Izvršna sveta Skupščin občin Izola in Piran bosta zavarovala
kot krajinski park polotok Strunjan in Strunjansko laguno.
Izvršni svet Skupščine občine Piran bo zavaroval kot krajinski park območje Sečoveljskih solin ob ustju reke Dragonje.
Izvršni sveti Skupščin občin, Mesta Ljubljane, Mesta Mariobor in Obalna skupnost Koper bodo ovrednotili svoja
območja s temeljnimi lastnostmi kulturne in naravne dediščine in opredelili temeljne omejitve ali možne dopolnilne rabe
spomenikov oziroma znamenitosti ali delov naravne in kulturne dediščine.
Izvršni sveti Skupščin občin Tolmin, Idrija, Jesenice, Radovljica, Kranj, Tržič, Kamnik, Mozirje, Ravne na Koroškem bodo
v sodelovanju s kulturnimi skupnostmi, kmetijskimi zemljiškimi skupnostmi in organizacijami pospeševali razvoj plan-,
šarstva in zavarovali posamezne planine, ki imajo poseben
kulturni pomen.
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Izvršni sveti Skupščin obalne skupnosti Koper, občine
Ajdovščina, Nova Gorica, Vrhnika, Škofja Loka, Kranj, Radovljica, Kamnik, Domžale, Celje, Žalec, Maribor - Tabor, Ptuj,
Ormož, Murska Sobota, Lendava, Novo mesto, Brežice,
Krško, Ljubljana Vič-Rudnik, Ljubljana Bežigrad, Ljutomer
bodo v sodelovanju s kulturnimi skupnostmi, kmetijskimi
zemljiškimi in vodnimi skupnostmi v okviru melioracijskih del
zavarovali tista območja in objekte, ki imajo poseben kulturni
in ekološki pomen.
Poleg nalog, ki so opredeljene v predhodnih odstavkih tega
člena, bodo Izvršni sveti Skupščin občin, Mesta Ljubljane,
Mesta Maribor in Obalne skupnosti Koper v svojih družbenih
planih določili tudi območja in objekte naravne dediščine, ki v
prostoru SR Slovenije predstavljajo relativno redke, ogrožene, značilne, ali enkratne primere naravne dediščine in
imajo poseben kulturni, znanstveni, ekološki, rekreacijski ali
krajinsko estetski pomen in sprejeli varstvene ukrepe za zavarovana območja in objekte in razvoj naravnih in z delom
pridobljenih vrednot v zavarovanih območjih. Pri tem se bodo
Izvršni sveti Skupščin občin povezovali in medsebojno uskladili skupna območja in varstvene ukrepe.
121. člen
Izvršni sveti Skupščin občin, Mesta Ljubljane, Mesta Maribor in Obalne skunosti Koper bodo na podlagi zasnove
namenske rabe prostora, ki so opredeljena v dolgoročnih
planih, določili območja stavbnih zemljišč ter zagotovili, da
bodo zemljiški skladi na osnovi programov pravočasno pridobivali in urejali stavbna zemljišča.
122. člen
Izvršni sveti Skupščin občin bodo za infrastrukturne
objekte iz tega dogovora, ki so predvideni na njihovih območjih, na podlagi idejnih projektov v svojih planih določili lokacije. Nosilci investicijskih programov oziroma projektov bodo
zagotovili sredstva za pridobitev in po potrebi za opremo
stavbnih zemljišč.
Izvršni sveti Skupščin občin bodo sprejeli program izdelave
strokovnih osnov za krajinske zasnove, v katerem bodo dali
prednost izdelavi tistih krajinskih zasnov, ki določajo usmeritve in pogoje urejanja prostora na območjih, kjer so predvideni infrastrukturni objekti.
123. člen
Izvršni sveti Skupščin občin, Mesta Ljubljane, Mesta Maribor, Obalne skupnosti Koper bodo sprejeli programe, s katerimi bodo definirali dinamiko zagotavljanja proračunskih
sredstev za uskladitev obstoječih in izdelavo novih prostorskih izvedbenih aktov z zakonom o urejanju prostora, zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor.
124. člen
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo v sodelovanju s
prizadetimi občinami in samoupravnimi interesnimi skupnostmi sprejel program priprave prostorskih izvedbenih načrtov za infrastrukturne energetske in druge objekte, ki so
pomembni za urejanje prostora v SR Sloveniji in so predvideni v planskih aktih SR Slovenije 26).
125. član
Z namenom zagotoviti pogoje za racionalno lociranje investicijskih objektov bosta IS Skupščine SR Slovenije in Gospodarska zbornica v sodelovanju z občinami, Mestom Ljubljana,
Mestom Maribor in Obalno skupnostjo Koper do konca leta
1988 oblikovale 27) in zagotovile vzdrževanje kataloga industrijskih con kot osnove za iskanje najustreznejše lokacije
industrijskega objekta v celotnem slovenskem prostoru 28).
26. V skladu z 41. členom Zakona o urejanju naselij In drugih posegov v
prostor izvršni svež Skupščine SR SSovcnije sprejme program priprave prostorskega Izvedbenega načrta za tiste objekte in druge posego v prostor, ki prostorsko vplivajo na več občin ail na območje cele Slovenije. To so predvsem
logifaudinalnl objekti magistralnega značaja in večji energetski objekti (veriga
HE na Savi In Muri), ki seg&jo na ozemlje več občin.
27. V prvem delu priprave kataloga je potrebna študija, ki bo podrobneje
opredelila vsebino kataloga.
28. Kot osnovo za politiko racionalne razmestitve Industrije In industrijskih con
Je potrebno izdelati raziskavo o rangiranju proizvodnih centrov, o družbenoekonomskem pomenu posameznega proizvodnega ranga ter opredelili izhodišča
za merila, ki jih bedo uporabljale občine z« opredeljevanje naselij, v katerih je
možen razvoj industrijo. Vsebina raziskave je v delokrogu Republiškega komiteja f£a varstvo okolja in urejanje prostora, ki poskrbi za njeno izvedbo.
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Katalog bo potencialnim investitorjem za posamezno industrijsko cono nudil informacije o:
1. Območju cone in pogojih lociranja v širšem okolju.
2. Pogojih lociranja v okviru cone:
- zgrajeni infrastrukturi,
- obstoječi industriji v coni,
- razpoložljivosti in namembnosti prostora,
- ekoloških omejitvah in pogojih;
3. Republiških in občinskih predpisih in politiki do cone.
4. Naslovih in napotilih za pridobivanje nadaljnjih podrobnejših informacij.
126. člen
Izvršni sveti Skupščin občin, Mesta Ljubljane, Mesta Maribor in Obalne skupnosti Koper bodo:
- sprejeli predpise o območjih onesnaženosti zraka (I., II.,
III., IV. območje);
- dopolnili in vzdrževali evidence virov onesnaževanja
zraka;
- sprejeli sanacijske programe za III. in IV. območje onesnaženosti zraka.
- v sklopu sanacijskih-programov opredelili in uresničili
aktivnosti, s katerimi bo zagotovljeno zmanjšanje emisij S02
do leta 1990 za vsaj 15% glede na stanje leta 1980 in hkrati
pripravili programe in projekte za vsaj 30% zmanjšanje emisij
S02 do konca leta 1993 glede na stanje iz leta 1980. Konkretne
obveznosti posameznih občin so razvidne iz priloge B.
Na osnovi dosedanjih izkušenj pri izvajanju Zakona o varstvu zraka (Ur. list SRS, št. 13/75 in 35/79) in rezultatov
raziskovalnega dela bo Hidrometeorološki zavod SR Slovenije v sodelovanju z Republiškim komitejem za varstvo okolja
in urejanje prostora izdal do konca leta 1987 metodološka
navodila za izdelavo strokovnih osnov in za enotno reševanje
dogovorjenih nalog. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo
zagotovil izdelavo projekta usmerjanja porabe premoga glede
na različno vsebnost žvepla za potrebe široke potrošnje.
127. člen
Na osnovi enotne nomenklature nevarnih odpadkov,
sistema spremljanja in nadzora ter pravil o ravnanju z nevarnimi odpadki, bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije koordiniral pripravo in uresničevanje koncepta ter strategije gospodarnega ravnanja z nevarnimi odpadki. Koncept in strategija
bosta predložena najpozneje do kfenca leta 1986 kot podlaga
za dopolnitev planskih dokumentov SR Slovenije.
128. člen
Za potrebe racionalnega urejanja prostora bodo Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije in Izvršni sveti Skupščin občin v
okviru družbenega sistema informiranja s srednjeročnimi programi geodetskih del zagotovili minimalni standard obveznih
enotnih skupnih evidenc na območju SR Slovenije. Republiška geodetska uprava bo program geodetskih del na ravni
republik uskladila s programi geodetskih del na ravni občin.
Siredstva za izvedbo programov geodetskih del bodo zagotovili Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in Izvršni sveti
Skupščin občin v skladu s svojimi pristojnostmi in odgovornostmi v svojih proračunih.
XVI. DRUŽBENI SISTEM INFORMIRANJA IN
SREDSTVA JAVNEGA OBVEŠČANJA
Podpisniki: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, izvršni
sveti skupščin občin, Mesta Ljubljane, Mesta Maribor in
Obalne skupnosti Koper, Socialistična zveza delovnega ljudstva Slovenije, Zveza komunistov Slovenije, Zveza sindikatov
Slovenije, Zveza socialistične mladine Slovenije, Ustavno
sodišče Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, samoupravne interesne skupnosti materialne proizvodnje in družbenih dejavnosti na ravni republike, Narodna banka Slovenije,
temeljne banke v Ljubljanski banki, Ljubljanska banka - Združena banka, Beograjska banka - Temeljna banka Ljubljana,
Jugobanka - Temeljna banka Ljubljana, Služba družbenega
knjigovodstva v SR Sloveniji in RTV Ljubljana.
129. člen
Podpisniki bodo razvijali in skrbeli za uveljavljanje skupnih
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osnov družbenega sistema informiranja z usklajenim planiranjem informacijskih potreb, vzpostavljanjem enotnih evidenc
in registrov, standardov družbenega sistema informiranja in
katalogov podatkov. Podpisniki dogovora bodo izgradili in
vzdrževali skupne, večnamenske baze podatkov, predvsem za
opravljanje naslednjih družbenih funkcij: ekonomski odnosi s
tujino, investicije, zemljiška politika in prostor, varstvo okolja,
prenos znanja in tehnologije ter družbeno knjigovodstvo.
V skladu z določili zakona o družbenem sistemu informiranja bodo omogočile informacijske službe skupnega pomena
za republiko z ustreznimi tehničnimi in organizacijskimi
ukrepi hiter in enostaven pristop do podatkov in registrov, ki
jih vodijo in to na računalniških magnetnih medijih ali preko
telekomunikacijskega omrežja (Register organizacij in skupnosti, Register prebivalstva, Register prostorskih enot, Register uporabnikov družbenih sredstev, podatki evidenc in popisov in drugih registrov.)
130. člen
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Izvršni sveti Skupščin
občin, Mesta Ljubljane, Mesta Maribor, Obalne skupnosti
Koper, Samoupravne interesne skupnosti materialne proizvodnje in družbenih dejavnosti, družbenopolitične oganizacije, Gospodarska zbornica Slovenije, Ustavno sodišče Slovenije bodo modernizirali delavne postopke in administrativno
poslovanje ter uvedli skupne osnove družbenega sistema
informiranja v svoje poslovanje v skladu z zakonom o družbenem sistemu informiranja in s samoupravnim sporazumom o
sodelovanju in izvajanju skupnih nalog pri načrtovanju, vzpostavljanju in delovanju informacijskih sistemov za podporo
odločanja.
Za uveljavljanje tehnične podpore skupnih osnov družbenega sistema informiranja, zlasti za vzpostavljanje in nadaljnje odpiranje baz podatkov, bodo podpisniki samoupravnega
sporazuma nadomestili dotrajano računalniško opremo in
posodobili svoje računalniške zmogljivosti.
131. člen
Podpisniki bodo predložili uporabnikom javnega omrežja
za prenos podatkov »Samoupravni sporazum o združevanju
sredstev za izdelavo najpotrebnejših standardov JUPAK« s
katerim bodo združili denarna sredstva v skupnem znesku 30
mio din, da bi omogočili prenos podatkov preko javnega
omrežja za prenos podatkov.
132. člen
»Za delo specializiranih informacijskih centrov in knjižnic
in nadaljnji razvoj celotnega sistema znanstvenega in tehničnega informiranja bodo Raziskovalna skupnost, Izobraževalna skupnost in Zdravstvena skupnost 8.482 mio din. Za
upravljanje bodo imenovani formirali posebno skupno telo,
delo pa bo koordinirala raziskovalna skupnost«. Gospodarska
zbornica Slovenije bo spodbujala in koordinirala neposredno
menjavo dela med organizacijami združenega dela in specializiranimi informacijskimi centri in knjižnicami.
133. člen
Kulturna skupnost Slovenije, Izobraževalna skupnost Slovenije, Raziskovalna skupnost Slovenije, Zdravstvena skupnost Slovenije, Telesnokulturna skupnost Slovenije in Zveza
skupnosti za zaposlovanje SR Slovenije bodo sodelovale pri
vsebinski bogatitvi programov radia in televizije s tem, da
bodo skupaj z Radiotelevizijo Ljubljana sprejemale letne programe ustreznih oddaj, za kar bodo namenile v obdobju
1986-1990 1.862,1 mio din, oziroma po letih in po posameznih skupnostih:
Kulturna skupnost Slovenije 308 mio din;
Izobraževalna skupnost Slovenije 35,1 mio din;
Raziskovalna skupnost Slovenije 15,3 mio din;
Zdravstvena skupnost Slovenije 2,5 mio din;
Telesnokulturna skupnost Slovenije 7,0 mio din;
Zveza skupnosti za zaposlovanje SR Slovenije 4,7 mio din.
134. člen
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo s politiko cen omogočal oblikovanje naročnine za radio in televizijo v skladu z
rastjo cen na drobno.

