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SKUPNA SEJA VSEH ZBOROV
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
2. julija 1986
Na skupni seji vseh zborov Skupščine SR Slovenije je predsednik Skupščine SR Slovenije Miran Potrč objavil sestavo
Predsedstva SR Slovenije:
predsednik: France Popit
člani: Alojz Briški, Ivo Fabinc, Majda Gaspari, Boris Majer,
Andrej Marine, Janez Stanovnik, predsednik CK ZK Slovenije
Milan Kučan in predsednik Republiške konference SZDL Jože
Smole,
PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE
SR SLOVENIJE
2. julija 1986
Delegati Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora so na skupnem zasedanju poslušali:
- obvestilo o sprejetju zakonov iz prvega dela paketa ZIS
na seji Zveznega zbora Skupščine SFR Jugoslavije, ki ga je
podal delegat iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine
SFR Jugoslavije Jože Marolt;

- poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru
republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije o sprejemanju priporočila o usklajevanju rasti sredstev za splošne družbene in skupne potrebe z rastjo dohodka družbenega gospodarstva, ki ga je podal vodja delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije
Martin Mlinar;
- poročilo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o zveznih ukrepih na področju gospodarstva in porabe s predlogi
republiških ukrepov, ki ga je podal predsednik Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije Dušan Šinigoj;
- uvodno besedo k poročilu Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije o usklajevanju dogovora o temeljih družbenega
plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990, ki jo je podal
podpredsednik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
Janez Bohorič.
Zbor združenega dela in Zbor občin sta ob obravnavi uresničevanja sprejetih usmeritev in nalog na področju osebne
porabe v SR Sloveniji v letu 1986 sprejela sklep, Družbenopolitični zbor pa je ob obravnavi informacije o potrebnih aktivnostih za uskladitev osebne, skupne in splošne porabe sprejel
ugotovitve in stališča.
Ob obravnavi poročila Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o usklajevanju dogovora o temeljih družbenega plana SR
Slovenije za obdobje 1986-1990 je Družbenopolitični zbor
sprejel stališča, Zbor združenega dela in Zbor občin pa sta
sprejela ugotovitve in sklep.
Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični
zbor so ob obravnavi poročila o uresničevanju stališč in
sklepov Skupščine SR Slovenije, sprejetih ob obravnavi gradiva Gospodarske zbornice Slovenije »Nekatera vprašanja
uresničevanja družbenoekonomskih odnosov in samou-
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pravne organiziranosti v samoupravnih interesnih skupnostih
materialne proizvodnje«, sprejeli sklep.
Zbor združenega dela in Zbor občin sta sprejela:
- predlog zakona o pogojih za izplačila za določene negospodarske in neproizvodne investicije v letih 1986 in 1987;
- predlog zakona o začasni prepovedi razpolaganja z
delom družbenih sredstev družbenopolitičnih skupnosti in
samoupravnih interesnih skupnosti s področja družbenih
dejavnosti za porabo v letu 1986;
- predlog zakona o začasnem financiranju posebnih izobraževalnih in raziskovalnih skupnosti, v katerih niso sklenjeni samoupravni sporazumi o temeljih planov;
- predlog zakona o prispevkih zavezancev, ki niso sklenili
samoupravnih sporazumov o temeljih planov samoupravnih
interesnih skupnosti družbenih dejavnosti, ustanovljenih za
območje SR Slovenije;
- sklep ob obravnavi osnutka zakona o kritju tečajnih
razlik iz naslova zunanjih kreditov;
- sklep ob obravnavi osnutka odloka o predračunu prihodkov in odhodkov tečajnih razlik iz naslova zunanjih kreditov
za leto 1986;
- sklep ob obravnavi predloga družbenega dogovora o
skupnih akcijah pri preprečevanju onesnaženja in zboljšanja
kakovosti vod porečja reke Save;
- ugotovitve in sklepe ob obravnavi poročila o propadanju
gozdov zaradi onesnaženega zraka v SR Sloveniji ter ukrepih
za sanacijo;
- predlog za izdajo zakona o pedagoški službi;
- predloge zakonov o spremembah in dopolnitvah naslednjih zakonov:
- o organizaciji cestnega prevoza z motornimi vozili,
- o lukah,
- o morskem ribištvu,
- o energetskem gospodarstvu,
- o rudarstvu,
- o zagotovitvi sredstev za graditev objektov,
- o preizkušanju in žigosanju oziroma zaznamovanju ročnega strelnega orožja in streliva,
- o blagovnem prometu,
- o semenu in sadikah,
- o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina,
- o varstvu zraka,
- o ravnanju z odpadki,
- o graditvi objektov,
- o ukrepih v živinoreji,
- o mineralnih gnojilih,
- o gozdovih,
- o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter o upravljanju lovišč,

- o gostinski dejavnosti,
- o varnosti na žičnicah in vlečnicah,
- o določitvi zavarovalnega območja za reko Sočo s pritoki,
- o higieni proizvodnje in prometa z mlekom,
- o varnosti cestnega prometa,
- o igrah na srečo,
- o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju,
- o vodah,
- o urejanju naselij in drugih posegov v prostor.,
- predlog odloka o soglasju k samoupravnemu sporazumu o ustanovitvi Zveze vodnih skupnosti Slovenije.
Zbor združenega dela je sprejel še:
- sklep o obravnavi osnutka zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o prometu blaga in storitev s tujino;
- sklep ob obravnavi osnutka zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o vlaganju sredstev tujih oseb v domače
organizacije združenega dela;
- sklep ob obravnavi poročila o delu Službe družbenega
knjigovodstva v SR Sloveniji za leto 1985.
Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični zbor
so sprejeli:
- predlog odloka o imenovanju Jožeta Vidmarja za
namestnika predsednika Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo;
- predlog odloka o delegiranju Rada Roterja za delegata
Skupščine SR Slovenije v Svet družbenega sistema informiranja SFR Jugoslavije;
- predlog odloka o imenovanju Francija Polaka za
namestnika Družbenega pravobranilca samoupravljanja SR
Slovenije.

SEJA SKUPŠČINE IZOBRAŽEVALNE
SKUPNOSTI SLOVENIJE
2. julija 1986
Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije je na seji 2.
julija 1986 enakopravno z zboroma Skupščine SR Slovenije
obravnavala in sprejela:
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
osnovni šoli;
- predlog za izdajo zakona o pedagoški službi.

SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE SRS
STALIŠČA
'
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o usklajevanju dogovora o temeljih
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990.
Družbenopolitični zbor Skupščine SR
Siovenije je ob obravnavi Poročila Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o
usklajevanju dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje
1986-1990 na podlagi 74. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije na seji 2.
julija 1986 sprejel naslednja
STALIŠČA
1. Družbenopolitični zbor ugotavlja, da
je dogovor o temeljih družbenega plana
SR Slovenije za obdobje 1986-1990 v
skladu s predhodno sprejetimi smernicami in samim družbenim planom SR Slo2

venije za obdobje 1986-1990. V dogovoru so tudi upoštevana priporočila Skupščine SR Slovenije, ki jih je dala ob obravnavi poročila o pripravi dogovora v letu
1985, zato zbor podpira sprejem dogovora.
Zbor ugotavlja, da je dogovor o temeljih plana kot povezava med samoupravnim in družbenim planiranjem ter kot akt,
v katerem podpisniki prevzemajo konkretne obveznosti, potreben. Glede na
okoliščine, v katerih je potekala priprava
planskih aktov za obdobje 1986-1990 še
zlasti zaradi sprejemanja zveznega zakona o planiranju, zakonov o ekonomskih
odnosih s tujino in zakonov s področja

kreditno-monetarnega sistema, je prišlo
do spremenjenega vrstnega reda sprejemanja planskih dokumentov, tako, da
smo srednjeročni plan sprejeli na podlagi osnutkov samoupravnih sporazumov
in dogovora o temeljih plana, s čimer
smo v obdobju priprav in sprejemanja
teh aktov zmanjšali vlogo dogovorov in
samoupravnih sporazumov o temeljih
plana ter samoupravnega planiranja nasploh. Zato pa je potrebno še toliko več
napora vložiti v to, da bodo samoupravni
sporazumi o temeljih planov samoupravnih interesnih skupnosti ter planski akti
temeljnih gospodarskih subjektov sprejeti čimprej, da bodo podpisniki dogovoporočevalec

ra o temeljih družbenega plana SR Slovenije svoje obveznosti za razvoj Slovenije
sprejeli s samoupravnim odločanjem delavcev, delovnih ljudi in občanov.
2. Zbor ugotavlja, da je v dogovoru o
temeljih družbenega plana SR Slovenije
za obdobje 1986-1990 na področju investiranja storjen kvaliteten premik pri
opredeljevanju osnovnih kriterijev in meril za investicijske odločitve. Ob tem pa
poudarja, da je potrebno doseči, da bodo
v vseh okoljih zlasti pa v proizvodnih in
finančnih asociacijah te kriterije in merila
še razdelali do take mere, da bodo lahko
delavci na podlagi poglobljenih analiz in
točnih informacij suvereno odločali o naložbah. Edino združeni delavci so namreč lahko nosilci samoupravnih odločitev o investicijah in morajo za te odločitve nositi tudi polno odgovornost. Ob
tem pa zbor poudarja nujnost pospešitve

priprave metodologije vrednotenja narodnogospodarskih koristi in stroškov,
kar je lahko osnova širokega, pravočasnega in točnega informiranja javnosti ter
daje možnost široke javne razprave o intervencijskih namerah, razlogih zanje, različnih strokovnih mnenjih, poteku investicijskih del, efektih investicij. To še posebej velja za večje investicije, kjer se
hkrati pojavlja tudi problem zagotavljanja energije ali ekološki problemi.
3. Zbor podpira opredelitev Izvršnega
sveta, da je potrebno zaradi novih ugotovitev o možnih ekoloških problemih, problemov v zvezi z gradnjo planiranih hidroelektrarn ter nezaključenih razprav o
jedrskem programu Jugoslavije na novo
ovrednotiti energetske vire in preveriti
program izgradnje energetskih objektov
v tem srednjeročnem obdobju in tistih, ki
so vključeni v programe kontinuitete.

Zbor predlaga Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, da skupaj z republiškimi
skupnostmi s področja energetike in
ustreznimi znanstvenimi ter strokovnimi
institucijami, ob upoštevanju javnih razprav, čimprej pripravi in predlaga program, ko bo upošteval vse energetske
potrebe v Sloveniji, razvojne, ekonomske
in ekološke vidike, s posebnim poudarkom na konkretnih ukrepih za spodbujanje varčevanja z energijo ter upoštevaje
objektivno nujnost dolgoročnega planiranja proizvodnje in porabe energije.
4. Zbor poudarja, da je dogovor o temeljih družbenega plana SR Slovenije za
obdobje 1986-1990 dokument odprtega
značaja in ga bo potrebno v procesu kontinuiranega planiranja še dograjevati na
temelju sprotnega preverjanja družbenoekonomskih razmer.