135. člen
Za vzdrževanje radiodifuzne tehnične baze potrebne za
pokritje celotnega slovenskega nacionalnega prostora z.
osrednjimi radijskimi in televizijskimi programi bo Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije vsako leto predlagal republiški
skupščini, da v okviru republiškega proračuna zagotovi v
celotnem obdobju 1986-1990 1.319,4 mio din. Izvršni Sveti
Skupščin občin, mesta Ljubljane in Maribor ter Obalne skupnosti Koper bodo v okviru svojih proračunov zagotovili
1.319,4 mio din, enako Radiotelevizija Ljubljana. Sredstva se
bodo letno valorizirala v skladu s porastom cen materialov in
storitev.
136. člen
Za programe obveščanja narodnosti, slovenske manjšine v
zamejstvu, izseljencev in zdomcev bo Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije vsako leto predlagal Republiški skupščini, da iz
republiškega proračuna nameni sredstva v višini 20% vrednosti tega RTV programa, ki ga bo predhodno potril Izvršni svet,
kar pomeni 174,6 mio din letno.
137. člen
RTV Ljubljana bo kot nosilec razvoja radiodifuznega
sistema v SRS zagotovila strokovne podlage razvoja tega
sistema ter bo tudi nosilec regionalizacije radijskih in televizijskih programov v skladu s samoupravnim sporazumom o
skladnem razvoju radiodifuzije v SRS, ki ga bodo sklenili RTV
Ljubljana, druge OZD s področja radiodifuzije v SRS ter
občine in druge ustanoviteljice regionalnih radijskih postaj, s
katerim bodo dogovorjene osnove za skladen in racionalen
razvoj regionalne radiodifuzne mreže v SRS, tehnično kompatibilnost, usklajevanje programskih shem, za spoštovanje tehničnih in programskih normativov ter za financiranje razvoja
vzdrževanja in delovanja regionalne radiodifuzne mreže v
SRS.
138. člen
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo v okviru sprejemanja
proračuna predlagal Skupščini SR Slovenije nadomeščanje
razlik med proizvodno in prodajno cen o poiitičnoinformativnih dnevnikov v skladu z merili, ki jih določa Družbeni dogovor o medsebojnih odnosih pri urejanju cen med družbenopolitičnimi skupnostmi, ustanovitelji dnevnikov in temeljnimi
organizacijami združenega dela, ki sodelujejo v proizvodnji
dnevnikov.
139. člen
Posebna skrb za normalno izhajanje, ustrezno prodajno
ceno in nadaljnjo kvalitetno rast mladinskega periodičnega
tiska bodo v okviru družbenega dogovora o vlogi, razširjanju
in financiranju mladinskega periodičnega tiska s posebnimi
olajšavami zagotovljali vsi neposredni izvajalci posameznih
storitev in banke. Z dogovorjenim deležem bodo sodelovali
tudi Izobraževalna skupnost Slovenije, Raziskovalna skupnost Slovenije, Zveza skupnosti otroškega varstva Slovenije,
Zdravstvena skupnost Slovenije, Telesnokulturna skupnost
Slovenije in Zveza skupnosti za zaposlovanje Slovenija.
XVII. GOSPODARSKO POVEZOVANJE Z
DRUGIMI REPUBLIKAMI IN POKRAJINAMA
Podpisniki: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, Ljubljanska banka-Združena banka,1
temeljne banke v Ljubljanski banki, Beograjska banka-Te meljna banka Ljubljana, Jugobanka-Temeljna banka Ljubljana.
140. člen
Zaradi krepitve izvozne sposobnosti gospodarstva, izboljševanja njegove tehnično tehnološke ravni, racionalnega in
ekonomsko upravičenega koriščenja obstoječih proizvodnih
zmogljivosti ter zaposlitvenih in naravnih resursov, izboljševanja preskrbe z energijo, hrano in surovinami, pospeševanja
kooperacije in specializacije proizvodnje in razvijanja gospodarsko učinkovito delovno intenzivne proizvodnje, bodo:
22

-Gospodarska zbornica Slovenije in medobčinske gospodarske zbornice ter splošna združenja v povezavi z organizacijami združenega dela pospeševale skupna vlaganja na
območju drugih republik in avtonomnih pokrajin na podlagi
samoupravnega združevanja dela in sredstev z iniciranjem
priprave projektov, ki bodo osnova za skupna vlaganja, in
nudile pomoč pri usklajevanju samoupravnih sporazumov;
skrbele bodo za uresničevanje načela skupnega prihodka,
skupnega dohodka in skupnega deviznega prihodka ter za
izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz medsebojnih dogovorov in samoupravnih sporazumov;
-Banke spodbujale skupna vlaganja z oblikovanjem bančnih konzorcijev za skupna vlaganja, medbančnimi sporazumi,
premostivenimi krediti in svojimi storitvami, pri čemer bodo
kreditni pogoji za posamezne namene enaki kot za naložbe v
SR Sloveniji.
141. člen
Za pospeševanje skupnih vlaganj organizacij združenega
dela iz SR Slovenije z organizacijami združenega dela iz SAP
Kosovo in republik, ki bodo imele v obdobju 1986-1990
status manj razvitega območja, oziroma status prehodnega
obdobja, bodo poleg ukrepov iz prejšnjega člena:
-banke spodbujale skupna vlaganja z "ugodnejšimi kreditnimi pogoji (v primerjavi s pogoji iz druge alineje 140. člena),
pri čemer bodo pogoji za SAP Kosovo najugodnejši;
-SR Slovenija zagotovila zmanjšanja davčne osnove organizacijam združenega dela iz SR Slovenije, ki sodelujejo v
skupnih vlaganjih na teh območjih.
XVIII. SPLOŠNA LJUDSKA OBRAMBA IN
DRUŽBENA SAMOZAŠČITA
Podpisniki: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, izvršni
sveti skupščin občin, mesta Ljubljana, mesta Maribor in
Obalne skupnosti Koper, Samoupravne interesne skupnosti
materialne proizvodnje in družbenih dejavnosti na ravni republike
142. člen
Izvršni sveti skupščin občin, mesta Ljubljana in Maribor ter
obalne skupnosti Koper bodo zagotavljali materialne, kadrovske in druge pogoje, zlasti:
-za nadaljnji tehnični razvoj teritorialne obrambe, začet v
obdobju 1981-1985 s poudarkom na protioklepni borbi, protiletalski obrambi ter sredstvi zvez v skladu z obrambnorazvojnimi načrti ter načelom vzajemnosti in izenačevanja
materialnih pogojev obrambnih priprav med vsemi občinami;
za izboljševanje mobilizacijske sposobnosti, kvalitete usposabljanja ter krepitev zaledne oskrbe teritorialne obrambe kot
dela integralnega sistema oskrbe v vojni:
-za nadaljnjo uveljavljanje organizacijskih, kadrovskih in
drugih rešitev dopolnjene zasnove narodna zaščite sprejete v
tekočem srednjeročnem obdobju, usklajenih z razvojem prostorskih sil teritorialne obrambe;
-za razvoj civilne zaščite s poudarkom na povečanju kvalitete njenih priprav pri čemer se številčno enote in štabi
praviloma ne bodo povečevali nad 17% od skupnega števila
prebivalstva. V osnovno usposabljanje bo zato vključeno najmanj 80% vseh pripadnikov civilne zaščite, zagotovljena okoli
80% opremljenost s predpisano opremo, nadaljevalo se bo s
programom opremljanja s sredstvi za osebno in kolektivno
zaščito, razvit bo sistem radiološko-kemično-biološke zaščite
ter uveljavljeno bo usposabljanje po novih učnih načrtih;
-za dograditev avtonomnega sistema upravnih zvez,
postopno rnaterializacijo ter neprekinjeno delo centrov za
obveščanje;
-za izpopolnjevanje sistema obrambno-samozaščitnega
usposabljanja ob usklajenosti, povezanosti, večji racionalnosti ter kvaliteti vseh oblik in vrst tega usposabljanja;
- za nenehno dograjevanje in izpopolnjevanje konkretnosti, realnosti in zanesljivosti obrambnih, varnostnih ter samozaščitnih priprav nosilcev družbenih in gospodarskih dejavnosti in še zlasti dejavnosti posebnega družbenega pomena.
priloga poročevalca

143. člen
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in izvršni sveti skupščin
občin bodo v okviru svojih aktivnosti zagotavljali sredstva za
uresničevanje programov splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite iz proračunov družbenopolitičnih skupnosti, dohodka organizacij združnega dela in drugih samoupravnih organizacij na podlagi samoupravnega združevanja za
uresničevanje nalog skupnega pomena za območje občin in
republike ter dohodka organizacij združenega dela in drugih
samoupravnih organizacij za lastne obrambne priprave v
vsaki občini v skupni višini najmanj 0,4% in praviloma na več
kot 0,5% od narodnega dohodka ustvarjenega v SR Sloveniji v
obdobju 1986-1990. Pri tem se bo za lastne obrambne priprave namenilo največ 15% vseh sredstev, prednostno pa
razvijala teritorialna obramba, civilna zaščita in zveze.
Izven dogovorjenega deleža sredstev od narodnega
dohodka iz prejšnjega stavka bodo Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije in izvršni sveti skupščin občin zagotavljali, da se bo
nadaljevalo z izvajanjem zakloniščne politike, oblikovane v
obdobju 1981-1985, s programom oblikovanja rezerv civilne
zaščite za primer naravnih in drugih nesreč, blagovnih in
drugih rezerv ter s programi na področju urejanja prostora, ki
imajo posredno tudi obrambni pomen (vodni viri, male hidrocentrale, rezerve zdravil, obhodne in vzporedne zveze ipd.).
144. člen
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo zagotavljal materialne, kadrovske in druge pogoje:
- za delovanje Republiškega štaba za teritorialno
obrambo in potrebno pripravljenost določenih sil teritorialne
obrambe;
- za delovanje in opravljanje dejavnosti, nalog in ukrepov
civilne zaščite ter za oblikovanje republiških rezerv materialnih sredstev za primer naravnih in drugih nesreč;
- za izvajanje izobraževalnih programov v Republiškem
centru za obrambno usposabljanje skupno z Republiško izobraževalno skupnostjo;
- za organizacijo in dokončno izgradnjo avtonomnega
sistema upravnih zvez ter za delovanje sistema opazovanja in
obveščanja iz pristojnosti republike;
- za prevzem nalog nabora in popolnitve oboroženih sil v
miru in vojni ter mobilizacijskega sistema iz republiške pristojnosti;
- za nadaljnje opremljanje in usposabljanje republiških
organov in organizacij za delovanje v spremenjenih razmerah;
- za oblikovanje osnov enotnega informacijskega sistema
za določene potrebe splošne ljudske obrambe.
145. člen
Izvršni sveti Skupščin občin, mesta Ljubljane, mesta Maribor in obalne skupnosti Koper bodo iz proračunov zagotavljali sredstva za dograditev enotnega informacijskega sistema
ONZ, za, funkcionalne prostore ONZ, za izpopolnjevanje in
modernizacijo in tehnične opreme, oborožitve in sredstev
zvez, za modernizacijo mednarodnih in meddržavnih mejnih
prehodov, za izvajanje obrambnih priprav in za sofinanciranje
izgradnje stanovanj za delavce ONZ.
146. člen
Izvršni sveti skupščin občin ter samoupravne interesne
skupnosti materialne proizvodnje in Samoupravne interesne
skupnosti družbenih dejavnosti bodo zagotavljali pogoje in.
sredstva za izgradnjo in prilagoditev določenih proizvodnih
zmogljivosti za usmerjeno proizvodnjo v skladu s sprejetimi
razvojnimi usmeritvami in načrti ter za organizacijo proizvodnje in storitev v vojnih razmerah, zlasti pa bodo skrbeli za
ustvarjanje zalog deficitarnih surovin, repromaterialov in drugih industrijskih proizvodov ter materializacijo ostalih nalog v
skladu z načrti delovanja gospodarstva in družbenih dejavnosti ob naravnih in drugih nesrečah, v izrednih razmerah in v
vojni. Poskrbeli bodo za nadaljnje izpopolnjevanje materialnih, organizacijskih in kadrovskih rešitev za preprečevanje
oziroma obvladovanje posledic nesreč, ki lahko nastanejo v
tehnoloških procesih in so lahko širšega obsega.
priloga poročevalca

XIX. KONČNE DOLOČBE
147. člen
Udeleženci dogovora bodo naloge in obveznosti, ki jih po
tem dogovoru prevzemajo konkretizirali v letnih planskih
aktih o izvajanju svojih planov in v te namene po potrebi
sprejemali dodatne ukrepe za njihovo izvajanje.
148. člen
Odbor udeležencev, ki ga hkrati s sprejemom tega dogovora oblikujejo podpisniki bo redno spremljal, analiziral in
ocenjeval izpolnjevanje obveznosti iz tega dogovora in v primeru takih sprememb v razvoju, ki bi v dinamiki, obsegu ali
načinu onemogočale izpolnjevanje prevzetih obveznosti,
predlagal spremembo dogovora po enakem postopku, kot ie
bil sprejet.
Odbor udeležencev dogovora bo še posebej zagotovil
spremljanje uresničevanja investicijskih programov v času
njihovega izvajanja in v času obratovanja in bo predlagal
ukrepe, če se rezultati oziroma učinki predvideni s sprejetimi
investicijskimi programi ne bodo uresničevali. V ta namen
bodo udeleženci dogovora vsako leto poročali odboru o izvajanju nalog iz dogovora, posebej šo glede uresničevanja investicijskih programov.
149. čien
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo redno spremljal,
analiziral in ocenjeval izpolnjevanje obveznosti iz tega Dogovora. V primeru, da se ne bodo uresničevale nekatere naloge,
ki so pomembne za družbeno ekonomski razvoj SR Slovenije
bo dajal pobude za postopek ugotavljanja odgovornosti pred
arbitražo, opredeljeno v 155. členu tega Dogovora, ter po
potrebi prediagal Skupščini SR Slovenije dodatne ukrepe.
Izvršni svet Skupčine SR Slovenije bo za uresničevanje
programov razvoja dejavnosti in nalog, ki so pomembne za
urejanje nujnih potreb družbene reprodukcije in se financirajo po enotnih virih, osnovah in merilih, v teku izvajanja
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 letno
predlagal republiški skupščini ukrepe obveznega združevanja
sredstev ali drugačnega oblikovanja teh sredstev v kolikor z
ustreznimi samoupravnimi sporazumi o temeljih plana ne
bodo zagotovljena vsa potrebna dogovorjena sredstva.
150. člen
Banke, z območja SR Slovenije, bodo v obdobju 1986-1990
kreditirale namene opredeljene v srednjeročnih planskih
dokumentih bank za obdobje 1986-1990 in namene iz tega
Dogovora. Pri tem bodo s svojo dejavnostjo in ukrepi
poslovne politike podpirale uresničevanje le tistih naložb članic, ki bodo v skladu z opredeljenimi razvojnimi cilji in materialnimi možnostmi bank iz združenega dela. Banke bodo v
srednjeročnem obdobju 1986-1990 začele dosledno uveljavljati tudi načelo kreditne sposobnosti kreditojemalca.
151. člen
Gospodarska zbornica Slovenije in splošna združenja bodo
na podlagi sprejetih letnih programov dela z organizacijskimi
aktivnostmi spodbujala in skrbela za pravočasno in koordinirano uresničevanje nalog na področju gospodarstva iz tega
Dogovora.
152. čien
Pri izvajanju nalog tega dogovora bo sodelovala Republiška
konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije
na podlagi lastnih programov dela, ki bodo upoštevali naloge
iz tega dogovora in dajala politične pobude za njihovo izvajanje.
153. člen
Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije je udeleženec pri
izvajanju posameznih nalog iz tega dogovora v skladu z
družbeno vlogo Zveze sindikatov Slovenije in obveznostmi, ki
izhajajo iz zakona o družbenem planiranju in o družbenem
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planu SR Slovenije. Na osnovi lastnih programov aktivnosti
bo dajal pobude za uresničevanje nalog iz tega dogovora, ki
so pomembne za družbenoekonomski položaj delavcev.
154. člen
K temu dogovoru lahko naknadno pristopijo tudi drugi
udeleženci, če sprejemajo s samoupravnimi sporazumi o
temeljih svojih planov konkretne obveznosti glede vprašanj,
ki jih obravnava ta dogovor.
155. člen
Morebitne spore, ki nastajajo v zvezi z izpolnjevanjem
obveznosti, dogovorjenih s tem dogovorom, rešuje arbitraža,
ki ima predsednika in 4 arbitre. Po enega arbitra imenujejo
Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije, Gospodarska
zbornica Slovenije, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in
udeleženec dogovora, ki je sprožil spor. Predsednika arbitraže določijo sporazumno arbitri.
156. člen
Ta dogovor je sklenjen, ko ga sprejmejo organi udeležencev in podpišejo njihovi pooblaščeni predstavniki.
Priloga k predlogu dogovora o
temeljih družbenega plana SR
Slovenije za obdobje 1986-1990
Priloga a: ocena potrebnega zmanjšanja emisij
S02 za velike termoenergetske objekte do leta
1993
Termoenergetski objekti

TE Šoštanj
TE Trbovlje
TO Ljubljana
TE Brestanica

Planski cilj
Emisije S02 (v t) 30% zmanjšane
v !etu 1980 *) - emisije iz leta
ocena1980 do leta
1993
50.000
35.000
28.000
19.600
9.000
6.300
50
35

Skupaj
87.050
50.935
Vir: Republiška služba za varstvo zraka, oktober 1985
* Podatki za leto 1984 bodo v kratkem na razpolago s strani Ftepublltke službe
za varstvo zraka In bo tabeia na njihovi osnovi dopolnjena naknadno.
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PRILOGA B. OCENA POTREBNEGA
ZMANJŠANJA EMISIJ S02 ZA OBČINE, MESTO
LJUBLJANA IN MESTO MARIBOR DO LETA 1990
IN 1993 (BREZ VELIKIH TERMOENERGETSKIH
OBJEKTOV)
Občina

Emisije S02
Planski cilji
(v t) v letu 1980*15% zmanjšano30% zmanjšane
- ocena emisije iz leta emisije iz leta
1980 (cilj do le-1980 (cilj do leta 1990)
ta 1993)
Ajdovščina
585
497
410
Brežice
450
383
315
Celje
5600
4760
3920
Cerknica
670
469
570
Črnomelj
365
310
256
Domžale
2450
1715
2083
Dravograd
645
549
452
Gornja Radgona
630
441
536
Grosuplje
400
340
280
Hrastnik
1940
1649
1358
Idrija
290
247
203
ilirska Bistrica
1440
1224
1008
Izola
130
110
91
Jesenice
3010
2559
2107
Kamnik
840
714
588
Kočevje
660
561
462
Koper
290
247
203
Kranj
3900
3315
2730
Krško
4150
3528
2905
Laško
1430
1216
1001
Lenart
204
240
168
Lendava
1865
1536
1306
Litija
387
455
319
Ljubljana mesto
6600
5610
4620
Ljutomer
450
383
315
Logatec
305
214
260
Maribor mesto
6300
5355
4410
Metlika
210
179
147
Mozirje
365
310
256
Murska Sobota
1360
1156
952
Nova Gorica
1720
1204
1462
Novo mesto
1290
1097
903
Crmož
855
727
599
Piran
100
85
70
Postojna
450
383
315
Ptuj
5910
5024
4137
Radlje
420
357
294
Radovljica
790
672
553
Ravne
7080
6018
4956
Ribnica
230
196
161
Sevnica
417
490
343
Sežana
480
405
336
Slovenj Gradec
520
442
364
Slovenska Bistrica
640
544
448
Slovenske Konjice
610
519
427
Šentjur
260
221
182
Škofja Loka
791
330
651
Šmarje
440
374
308
Tolmin
515
438
361
Trbovlje
1480
1258
1036
Trebnje
420
357
294
Tržič
560
476
392
Velenje
670
570
469
Vrhnika
830
706
581
Zagorje
1500
1275
1050
Žalec
1200
1020
840
SR Slovenija
78425
66661
54898
Vir: Republiška služba za varstvo zraka, oktober 1985
* Podatki za leto 1984 bodo v kratkem na razpolago s strani Republiške službe za
varstvo zraka In bo tabela na njihovi osnovi dopolnjena naknadno.
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
o varstvu
boleznimi

prebivalstva

pred

nalezljivimi

(ESA-1)

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 122. seji dne 9. 4.
86 določil besedilo:
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O VARSTVU PREBIVALSTVA PRED NALEZLJIVIMI BOLEZNIMI S TEZAMI,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 215.
člena, 266., 267. in drugega odstavka 274. člena poslovnika
Skupščine SR Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. člena

poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na
podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije
določil, da bosta kot njegova predstavnika pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovala:
- dr. Dinko LESKOVŠEK, namestnik predsednika Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo,
— dr. Jože ARZENŠEK, pomočnik predsednika Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo.

Socialistična republika Slovenija
REPUBLIŠKI KOMITE ZA ZDRA VSTVENO IN
SOCIALNO VARSTVO

tve v zdravstvenih organizacijah,
- odgovornost družbenopolitičnih skupnosti za izvajanje
ukrepov in obveznost upravnih organov za izvajanje nadzora.
IV. Z novim zakonom o varstvu prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi bi črtali določila, ki jih določa zvezni zakon o
varstvu prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi, ki ogrožajo
vso državo in bi uskladili veljavno terminologijo glede na
samoupravno ureditev.
V novem zakonu bi opredelili izvajalce izvajanja programov
za varstvo prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi ter posebej
določili izvajalce ukrepov in medsebojno obveščanje zdravstvene in veterinarske službe v zvezi z varstvom pred zoonozami. Natančneje bi opredelili, kaj naj vsebujejo programi za
varstvo prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi in kdo so
nosilci izvajanja programov.
Uredili bi obvezo izvajanja splošnih in posebnih protiepidemijskih ukrepov v zvezi z boleznimi, ki bi se štele za nalezljive,
kar bi ugodno vplivalo na obvladovanje teh bolezni. Opredelili
bi, pri katerih nalezljivih boleznih je obvezno epidemiološko
poizvedovanje in izsledovanje ter laboratorijska potrditev
diagnoze. Nadalje bi opredelili organiziranje in izvajanje
dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije zaradi preprečevanja
in zatiranja nalezljivih bolezni v pristojnosti zavodov za socialno medicino in higieno.
Izvajanje obvozne imunizacije proti nalezljivim boleznim bi
moraio biti obvezno opredeljeno v programu. Ta program bi
vsako leto predložila Republiškemu komiteju za zdravstveno
in socialno varstvo v potrditev Komisija za nalezljive bolezni,
ki bi delovala v sklopu omenjenega komiteja kot njegovo
strokovno in svetovalno telo.
Zakon o varstvu prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi bi
imel tudi kazenske določbe.
V. Za izvajanje določb zakona o varstvu prebivalstva pred
nalezljivimi boleznimi ne bo potrebnih dodatnih sredstev iz
proračuna družbenopolitičnih skupnosti. Uveljavitev novega
zakona ne bo povzročila novih administrativnih opravil, ker je
delo na tem področju zdravstvenega varstva že utečeno.