UGOTOVITVE IN SKLEP
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije o usklajevanju dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za
obdobje 1986-1990
Skupščina SR Slovenije je na sejah
Zbora združenega dela in Zbora občin
Skupščine SR Slovenije dne 2. julija
1986 obravnavala poročilo Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije o usklajevanju dogovora o temeljih družbenega
plana SR Slovenije za obdobje
1986-1990 in ob upoštevanju stališč
Družbenopolitičnega zbora Skupščine
SR Slovenije na podlagi 260. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejela naslednje
UGOTOVITVE IN SKLEP:
1. Skupščina SR Slovenije ugotavlja,
da je dogovor o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990
usklajen s smernicami in z družbenim
planom republike za tekoče srednjeročno obdobje. Iz tega razloga skupščina
sprejema poročilo svojega Izvršnega sveta o poteku usklajevanja, saj so bile v
usklajevanju uveljavljene zahteve Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila
o pripravi osnutka dogovora o temeljih
družbenega plana republike za obdobje
1986-1990.
Skupščina poudarja, da je treba v procesu kontinuiranega planiranja na novo
ovrednotiti energetske vire in preveriti
program izgradnje energetskih objektov

v tem srednjeročnem obdobju in objektov kontinuitete. Čimprej je treba pripraviti program, ki bo ob upoštevanju ekoloških, razvojnih, ekonomskih in drugih
zahtev prikazal energetske potrebe v Sloveniji. Poseben poudarek mora biti dan
zagotovitvi materialnih virov za objekte
kontinuitete, večjo pozornost pa je treba
nameniti varčevanju energije in uvajanju
novih alternativnih virov. Izvršni svet in
nosilci planiranja na tem področju morajo posebej proučiti energetske potrebe in
možnosti z vidika energije kot omejitvenega faktorja.
Skupščina posebej terja, da morajo vse
v dogovoru predvidene naložbe zadostiti
kriterijem za prestrukturiranje gospodarstva, ki so določeni s tem dogovorom. Ob
tem pa skupščina poudarja nujnost pospešitve priprave metodologije vrednotenja narodno-gospodarskih koristi in stroškov. Prav tako je potrebno doseči, da
bodo v vseh okoljih, zlasti pa v proizvodnih in finančnih asociacijah te kriterije in
merila še razdelali. Polno odgovornost za
sprejete investicijske odločitve pa nosijo
delavci v organizacijah združenega dela
- investitorji.
Skupščina poudarja, da je dogovor o
temeljih družbenega plana odprt dokument v smislu dopolnjevanja z novimi
tehničnimi in tehnološkimi spoznanji ter

upoštevaje bistveno spremenjene gospodarske in druge pogoje v procesu kontinuiranega planiranja. V skladu s tem naj
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije posebej oceni potrebna sredstva za izgradnjo infrastrukturnih objektov in projektov
(energetskih, cestnih in ekoloških), da bi
zagotovili njihovo dinamično izvajanje v
skladu z usmeritvami, podanimi v uvodni
besedi Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije na skupni seji vseh zborov 2. 7.
1986.
Skupščina ocenjuje, da je potrebno z
najširšo družbenopolitično aktivnostjo
spodbuditi podpisnike, da obravnavajo
in sprejmejo odločitev o samoupravnih
sporazumih o temeljih planov samoupravnih interesnih skupnosti družbenih
dejavnosti in materialne proizvodnje. S
širšo družbenopolitično aktivnostjo je
treba spodbuditi tudi vse podpisnike dogovora o temeljih družbenega plana, da
pristopijo k dogovoru. Po mnenju skupščine je treba zagotoviti uresničevanje nalog iz posameznih poglavij tudi v primerih, ko je k posameznemu poglavju pristopila zahtevana večina podpisnikov.
2. Skupščina SR Slovenije meni, da
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije lahko podpiše dogovor o temeljih družbenega plana republike za obdobje
1986-1990.

SKLEP
Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR
Slovenije ob obravnavi poročila o uresničevanju stališč in sklepov Skupščine SR
Slovenije ob obravnavi gradiva Gospodarske zbornice Slovenije »Nekatera
vprašanja uresničevanja družbenoekonomskih odnosov in samoupravne
organiziranosti v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje<<
Zbor združenega dela, Zbor občin in
Družbenopolitični zbor Skupščine SR
Slovenije so na sejah dne 2. julija 1986
poročevalec

obravnavali Poročilo o uresničevanju
stališč In sklepov Skupščine SR Slovenije ob obravnavi gradiva Gospodarske

zbornice Slovenije "Nekatera vprašanja
uresničevanja
družbenoekonomskih
odnosov in samoupravne organizirano3

sti v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvidnje« in na podlagi 260. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije sprejeli naslednji
SKLEP
I.
Zbori ugotavljajo, da so usmeritve in
naloge, ki jih je Skupščina SR Slovenije
opredelila v svojih stališčih ob obravnavi
gradiva Gospodarske zbornice Slovenije
o nekaterih vprašanjih uresničevanja
družbenoekonomskih odnosov in samoupravne organiziranosti v SIS materialne
proizvodnje ter predlogi in smeri aktivnosti, na katere je v tem gradivu opozorila
Gospodarska zbornica in razprava o
njem, še vedno aktualne. Na to opozarjajo ugotovitve v poročilu Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije in tudi v poročilih, ki so jih pripravile samoupravne interesne skupnosti. Iz teh poročil in tudi iz
razprave na delovnih telesih Skupščine
SR Slovenije in v družbenopolitičnih organizacijah je razvidno, da se stanje po
sprejemu stališč Skupščine SR Slovenije
ni bistveno spremenilo in da so se nekateri problemi zlasti na področju uveljavljanja in razvoja družbenoekonomskih
odnosov še poglobili.
Zbori ugotavljajo, da še vedno niso
ustvarjeni pogoji gospodarjenja, ki naj bi
spodbujali odgovornost uporabnikov in
izvajalcev za samoupravno združevanje
sredstev oziroma za samoupravno urejanje družbenoekonomskih odnosov na
področju infrastrukture, kot tudi odgovornost delavcev v infrastrukturi za racionalno gospodarjenje z družbenimi sredstvi ter na tej osnovi za tako oblikovanje
cen, ki bi zagotavljalo vsaj enostavno reprodukcijo.
Zbori ugotavljajo, da se skupščine SIS
materialne proizvodnje še vedno prepo-

časi uveljavljajo kot mesto resničnega
dogovaranja uporabnikov in izvajalcev,
prav tako pa niso uresničene zahteve, ki
zadevajo krepitev in dograditev delegatskega sistema in odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih, uveljavitev
funkcij in specifične vloge zborov uporabnikov in izborov izvajalcev prilagojene interesom delavcev in predlogi za racionalno in učinkovito organiziranost
strokovnih služb.
Vse to kaže na nezadostno aktivnost
tako pri dograjevanju sistemskih rešitev
kot pri sprejemanju ukrepov razvojne in
ekonomske politike, ki naj bodo zasnovani na ekonomskih zakonitostih.
II.
1. Glede na to, da v poročilu Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije in v poročilih samoupravnih interesnih skupnosti
niso opredeljene in konkretizirane rešitve in predlogi, ki naj bi zagotovili uresničitev v stališčih Skupščine SR Slovenije
dogovorjenih usmeritev in nalog, zbori
nalagajo Izvršnemu svetu Skupščine SR
Slovenije, da skupaj z drugimi nosilci nalog, zlasti s SIS materialne proizvodnje in
Gospodarsko zbornico Slovenije, do
konca leta pripravi celovit program izvajanja skupščinskih sklepov in sprememb
zakonodaje, ki bo omogočila njihovo realizacijo. Pri tem naj zagotovi takojšnje
smiselne nujno potrebne spremembe tistih predpisov, ki jih je mogoče sprejeti
že pred spremembami ustave in zakona o
združenem delu.
2. Zbori pozivajo strokovne službe samoupravnih interesnih skupnosti materialne proizvodnje, Gospodarske zbornice
Slovenije in Izvršnega sveta, da pripravijo
strokovne podlage za določanje standardov in normativov za proizvode in storitev, merila za oblikovanje cen, diferencirane načine in oblike združevanja sredstev, prednosti in ugodnosti združeval-

cev sredstev itd., kar vse predstavlja
ključne dejavnike uresničevanja svobodne menjave dela v samoupravnih interesnih skupnostih.
3. Zbori nalagajo skupščinam in vsem
organom samoupravnih interesnih skupnosti materialne proizvodnje, da dokončajo analize lastnega delovanja in pristojnosti k uresničevanju ugotovitev iz teh
analiz.
Zbori predlagajo izvajalskim organizacijam združenega dela, da naj čimprej
dokončno proučijo svojo organiziranost
'n v..s„^ac*u s sPrejetimi skupščinskimi
stališči pripravijo predloge za lastno reorganizacijo, ki bo prispevala k racionalnejšemu poslovanju.
4. Zbori predlagajo družbenopolitičnim skupnostim, da pripravijo oceno stanja in konkretne predloge glede organiziranosti SIS materialne proizvodnje na njihovem območju ter ugotovitve in predloge obravnavajo na sejah zborov združenega dela.
III.
Pri uresničitvi teh nalog je potrebno
zagotoviti medsebojno sodelovanje in
koordinirano delovanje SIS materialne
proizvodnje, Gospodarske zbornice Slovenije, Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije in občinskih organov in skupnosti.
Pri svojem nadaljnjem delu pri izvrševanju sklepov in stališč Skupščine SR
Slovenije naj Izvršni svet in drugi nosilci
nalog upoštevajo Ugotovitve, stališča in
sklepe, ki jih je Skupščina SR Slovenije
sprejela 24. 7. 1985, razprave v delovnih
telesih zborov in skupščin, v družbenopolitičnih organizacijah, temeljnih delegacijah ter na seji zborov Skupščine SR
Slovenije, kakor tudi tiste predloge iz kritične analize delovanja političnega sistema, ki jih je mogoče uresničiti brez ustavnih sprememb.

UGOTOVITVE IN STALIŠČA
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi informacije o
potrebnih aktivnostih za uskladitev osebne, skupne in splošne porabe
Družbenopolitični zbor je ob obravnavi Informacije,^ potrebnih aktivnostih za
uskladitev osebne, skupne in splošne
porabe, kot izhaja iz Poročila Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije o zveznih
ukrepih na področju gospodarstva in
porabe s predlogi republiških ukrepov,
na podlagi 261. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije na seji 2. julija 1986
sprejel naslednje
ugotovitve in stališča
1. Zbor ugotavlja, da resolucijskih
usmeritev za leto 1986 v Sloveniji in Jugoslaviji ne uresničujemo. Gospodarska
aktivnost postopoma upada, prav tako
proizvodnja in izvoz, s tem pa nastaja
tudi deficit v plačilni bilanci ter zmanjšujejo možnosti za uvoz potrebnega blaga
in opreme. Posebej zaskrbljujoča so neugodna gibanja na področju razporejanja dohodka, saj akumulacija realno pa4

da, vse oblike porabe pa rastejo bistveno
prek resolucijsko določenih okvirov. Tudi drugi kvalitativni kazalci, kot so produktivnost, rentabilnost in likvidnost, kažejo, da se resolucijska razmerja ne uresničujejo in da kvaliteta gospodarjenja z
družbenimi sredstvi pada.
Zaradi navedenih razlogov zbor meni,
da so ukrepi ekonomske politike za zaustavitev neugodnih trendov potrebni in
jih podpira. Se posebej, ker so naravnani
tako, da bi inflacijo obvladali predvsem z
dinamično rastjo proizvodnje, izvoza,
produktivnosti in družbene učinkovitosti.
2. Zbor ugotavlja, da je Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije v letošnjem letu
Skupščino SR Slovenije tekoče obveščal
o uresničevanju resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 v letu 1986.
Zbori Skupščine SR Slovenije so ob teh
informacijah na sejah 10. 4. 1986 in 28. 5.
1986 sprejemali stališča in sklepe, ki naj

bi zagotovili uresničevanje resolucije.
Zbor ugotavlja, da se te usmeritve, zlasti
glede razporejanja dohodka, delitve
osebnih dohodkov in vseh ostalih oblik
porabe, niso ustrezno uresničevale in da
vse oblike porabe bistveno odstopajo od
opredelitev v resoluciji. Zato so nujni
ukrepi, ki naj zagotovijo uskladitev vseh
vrst porabe z opredeljenimi delitvenimi
razmerji. Prav tako je potrebno z realnimi
možnostmi uskladiti tudi porabo sredstev za negospodarske in neproizvodne
investicije.
3. Po podatkih in ocenah iz prvega
polletja letošnjega leta od resolucijskih
ciljev najbolj odstopa razporejanje dohodka, zlasti rast osebnih dohodkov iznad okvirov dogovorjenih z resolucijo. Ta
ima odraz tudi na neustrezna gibanja na
področju skupne porabe. Zbor ugotavlja,
da se program aktivnsoti za uskladitev
razporejanja dohodka z usmeritvami resolucije za leto 1986, ki ga je Skupščina
poročevalec