POVZETEK
!. Ustavna podlaga za izdajo zakona o varstvu prebivalstva
pred nalezljivimi boleznimi je podana v 15. točki prvega
odstavka 321. člena Ustave Socialistične republike Slovenije,
po kateri se z zakonom ureja sistem zdravstvenega varstva ter
zdravstvenega zavarovanja.
II. Varstvo prebivalstva pred določenimi nalezljivimi boleznimi v SR Sloveniji urejata zakon o varstvu prebivalstva pred
nalezljivimi boleznimi, ki ogrožajo vso državo (Ur. I. SFRJ, št.
51/84) in zakonom o varstvu prebivalstva pred nalezljivimi
boleznimi (Ur. I. SRS, št. 7/77).
Zakon o varstvu prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi, ki
ogrožajo vso državo (Ur. I. SFRJ, št. 2/74) in spremembe in
dopolnitve omenjenega zakona (Ur. I. SFRJ, št. 5/76) sta po
nekajletnem izvajanju pokazala več pomanjkljivosti, ki so
neugodno vplivale na izvajanje posameznih ukrepov za obvladovanje nalezljivih bolezni. Zato je bil septembra 1984 sprejet
nov zvezni zakon o varstvu prebivalstva pred nalezljivimi
boleznimi, ki ogrožajo vso državo. Tudi za veljavni republiški
zakon o varstvu prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi so
ugotovitve glede pomanjkljivosti enake.
III. Osnovna načela, na katerih bo temeljil zakon o varstvu
prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi, so:
- varstvo in obvladovanje nalezljivih bolezni s podvzemanjem strokovnih in preventivnih ukrepov,
- zdravstvena varnost prebivalstva republike v pogledu
varstva pred nalezljivimi boleznimi,
- pravočasno in istočasno izvajanje posameznih higiensko-epidemioloških in sanitarno-tehničnih ukrepov in upoštevanje enotne medicinske doktrine,
- odgovornost delavcev, ki opravljajo zdravstvene stori-

I. USTAVNA PODLAGA .
Ustavna podlaga za izdajo zakona o varstvu prebivalstva
pred nalezljivimi boleznimi je podana v 15. točki prvega
odstavka 321. člena Ustave Socialistične republike Slovenije,
po kateri se z zakonom ureja sistem zdravstvenega varstva ter
zdravstvenega zavarovanja.
II. OCENA STANJA NA PODROČJU VARSTVA
PREBIVALSTVA PRED NALEZLJIVIMI
BOLEZNIMI IN RAZLOG! ZA SPREJEM ZAKONA
Varstvo prebivalstva pred določenimi nalezljivimi boleznimi
v SR Sloveniji urejata zakon o varstvu prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi, ki ogrožajo vso državo (Ur. I. SFRJ, št. 51/84)
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in zakon o varstvu prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi
(Ur. I. SRS, št. 7/77).
Zakon o varstvu prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi, ki
ogrožajo vso državo (Ur. I. SFRJ, št. 2/74) in spremembe in
dopolnitve omenjenega zakona (Ur. I. SFRJ, št. 5/78) sta po
nekajletnem izvajanju pokazala več pomanjkljivosti, ki so
neugodno vplivale na izvajanje posameznih ukrepov za obvladovanje nalezljivih bolezni. Zato je bil septembra 1984 sprejet
nov zvezni zakon o varstvu prebivalstva pred nalezljivimi
boleznimi, ki ogrožajo vso državo. Tudi za veljavni republiški
zakon o varstvu prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi so
ugotovitve glede pomanjkljivosti enake.
S spremljanjem in preučevanjem epidemiološke situacije
nalezljivih bolezni v SR Sloveniji ugotavljamo, da je nujno
razširiti v veljavnem zakonu seznam nalezljivih bolezni, ki jih
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je obvezno prijavljati s tistimi, ki predstavljajo vse večji zdravstveni problem.
Ugotavljamo, da v veljavnem zakonu niso določeni nekateri
ukrepi za varstvo prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi in
jih moramo zato spremeniti, dopolniti a!i črtati, ker niso več v
skladu s sodobnimi ukrepi za varstvo pred posameznimi
nalezljivimi boleznimi, nekaj pa jih že določa zvezni zakon o
varstvu prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi, ki ogrožajo
vso državo, tako, da jih ne kaže ponavljati v republiškem
zakonu.
Za uspešno obvladovanje nalezljivih bolezni v veljavnem
zakonu niso podrobno urejene obveznosti družbenopolitičnih
skupnosti v pogledu programiranja varstva pred nalezljivimi
boleznimi v rednih in izjemnih epidemioloških razmerah.
Z ozirom na zdravstveni pomen nalezljivih bolezni, na
katere se nanaša veljavni zakon, je nujno izpostaviti vlogo
republiških upravnih organov v pogiedu nadzorstva nad izvajanjem določil zakona in koordiniranja izvajalcev programov.
III. OSNOVNA NAČELA IN CILJ, KI GA ŽELIMO
DOSEČI
Osnovna načela, na katerih bo temeljil zakon o varstvu
prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi, so:
- varstvo in obvladovanje nalezljivih bolezni s podvzemanjem strokovnih in preventivnih ukrepov;
- zdravstvena varnost prebivalstva republike v pogledu
varstva pred nalezljivimi boleznimi;
- pravočasno in istočasno izvajanje posameznih higiensko-epidemicloških in sanitarno-tehničnih ukrepov in upoštevanje enotne medicinske doktrine;
- odgovornost delavcev, ki opravljajo zdravstvene storitve
v zdravstvenih organizacijah;
- odgovornost družbenopolitičnih skupnosti za izvajanje
ukrepov in obveznost upravnih organov za izvajanje nadzora.
Cilj, ki ga želimo doseči z izdajo zakona o varstvu prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi, je boljše varstvo prebivalstva
pred nalezljivimi boleznimi, ki bi lahko ogrozile vso republiko,
postopna eliminacija posameznih nalezljivih bolezni in boljša
organizacija ter koordinacija dela med izvajalci protiepidemijskih ukrepov proti nalezljivim boleznim.
IV. POGLAVITNE REŠITVE
Z novim zakonom o varstvu prebivalstva pred nalezljivimi
boleznimi bi črtali določila, ki jih določa zvezni zakon o
varstvu prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi, ki ogrožajo
vso državo.
S predlaganim zakonom bi uskladili veljavno terminologijo
glede na samoupravno ureditev.
V odnosu na veljavni zakon o varstvu prebivalstva pred
nalezljivimi boleznimi se razširja število nalezljivih bolezni, ki
bi jih bilo potrebno obvezno prijavljati z 12 nalezljivimi boleznimi (4 zoonoze in 8 drugih nalezljivih bolezni). Za te bolezni
menimo, da so epidemiološko pomembne in je za njihovo
preprečevanje nujno zagotovti izvajanje ustreznih protiepidemijskih ukrepov. Crtali smo 24 nalezljivih bolezni, od tega jih
23 vsebuje že zvezni zakon o varstvu prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi, za ankilostomiazo - rudarska glistavost, pa
sodimo, da ne predstavlja več epidemiološkega problema v
republiki.
V novem zakonu bi opredelili izvajalce izvajanja programa
za varstvo prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi ter posebej
določili izvajalce ukrepov in medsebojno obveščanje zdravstvene in veterinarske službe v zvezi z varstvom pred zoonozami. Menimo namreč, da je nujno potrebno za dosego varstva pred zoonozami, da so zdravstveni in veterinarski ukrepi
usklajeni. Zakon o zdravstvenem varstvu živali ureja preprečevanje, zdravljenje in zatiranje teh bolezni pri živalih, ta zakon
pa zdravstveno varstvo prebivalstva pred zoonozami.
Natančneje bi opredelili, kaj naj vsebujejo programi za
varstvo prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi in kdo so
nosilci izvajanja programov. Da bi dosegli širše možnosti za
planiranje varstva prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi in
za pravočasno zagotavljanje materialnih, kadrovskih in drugih pogojev, menimo, da je nujno potrebna potrditev teh
programov s strani pristojnih upravnih organov.
V 6. tezi je predlagana variatna glede zagotavljanja dodatnih sredstev v primeru prekoračitve programa dela zaradi
pojava epidemij nalezljivih bolezni, ker dosedanje izkušnje
kažejo, da pogosto nastopijo problemi pri zagotavljanju sred26

stev za obvladovanje epidemij.
Uredili bi obvezo izvajanja splošnih in posebnih protiepidemijskih ukrepov v zvezi z boleznimi, ki bi se štele za nalezljive,
kar bi ugodno vplivalo na obvladovanje teh bolezni.
Opredelili bi, pri katerih nalezljivih boleznih je obvezno
epidemiološko poizvedovanje in izsledovanje ter laboratorijska potrditev diagnoze, kar bi vplivalo na pravočasno odkrivanje virov okužbe in podvzemanje ustreznih ukrepov za preprečevanje širjenja teh bolezni.
Postavljena bi biia zahteva, da mora zaradi zagotavljanja
strokovnosti dela Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo določiti pogoje, ki jih morajo izpolnjevati zdravstvene organizacije, ki bodo izvajale tovrstno dejavnost.
Opredelili bi organiziranje in izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije zaradi preprečevanja in zatiranja nalezljivih bolezni v pristojnosti zavodov za socialno medicino in
higieno. Dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija so protiepidemijski ukrepi, ki dopolnjujejo druge ukrepe, ki jih ob pojavu
nalezljivih bolezni izvajajo zavodi za socialno medicino in
higieno.
V novem zakonu bi določili, da morajo biti pod medicinsko
kontrolo osebe, ki so prebolele virusno zlatenico B, jersiniozo
in kampilobakteriozo ali so nosilke povzročiteljev teh bolezni,
zaradi preprečevanja širjenja teh bolezni.
V zvezi s tem bi nadalje določili, da zdravstvene preglede
oseb, ki so prebolele tifus, dizenterijo, salmonelozo, jersiniozo, kampilobakteriozo in virusno zlatenico B, ali so nosilke
povzročiteljev teh boiezni, opravljajo zavodi za socialno medicino in higieno, ki so za to strokovno usposobljeni in organizirani ter izvajajo tudi druge ukrepe za varstvo prebivalstva pred
nalezljivimi boleznimi. Iz enakih razlogov bi opredelili, da bi
tudi zdravstvene preglede oseb, ki so po zveznem zakonu o
varstvu prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi pod zdravstvenim nadzorstvom zaradi preprečevanja nalezljivih
bolezni, opravljali oziroma organizirali in imeli nadzor zavodi
za socialno medicino in higieno.
Izvajanje obvezne imunizacije proti nalezljivim boleznim bi
moralo biti obvezno opredeljeno v programu. Ta program bi
vsako leto predložila Republiškemu komiteju za zdravstveno
in socialno varstvo v potrditev Komisija za nalezljive bolezni,
ki bi delovala v sklopu omenjenega komiteja kot njegovo
strokovno in svetovalno telo.
V novem zakonu bi opredelili tudi obveznost kemoprofilakse ob pojavu meningokoknega meningitisa in epidemičnem pojavu škrlatinke v kolektivu, ker je strokovno utemeljeno, da je možno z ustrezno kemoprofilakso preprečiti
nadaljnje širjenje teh bolezni.
Opredeljen bi bil način in pristojnost razglasitve epidemije
nalezljive bolezni, ker se je v praksi pokazalo, da so bili do
sedaj postopki okrog razglasitve epidemije nejasni.
Zakon o varstvu prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi bi
imel tudi kazenske doiočbe. Tako bi urejal, da bi se za prekršek kaznovala zdravstvena organizacija, ki ne bi prijavila
obolenja ali smrti ?a nalezljivo boleznijo. Opredeljeval bi tudi
prekrške za organizacije združenega dela, pravne osebe,
veterinarske organizacije združenega dela in posameznike v
primeru, da ne bi ravnali v skladu z določbami zakona. Določil
pa bi tudi prekrške za odgovorne osebe v navedenih organizacijah. V osnutku zakona bo predlagatelj opredelil tudi druge
kazenske določbe.
V. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
Za izvajanje določb zakona o varstvu prebivalstva pred
nalezljivimi boleznimi ne ba potrebnih dodatnih sredstev iz
proračuna družbenopolitičnih skupnosti. Le ob pojavu nevarnosti drugih nalezljivih bolezni oziroma epidemij, ki utegnejo
ogroziti prebivalstvo SR Slovenije, bi bilo potrebno zagotoviti
določeno višino sredstev, katere pa se ne da predvideti. Za ta
sredstva bi zakon v skladu z zveznim zakonom določil vire in
način zagotovitve.
Uveljavitev novega zakona ne bo povzročila novih administrativnih opravil, ker je delo na tem področju zdravstvenega
varstva že utečeno.
Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo bo po
uveljavitvi zakona izdal poseben izvršilni predpis o določitvi
pogojev, ki jih morajo izpolnjevati zdravstvene organizacije za
opravljanje zdravstvenih storitev varstva prebivalstva pred
nalezljivimi boleznimi.
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TEZE ZA OSNUTEK ZAKONA
o varstvu prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1.teza
Ta zakon določa nalezljive bolezni, ki ogrožajo zdravstveno
varstvo prebivalstva v SR Sloveniji (v nadaljnjem besedilu:
nalezljive bolezni), ter predpisuje ukrepe za njihovo preprečevanje in zatiranje.
2. teza
Za nalezljive bolezni se štejejo poleg nalezljivih bolezni po
zakonu o varstvu prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi, ki
ogrožajo vso državo (Uradni list SFRJ, št. 51/84 - v nadaljnjem besedilu: zvezni zakon) še:
1. amebna dizenterija (Amoebiasis)
2. bolezen Lyme (Morbus Lyme)
3. četrta spolna bolezen (Lymphogranuloma iguinale)
4. dermatofitije (Trichophytia superficialis capiilicii,
Favus, Microsporiasis, Trichopliytia profunda)
5. dermatomikoze (Pytiriasis versicolor)
6. enterobiaza (Enterobius vermicularis - Oxiuris)
7. erizipeloid (Erysipeloides)
8. gnojni meningitis (Meningitis purulenta)
9. himenolepiaza (Hymenolepis nana)
10. jersinoza (Yersiniosis)
11. kampilobakterioza (Campylobacteriosis)
12. kandidiaza (Candidiasis)
13. lambliaza (Lamblia giardia)
14. lejšmaniaza (Leischimaniasis - Kala Azar)
15. listerioza (Listeriosis)
16. mehki čankar (Ulcus molle)
17. meningokokna sepsa (Sepsis meningococcica)
18. nalezljivo vnetje veznice (Coniunctivitis) - epidemična
oblika
19. bolezen, povzročena po Streptococus agalactiae
20. porodična mrzlica (Sepsis puerperalis)
21. primarna atipična pneumonia
22. psitakoza - ornitoza (Psittacosis)
23. rotavirusna driska (Enterocolitis rotaviralis)
24. smrkavost (Malleus)
25. šen (Erysipelas)
26. teniaza (Taeniasis)
27. toksoplazmoza (Toxoplasmosis)
28. trahom (Trachoma)
29. virusna zlatenica ne A ne B (Hepatitis virosa non A non
B)
Če se pojavi nevarnost drugih nalezljivih bolezni, ki utegnejo ogroziti prebivalstvo SR Slovenije, lahko Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije odloči, da se za varstvo prebivalstva
uporabijo vsi ali posamezni ukrepi, ki jih določata zvezni
zakon ali ta zakon.
3. teza
Varstvo prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi obsega
ustrezno organiziranost zdravstvenih organizacij, izvajanje
ukrepov za preprečevanje, ugotavljanje, zatiranje, zdravljenje
in odstranitev njihovih posledic ter zagotavljanje materialnih
sredstev.
Varstvo prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi ima prednost pred drugimi ukrepi za zdravstveno varstvo.
Zagotavljanje in izvajanje varstva pred nalezljivimi boleznimi je obveznost družbenopolitičnih skupnosti in njihovih
organov, samoupravnih interesnih zdravstvenih skupnosti,
zdravstvenih in drugih organizacij združenega dela ter delovnih ljudi in občanov.
4. teza
Varstvo pred nalezljivimi boleznimi se izvaja po programu.
Univerzitetni zavod za zdravstveno in socialno varstvo pripriloga poročevalca

pravi republiški program za varstvo pred nalezljivimi boleznimi za enoletno ali daljše obdobje. V programu določi
ukrepe, izvajalce, roke in finančna sredstva za izvršitev programa. Program sprejme za zdravstveno varstvo pristojni
republiški upravni organ.
Zavodi za socialno medicino in higieno v sodelovanju z
Univerzitetnim zavodom za zdravstveno in socialno varstvo
lahko pripravijo program za varstvo prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi za bolezni, ki ogrožajo prebivalstvo le v posameznih regijah SR Slovenije. V teh programih za enoletno ali
daljše obdobje določijo ukrepe, izvajalce, roke in finančna
sredstva za izvršitev programa. Program sprejmejo občinski
komiteji za družbene dejavnosti.
VTOZD za veterinarstvo Biotehnične fakultete in Univerzitetni zavod za zdravstveno in socialno varstvo pripravita program za varstvo prebivalstva pred zoonozami. Program sprejmeta republiški upravni organ, pristojen za kmetijstvo in za
zdravstveno varstvo pristojni republiški upravni organ.
Univerzitetni zavod za zdravstveno in socialno varstvo ter
zavodi za socialno medfpino in higieno spremljajo in preučujejo epidemiološko stanje in gibanje nalezljivih bolezni. Pri
tem sodelujejo z organi sanitarne in veterinarske inšpekcije.
5. teza
Ukrepe za preprečevanje in zatiranje nalezljivih bolezni
izvajajo zdravstvene organizacije in zdravstveni delavci ter
drugi strokovni delavci v skladu s programom iz prejšnje teze
tega zakona.
Ukrepe za preprečevanje in zatiranje zoonoz zaradi varstva
prebivalstva izvajajo veterinarske organizacije v sodelovanju s
pristojnimi organi in organizacijami s področja zdravstva v
skladu s programom iz prejšnje teze tega zakona. Ukrepi
obsegajo vzajemno obveščanje o pojavu in gibanju nalezljivih
bolezni, ki se lahko prenesejo z živali na ljudi ter organiziranost in izvajanje protiepidemijskih, higienskih in drugih ukrepov za preprečevanje oziroma zatiranje teh bolezni.
6. teza
Sredstva za varstvo prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi
zagotavljajo samoupravne interesne zdravstvene skupnosti in
družbenopolitične skupnosti. Organizacije združenega dela,
druge organizacije in skupnosti, delovni ljudje s samostojni
osebnim delom s sredstvi, ki so lastnina občanov in občani,
pa plačujejo stroške za preprečevanje in zatiranje nalezljivih
bolezni, kadar so protiepidemijski ukrepi nujno potrebni za
opravljanje njihove dejavnosti.
V kolikor se zaradi epidemiološke situacije preseže program za 5% (varianta 10%), morajo skupnosti iz prejšnjega
odstavka zagotoviti dodatna potrebna sredstva.
Socialistična republika Slovenija zagotavlja sredstva za varstvo prbivalstva pred nalezljivimi boleznimi v primeru, ko
odredi Skupščina SR Slovenije ali njen Izvršni svet ali za
zdravstveno varstvo pristojni republiški upravni organ ukrepe,
ki niso predpisani z zakonskimi določili in niso v programih.
Občina zagotavlja sredstva, kadar odredi ukrepe za varstvo
prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi, pa za kritje stroškov
zanje ni zavezana federacija ali republika.
7. teza
Izvajalci ukrepov za preprečevanje in zatiranje nalezljivih
bolezni morajo na krajevno običajen način obveščati javnost
o ukrepih, ki so pomembni za preprečevanje nalezljivih
bolezni in za zdravstveno prosveto in vzgojo prebivalstva na
določenem območju.
II. UKREPI ZA VARSTVO PREBIVALSTVA PRED
NALEZLJIVIMI BOLEZNIMI
8. teza
Zaradi preprečevanja in zatiranja nalezljivih bolezni se
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poleg ukrepov iz zveznega zakona izvajajo še splošni in
posebni ukrepi pri nalezljivih boleznih 1. do 29. točke 2. teze
tega zakona.
Kot splošni ukrep se izvaja odstranjevanje odpadnih snovi
tako, da se prepreči okužba ljudi in okolja.
Posebni ukrepi so: pravočasno odkrivanje virov okužbe in
poti širjenja nalezljivih bolezni; prijavljanje; laboratorijska
preiskava; dezinfekcija, depedikulacija, imunizacija; kemoprofilaksa ter sanitarno higienski ukrepi.
9. teza
Da se pravočasno odkrijejo viri okužbe in poti širjenja
nalezljivih bolezni, se mora opraviti epidemiološko poizvedovanje (anketa) in epidemiološka preiskava pri nalezljivih
boleznih iz 8., 10., 11., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 24., 28. in 29.
točke 2. teze tega zakona.
10. teza
Zdravstvena organizacija mora takoj prijaviti vsako obolenje ali smrt za nalezljivo boleznijo 1. do 29. točke 2. teze tega
zakona.
Nalezljive bolezni se prijavljajo zdravstveni ali drugi organizaciji združenega dela, za katero je z zakonom določeno, da
se v svoji dejavnosti ukvarja s preprečevanjem in zatiranjem
nalezljivih bolezni oziroma s proučevanjem gibanja teh
bolezni in vodenjem evidenc.
Vsak primer nalezljive bolezni, ki ima izvor v zdravstveni
organizaciji, mora zdravstvena organizacija takoj prijaviti
(hišna infekcija) organizaciji združenega dela iz prejšnjega
odstavka.
11.teza
Obvezna je laboratorijska potrditev diagnoze pri naiezljivih
boleznih iz: 1.,2.,4.,6„ 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17
18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 26., 27., 28. in 29. točke 2. teze
tega zakona in pri vseh nalezljivih boleznih, pri katerih laboratorijsko preiskavo določa zvezni zakon.
12. teza
Za zdravstveno varstvo pristojni republiški upravni organ
določi pogoje, ki jih morajo izpolnjevati zdravstvene organizacije za opravljanje dejavnosti iz 10. teze tega zakona.
Zdravstvene organizacije vodijo podatke in dajejo obvestila
o povzročiteljih posameznih nalezljivih bolezni v skladu s
predpisi o pogojih in načinu vodenja podatkov o laboratorijskih preiskavah ter o dajanju obvestil o povzročiteljih posameznih nalezljivih bolezni.
13. teza
Obvezna je dezinfekcija izločkov, osebnih in drugih predmetov, ki so bili v stiku z bolnikom, stanovanjskih in drugih
prostorov, v katerih se je zadrževal bolnik, ki je zbolel za
jersiniozo in kampilobakteriozo.
Obvezno je razuševanje (depedikulacija) ušivih oseb. Izvajanje razuševanja pri množičnem pojavu ušivosti v kolektivu
mora nadzorovati pristojni zavod za socialno medicino in
higieno.
14. teza
Dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo zaradi preprečevanja in zatiranja nalezljivih bolezni organizirajo in opravljajo
zavodi za socialno medicino in higieno v skladu z zveznim
zakonom in drugimi predpisi o pogojih za opravljanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije zaradi preprečevanja in
zatiranja nalezljivih bolezni.
15. teza
Osebe, ki izločajo S. typhi, druge salmonele, šigele, kampilobakter in jersinio, ne smejo opravljati del in nalog v zdravstvenih organizacijah, ker predstavljajo vir okužbe za bolnike.
16. teza
Osebe, ki so prebolele jersiniozo, kampilobakteriozo in
virusno zlatenico B in nosilci povzročiteljev teh bolezni ter
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HBs antigena, morajo ostati pod medicinsko kontrolo, dokler
se z laboratorijsko preiskavo ne ugotovi, da so njihovi izvidi
negativni.
Ce je pri nosilcu antigena virusne zlatenice B potrebna
dializa, se mora izvršiti izolirano.
17. teza
Zdravstvene preglede oseb, ki so prebolele trebušni tifus,
bacilarno grižo, salmoneloze, jeresiniozo, kampilobakteriozo
ali virusno zlatenico B, ali se zanje sumi, da nosijo povzročitelje teh bolezni, organizirajo in opravljajo zavodi za socialno
medicino in higieno na način in pod pogoji, ki so predpisani z
zveznimi in republiškimi predpisi.
Zdravstvene preglede oseb, ki so po zveznem zakonu pod
zdravstvenim nadzorstvom zaradi preprečevanja nalezljivih
bolezni, opravljajo oziroma organizirajo in imajo nadzor
zavodi za socialno medicino in higieno na način in pod
pogoji, ki so predpisani z zveznimi in republiškimi predpisi.
18. teza
Imunizacija je obvezna proti tistim nalezljivim boleznim, ki
so pomembne za zdravstveno varstvo določenih skupin prebivalstva v SR Sloveniji in so opredeljene v programu iz 4. teze
tega zakona.
19. teza
Ob pojavu meningokoknega meningitisa in epidemičnem
pojavu škrlatinke v kolektivu je obvezno izvajati ustrezno
kemoprofilakso.
20. teza
Vsak občan ima pravico uporabljati ukrepe za varstvo pred
nalezljivimi boleznimi, ki so določene 'v tem zakonu, kdor
zboli za nalezljivo boleznijo, pa ima pravico in dolžnost, da se
zdravi.
Vsaka organizacija združenega dela, druga samoupravna
organizacija in skupnost ter vsak občan so dolžni storiti in
izvajati predpisane in odrejene ukrepe za varstvo pred nalezljivimi boleznimi.
21. teza
Kdor zboli za nalezljivo boleznijo mora izvajati ukrepe po
navodilih zdravstvene organizacije, kjer se zdravi, zlasti glede
varstva svoje okolice pred boleznijo.
Posebna dolžnost osebe, ki stalno ali občasno nosi povzročitelja kakšne nalezljive bolezni je, da izvaja ukrepe po navodilih, ki jih da zdravstvena organizacija ali zdravstveni delavec
ali za to pooblaščeni organ družbenopolitične skupnosti.
22. teza
Vsaka zdravstvena organizacija in vsak zdravstveni delavec,
ki pri opravljanju svoje redne dejavnosti odkrije nalezljivo
bolezen, določi ukrepe in mora izvajati protiepidemijske in
sanitarno-higienske ukrepe, ki jih terja narava bolezni, hkrati
pa poučiti obolele osebe in druge osebe iz njihove okolice,
kako naj se varujejo te bolezni.
Vsaka zdravstvena organizacija je dolžna v sami organizaciji zagotoviti sanitarno-tehnične in druge pogoje ter izvajati
ustrezne protiepidemijske, sanitarno-higienske in druge
ukrepe za varstvo pred širjenjem hišne infekcije.
Vsaka zdravstvena organizacija mora s svojim samoupravnim aktom določiti ukrepe, obveznosti in odgovornosti za
varstvo pred hišnimi infekcijami v skladu z zveznim zakonom
in s predpisom, izdanim na podlagi zveznega zakona ter v
skladu s prejšnjima odstavkoma te teze.
23. teza
Vsaka organizacija združenega dela, druga samoupravna
organizacija in skupnost ter vsak občan mora omogočiti pristojnim upravnim organom, zdravstvenim organizacijam in
zdravstvenim delavcem, da opravljajo predpisane zdravstvene
preglede oseb, stavb in proizvodov, da jemljejo za preglede
potreben material in da opravljajo druge predpisane oziroma
naložene ukrepe za preprečevanje ali zatiranje nalezljivih
bolezni.
priloga poročevalca