SR Slovenije podprla na sejah zborov 28.
5. 1986, ne izvaja dovolj zavzeto in enotno v vseh družbenopolitičnih skupnostih
in organizacijah združenega dela, kar kažejo tudi podatki o nadaljnji rasti osebnih
dohodkov mimo doseženih rezultatov
dela.
Zbor ocenjuje, da je do takega stanja
na področju razporejanja dohodka prišlo
predvsem zaradi neupoštevanja načel
delitve po delu in rezultatih dela. Zbor
meni, da je potrebno terjati od vseh organizacij združenega dela, drugih organizacij in skupnosti ter organov družbenopolitičnih skupnosti in družbenopolitičnih organizacij, da gibanje osebnih dohodkov uskladijo s sprejetimi resolucijskimi zahtevami in doseženimi rezultati
dela. Pri tem je potrebno z dinamiko gibanja osebnih dohodkov zagotoviti, da

bodo ti cilji doseženi do konca leta, izjemoma pa do zaključnega računa. Pospešeno izvajanje teh zahtev vključno z zaostritvijo odgovornosti do prekoračiteljev
morajo s svojo aktivnostjo zagotoviti organi družbenopolitičnih skupnosti in
družbenopolitičnih organizacij. Še posebno pozorost je treba pri tem posvetiti
izvajanju dogovorjenih delitvenih razmerij v organizacijah, ki dosegajo slabe poslovne rezultate.
Nosilci družbenih dogovorov samoupravnih sporazumov dejavnosti in samoupravnih aktov organizacij združenega
dela, ki urejajo razporejanje dohodka in
delitev osebnih dohodkov, naj ocenijo,
koliko so ti akti in njihovo različno izvajanje prispevali k neustreznim razmerjem
pri razporejanju dohodka in koliko so v
njih razdelani sistemi nagrajevanja po

delu in rezultatih dela. Na. podlagi teh
ocen naj predlagajo njihovo dograjevanje.
Zbor meni, da se je potrebno podobno
kot je na republiški ravni, organizirati za
spremljanje izvajanja sprejetih usmeritev
razporejanja dohodka tudi v temeljnih in
posebnih družbenopolitičnih skupnostih.
4. Zbor meni, da je potrebno zagotoviti,
da bodo prilivi sredstev za skupno in
splošno porabo usklajeni z gibanji predvidenimi z resolucijo.
5. Zbor bo še naprej tekoče spremljal
uresničevanje resolucije ter sprejetih
sklepov in stališč zborov Skupščine SR
Slovenije za njeno izvajanje ter učinke
ukrepov, ki so bili sprejeti v Skupščini SR
Slovenije.

SKLEP
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi
uresničevanja sprejetih usmeritev in nalog na področju osebne porabe v SR
Sloveniji v letu 1986
Zbor združenega dela in Zbor občin
Skupščine SR Slovenije sta na seji dne
2. julija 1986 ob obravnavi uresničevanja sprejetih usmeritev in nalog na področju osebne porabe v SR Sloveniji v
letu 1986 na podlagi 260. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejela
naslednji
SKLEP
1. Zbor združenega dela in Zbor občin
Skupščine SR Slovenije ugotavljata, da
se v letošnjem letu vse bolj povečujejo
odstopanja od resolucijskih določenih
razmerij pri razporejanju dohodka. Te
tendence se nadaljujejo tudi v zadnjih
dveh mesecih, kljub sklepom zborov
Skupščine SR Slovenije, sprejetih ob
obravnavi gospodarskih gibanj na sejah
10. aprila in 28. maja letos in enotno
podprtemu programu aktivnosti za uskladitev razporejanja dohodka z usmeritvami »resolucije za leto 1986« v vseh družbenopolitičnih skupnostih. Naloge se še
ne izvajajo dovolj dosledno in enotno v

vseh okoljih, preseženi pa so tudi za njihovo izvedbo dogovorjeni roki. To pogojuje nadaljnjo visoko in največkrat neupravičeno rast osebne in skupne porabe.
2. Razmere na področju razporejanja
dohodka moramo bistveno spremeniti.
Zato zbora priporočata občinskim skupščinam, zlasti njihovim zborom združenega dela in izvršnim svetom občinskih
skupščin, da takoj ponovno preverijo celoto sprejetih ukrepov in jih po potrebi
takoj dopolnijo. Zoper organizacije združenega dela, ki tem usmeritvam ne bodo
sledile z ukrepi na področju delitve dohodka, je potrebno takoj predlagati začasne ukrepe družbenega varstva.
3. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
naj spremlja izvajanje teh sklepov. V primeru, da se naloge opredeljene v programu aktivnosti tudi v prihodnje ne bodo
izvajale dovolj dosledno, o čemer bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v skladu s sklepi zborov celovito poročal ob
obravnavi Poročila Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije o izvajanju reso-

lucije o politiki uresničevanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje
1986-1990, naj Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije v okviru svojih pristojnosti pripravi tudi druge ukrepe, ki bodo zagotavljali uresničevanje z resolucijo določenih
razmerij pri razporejanju dohodka za leto
1986.
4. Organi družbenopolitičnih skupnosti, samoupravnih interesnih skupnosti,
bank, skupnosti premoženjskega in
osebnega zavarovanja, gospodarskih
zbornic in drugih uporabnikov družbenih
sredstev naj na podlagi priporočila Zbora
republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije o usklajevanju rasti sredstev za
splošne družbene potrebe in skupne potrebe z rastjo dohodka družbenega gospodarstva (Uradni list SFRJ, št. 34/86)
takoj uskladijo svoje programe dejavnosti in finančne načrte ter temu primerno
prilagodijo zneske nadomestil, provizij,
premij, članarin ter drugih obveznosti.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj
Skupščini SR Slovenije o izvedbi te naloge poroča do konca oktobra 1986.

UGOTOVITVE IN SKLEPI
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi
poročila o propadanju gozdov zaradi onesnaženega zraka v SR Sloveniji ter
ukrepih za sanacijo
Zbor združenega dela in Zbor občin
Skupščine SR Slovenije sta ob obravnavi poročila o propadanju gozdov zaradi
onesnaženega zraka v SR Sloveniji ter
ukrepih za sanacijo na sejah dne 2. julija 1986 na podlagi 260. člena poslovnika
Skupščine SR Slovenije sprejela naslednje
UGOTOVITVE IN SKLEPE
1. Zbora Skupščine SR Slovenije sprejemata poročilo o propadanju gozdov zaporočevalec

radi onesnaženega zraka v SR Sloveniji
ter ukrepih za sanacijo in podpirata ugotovitve, predloge in sklepe, ki jih je ob
poročilu sprejel Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije. Zbora ugutavljata, da je
treba čimprej uresničiti ukrepe za učinkovito kontrolo in zmanjševanje onesnaževanja zraka, ki s svojimi škodljivimi
snovmi povzroča propadanje gozdov pri
nas in v svetu.
2. Zbora poudarjata, da je zrak najpomembnejši naravni ekološki dejavnik za
življenje človeka, pa tudi gozdov. V neka-

terih naših okoljih so že ugotovljene specifične obolelosti prebivalstva, ogroženega zaradi onesnaženega ozračja. Citogenetske raziskave ugotavljajo poškodbe
genetskega materiala pri vseh doslej
analiziranih vzorcih rastlin tudi s področij, kjer za sedaj niso opazne poškodbe
gozda zaradi onesnaženega zraka.
V vseh gozdovih je treba vzpostaviti
ravnotežje med rastlinojedo divjadjo in
gozdovi, kar bo pripomoglo k obnovitveni zmogljivosti gozda.
3. Zbora poudarjata, da bo potrebno
5

pospešiti izvajanje ciljev in nalog, ki so
opredeljeni v družbenem planu Jugoslavije za obdobje 1986-1990 in v republiških planskih aktih, ki se nanašajo na
usmeritev, da bomo s predpisi zagotovili
smotrno izkoriščanje naravnih virov, zlasti energetskih in mineralnih surovin,
preprečili onesnaževanje voda, zemljišč,
zraka in hrane in ga postopno zmanjšali v
ekološko sprejemljive meje ter sprejeli
ukrepe za učinkovito varstvo in obnovo
gozdov. Posebno pozornost pa bo treba
nameniti nalogam in obveznostim iz konvencije o čezmernem onesnaževanju zraka, kjer bomo morali ukrepati tako, da se
bo raven onesnaženosti zraka zmanjšala
in hkrati sprejeli ukrepe za učinkovito
varstvo gozdov. V tej zvezi je potrebno
posebno pozornost posvetiti razvojno-raziskovalnemu delu.

4. Na zakonodajnem področju bo potrebno ponovno preveriti sedanja merila
o varstvu zraka, posodobiti zlasti podzakonske predpise in sprejeti ukrepe za
odpravo obstoječih škod in njihovih posledic. Posebno pozornost je potrebno
posvetiti izvajanju tistih določb zakona o
varstvu zraka, ki opredeljujejo načelo, da
morajo biti vsi viri onesnaževanja izdelani, grajeni, opremljeni, uporabljeni in
vzdrževani tako, da ne spuščajo v zrak
večjih koncentracij škodljivih snovi kot
je to dovoljeno po določbah tega zakona
m po drugih predpisih, ki urejajo ta vprašanja.
5. Zbora nalagata Izvršnemu svetu
Skupščine SR Slovenije, da poleg nalog,
ki izhajajo iz njegovih ugotovitev, predlogov in sklepov, zaveže tudi inšpekcijske
službe za kar najstrožje izvajanje obsto-

ječih zakonskih in podzakonskih aktov in
da posreduje Zveznemu komiteju za
energetiko predlog za ponovno proučitev uporabe in distribucije goriv v Jugoslaviji.
6 Zbora predlagata Izvršnemu svetu
Skupščine SR Slovenije da prouči predloge, pripombe in stališča delovnih teles
skupščine in zbora in delegatov ter jih v
okviru svoje pristojnosti ustrezno upošteva pri izvajanju politike na področju
varstva okolja.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj
ob pripravi osnutka resolucije o uresničevanju družbenega plana v letu 1987
posebej poroča o uresničevanju teh ugotovitev in sklepov. Hkrati naj sproti obvešča Skupščino SR Slovenije o rezultatih pri izvajanju nalog in ukrepov na tem
področju.

SKLEP
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi
predloga za izdajo zakona o pedagoški službi
Zbor združenega dela in Zbor občin
Skupščine SR Slovenije sta na svojih
sejah dne 2. julija 1986 obravnavala
predlog za izdajo zakona o pedagoški
službi in na podlagi drugega odstavka
277. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije sprejela naslednji
sklep
'■ Zbora Skupščine SR Slovenije se
strinjata s predlaganimi rešitvami v predlogu za izdajo zakona o pedagoški službi, saj je za večjo strokovnost in uresničevanje skupnih potreb ter družbenih
razvojnih ciljev nujno, da se poveže razvojno in svetovalno delo ter pedagoški
nadzor v enotno organizirani pedagoški

službi in da se jasno opredeli položaj ter
naloge in odgovornost te službe. Zato
zbora predlog za izdajo zakona o pedagoški službi sprejemata.
2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije.
Pri pripravi osnutka zakona naj predlagatelj prouči in ustrezno upošteva predloge, pripombe in stališča delovnih teles
skupščine in zbora ter skupin delegatov
in iz razprav delegatov na zboru, pri če-'
mer naj zlasti upošteva naslednje usmeritve:
- V zvezi z nadzorom nad višjimi in
visokimi šolami je potrebno poiskati
ustrezne rešitve, da bo dosežena večja
kvaliteta vzgojnoizobraževalnega dela, in
v zvezi s tem doreči odgovornost univer-

ze ter višjih in visokih šol; za razvojne in
svetovalne naloge v visokem šolstvu pa
tudi opredeliti vlogo Centra za razvoj univerze;
- glede položaja in pooblastil delavcev, ki opravljajo pedagoški nadzor, bo
moral zakon razrešiti še odprto vprašanje
pedagoških svetovalcev za ožja strokov
no predmetna področja, ki sočasno
opravljajo tudi naloge učitelja teh predmetov;
- opredeljena vloga in položaj Zavoda
SR Slovenije za šolstvo je sprejemljiva,
potrebno pa je jasneje opredeliti njegove
naloge in večjo samostojnost ter odgovornost in mu zagotoviti večjo strokovnost.