III. DRUGE DOLOČBE
24. teza
Za zdravstveno varstvo pristojni republiški upravni organ
poleg pravic in dolžnosti iz tega zakona še:
- spremlja gibanje nalezljivih bolezni v SR Sloveniji;
- nadzira in koordinira delo organov in organizacij, ki
pripravljajo programe in izvajajo ukrepe za preprečevanje in
zatiranje nalezljivih bolezni in določila zveznih in republiških
predpisov.
25teza
Epidemijo nalezljive bolezni v republiki razglasi za zdravstveno varstvo pristojni republiški upravni organ na podlagi
prijave Univerzitetnega zavoda za zdravstveno in socialno
varstvo, ki določi tudi okuženo oziroma ogroženo območje.
Epidemijo nalezljive bolezni na določenem območju (ene
ali več občin) razglasi pristojni izvršilni organ skupščine družbenopolitične skupnosti na podlagi prijave pristojnega
zavoda za socialno medicino in higieno.
26. teza
Za zdravstveno varstvo pristojni republiški upravni organ
ustanovi komisijo za varstvo prebivalstva pred nalezljivimi
boleznimi kot njegovo strokovno in svetovalno telo. Komisijo
imenuje z odločbo.
Za zdravstveno varstvo pristojni republiški upravni organ in
republiški upravni organ, pristojen za kmetijstvo, ustanovita
skupno komisijo za varstvo pred zoonozami kot njuno strokovno in svetovalno tolo. Komisijo imenujeta z odločbo.
Občinski upravni organi za zdravstveno varstvo ustanovijo
občinske komisije za varstvo pred nalezljivimi boleznimi kot
njihovo strokovno in svetovalno telo. Člane komisije imenuje
upravni organ iz vrst zdravstvenih, veterinarskih in drugih
strokovnjakov.
Člani komisij so imenovani za dobo štirih let.
Stroške za delo komisij krijejo pristojne družbenopolitične
Organi za notranje zadeve morajo pristojnemu organu za
zdravstveno varstvo oziroma organu sanitarne inšpekcije na
njegovo zahtevo v mejah svoje pristojnosti, pomagati, če
naleti pri izvajanju sanitarno-higienskih in drugih ukrepov, ki
so predpisani ali odrejeni po tem zakonu, na odpor ali upiranje, ali se takšen odpor oziroma upiranje da utemeljeno
pričakovati.
28. teza
Pri izvajanju strokovno-instrukcijskega nadzorstva nad
delom zdravstvenih organizacij in zdravstvenih delavcev
sodeiuje v okviru svojih pristojnosti tudi Republiški sanitarni
inšpektorat in ustrezni strokovnjaki Univerzitetnega zavoda
za zdravstveno in socialno varstvo.
29. teza
Če je z obvezno imunizacijo, seroprofilakso ali kemoprofilakso proti nalezljivim boleznim povzročena osebi škoda na
zdravju, ne gre pa za strokovna nepravilnosti v načinu in

postopku imunizacije, je družbenopolitična skupnost, katere
organ je odredi! imunizacijo, odgovorna za nastalo škodo.
IV. KAZENSKE DOLOČBE
30. teza
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 dinarjev se kaznuje za
prekršek zdravstvena organizacija, če ne prijavi obolenja ali
smrti za nalezljivo boleznijo ali opusti prijavo po 10. tezi tega
zakona.
Z denarno kaznijo iz prejšnjega odstavka se kaznuje za
prekršek zdravstvena ali veterinarska organizacija združenega dela, če opusti obveščanje v primerih iz 5. teze tega
zakona.
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 dinarjev se kaznuje za
prekršek tudi odgovorna oseba zdravstvene ali veterinarske
organizacije združenega dela, ki stori prekršek iz prvega in
drugega odstavka te teze.
31.teza
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 dinarjev se kaznuje za
prekršek organizacija združenega dela ali druga pravna
oseba, če ne izvede ukrepov za varstvo prebivalstva pred
nalezljivimi boleznimi iz 8., 11., 13., 16., 18. in 19. teze tega
zakona.
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 dinarjev se kaznuje za
prekršek tudi odgovorna oseba organizacije združenega dela
ali druge pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka te
teze.
32. teza
Z denarno kaznijo najmanj 5.000 dinarjev se kaznuje za
prekršek posameznik, ki opusti predpisani ukrep, ki ne dovoli
izvesti ukrepa ali ki se ne ravna po odločbi pristojnega
organa, s katero so odrejeni določeni ukrepi za varstvo pred
nalezljivimi boleznimi (21. teza).
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
33. teza
Zdravstvene organizacije so dolžne v šestih mesecih od
uveljavitve tega zakona v^kladiti svoje samoupravne splošne
akte z določbami tega zakona.
34. teza
Za zdravstveno varstvo pristojni republiški upravni organ
izda izvršilni predpis iz 12. teze tega zakona v roku šestih
mesecev od uveljavitve tega zakona.
35. teza
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veijati zakon o
varstvu prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi (Uradni list
SRS, št. 7/77).
36. teza
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SRS.

OSNUTEKZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o
ureditvi določenih vprašanj s področja
železniškega prometa (ESA-760)
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije Je na 109. seji dne 30. 1. 1986
določil besedilo:
- OSNUTKA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O UREDITVI DOLOČENIH VPRAŠANJ S PODROČJA VARNOpriloga poročevalca

STI ŽELEZNIŠKEGA PROMETA,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 215. člena,
266. in 267 člena poslovnika Skupščine SR Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. člena poslov29

nika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na podlagi 220. in 221.
člena poslovnika Skupščine SR Slovenije določil, da bodo kot njegovi
predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Julka ŽIBERT, članica Izvršnega sveta in predsednica Republiškega komiteja za promet in zveze.

'i

- Peter MARN, namestnik predsednice Republiškega komiteja za
promet in zveze.
- Jaka SLOKAN, pomočnik predsednice Republiškega komiteja za
promet in zveze.

Socialistična republika Slovenija
REPUBLIŠKI KOMITE ZA PROMET IN ZVEZE
POVZETEK
Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slovenije sta na
sejah 25. septembra 1985 sprejela predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ureditvi določenih vprašanj s
področja varnosti železniškega prometa in naložila predlagatelju, da
pri pripravi osnutka zakona prouči in ustrezno upošteva stališča,
pripombe in mnenja delegatov, ki so bila pismeno posredovana.
Predlagatelj je proučil vse predloge, mnenja in pripombe delegatov
in je ocenil, da te ne ponujajo boljših rešitev, saj besedilo tez oziroma
sedanjega zakona že vsebuje predlagane rešitve, razen pripombe k 3.
tezi, ki jo je ustrezno upošteval. Predlagatelj je v osnutku zakona
določil rok v katerem mora Republiški komite za promet in zveze izdati
izvršilni predpis o pogojih za graditev gradbenih objektov in drugih
objektov, saditev drevja in postavljanje naprav v varovalnem pasu ob
industrijskem tiru.
Ob pripravi osnutka zakona je predlagatelj uskladil višine denarnih
kazni za gospodarske prestopke in prekrške z višinami, ki jih določata
zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarskih prestop-