PRIPOMBE
Skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo
zakona o pedagoški službi
Skupščina Izobraževalne skupnosti
Slovenije je na 2. skupnem zasedanju
zbora uporabnikov in zbora izvajalcev
dne 2. julija 1986 sprejela:
Predlog za izdajo Zakona o pedagoški
službi v besedilu objavljenem ^ Poročevalcu skupščine SR Slovenije in skupščine SFR Jugoslavije z dne 3. 6. 1986. Številka 16.
K tezam za zakon pa so bile podane
naslednje pripombe:
2. in 5. teza: Razvojno delo mora nujno
temeljiti na sodelovanju s svojo bazo,
kateri je namenjeno - z vzgojnoizobraževalnimi organizacijami, ki naj se pri
proučevanju vključujejo kot sodelavci.
4. teza: Prouči in opredeli naj se ali je
možno in smotrno uvajati elemente pedagoškega nadzora za visoko šolstvo in
kako bi ga realizirali ter kdo bo opravljal
nadzor.
6. teza: Določneje je potrebno razdelati
4. odstavek te teze, ki opredeljuje opravljanje strokovnega dela v zvezi s pripravo
vzgojnoizobraževalnih programov.
8. teza: Iz dejavnosti Zavoda za šolstvo
je izločen nadzor nad tem, kako šole iz-

vajajo programe storitev oziroma svoje
planske naloge, dogovorjene v izobraževalni skupnosti.
14. teza: Metodologija letnega poročila
Zavoda za šolstvo mora biti izdelana tako, da bo to služilo svojemu namenu, t. j.
jasno mora biti predočeno stanje in problematika v vzgoji in izobraževanju, istočasno pa nakazane rešitve za nadaljnje
delo.
16. teza: Vsi pedagoški svetovalci bi
morali imeti visoko izobrazbo. Možni so
tudi takšni profili: učitelj gospodinjstva s
končano pedagogiko. Uveljaviti pa bi bilo
potrebno tudi reelekcijo za ta delovna
mesta.
18. teza: Prouči naj se ustreznost te
teze.
19. teza: Glede na težave, ki bi nastale
pri pedagoškem nadzoru ob ugotavljanju
nepravilnosti pri vzgojnoizobraževalnem
delu oziroma kršitev drugih predpisov,
Skupščina meni, da bi bilo potrebno natančno opredeliti kriterije za ugotavljanje
nepravilnosti kot tudi ukrepe za odpravljanje teh nepravilnosti.
Pedagoški svetovalec ima prevelika
pooblastila. Če meni, da je ogroženo

uresničevanje družbenih smotrov vzgoje
in izobraževanja, naj da le pobudo za
prepoved opravljanja vzgojnoizobraževalnega dela ustreznemu organu.
V razpravi je bilo izpostavljeno še nekaj
pripomb, ki pa so v tesni povezavi z izdajo zakona:
- Da bi bilo svetovalno delo Zavoda
za šolstvo kvalitetno, bi se morali svetovalni delavci vračati kot izvajalci v šole,
ker bi jim izkušnje iz neposredne prakse
bile v veliko pomoč pri izvajanju svetovalnega dela;
- Pri permanentnem izobraževanju
učiteljev je nujna povezava šole z Zavodom za šolstvo, Pedagoškim inštitutom,
višjimi in visokimi šolami in drugimi strokovnimi institucijami, ki se ukvarjajo z
vzgojo in izobraževanjem;
- Skupščina Izobraževalne skupnosti
Slovenije meni, da bi bilo za tako zahtevno in tudi kvalitetnejše delo, Zavod za
šolstvo potrebno kadrovsko in strokovno
okrepiti in daje temu vso podporo.
- Potrebno bi bilo urediti neskladje
med upravno ureditvijo Zavoda za šolstvo in družbeno naravo dela, ki ga
opravlja.

SKLEP
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila o delu
Službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji za leto 1985
Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije je na svoji 4. seji dne 2. julija
1986 obravnaval poročilo o delu Službe
družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji za leto 1985 in na podlagi 260. člena
poslovnika Skupščine SR Slovenije
sprejel naslednji
sklep
1. Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije sprejema poročilo o delu Službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji za leto 1985, ki ga je predložila
Služba družbenega knjigovodstva v SR
Sloveniji, skupaj z uvodno besedo, ki jo
je k poročilu podal predstavnik službe.
2. Zbor ugotavlja, da je v poročilu podan celovit vpogled v delovanje službe in
uresničevanje njenih nalog, opredeljenih
v programu dela službe, kot tudi nekaterih nalog, ki so se v letu 1985 pojavile kot
posledica sprejetja dodatnih ukrepov za
uresničevanje v resoluciji opredeljene
ekonomske politike. Obenem poročilo
opozarja tudi na nekatere probleme, s
katerimi se je služba srečevala pri svojem
delu.

3. Zbor združenega dela poudarja, da
so sklepi zbora, sprejeti ob obravnavah v
preteklih letih še vedno aktualni, zato naj
služba tudi v prihodnje usmeri svojo dejavnost v izvajanje nalog opredeljenih z
resolucijo o družbenoekonomski politiki
in razvoju SR Slovenije v letu 1986 in
uresničevanje ciljev in nalog sprejetih z
dolgoročnim načrtom gospodarske stabilizacije. Posebno pozornost pa naj
služba nameni zlasti:
- tekočemu obveščanju o izvajanju
posameznih ukrepov tekoče gospodarske politike ter njihovemu vplivu na gospodarjenje in finančne rezultate uporabnikov družbenih sredstev;
- aktivnosti za večjo racionalizacijo
zbiranja podatkov z namenom, da se zbiranje in obdelava podatkov čimbolj prilagodi potrebam uporabnikov in odpravi
podvajanje dela v različnih fazah evidenčne in informativno-analitične dejavnosti;
- nadaljevanju z aktivnostmi za poenostavitev in delno ukinitev periodičnih
in knjigovodskih informacij pri uporabnikih ter poenostavitev bilančnih obrazcev;
- odpravljanju problemov, ki se pojavljajo pri izvajanju nekaterih zakonov, zla-

sti zakona o ugotavljanju in razporejanju
celotnega prihodka in dohodka ter o
ugotavljanju in razporejanju prihodka ter
drugih predpisov s področja obračunskega sistema;
- odpravljanju problemov, ki se zaradi
neusklajenosti naših in tujih predpisov
pojavljajo pri izkazovanju poslovnega
uspeha gospodarskih enot v tujini;
- odpravljanju težav, ki jih povzroča
velik porast fizičnega obsega gotovinskega plačilnega prometa v zadnjih letih.
4. Zbor podpira ugotovitve, predloge in
stališča Odbora za finance in kreditnomonetarno politiko in Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije ter razpravo na
seji zbora in predlaga službi družbenega
knjigovodstva, da jih prouči In upošteva
pri svojem delu. Služba družbenega knjigovodstva naj v sodelovanju z Izvršnim
svetom skupščine SR Slovenije pripravi
predlog za uresničitev navedenih stališč
in predlogov in jih posredujeta delegatom iz SR Slovenije v Zveznem zboru in
delegaciji SKupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR
Jugoslavije, z nalogo, da jih posredujeta
Skupščini SFRJ Jugoslavije.

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV
ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 2. 7. 1986
- Zakaj različne obrestne mere za
kreditiranje proizvodnje v SFRJ?
Zbor združenega dela
Skupščine občine Maribor Tezno je na 3. seji, z dne 16/
06-1986 postavil naslednja
delegatska vprašanja:
1. Sprašujemo, zakaj so različne obrestne mere za kreditiranje proizvodnje v SFRJ?
Različne obrestne mere postavljajo gospodarske OZD v
neenak položaj, predvsem,
kadar le te sodelujejo pri
skupnem nastopu na domačem ali tujem trgu.
Na vprašanje je odgovoril
Rudi Sepič, član Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije
in republiški sekretar za finance:
Temelji politike obrestnih
mer so v letošnjem letu določeni z Resolucijo o politiki
uresničevanja
Družbenega
plana Jugoslavije za obdobje
1986-1990 v letu 1986 (drugi
odstavek točke 8.2. pod III.) Uradni list SFRJ, št. 75/85 in z
odlokom o ciljih in nalogah
skupne emisijske in denarne
poročevalec

politike ter skupnih temeljev
kreditne politike v letu 1986
{točka 10) - Uradni list SFRJ,
št. 75/85.
V teh aktih je med drugim
določeno, da se bodo obrestne mere usklajevale s pričakovano stopnjo inflacije in z doseženimi gibanji cen. To usklajevanje je predvideno za dinarske nenamensko vezane depozite občanov in gospodarstva
(pasivne obresti) in za eskontno mero Narodne banke Jugoslavije, pri čemer je določeno,
da bodo obrestne mere za plasmaje iz primarne emisije za
določene prioritetne namene
določene diferencirano na nižji ravni kot eskontna mera.
Da bi se uskladile obrestne
mere za predhodno navedena
sredstva oziroma kredite, je bil
opravljen v okviru Združenja
bank Jugoslavije postopek usklajevanja, kasneje pa tudi
sprejet samoupravni sporazum o politiki obrestnih mer.
S samoupravnim sporazumom bank o politiki obrestnih

mer so določene obrestne me- obrestnih mer bank in višina
re za vsa vpogledna in nena- drugih stroškov bank, med kamensko vezana ^edstva obča- terimi imajo največjo težo nenov in uporabnikov družbenih gativne tečajne razlike, naresredstev (pasivne obrestne kujejo bankam oblikovanje
mere). Obrestne mere za kredi- ustreznih aktivnih obrestnih
te iz bančnih sredstev pa ban- mer, da bi lahko zaključile svoke določajo samostojno v okvi- je poslovanje s pozitivnim firu svoje poslovne politike, ki nančnim rezultatom. Ta različmora temeljiti tudi na načelu nost pogojev poslovanja bank
se odraža tudi v različnosti akrentabilnosti.
Različna struktura virov tivnih obrestnih mer za odosredstev bank, samoupravno brene kredite, ki jih plačujejo
dogovorjena politika pasivnih komitenti banke.
- Kako je ocenjeno kmetovo delo in
kmetova vlaganja?
Skupina delegatov za kmetijsko področje 10. okoliš
skupščine občine Trebnje je
postavila naslednje delegatsko vprašanje:
Dne 10/6-1986 je bilo na odboru za kmetijstvo pri republiški skupščini in 13/6-1986 na
seji delegacije za republiško
skupščino postavljeno vprašanje cene semenskega
krompirja, ki da je bila spomladi pretirano visoka. Spraševala sta delegata iz Primorske in Bele krajine, zakaj je
bila cena 190 dinarjev za kg,
semenskega krompirja in ka-

ko naj s tako dragim semenskim krompirjem pridela v jeseni poceni jedilni krompir.
Sem pridelovalec semenskega krompirja, zato se počutim
prizadetega in zahtevam pojasnilo Semenarne in prizadetih služb od kod jim cena 190
dinarjev za kg, ker vem, da
sem v jeseni dobil za kilogram
semenskega krompirja II. reprodukcije 68, din za kg, I. reprodukcije po 75 din za kg in
originalne reprodukcije po 82
din za kg. Razlika med mojo
ceno in prodajno ceno krompirja je od 122 din do 138 din
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za kg, ker ne vem za kakšno
kategorijo semena pri omenjenih delegatih gre. Poznam
vse vmesne člene organizacije, razmnoževanja in razpečavanja semenskega krompirja,
vendar se mi zdi sramotno in
nesprejemljivo, da ga moram
jaz proizvesti za ceno od
68-82 din pri čemer sem v
proizvodnjo
semenskega
krompirja imel vloženo več
kot pol leta 800.000 din na ha
ali 46 din/kg pridelanega semenskega krompirja. Ti stroški so (3000 kg semenskega
krompirja, 1500 kg umetnega
gnojila, sredstva za varstvo
razstlin in 30 t hlevskega gnoja) in pa za delo (oranje, saditev, izločanje bolnih rastlin,
izkop ter ves transport) od
54.000 do 570.000 din/ha ali 18
do 38 din za kg pridelanega
krompirja.
Menim, da je moje delo in
moje vlaganje v primerjavi z
delom in vlaganjem organizacij, ki ta krompir spremljajo od
proizvajalca do potrošnika,
ocenjeno sramotno nizko ali
pa je njihovo pretirano visoko. To ni primer samo pri semenskem krompirju. Podobno, vendar še sramotnejše se
je zgodilo z jedilnim krompirjem, ki je bil kljub stroškom
skladiščenja in kala spomladi
cenejši kot jeseni.
Podobna razmerja pa so tudi pri drugih kmetovih pridelkih.
Menim, da je napaka pri
oblikovanju cene, pri čemer je
vsakomur v verigi, priznano
toliko stroškov, kolikor jih ima
ali uspe prikazati, za kmeta
pa ostane na koncu bore malo prostora.
Na delegatsko vprašanje
skupine delegatov za kmetijstvo 10. okoliša Skupščine občine Trebnje za Zbor združenega dela v zvezi s ceno semenskega krompirja letos spomladi, je odgovoril Zvone Nastran, republiški podsekretar v
Republiškem komiteju za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ceno semenskega krompirja sprejema vsako leto Poslovni odbor za krompir pri Poslovni skupnosti za sadje
krompir in vrtnine, katerega
člani so tudi kmetijske zadruge - nosilci kooperacijske pro-

izvodnje semenskega krompirja.
Za leto 1985 je ta Poslovni
odbor sprejel na podlagi proizvodnih kalkulacij Gorenjske
kmetijske zadruge Kranj, Kmetijske zadruge Trebnje in ABC
Kmetijske zadruge Panonka
odkupne cene semenskega
krompirja po posameznih
vzgojnih stopnjah in sicer za
elito 107,10 din, za original
88,20 din za I sortno reprodukcijo 81,90 din in II sortno reprodukcijo 75,60 din. Istočasno so bili dogovorjeni tudi deleži ostalih dejavnosti, ki so
udeležene od odkupa do priprave semenskega krompirja
za veliko prodajo (dodelava in
pakiranje v vreče, potrjevanje
semenskih nasadov, organiziranje semenske proizvodnje).
Ob upoštevanju teh stroškov
so bile dogovorjene veleprodajne cene v oktobru za elito
170,00 din original 140,00 din I
sortno reprodukcijo 130,00
din, II sortno reprodukcijo
120,00 din. Na Poslovnem odboru za krompir so dogovorili
tudi cene semenskega krompirja za obdobje od novembra
do decembra in sicer za elito
190,00 din, za original 150,00
din, I sortno reprodukcijo
140,00 din in II sortno reprodukcijo 130,00 din, za dodatnih stroškov skladiščenja in
kala, ki jih ima kmetijska zadruga.
Cene semenskega krompirja
do aprila so povečane še za
nadaljnjih 10 dinarjev zaradi
stroškov, ki nastanejo pri skladiščenju in vloženem kapitalu.
Podrobnejše pogoje za proizvodnjo in odkup semenskega
krompirja opredelijo v pogodbi organizacije združenih kmetov in kmetje.
Iz navedenega izhaja, da je
tak sistem oblikovanja cen,
struktura in nivo odkupne in
velikoprodajne cene semenskega krompirja dogovorjen
med proizvajalci in organizatorji proizvodnje.
Zato ocenjujemo, da so bili
upoštevani interesi vseh udeležencev pri proizvodnji in prodaji semenskega krompirja in
da odkupne cene zagotavljajo
dolgoročni ekonomski interes
proizvajalcev za proizvodnjo
semenskega krompirja.

ZBOR OBČIN - 2. 7. 1986
- Kako se izvaja dolgoročni program
gospodarske stabilizacije?
Skupina delegatov za Zbor
občin Skupščine SR Slovenije
iz občine Ljutomer je postavila naslednje delegatsko vprašanje:
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»Kako se izvaja dolgoročni
program gospodarske stabilizacije na področju zmanjševanja družbene režije v DPO,
SIS, IS, republiških in zveznih

upravnih organov in drugih
samoupravnih organizacijah
in skupnostih podobne dejavnosti v republiki in federaciji?«
Na navedeno delegatsko
vprašanje je odgovoril Janez
Zaje član Izvršnega sveta
Skupšine SR Slovenije in republiški sekretar za pravosodje in
upravo:
1. Širša in organizirana aktivnost za zmanjševanje obsega administrativno strokovnega dela in za uveljavitev učinkovite in racionalne organizacije in delovanja administrativno strokovnih služb v SR Sloveniji kontinuirano poteka že
od leta 1981. Zaradi aktualnosti te problematike je bil v letu
1982 ustanovljen Republiški
svet za vprašanja organizacije
in delovanja administrativno
strokovnih služb, ki usmerja in
usklajuje aktivnosti v vseh
družbenih sredinah.
V okviru navedenga družbenega sveta je bilo v letu 1985
pripravljeno obširno analitično
gradivo (objavljeno v »Poročevalcu«, št. 22/85), ki obravnava
to problematiko, analizira stanje ter opredeljuje poglavitne
vzroke, ki vplivajo na organizacijo in delovanje administrativno strokovnih služb na posameznih družbenih področjih.
Na podlagi tega gradiva je
družbeni svet v juniju 1985
sprejel ugotovitve, stališča in
usmeritve za nadaljnje aktivnosti. O aktualnih vprašanjih
družbene režije je bila v juliju
istega leta organizirana tudi
problemska konferenca SZDL,
ki je podprla usmeritve družbenega sveta kot primerno osnovo za nadaljnje aktivnosti na
podlagi programov s konkretno opredeljenimi nalogami
udeležencev na posameznih
področjih. Ob tem je RK SZDL
posredovala ZK SZDL pobudo
da na primeren način spodbudi reševanje te problematike
tudi na zvezni ravni.
2. Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije redno, najmanj dvakrat letno (po stanju 1/1 in 1/7)
spremlja in analizira stanje kadrov v republiških in občinskih
upravnih organih z vidika števila in usposobljenosti delavcev, o čemer je ob analizi izvajanja družbene preobrazbe državne uprave dvakrat poročal
tudi Skupščini SR Slovenije.
V skladu z usmeritvami in na
podlagi ukrepov Izvršnega
sveta se je število delavcev v
republiški upravi od leta 1981
do 1986 zmanjšalo za približno
11% (10.6).
V občinskih upravnih organih se je rast števila delavcev
zaustavila le v I. polletju 1984
(ko je bilo doseženo celo rahlo

zmanjšanje), po tem obodbju
pa se trend naraščanja števila
delavcev spet nadaljuje (v letu
1985 za 1%). Stanje v posameznih občinah je različno: v
letu 1985 je v primerjavi z letom 1984 ostalo število delavcev v 10 občinah nespremenjeno, v 25 se je zmanjšalo, v 31
občinah in 3 posebnih družbenopolitičnih skupnostih pa se
je povečalo. Vendar pa so
upravni organi občin, v katerih
se je število delavcev najbolj
povečalo, v preteklem letu
prevzeli opravljanje določenih
strokovnih nalog za samoupravne interesne skupnosti in
krajevne skupnosti.
Z ugotovitvami o stanju kadrov v občinskih upravnih organih je Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije seznanil novo izvoljene izvršne svete skupščin
občin in skupščin posebnih
družbenopolitičnih skupnosti
in jih opozoril na njihovo odgovornost za realizacijo sprejetih družbenih usmeritev, ki
zahtevajo zmanjševanje števila
delavcev ob hkratnem izboljšanju izobrazbene sestave in
usposobljenosti za opravljanje
nalog.
3. Izvršni svet ocenjuje, da
bo nadaljnje zmanjšanje števila delavcev v upravnih organih
mogoče doseči pri delavcih, ki
opravljajo administrativno-tehnična in druga pomožna dela s
še večjo koncentracijo nalog v
skupnih službah.
Nadaljnje
pomembnejše
zmanjšanje števila delavcev, ki
opravljajo strokovne naloge iz
temeljne dejavnosti, pa je odvisno od ukrepov, ki jih je mogoče realizirati le z dolgoročnejšo kontinuirano in sistematično aktivnostjo. Pri tem gre
predvsem za izboljšanje kadrovske usposobljenosti delavcev, za uporabo informacijske tehnologije ter za racionalizacijo obsega in vsebine strokovnih, administrativnih in
drugih opravil in postopkov.
Za pripravo sprememb republiških
predpisov
zaradi
zmanjšanja in poenostavitve
administrativnih in strokovnih
opravil in oblikovanje predlogov za tovrstne spremembe v
zveznih predpisih je Izvršni
svet (izhajajoč iz ugotovitev,
stališč in sklepov Skupščine
SR Slovenije ob obravnavi
analize republiških predpisov
z vidika možnosti poenostavitve strokovnih in administrativnih opravil) sprejel program
aktivnosti, ki zajema republiške predpise in zvezne predpise s konkretnimi predlogi za
njihove spremembe. V tem letu
predvidene spremembe se nanašajo predvsem na podzakonske predpise izvršnega
poročevalec

sveta Skupščine SR Slovenije
in republiških upravnih organov.
Ob pripravi in predlaganju
novih predpisov ali njihovih
sprememb in dopolnitev Izvršni svet in republiški upravni organi dosledno in posebej analizirajo vpliv predlaganih rešitev na obseg nalog, ki jih ti
predpisi nalagajo državnim organom ter samoupravnim organizacijam in skupnostim.
Po mnenju Izvršnega sveta
bi k racionalizaciji na občinski
ravni prispevala tudi bolj smotrna organizacija upravnih organov s koncentracijo nalog v
manjšem številu upravnih organov v posamezni občini in v
skupnih - medobčinskih
upravnih organih. V tem smislu je bilo dano že več predlogov, priporočil in napotkov.
4. Naraščanje števila delavcev v zveznih upravnih organih
se je zaustavilo po sprejemu
Programa družbene preobrazbe zvezne uprave. Od tedaj se
število delavcev v zvezni upravi postopoma, čeprav počasi
zmanjšuje tako, da se je v obdobju 1981-1984 zmanjšalo za
približno 4%. Zvezni izvršni
svet ocenjuje, da bi zmanjševanje števila delavcev v skladu
z navedenim programom brez
posebnih dodatnih ukrepov
trajalo še nadaljnjih 15 let. Zato je Skupščini SFRJ predlagal
sprejem zakona, ki bi urejal
predčasno upokojevanje delavcev v zvezni upravi. O tej
problematiki in o stališčih Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije so bili delegati seznanjeni z odgovorom na dele-

gatsko vprašanje skupine delegatov za gospodarsko področje 42. okoliša - Maribor Tezno.
5. Število delavcev se je v
zadnjih letih zmanjševalo tudi
v strokovnih službah SIS. Delno je na to vplivalo dejstvo, da
so opravljanje določenih strokovnih nalog za samoupravne
interesne skupnosti prevzeli
upravni organi, zlasti v nekaterih občinah. S to usmeritvijo,
ki je bila podprta tudi v Skupščini SR Slovenije (ob obravnavi poročila o družbeni preobrazbi uprave in ob analizi svobodne menjave dela v družbenih dejavnostih), je nujno še
nadaljevati in poiskati najbolj
racionalne rešitve za skupno
opravljanje istovrstnih strokovnih nalog za upravne organe in samoupravne interesne
skupnosti.
6. Glede na nujnost nadaljnje racionalizacije dela na
vseh ravneh in vtseh dejavnostih bo Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije kot udeleženec v
delu Republiškega sveta za
vprašanja organizacije in delovanja administrativno strokovnih služb predlagal, da družbeni svet nadaljuje z analiziranjem administrativno strokovnega dela in pobudami za njegovo racionalizacijo na vseh
področjih.
V sklopu aktivnosti, ki jih terjajo pravkar sprejeti zvezni
predpisi oziroma omejitve v
skupni in splošni porabi pripravlja Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije nadaljnje ukrepe
za racionalizacijo dela v državni upravi in strokovnih službah
SIS.