1. člen
V zakonu o ureditvi določenih vprašanj s področja varnosti železniškega prometa (Uradni list SRS, št. 28/81) se za 3. členom doda nov 3.a
člen, ki se glasi:
»Ob industrijskem tiru je 80 m široki zemljiški pas, merjeno od osi
skrajnih tirov (varovalni pas), s katerim se preprečujejo škodljivi vplivi
okolja na industrijski tir in promet na njem ter vpliv tega prometa na
okolje«
2. člen
V 6. alinei 3. odstavka 14. člena se beseda »rekonstrukcija« nadomesti z besedo »konstrukcija«
3. člen
Besedilo 16. člena se dopolni tako, da se glasi:
»Graditev gradbenih objektov ali drugih objektov, saditev drevja ter
postavljanje naprav v 200 m širokem zemljiškem pasu ob železniški
progi (varovalni progovni pas) in v 80 m širokem zemljiškem pasu ob
industrijskem tiru, računano od osi skrajnih tirov, se sme ddvoliti, pod
pogoji, ki jih predpiše Republiški komite za promet in zveze.
4. člen
V 34. členu se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. odredi ukrepe za preprečevanje in odpravo pomanjkljivosti in
nepravilnosti, ki na vozilih in progovnih napravah ogrožajo varnost
prometa«
V 4. točki se besedilo: »če pride na delo« nadomesti z besedilom:
»če je na delu«
Za 7. točko se doda nova 8. točka, ki se glasi:
»8. ustaviti dela v progovnem pasu, ki niso namenjena opravljanju
železniškega prometa, ali dela, ki so namenjena opravljanju železniškega prometa, pa se izvajajo na način s katerim se ogroža varnost
železniškega prometa, oziroma odrediti ukrepe za odpravo posledic
teh del.«
Dodata se nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
«lnšpektor dela je upravičen prepovedati delo, oziroma odstraniti z
dela delavca, ki neposredno sodeiuje v železniškem prometu, če so
kršeni predpisi o delovnem času ali predpisi za delo v izmenah.
Inšpektor dela je upravičen odstraniti z dela delavca, ki neposredno
sodeluje v železniškem prometu tudi v primerih iz 14. točke 1. odstavka
tega člena.«
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kih (Ur. list SFRJ, št. 14/85) in zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o prekrških (Ur. list SRS, št. 42'85) pri čemer je v zakonu
določena te najnižja možna višina denarne kazni. Pri predlagani določitvi so upoštevane predvsem teža prestopkov in prekrškov glede na
stopnjo ogrožanja varnosti železniškega prometa kakor tudi drugih
nedopustnih posegov na železniški progi in v varovalnem pasu ob
progi in industrijskih tirih.
Drugih vsebinskih sprememb in dopolnitev v osnutku zakona ni,
tako da temeljna izhodišča, načela in cilji predloga za izdajo zakona
ostanejo nespremenjeni.
Izvajanje tega zakona ne bo zahtevalo dodatnih finačnih sredstev iz
proračuna družbenopolitičnih skupnosti.
Ravno tako ta zakon ne nalaga novih obveznosti drugim organom
družbenopolitičnih skupnosti, organizacijam združenega dela, drugim
samoupravnim organizacijam in skupnostim.
Ljubljana, dne 30. 1. 1986

5. člen
V 35. členu se dodata nov drugi in treji odstavek, ki se glasita:
»Republiški inšpektorji železniškega prometa sodelujejo pri raziskovanju vzrokov hujših železniških nesreč.
Hujša železniška nesreča po tem zakonu je vsako trčenje, nalet ali
iztirjenje, ki ima za posledico smrt ali hudo telesno poškodbo ene ali
več oseb, oziroma večjo materialno škodo.«
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7. člen
37. člen se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Z denarno kaznijo najmanj 50.000 dinarjev se kaznuje za gospodarski prestopek organizacija združenega dela ali druga pravna oseba:
1. Će pri graditvi prog železnic, industrijskih tirov, industrijske železnice in prog drugih železnic ne upošteva predpisov za graditev železnic in varnosti prometa na jugoslovanskih železnicah, ali pa ne predpiše načina prometa na teh železnicah (2. člen in 4. člen);
2. Če uporablja drugačna tirna vozila, kot so vozila, ki obratujejo na
omrežju jugoslovanskih železnic (5. člen);
3. Če ne vzdržuje industrijskih železnic, prog drugih železnic, industrijskih tirov in tirnih vozil tako, da je zagotovljen varen in neoviran
promet, ali če nima tirov, tirnih naprav, objektov in tirnih vozil pod
stalnim nadzorstvom (8. člen);
4. Če gradi v varovalnem progovnem pasu oziroma v zemljiškem
pasu ob industrijskem tiru v nasprotju s predpisi (16. člen);
5. Če za signalnovarnostne naprave ne opravi preizkušnje in poskusnega obratovanja pred tehničnim pregledom (drugi odstavek 18.
člena);
6. Če v času poskusnega obratovanja na kretniškem območju ne
zmanjša hitrosti vlakov največ 30 km na uro, ali če ne določi hitrosti
vlakov, ali če ne poostri nadzora železniškega prometa in nadzora nad
delom prometnega osebja ter osebja pri montaži in vzdrževanju (drugi
odstavek 18. člena):
7. Če ne izvede križanja proge s cesto z nadvozom ali podvozom: če se proga križa z magistralno cesto; - če se proga križa z javno cesto
ali drugo cesto, ki ni javna cesta, v primeru, če je cestni promet zelo
gost, železniški promet pa zelo močan, ali če to terjajo posebni pogoji
priloga poročevalca

na mestu križanja, ali posebni tehnični razlogi varnosti prometa; če se
proga na postajnem prostoru med uvoznimi kretnicami križa s katerokoli javno cesto ali drugo cesto oziroma potjo, ki ni javna cesta (21.
člen);
8. Će križanja proge s cesto v istem nivoju ne zavaruje z zapornicami
ali polzapornicami ali svetlobnimi in zvočnimi napravami, ki napovedujejo približevanje vlaka, ali z enim in drugim, in sicer pri križanju glavne
železniške proge z regionalno ali mestno cesto oziroma cesto v naseljih, ali pri križanju ceste z glavno železniško progo, na kateri je
dovoljena hitrost večja od 100 km na uro, ali pri drugem križanju, kjer
ni potrebne preglednosti s ceste na železniško progo (prvi in drugi
odstavek 22. člena);
9. Če ne izvede križanja železniške proge s cestami tako, da dve cesti
ali več cest ali poti usmeri na skupen cestno-železniški prehod (prvi
odstavek 24. člena).
Za dejanje iz prejšnjega odstavka, se kaznuje odgovorna oseba
organizacije združenega dela oziroma druge pravne osebe z denarno
kaznijo najmanj 10.000.«
8. člen
Črta se 38. in 39. člen.
9. člen
V prvem odstavku 40. člena se besedilo »do 50.000« nadomesti z
besedilom »najmanj 10.000«. V 6. točki pa se za besedami »progovnem
pasu« vstavi besedilo: oziroma v varovalnem progovnem pasu.«
Za 11. točko se doda 12. in 13. točka, ki se glasita:
»12. če nima poslovnega reda, ali če ta ni usklajen z enotnimi pravili
za urejanje železniškega programa na jugoslovanskih železnicah (9.
člen);

13. če ne sprejme predpisanih protipožarnih ukrepov (prvi odstavek
17. člena).«
V drugem odstavku se besedilo »do 5.000« nadomesti z besedilom
»najmanj 2.500«.
V tretjem odstavku se besedilo »do 10.000« nadomesti z besedilom«
najmanj 2.000«.
10. člen
Prvi odstavek 41. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Z denarno kaznijo najmanj 10.000 dinarjev se kaznuje za prekršek
železniška organizacija ali druga pravna oseba, če brez odlašanja ne
obvesti Republiški prometni inšpektorat o vsaki železniški nesreči, ali
če ga takoj in ob vsakem dnevnem času ne obvesti o hujši železniški
nesreči ali o delih, ki se izvajajo v bližini proge ali progovnih naprav in
objektov (35. člen), ali če ne dostavi Republiškemu prometnemu
inšpektoratu v predpisanem roku splošnega ali posamičnega akta (36.
člen).«
V drugem odstavku se besedilo »do 5.000« nadomesti z besedilom
»najmanj 2.500«.
11. člen
V prvem odstavku 44. člena se beseda »petih« nadomesti z besedo
»devetih«, v drugem odstavku pa se beseda »treh« nadomesti z besedo
»devetih«.
12. člen
Republiški komite za promet in zveze izda predpis iz 3. člena tega
zakona v roku treh mesecev po uveljavitvi tega zakona.
13. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS.