- Kaj je z lokacijo za odlagališče
radioaktivnih odpadkov na območju
občine Velenje?
Na 3. seji Zbora občin
Skupščine SR Slovenije dne
18. junija 1986 je delegat Drago Sulek iz občine Velenje postavil naslednje delegatsko
vprašanje:
»Skupina delegatov me je
zadolžiia, da naj na današnjem zasedanju Zbora občin
postavim vprašanje v zvezi z
lokacijo za odlagališče radiaktivnih odpadkov in sicer:
1. ali je res v preučevanju
lokacija odlagališča radioaktivnih odpadkov na območju
občine Velenje in kakšni so
strokovno utemeljeni razlogi
za takšno preučevanje?
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2. Če je informacija resnična, kako je mogoče, da je prišla v javnost, preden so bili o
tem obveščeni pristojni organi v občini?
In kratka obrazložitev k temu. Mislim, da se boste strinjali, čeprav razpravljam z vidika občine, da je vprašanje
vendarle pomembno za nas
vse. Kajti, če gre res za odlagališče odpadkov, podobno
se je dogajalo s Slovenj Gradcem, gre potem za jugoslovansko odlagališče, ki lahko
ogroža vso Slovenijo. Takšna
je obrazložitev.
Na izvršni svet občine in na

predsednika Skupščine občine Velenje je bilo v zadnjem
času naslovljenih več ustnih
in pisnih' opozoril in vprašanj
o preučevanju odlagališča radioaktivnih odpadkov na območju občine Velenje. Izvršni
svet je ta opozorila in vprašanja obravnaval in ugotovil, da
je okolje občine Velenje nadpovprečno degradirano in
onesnaženo zaradi posledic
rudarjenja in proizvodnje
električne energije. Učinke
degradacije in onesnaženja
pa lahko razdelimo v naslednje tri skupine:
1. ugreznine, zaradi katerih
bo v 30. letih 8% celotne površine občine pod vodo, in to
ravni del,
2. odlaganje pepela, ki je
nadpovprečno radioaktiven in
je že zaradi tega voda, ki zaliva vgreznine, biološko mrtva,
3. emisija prašnih delcev,
zlasti pa žveplovega dioksida
v ozračje, ki, kot veste, ogroža
ne samo naše občinske, ampak vse slovenske gozdove.
Gre za ogromne količine žveplovega dioksida.
Prav tako je občinski izvršni
svet poudaril, da sta v svetu
strokovno obdelana in tudi v
uporabi samo dva načina trajnega odlaganja radioaktivnih
odpadkov, to so opuščeni
rudniki soli in morsko dno v
velikih globinah. Glede na to,
da informacija o možni lokaciji odlagališča radioaktivnih
odpadkov na ozemlju občine
Velenje resno vznemirja občane, je občinski izvršni svet
zahteval ustrezno pojasnilo
od Izvršnega sveta Skupščine
SR Slovenije oziroma od Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora. Ker pojasnila mesec dni
nismo dobili, postavljamo navedeno delegatsko vprašanje.«
Na delegatsko vprašanje tov.
Draga Šuleka z občine Velenje
za Zbor občin Skupščine SR
Slovenije v zvezi z lokacijo za
odlagališče radioaktivnih odpadkov na območju občine
Velenje, je odgovoril Gido
Rozman namestnik predsednika Republiškega komiteja za
energetiko:
Na podlagi 45. člena zakona
o varstvu pred ionizirajočimi
sevanji in o posebnih varnostnih ukrepih pri uporabi jedrske
energije (Ur. I. SFRJ, št. 62/84)
so v prvi vrsti uporabniki jedrskih objektov in virov ionizirajočih sevanj dolžni zagotoviti

pogoje za dokončno odložitev
radioaktivnih odpadkov, ki jih
ustvarjajo. Zato so elektrogospodarske organizacije, povezane v Skupnost jugoslovanskega
elektrogospodarstva
(JUGEL), naročile študijo »Odlaganje radioaktivnih odpadkov in obsevanega jedrskega
goriva za program izgradnje
jedrskih elektrarn v elektroenergetskem sistemu Jugoslavije do leta 2000«. V študiji, ki
so jo izdelale jugoslovanske
strokovne in projektne organizacije, je bilo med drugim ugotovljenih tudi 13 potencialnih
makrolokacij za odlagališča
radioaktivnih odpadkov. Ena
od teh, in sicer predvidoma samo za radioaktivne odpadke
nizke in srednje aktivnosti in
samo za radioaktivne odpadke
iz Slovenije in Hrvaške, je tudi
na območju občine Titovo Velenje. Kot nadaljevanje te študije pa je proučevanje nadaljnjih možnih makrolokacij na
območju celotne Jugoslavije.
Vsa zgoraj navedena dela
imajo izključno študijsko - raziskovalni značaj, gre za prvi in
najširši izbor, in sicer po najosnovnejših, to je geoloških,
seizmoloških in tektonskih kriterijih. Vsi številni ostali kriteriji, ki jih zahteva zgoraj citirani
zakon (na nekatere od njih
opozarja tudi delegatsko vprašanje), so enako pomembni in
bodo seveda deležni največje
pozornosti,.vendar v tej fazi
najširšega izbora še ne pridejo
v poštev. Tehnologija obdelave, transporta in končnega odlaganja radioaktivnih odpadkov bo pa ne glede na lokacijo
morala biti taka, da ne bo imela negativnih vplivov na ožje in
širše okolje.
informacija, da se preučuje
lokacija za odlagališče radioaktivnih odpadkov na območju
občine Titovo Velenje, je resnična v toliko, kolikor gre za
študijsko - raziskovalno, neterensko preučevanje, ki je zajelo območje vse Jugoslavije.
Med te potencialne lokacije pa
spada tudi predel na meji občin Titovo Velenje in Slovenj
Gradec.
Na podlagi navedenih, najbolj osnovnih kriterijev, bo
opravljen prvi širši izbor, o katerem bodo pristojni občinski
organi, katerih lokacije bodo
ostale v ožjem izboru, pravočasno obveščeni.
Zato je vznemirjenje občanov, ki ga navaja delegatsko
vprašanje preuranjeno in brez
dejanske osnove.

POROČILO
o delu delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru
Skupščine SFRJ za obdobje od 15. 5. 1982 do 15.
5. 1986

I. DEL
NAJPOMEMBNEJŠE UGOTOVITVE IN
PROBLEMI O DELU DELEGATOV IZ SR
SLOVENIJE V ZVEZNEM ZBORU
SKUPŠČINE SFRJ V TEM OBDOBJU
1.1. Splošne značilnosti razmer in dela Zveznega
zbora Skupščine SFRJ
Tretji sklic delegatske Skupščine SFRJ je deloval v oteženih
družbenoekonomskih in političnih razmerah, ki so
pomembno vplivale na uresničevanje njene ustavne funkcije
in nalog. V prvih dveh sklicih je bila za aktivnost Zveznega
zbora značilna normativna graditev družbenoekonomskih
odnosov in enotnih osnov političnega sistema na novih ustavnih temeljih, razvijanje vseh mehanizmov in institucij sistema,
preko katerih bi politični sistem socialističnega samoupravljanja mogel uspešno delovati. Obdobje tretjega sklica pa je že
na samem začetku (leta 1982) opozorilo, da je nujno sproti
analizirati in preveriti funkcioniranje tega sistema (XII. kongres ZKJ) in da si je treba še bolj prizadevati za uresničevanje
samoupravnih družbenoekonomskih odnosov.
Različna stopnja družbenoekonomskega razvoja socialističnih republik oziroma avtonomnih pokrajin in na tej podlagi tudi različni materialni interesi in objektivne možnosti
graditve družbenoekonomskih in političnih odnosov so
pomembno vplivali na oblikovanje sistema socialističnega
samoupravljanja in na ukrepe ekonomske politike. V novih
oblikah in institucijah političnega sistema socialističnega
samoupravljanja se še nadalje ohranjajo stari odnosi. Namesto samoupravnega povezovanja in združevanja dela in sredstev v vsej državi, so se interesi v SR in SAP pogosto politizirali, in s tem že pritiskali na usklajevanje le-teh z akti politične
oblasti in zlasti z administrativnimi ukrepi Skupščine SFRJ in
Skupščina SFRJ — še posebej Zvezni zbor — je pri pripravi
kritične>analize delovanja političnega sistema socialističnega
samoupravljanja aktivno sodelovala. Delegatske delovne skupine so samostojno pripravile več separatnih analiz, ki so
pomembno prispevale h Kritični analizi delovanja političnega
sistema v celoti. Delegati iz SR Slovenije v Zveznem zboru
smo bili v to delo dejavno vključeni.
Skupščina SFRJ je pri pripravi Analize o uresničevanju z
Ustavo SFRJ določenih skupnih interesov v federaciji analizirala. kako uresničuje svojo ustavno funkcijo pri zagotavljanju
in uresničevanju skupnih interesov v federaciji, izhajajoč iz
244. in 281. člena Ustave SFRJ in svojih ustavnih pristojnosti
iz 283. člena ustave SFRJ ter kako vsak zbor Skupščine SFRJ
uresničuje posamezne skupne interese in svojo ustavno funkcijo kot organ oblasti in organ socialističnega samoupravljanja.
Z ustavo določeni skupni interesi v federaciji so tisti program socialistične revolucije, ki predstavlja trajne temeljne
odločitve o skupnem življenju vseh jugoslovanskih narodov in
narodnosti, delovnih ljudi in občanov, njihovih republik in
avtonomnih pokrajin. Z ustavo določeni skupni interesi v
Analiza uresničevanja z ustavo SFRJ določenih skupnih interesov v federaciji
prek Skupičine SFRJ; analiza uresničevanja delegatskih odnosov v
delegatskem skupščinskem sistemu in analiza stanja, glavnih problemov in
smeri nadaljnjega razvoja pravnega sistema.
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federaciji so tako temeljna vsebina naše federacije, so realna
potreba jugoslovanske skupnosti, bratstva in enotnosti jugoslovanskih narodov in narodnosti pa zato tudi skupna naloga
organov federacije, SR in SAP, občin, združenega dela in
drugih samoupravnih organizacij, družbenopolitičnih organizacij in drugih družbenih organizacij združenj in občanov.
Zvezni zbor uresničuje svojo ustavno vlogo in naloge, tako
kot to določajo celotni odnosi in funkcioniranje političnega
sistema socialističnega samoupravljanja. Tudi v zadnjem
sklicu je bila poudarjena njegova normativna dejavnost na
račun še vedno ne dovolj razvite samoupravljalske komponente (spodbujanje samoupravnega urejanja odnosov na
enotnem jugoslovanskem trgu, samoupravnega povezovanja
in združevanja dela in sredstev, samoupravnega sporazumevanja in družbenega dogovarjanja o reševanju perečih družbenih problemov, namesto interventnega administrativnega
predpisovanja itd ). Kljub temu pa je v tej smeri le dosežen
določen napredek.
Pomemben, če ne najpomembnejši dosežek je storjen pri
uresničevanju politično-kontrolne in družberio-nadzorne
vloge Zveznega zbora. Redno in vse bolj kvalitetno opravlja
zbor politično kontrolo nad delom Zveznega izvršnega sveta
in zveznih organov uprave, čeprav delegati tudi z doseženim
še ne moremo biti zadovoljni, saj je v poročilih še vse preveč
rutinskega in samoobrambnega namesto objektivno kritičnega. Zbor in njegova delovna telesa tudi še niso razvila
metod preverjanja učinkov predpisov in drugih svojih odločitev ter dela izvršnih in upravnih organov v družbeni praksi.
Analize, informacije oziroma poročila ZIS, in zveznih upravnih
organov o posameznih pojavih in stanjih v družbi so prevladujoča oblika spremljanja izvajanja politike in aktov, ki jih sprejema Zvezni zbor.
Programiranje dela je v Zveznem zboru po začetnem
uspehu ponovno zastalo. Pripravlja se vsakoleten program
dela. Osnutek programa dela se pred koncem leta pošlje vsem
skupščinam SR in SAP ter občin, ki pa ga le izjemoma obravnavajo in dajo nanj svoje pripombe in predloge. Zbor v januarju sprejema letni program dela ter za vsako četrtletje še
operativni načrt dela.
Čeprav je bil program dela tudi za preteklo koledarsko leto
sprejet januarja, je bil v slovenščini objavljen komaj meseca
septembra. To je zelo otežilo vključevanje nalog iz programa
Zveznega zbora v programe dela skupščin SR in SAP ter
občini. Prav tako operativni načrt dela za posamezno četrtletje še ne pomeni načrta posameznih sej zbora, kar prav tako
otežuje vkijučevanje drugih subjektov v pripravo aktov oziroma oblikovanje stališč in smernic za delo delegatov.
To je nekaj problemov in težav pri programiranju dela
Zveznega zbora, na katere delegati 6. SR Slovenije stalno
opozarjamo. Še pomembneje pa je, da program dela še vedno
ni najširši politični in samoupravni dogovor o aktivnosti Zveznega zbora, da le-ta ne predstavlja najširše družbene verifikacije in usmeritve o ključnih družbenih vprašanjih iz pristojnosti zbora in da ne zagotavlja aktivne koordinacije vseh zainteresiranih družbenih in samoupravnih subjektov. Pri programiranju dela zbora imajo še vedno poglavitno vlogo ZIS in
zvezni upravni organi, kar pomembno vpliva na preveliko
normativno aktivnost zbora.
Odsotnost najširše družbene koordinacije pri programiranju dela Zveznega zbora povzroča tudi neusklajenost družbene akcije organov družbenopolitičnih skupnosti, samoupravnih organov, družbenopolitičnih organizacij in drugih
zainteresiranih organov in organizacij pri sprejemanju in izvajanju politike in aktov zbora.
poročevalec