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET
OBRAZLOŽITEV
Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SRS sta na sejah dne
zakona v tem osnutku ni: razen podaljšanja dveh rokov iz prehodnih
25. septembra 1985 sprejela predlog za izdajo zakona o spremembah
določb zakona (44. člen sedanjega zakona oziroma 11. člen osnutka).
In dopolnitvah zakona o ureditvi določenih vprašanj s področja varnoPredlagatelj pri pripravi osnutka zakona 'ni upošteval naslednjih
sti železniškega prometa in naložila predlagatelju, da pri pripravi
pripomb, predlogov in mnenj:
osnutka zakona prouči in ustrezno upošteva stališča, pripombe in
1. K 5. tezi, da naj bi v zakonu natančneje opredelil pojem večje
mnenja delegatov, ki so bile pismeno posredovane.
materialne škode, predlagatelj meni, da za namen, predviden v tej tezi
Temeljna načela in cilji osnutka zakona so:
tega ni primerno opredeliti v fiksnem znesku, s podrobnejšim opisom
zagotovitev čimvečje varnosti železniškega prometa in s tem v zvezi:
pa tudi ne bi mogli ustrezneje določiti te meje.
- opredelitev varovalnega pasu ob industrijskem tiru ter določitev
Namen določila je, da je Republiški prometni inšpektorat pravopogojev gradbenih ali drugih posegov v tem pasu,
časno obveščen o hujši železniški nesreči, kar pa bo stvar presoje ob
- opredelitev pogojev saditve drevja v varovalnem pasu ob induvsakem primeru posebej.
strijskem tiru,
2. K 6. tezi, da naj se v 36. členu sedanjega zakona poleg roka v
- sankcioniranje ravnanj, ki so v nasprotju s predpisanimi pogoji
katerem morajo železniške organizacije in druge organizacije, ki upoposegov v varovalni pas ob industrijskem tiru,
rabljajo industrijsko železnico ali progo druge železnice ali industrijski
- razširitev upravičenj republiških inšpektorjev železniškega protir dostaviti akte Republiškemu prometnemu inšpektoratu, določi še
meta,
obveznost za sprejetje teh aktov, predlagatelj meni, da te obveznosti
- uvedba posebnega pooblastila za ukrepanje inšpektorjev dela,
nasploh niti ni mogoče določiti v tem zakonu, ker ta obveznost za
- uvedba obveznosti sodelovanja Republiškega prometnega
posamezne samoupravne splošne akte izhaja že iz drugih predpisov,
inšpektorata pri raziskovanju vzrokov hujših železniških nesreč,
zlasti iz zveznega zakona o temeljih varnosti železniškega prometa (Ur.
- dopolnitev kazenskih določb v skladu z 287. členom zakona o
list SFRJ, št. 62/77).
prekrških s tistimi določbami, ki so do sedaj bile sankcionirane v
3. K 21. členu zakona, da bi v zakonu določili obveznost izvedbe
izvršilnem predpisu,
izvennivojskega križanja ceste s progo tudi v primeru, ko je samo
- prekvalifikacija kršitev določb 9. člena in prvega odstavka 17.
cestni promet zelo gost, predlagatelj meni, da to ni potrebno, saj je v
člena, ki so v zakonu gospodarski prestopki, v prekrške, ker gre za
23. členu sedanjega zakona določeno, da v vsakem primeru posebej,
kršitev javnega reda,
ko gre za križanje ceste s progo po 21. členu ugotavlja strokovna,
- združitev vseh določb o sankcioniranju za gospodarske prekomisija primeren način izvedbe križanja upoštevajoč vse okoliščine,
stopke v enem členu zaradi večje preglednosti,
ki utegnejo vplivati na varnost prometa. Torej tudi v primeru, ko je
- določitev roka za izdajo izvršilnega predpisa,
samo cestni promet zelo gost.
- uskladitev kazenskih določb zakona s spremenjenima zakonoma
4. K 45. členu, da bi v zakonu moral biti določen tudi rok v katerem bi
o gospodarskih prestopkih in prekrških.
bilo potrebno na vseh magistralnih in javnih cestah z gostim prometom
Pri pripravi osnutka zakona je predlagatelj uskladil višino denarnih
izvesti izvennivojska križanja predlagatelj meni, da je v zadevnem
kazni za gospodarske prestopke in prekrške z višinami, ki jih določata
določilu zakona, ki se ne spreminja, predvidena sicer drugačna vendar
zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarskih prestopbolj ustrezna rešitev. Ta je, da železniška organizacija in upravljalec
kih (Ur. list SFRJ, št. 14/85) in zakon o spremembah in dopolnitvah
ceste sprejmeta program ureditve cestno-železniških križanj, v katezakona o prekrških (Ur. list SRS, št. 42/85), pri čemur je v zakonu
rem med drugim določita tudi roke, do katerih je potrebno izvesti
določena le najnižja možna višina denarne kazni. Pri predlagani doloizvennivojsko križanje.
čitvi so upoštevane predvsem teža prestopkov in prekrškov glede na
5. K 36. členu, da naj zakon opredeli subjekte, ki finansirajo izvedbo
stopnjo ogrožanja varnosti železniškega prometa kakor tudi drugih
križanj predlagatelj meni, da je rešitev, ki je že vsebovana v zadevnem
nedopustnih posegov na železniški progi in v varovalnem pasu ob
določilu, da stroške zavarovanja križanj železniške proge s cesto
progi in industrijskih tirih.
sporazumno določita in nosita železniška organizacija in upravljalec
Predlagatelj je proučil ter upošteval pripombo k 3. tezi, da bi istoceste ustrezna in da tega ni potrebno drugače urediti.
časno z uveljavitvijo zakona moral biti znan tudi izvršilni predpis, ki bi
Izvajanje tega zakona ne bo zahtevalo dodatnih finančnih sredstev iz
urejal pogoje gradnje ob industrijskih tirih tako, da je Republiški
proračunov družbeno-političnih skupnosti: z razširitvijo pooblastil
komite za promet in zveze zavezal, da mora izdati izvršilni predpis o
inšpektorjem železniškega prometa pa uvaja dve novi obveznosti
pogojih za graditev gradbenih objektov ali drugih objektov, saditev
Republiškemu inšpektoratu za ukrepe v primerih ogrožanja varnosti
drevja ter postavljanje naprav v 80 m širokem zemljiškem pasu ob
železniškega prometa ter da sodeluje pri raziskovanju vzrokov hujših
industrijskem tiru, računano od osi skrajnih tirov, v treh mesecih po
železniških nesreč. Okrepitev inšpekcijskega nadzora uvaja pooblauveljavitvi tega zakona.
stilo ukrepanja inšpektorjem dela glede vprašanj s področja delovnih
Predlagatelj je proučil tudi vse druge predloge, mnenja in pripombe
razmerij, ki zadevajo varnost železniškega prometa. Drugim organom
delegatov in je ocenil, da le-te ne ponujajo boljših rešitev, saj besedilo
družbenopolitičnih skupnosti, organizacijam združenega dela, drugim
tez oziroma sedanjega zakona že vsebuje predlagane rešitve.
samoupravnim organizacijam in skupnostim pa ta zakon ne nalaga
Drugih bistvenih sprememb in dopolnitev glede na predlog za izdajo
novih obveznosti.
priloga poročevalca
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ZAKON O UREDITVI DOLOČENIH
VPRAŠANJ S PODROČJA VARNOSTI
ŽELEZNIŠKEGA PROMETA
Členi, ki se spreminjajo:
14. člen
Za rekonstrukcijo proge, progovne naprave, objekta, tirnega vozila
na jugoslovanskih železnicah, industrijskih železnicah in progah drugih železnic in industrijskih tirov, se uporabljajo predpisi o graditvi
objektov, kolikorta zakon ne določa druge.
Za rekonstrukcijo tirnega vozila se šteje predelava vozila, s katero se
spreminjajo osnove konstrukcije in tehnične lastnosti vozila:
Za rekonstrukcijo železniške proge, industrijske železnice in proge
druge železnice ter industrijskega tira se po tem zakonu ne štejejo:
- zamenjava in obnova elementov zgornjega ustroja proge;
- dela na spodnjem ustroju proge (odvodnjavanje, ureditev in sanacija)
- zamenjava in obnova z enakim ali drugim materialom pri propustili do 5 m dolžine, če se s tem ne spremeni odprtina;
- zamenjava elementov signalno-varnostnih naprav;
- zamenjava in dopolnitev elementov stabilnih naprav za električno
vleko, kakor tudi ostalih električnih naprav za diselsko vleko;
- adaptacija in popravilo obratovalnih poslopij, s katerimi se ne
spreminja rekonstrukcija, namen in zunanji izgled objekta ter se ne
poslabšajo pogoji za varstvo okolja.
Za izvajanje del iz prejšnjega odstavka mora biti izdelana tehnična
dokumentacija.
g|en
Graditev gradbenih objektov ali drugih objektov, ter postavljanje
naprav na 200 m širokem zemljiškem pasu ob železniški progi (varovalni progovni pas), računamo od osi skrajnih tirov, se sme dovoliti
pod pogoji, ki jih predpiše Republiški komite za promet in zveze.
34. člen
Inšpektor železniškega prometa je upravičen:
1. zadržati izvršitev odredb, ki nasprotujejo določbam zakonov in
predpisov, izdanih na njihovi podlagi;
2. odrediti, da se na vozilih, progah in progovnih napravah odpravljajo tehnične pomanjkljivosti, ki ogrožajo varnost prometa;
3. odrediti, da se začasno izključijo iz prometa vozila, proge in
progovne naprave, ki ne ustrezajo predpisanim tehničnim in drugim
pogojem, če bi bila sicer varnost prometa ogrožena;
4. odstraniti z dela železniškega delavca, ki neposredno sodeluje v
železniškem prometu, če ne izpolnjuje predpisanih zdravstvenih pogojev, ali nima predpisane strokovne usposobljenosti za samostojno delo
na svojem delovnem mestu, če pride na delo v takem telesnem ali
duševnem stanju, da ni zmožen pravilno opravljati svoje delovne dolžnosti, če zanemarja svojo dolžnost, jo opravlja površno in nepravilno in
to vpliva na rednost in varnost prometa;
5. odredi, da se odpravijo nepravilnosti v železniškem prometu in da
se promet prilagodi določbam zakonov in na njihovi podlagi izdanih
predpisov, če je treba pa določiti tudi način in odrediti ukrepe za
odpravo nepravilnosti v železniškem prometu;
6. začasno ustaviti dela, ki se izvajajo v neposredni bližini proge, če
je nevarnost, da bodo ogrožala varnost prometa in zahtevati od upravnega organa, ki je opravil kontrolo tehnične dokumentacije in dal
dovoljenje za graditev, naj pregleda položaj in odredi ukrepe za sanacijo;
7. ustavi dela, ki se izvajajo na železniškem območju ali v neposredni
bližini proge brez gradbenega dovoljenja, in o tem obvesti upravni
organ, ki je pristojen za izdajo gradbenega dovoljenja.
35. člen
Železniška organizacija mora brez odlašanja obvestiti Republiški
prometni inšpektorat o vsaki železniški nesreči; o hujši nesreči ga
mora obvestiti in ob vsakem dnevnem času, prav tako tudi o delih, ki se
izvajajo v bližini proge ali progovnih naprav in objektov, ki bi lahko
vplivala na varnost železniškega prometa.
36. člen
Železniška organizacija in organizacija združenega dela, ki upravlja
industrijsko železnico ali progo druge železnice ali industrijski tir,
mora dostaviti Republiškemu prometnemu inšpektoratu v osmih dneh
vse splošne in posamične akte, s katerimi se urejajo vprašanja železniškega prometa.
37. člen
Z denarno kaznijo do 500.000 dinarjev se kaznuje za gospodarski
prestopek organizacija združenega dela ali druga pravna oseba:
1. če pri graditvi prog železnic in industrijskih prog drugih železnic
ne upošteva predpisov za graditev železnic in varnosti prometa na
jugoslovanskih železnicah in če ne predpiše načina prometa na teh
železnicah (2. člen);
2. če uporablja drugačna tirna vozila, kot so vozila jugoslovanskih
železnic (5. člen);
3. če gradi v varovalnem progovnem pasu v nasprotju s predpisi (16.
člen);
4. čp ne sprejme predpisanih protipožarnih ukrepov (prvi odst. 17.
člena ,
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5. če ne izvede križanja proge s cesto v skladu z določbami prvega
odstavka 24. člena tega zakona.
Za dejanje iz prejšnjega odstavka se kaznuje tudi odgovorna oseba
organizacije združenega dela oziroma druge pravne osebe z denarno
kaznijo do 20.000 dinarjev.
36. člen
Z denarno kaznijo do 200.000 dinarjev se kaznuje za gospodarski
prestopek železniška organizacija, organizacija združenega dela, ali
druga pravna oseba, če ne ravna v skladu z določbami 21. in 22. člena
tega zakona pri graditvi cestnega prehoda prek železniške proge v k
istem nivoju, ali pri zagotovitvi varnega prometa prek teh prehodov.
Z denarno kaznijo iz prejšnjeg j odstavka se kaznuje za gospodarski
prestopek železniška organizacija, če ne ravna v skladu z določbo
drugega odstavka 18. člena tega zakona.
Za dejanje iz prvega in drugega odstavka se kaznuje tudi odgovorna
oseba železniške organizacije, organizacije združenega dela ali druge
■ pravne osebe z denarno kaznijo do 10.000 dinarjev.
39. člen
Z denarno kaznijo do 100.000 dinarjev se kaznuje za gospodarski
prestopek organizacija združenega dela ali druga pravna oseba:
1. če ne vzdržuje industrijskih železnic, prog in drugih železnic,
industrijskih tirov in tirnih vozil tako. da je zagotovljen varen in neoviran promet in če nima tirov, tirnih naprav, objektov in tirnih vozil pod
stalnim nadzorstvom (8. člen);
2. če nima poslovnega reda ali če ta ni usklajen z enotnimi pravili za
urejanje železniškega prometa na jugoslovanskih železnicah (9. člen);
Za dejanji iz prejšnjega odstavka se kaznuje tudi odgovorna oseba
org. združenega dela ali druge pravne osebe z denarno kaznijo do
5000 dinarjev.
40. člen
Z denarno kaznijo do 50.000 dinarjev se kaznuje za prekršek organizacija združenega dela ali druga pravna oseba:
1. če opravi rekonstrukcijo obstoječih industrijskih tirov brez predhodnega soglasja železniške transportne organizacije (7. člen);
2. če tirna vozila industrijskih tirov na območju postajnih tirov
jugoslovanskih železnic ne vozijo pod pogoji, ki jih je predpisala
železniška transportna organizacija (10. člen);
3. če ne sklene pogodbe z železniško organizacijo na katere
območju je industrijski tir (11. člen);
4. če vozi na progah z večjo hitrostjo, kot je določeno v poslovnem
redu (12. člen);
5. če ne predpiše posebnih zdravstvenih pogojev in potrebne strokovne usposobljenosti za delavce na posameznih delovnih mestih na
industrijskih tirih (13. člen);
6. če v progovnem pasu ne ravna v smislu predpisanih ukrepov za
zaščito pred požarom (drugi odstavek 17. člena);
7. če ne zagotovi zadostno preglednost ceste na železniško progo
(prvi odstavek 25. člena);
8. če gradi objekte, zasadi drevje, ali stori kaj drugega, kar preprečuje ali zmanjšuje preglednost na železniško progo (drugi odstavek 25.
člena);
9. če na svojem območju ne skrbi za vzdrževanje podvoza oziroma
nadvoza (28. člen);
10. če na svojem območju ne vzdržuje cestnega prehoda, tako, da je
na njem zagotovljen varen in neoviran promet (drugi odstavek 29.
člena);
11. če ne vzdržuje delov ceste z obeh strani prehoda tako, da je
omogčen varen in neoviran železniški promet (tretji odstavek 29.
člena).
Za dejanje iz prvega odstavka se kaznuje tudi odgovorna oseba
organizacije združenega dela oziroma druga pravna oseba z denarno
kaznijo do 5000 dinarjev.
Z denarno kaznijo do 10.000 dinarjev se kaznuje posameznik, ki stori
dejanje iz 6. ali 8. točke prvega odstavka tega člena.
41. člen
Z denarno kaznijo do 30.000 dinarjev se kaznuje za prekršek železniška organizacija ali druga pravna oseba, če ne ravna v smislu izvršljive
odločbe, ki jo je izdal inšpektor železniškega prometa po pooblastilih
iz 34. člena tega zakona ali če prepreči, onemogoči ali ovira inšpektorja pri opravljanju nadzora; ali če ne dostavi Republiškemu prometnemu inšpektoratu v predpisanem roku splošnega ali posamičnega
akta (36. člen).
Za dejanja iz prejšnjega odstavka se kaznuje tudi odgovorna oseba
železniške organizacije, organizacije združenega dela ali druge pravne
osebe z denarno kaznijo do 5000 dinarjev.
44. člen
Križanja železniške proge s cesto morajo biti izvedena z nadvozom
ali podvozom v primerih iz 1. točke 21. člena tega zakona najkasneje v
petih letih, v primerih iz 2. in 3. točke 21. člena tega zakona najkasneje
v desetih letih od njegove uveljavitve. Križanja železniške proge s
cestami morajo biti zavarovana z zapornicami ali polzapornicami ali
svetlobnimi in zvočnimi napravami v primerih iz 22. člena tega zakona
naikasneie v roku treh let od nieaove uveljavitve.
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