1.2. Uresničevanje delegatskih razmerij s
posebnim poudarkom na uresničevanju ustavne
vloge Zveznega zbora Skupščine SFRJ
V povezovanju delegatov v Zveznem zboru z delegatsko
bazo in v povečevanju vpliva delegatske baze - še posebej
združenega dela - na delo in odločanje Zveznega zbora tudi v
tem sklicu ni bilo vidnega napredka. Na to je še posebej
opozorila analiza t) uresničevanju delegatskih odnosov.
Čeprav tudi delegati v Zveznem zboru iz SR Slovenije glede
organiziranega povezovanja z delegatsko bazo, dobivanja
smernic in pobud iz baze za delo v Zveznem zboru, poročanja
in uresničevanja odgovornosti delegatov nismo zadovoljni, pa
ugotavljamo, da so v nekaterih SR oziroma SAP te povezave
še slabše. Tako Zvezni zbor še vedno deluje preveč odtujeno
od baze in vanj včasih vdirajo spolitizirani interesi. Posledica
tega je glasovanje po republiško-pokrajinski pripadnosti delegatov (kar je voda na mlin kritikom ustavnega koncepta federacije, ki v tem vidijo še en zbor republik in pokrajin).
Delegatski sestav Zveznega zbora odraža strukturo vseh
zborov skupščin drugih družbenopolitičnih skupnosti (združeno delo, občani in družbenopolitične organizacije), pri
čemer zakon o volitvah delegatov v ta zbor daje prednost
delegatom iz združenega dela. Kljub 50% zastopanosti delegatov iz združenega dela pa vse analize kažejo, da vpliv
združenega dela na odločanje v tem zboru ni zadosten in
stalen. Vzrok za to gotovo ni le (niti predvsem) v številčni
zastopanosti delegatov iz združenega dela, marveč predvsem
v neuresničenem položaju delavcev v samem združenem delu
in v nerazviti^ delegatskih odnosih.
Kritična analiza ugotavlja, da je osnovni vzrok za nerazvite
delegatske odnose v neuresničevanju temeljnih načel in
določb ustave - v tem še posebej neuresničenega temeljnega
proizvodnega odnosa. Zato zagotovitve ustreznega vpliva
delavcev iz združenega dela na odločanje v Zveznem zboru ne
smemo videti le v predlogu, da naj se število delegatov iz
združenega dela v Zveznem zboru poveča od 50% na 75%. Da
pa bi tudi ta ukrep optimalno prispeval k povečanju interesov
združenega dela za odločanje v Zveznem zboru je potrebno
zagotoviti take delovne razmere, ki bodo delegatom iz združenega dela omogočale širše povezovanje (v panogi, SOZD), in
pomoč strokovnih služb, raziskovalnih in družbenopolitičnih
organizacij ter organov družbenopolitičnih skupnosti iz vse
republike. Dokler tega ne bomo dosegli, bodo še naprej
močni pritiski, naj se spremeni sestava Skupščine SFRJ, (zahteva po uvedbi zbora združenega dela in eventualno tudi
družbenopolitičnega zbora) ter v zvezi s tem tudi ustavni
koncept federacije.
Čeprav je bilo v naši republiki nekaj uspešnih povezav
delegatskih skupin za oblikovanje stališč in smernic za odločanje delegatov v Zveznem2 zboru, ki bi jih lahko imenovali
tudi konference delegatov , pa je treba ugotoviti, da tudi mi
nismo razvili pravih »Kardeljevih« konferenc delegacij.
Skupščine občin ali njihovi zbori združenega dela se v tem
smislu za oblikovanje stališč za delegate v Zveznem zboru
nikoli niso sestajali.
Še naprej ostaja vprašanje, kako in kje naj delegati dobivajo
smernice za svoje delo. Naslanjanje in sklicevanje na sklepe
sej republiških organov družbenopolitičnih organizacij ne
more biti dovolj. Zato pa je toliko bolj potrebna konkretna in
trajna aktivnost SZDL. To, kar delegati lahko storimo sami za
svojo organiziranost in pripravo na seje zbora in delovnih
teles, smo storili in je razvidno iz drugega cela našega poročila. Seveda smo imeli pri tem vso potrebno pomoč skupščine
in njenega izvršnega sveta, republiških upravnih organov in
drugih republiških organizacij in organov ter ustreznih svetov
RK SZDL.
Delo delegata v Zveznem zboru postaja vse težje, bolj zahtevno - saj je uspešnost dela in uresničevanje ustavne yloge
Skupščine SFRJ in Zveznega zbora konec koncev odvisna
tudi od sposobnosti in pripravljenosti delegatov. RK SZDL bi
zato morala konkretizirati merila za izbor in določiti vsakokraten sestav delegatov. Samo tako je namreč mogoče pričakoZakon o temeljih bančnega In kreditnega sistema, zakon o temeljih sistema
družbenega planiranja in o družbenem planu Jugoslavije In zakon o ugotavljanju
In razporejanju celotnega prihodka in dohodka In ugotavljanju in razporejanju
prihodka.

vati, da bodo temeljne delegacije poleg oblikovanja stališč za
odločanje svojih delegatov o vseh drugih vprašanjih v demokratičnih odnosih oblikovale tudi predloge za kandidate.
Dosedanji izbor kandidatov je precej stihijski in ne izhaja iz
nalog, ki jih mora delegat v Zveznem zboru opravljati.
1. 3. Sodelovanje med Zveznim zborom in
Zborom republik in pokrajin
Med Zveznim zborom in Zborom republik in pokrajin se je
medsebojno sodelovanje odvijalo v skladu s poslovniškimi
rešitvami, ki predvsem predvidevajo izmenjavo pismenih izkušenj pri vprašanjih, za katera se je zbor proglasil za zainteresiranega. Rezultati takega formalnega sodelovanja niso cfali
rezultatov, zlasti ne pri vprašanjih, ki so sicer bila prisotna
tudi pri razglabljanjih o bodočih ustavnih spremembah oziroma spremembah in dopolnitvah poslovnikov.
Treba pa je opozoriti, da bodo še naprej ostajale nerazumljive neskladnosti, kot so npr.:
- Zvezni zbor je sprejel zakon o temeljih sistema družbenega planiranja in o družbenem planu Jugoslavije, Zbor republik in pokrajin pa na tej podlagi sedaj plan, nazadnje za
obdobje 1986-1990. V planu so vgrajene določene potrebe po
spremembi sistemskih zakonov s področja družbenoekonomskih odnosov.
- Neusklajeni odnosi med obema zboroma nastajajo v
postopku spremljanja ob sprejemanju proračuna federacije.
Pri tem ne gre za osnovne razlike, da obseg proračuna določa
Zbor republik in pokrajin, proračun pa sprejema Zvezni zbor.
Problem je predvsem v tem, da v Zboru republik in pokrajin
sprejemajo obseg proračuna šele zadnje dneve v decembru,
da je to povezano z določenimi ultimativnimi zahtevami, npr.
SAP Kosovo pogojujejo soglasje k obsegu proračuna z zahtevo po dodatnih dopolnitvah proračunskih sredstev za družbene dejavnosti, za razvoj službe notranjih zadev itd. Problem
je tudi v tem, da pri določanju proračuna Zvezni zbor ne more
opraviti nobene poglobljene razprave s ciljem, da bi sprejete
odločitve v kvalitativnih in kvantitativnih kriterijah vplivale na
dokončen obseg oziroma proračun federacije.
1.4. Sodelovanje delegatov Zveznega zbora z
družbenopolitičnimi organizacijami v republiki in
federaciji
Za uresničitev prizadevanj, da bi se delegati Zveznega
zbora čimbolj uspešno povezali s celotno samoupravno delegatsko strukturo, je posebnega pomena prav sodelovanje z
družbenopolitičnimi organizacijami. Ne samo zaradi obvladovanja razmer, v katerih prevladujejo predvsem mnenja in
stališča izvršnih in upravnih organov, zaostaja pa stik z avtentičnimi interesi delavcev in delovnih ljudi, pač pa tudi zavoljo
tega, ker predstavljajo stališča in predlogi družbenopolitičnih
organizacij na republiški ali zvezni ravni praviloma že dokajšnjo stopnjo usklajenosti različnih interesov.
Na republiški ravni se je tudi v tem mandatnem obdobju
uspešno krepilo sodelovanje oziroma povezovanje delegatov
Zveznega zbora z Republiško konferenco $ZDL Slovenje oziroma predvsem s sveti in koordinacijskimi odbori pri njenem
Predsedstvu. Ker se je to povezovanje praviloma odvijalo tudi
z neposredno pristojnostjo nekaterih delegatov zbora in omogočalo njihovo sodelovanje pri sprejemanju stališč, je bilo
dostikrat možno upoštevati ali pa se vsaj soočiti z nekaterimi
stališči iz drugih republik in pokrajin, kar je hkrati prispevalo k
uspešnejšemu uveljavljanju teh stališč neposredno na sejah
Zveznega zbora. Prav tako se je pokazalo, da se je na podlagi
takih skupnih ocen možno dogovarjati v sodelovanju z drugimi zainteresiranimi organi in organizacijami za sklicevanje
konference delegacij o tistih vprašanjih,' ki terjajo široko družbeno konsultacijo. Teh je bilo v tem mandatnem obdobju
nekaj.
Manj se je uveljavila možnost neposrednega sodelovanja z
drugimi družbenopolitičnimi organizacijami na ravni republike. Ne glede na uresničevanje frontne vloge SZDL, pa so
tudi taka vprašanja, s katerimi se nekatere družbenopolitične
organizacije posebej podrobno ukvarjajo in lahko s svojimi
stališči pripomorejo k uveljavitvi ustrezne politike, kadar se ta.
uveljavlja z zakoni, ki jih sprejema Zvezni zbor. Razprava in
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stališča ob sprejemanju zakona o ugotavljanju in razporejanju
skupnega prihodka in dohodka v sindikatih ali pa o zakonu o
vojaški obveznosti v Zvezi socialistične mladine Slovenije to
nedvomno potrjuje.
Še manj neposredne povezave in sodelovanja med družbenopolitičnimi organizacijami in delegati Zveznega zbora je
bilo na ravni federacije. Tu je neposredno pravzaprav tudi iz
praktičnih razlogov nemogoča celo v primerih, ko gre za
delovna telesa posameznih družbenopolitičnih organizacij.
Vendar pa praviloma delegati zveznega zbora sprejemajo
mnenja in stališča teh organizacij o vseh bistvenih vprašanjih
pismeno. To velja zlasti za CK ZKJ, ZK SZDL in zvezne sindikate, od teh predvsem takrat, ko gre za vprašanja s področja
njihove dejavnosti. Od Zveze združenj borcev Jugoslavije pa
so prejeli pobudo za spremembo zakona o pravicah funkcionarjev po prenehanju funkcije.
Vsem tem dokaj pogostim in pismenim stališčem pa je moč
očitati, da so precej posplošena in premalo konkretna, večkrat tudi premalo usklajena. Se več, kadar se delegati v zboru
nanje sklicujejo, večkrat ustrezajo tudi za podkrepitev stališč
v razpravah, ki si medsebojno nasprotujejo. Te razmere opozarjajo, da si bo treba prizadevati za izboljšanje tega sodelovanja na ravni federacije tudi prek neposrednega sodelovanja
s predstavniki, ki se iz SR Slovenije udeležujejo razprav in
oblikovanja stališč v teh organizacijah in ki jih prejemajo
delegati Zveznega zbora.
1.5. Sodelovanje delegatov s Skupščino SR
Slovenije
Skupščina SR Slovenije se je v preteklem mandatnem
obdobju vključevala tudi v obravnavo zakonov in drugih
splošnih aktov posebnega interesa za delovne ljudi in občane,
ki jih je obravnaval in sprejemal Zvezni zbor. Pobudo za
obravnavo takih aktov oziroma za njihovo vključitev v skupščinske programe dela so dajali tudi delegati iz SR Slovenije v
Zveznem zboru Skupščine SFRJ. Številne zadeve iz pristojnosti Skupščine SFRJ, ki sicer niso bile vključene v delovne
programe zborov Skupščine, je ta obravnavala tudi na podlagi
sprotnih predlogov delegatov iz SR Slovenije v zveznem
zboru skuščine SFRJ.
V Skupščini so bile zadeve iz pristojnosti Zveznega zbora
Skupščine SFRJ obravnavane na različne načine, glede na
pomen in vrsto določenega vprašanja oziroma zadeve. Tako
so zlasti sistemske zakone v nekaterih primerih obravnavali
zbori, nekatera vprašanja so obravnavale le komisije Skupščine, nekatera pa delovna telesa zborov ter skupine deleaatov
vseh zborov.
Nekatere pomembnejše zadeve iz pristojnosti Zveznega
zbora so bile obravnavane na konferencah delegacij samoupravnih organizacij in skupnosti, ki jih je sklicala Republiška
konferenca SZDL Slovenije v sodelovanju s skupščino. Taki
koferenci sta bili sklicani za obravnavo zakona o ugotavljanju
in razporejanju celotnega prihodka in dohodka ter o ugotavljanju in razporejanju prihodka in zakona o temeljih bančnega
in kreditnega sistema. Na teh konferencah so bile sprejete
ugotovitve in stališča za delegate iz SR Slovenije v Zveznem
zboru Skupščine SFRJ ter bjle poslane tudi Zveznemu zboru
Skupščine SFRJ. Omenjena zakona in tudi nekateri drugi so
vzbudili veliko zanimanja v delegatski bazi, kar velja še posebej za zakone, s katerimi se določajo pogoji gospodarjenja.
Omenjene konference delegacij so bile kot oblika družbene
konsultacije delegacij zelo pomembne in bi jih kazalo v prihodnje sklicevati še večkrat in še bolj organizirano za obravnavanje najpomembnejših vprašanj iz pristojnosti Zvezneaa
zbora.
Skupščina je poleg zakonov iz pristojnosti Zveznega zbora
obravnala tudi nekatere resolucije in poročila ter kot udeleženka sodelovala pri sklepanju nekaterih družbenih dogovorov, v katerih je bil udeleženec tudi Zvezni zbor skupščine
SFRJ.
Delegati zborov Skupščine so na sejah zborov ali delovnih
teles zborov dali tudi več predlogov oziroma pobud za postavljanje delegatskih vprašanj v Zveznem zboru, ki so bile
poslane delegatom iz SR Slovenije v Zveznem zboru. Da bi se
še bolj utrdili neposredni delegatski odnosi med temeljnimi
samoupravnimi organizacijami in skupnostmi ter družbenopolitičnimi organizacijami in njihovimi delegati v Zveznem

zboru, bi si bilo treba prizadevati, da bi se delegatska vprašanja in pobude iz teh organizacij in skupnosti posredovale
neposredno delegatom v Zveznem zboru.
I.6. Sodelovanje delegatov z drugimi organi in
organizacijami v SR Sloveniji
Poleg sodelovanja z republiškimi upravnimi organi in izvršnim svetom Skupščine SRS, ki je bilo po obsegu najširše, v
velikem delu pa kasneje tudi »nadgrajeno« s stališči in mnenji
skupščine oziroma njenih delovnih teles, je treba v tem okviru
posebej omeniti sistematično in aktivno vključevanje Gospodarske zbornice, Narodne banke SR Slovenije, Službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji, Vrhovnega sodišča,
Sodišča združenega dela, Javnega tožilstva in Družbenega
pravobranilca samoupravljanja v SR Sloveniji ter Arhiva SR
Slovenije v oblikovanju stališč in mnenj za delo delegatov.
Od poslovnih in strokovnih združenj so bili pri tem sodelovanju na prvem mestu Združenje bank Slovenije, Zveza društev računovodskih in finančnih delavcev in Zveza društev
upokojencev Slovenije. Nekoliko manj intenzivno je bilo sodelovanje z republiškimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi oziroma njihovimi republiškimi zvezami.
Čeprav so bili vzpostavljeni prvi uspešni stiki, bi kazalo v
prihodnje načrtno razširiti sodelovanje tudi s številnimi drugimi strokovnimi združenji in družbenimi organizacijami v
republiki, kot so Zveza ekonomistov, Zveza združenj pravnikov, Zveza društev za varstvo okolja, Zveza inženirjev in tehnikov SRS, Zveza obrtnih združenj, ZRVS idr. Koristno bi bilo,
da se te in druge zveze in združenja pravočasno seznanijo z
letnimi programi dela zbora oziroma vključijo v proces njegovega oblikovanja, kar nam bo skupno omogočilo bolj načrtno,
dolgoročno usmerjeno in predvsem bolj učinkovito sodelovanje.
II. DEL
TEMELJNA VPRAŠANJA IZ VSEBINE
DELA ZVEZNEGA ZBORA V TEM
OBDOBJU
2.1. Družbenoekonomski odnosi in uresničevanje
zakona o združenem delu
Karakteristike preteklega štiriletnega obdobja na področju
družbenoekonomskih odnosov so bile:
1. Velika zadolženost je že imela svoje posledice predvsem
v ugotovitvi, da prihaja obdobje vračanja teh dolgov - kdo jih
bo vračal, kako jih bomo vračali, glede na stanje v devizni in
plačilni bilanci, ob dejstvu, da najeta posojila niso bila investirana rentabilno. Reševanje tega problema je nujno narekovalo administrativno intervencijo, da bi se zadostilo sprejetim
mednarodnim obveznostim; da bi se lahko pričeli uspešni
razgovori z MMF in ostalimi državami in bankami.
Znotraj Jugoslavije pa je razsežnost tega problema vplivala
na stopnjo nesoglasja med republikami in pokrajinama zaradi
nejasnosti, kdo je povzročitelj take situacije, kdo je prekoračil
dogovorjena pooblastila, kdo je porabil najeta posojila v devizah, kdo v dinarjih; kdo bo vračal in kako se bodo dolgovi
vračali, še zlasti zaradi dejstva, da v obdobju od leta
1982-1983 nismo imeli niti dovolj konvertibilnega izvoza za
vračanje dolgov in bolj ali manj nemoteno reprodukcijo jugoslovanskega gospodarstva, ki je še danes močno vezano na
uvoženo tujo opremo in reprodukcijski material. ,
2. Uresničevanje dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije se je zavlačevalo. Razlogi so bili različni in navedeni
v posebnem poročilu, razen dejstva, da je kasnitev izvajanja
programa bila povezana tudi z nekaterimi politično-ekonomskimi pritiski ob težnji po vse večji centralizaciji pristojnosti v
federaciji na škodo ustavnih pravic delavcev v združenem
delu.
V obdobju 1982-1983 leta so bile te težnje prisotne v sprejemanju večjega števila interventnih zakonov; v kasnejših letih zlasti pav 1985. letu pa se je ta princip federalnega intervencionizma in precejšnje stopnje centralizacije vgrajeval v novo
sprejete sistemske zakone (zakon o temeljih družbenega
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sistema planiranja in o družbenem planu Jugoslavije, zakon o
temeljih bančnega in kreditnega sistema, itd.).
Vse dileme o razlogih neuresničevanja nalog iz stabilizacijskega programa pa so se zlasti od 1985. leta dalje prenesle v
nastajanje novega, mnogo širšega dokumenta - Kritične analize delovanja političnega sistema socialističnega samoupravljanja, kjer pa so se odprle tudi dileme ob spreminjanju
oziroma obsegu spreminjanja Ustave SFRJ; glede na določene rešitve v drugih sistemskih zakonih pa se vprašanje
sprememb in dopolnitev zakona o združenem delu sploh ni
več postavljalo (posebna skupina oziroma komisija za spremembe in dopolnitve zakona o združenem delu je pripravila
170 tez takih sprememb).
3. Skozi celotno štiriletno obdobje, ko se je stalno slabšal
dohodkovni položaj gospodarstva, ko je padala produktivnost, ko so naraščali proizvodni in drugi družbeni stroški, se
je s sistemom rasti cen oziroma z inflacijo reševalo odprta
vprašanja zlasti enostavne reprodukcije, družbene režije oziroma vseh oblik porabe. Ker je taka politika nehote v ospredje
postavljala problem osebnih dohodkov v gospodarstvu in v
družbenih dejavnostih, materialnega položaja družbenih
dejavnosti, investicijske potrošnje, se je težnja po linearnosti
in uravnilovki (teorija enakih želodcev) oziroma solidarnosti
do razmer nadaljevala v odnosih med republikamj in pokrajinama ter federacijo tudi pri usklajevanju in sprejemanju odločitev oziroma planov v Skupščini SFRJ.
4. Poseben problem pri delitvi družbenega proizvoda oziroma narodnega dohodka je v preteklem štiriletnem obdobju
predstavljala proračunska poraba oziroma točneje proračun
federacije. S posebnimi resolucijskimi oziroma celo zakonskimi določili se je skušalo zoževati splošno porabo v vseh
družbenopolitičnih skupnostih razen v federaciji, ki si je za
svoj proračun z vrsto zakonov zagotovila povsem avtomatičen
dotok proračunskih prihodkov - originalnih oziroma v obliki
prispevkov republik in pokrajin (kotizacija) za manjkajoči del
prihodkov pri predvidenem obsegu proračuna. Če so v letih
1982, 1983 kot posebni problemi obstajali deficitarno financiranje, prevelik obseg negospodarskih investicij, nepravilnosti
v delu proračunskih porabnikov in so se tudi našle odgovarjajoče rešitve: pa je z rastjo inflacije princip avtomatizma v
financiranju takozvanih velikih proračunskih potrošnikov
(JLA, borčevska zaščita, nerazviti) dobil razsežnosti inflacijskega generatorja.
5. Delo delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru se je
prilagajalo razmeram in odnosom, vendar ves čas z jasno
opredelitvijo, da je treba dograjevati samoupravni sistem
družbenoekonomskih odnosov. To je seveda zahtevalo
nasprotovanje politiki administrativnega reševanja, interventnih zakonov oziroma izvajanje sistemskih rešitev ali pa sprejemanje kompromisnih rešitev, ki so amortizirale interventno
ostrino.
Delegati so bili tudi predlagatelji pri zakonih, ki so nastajali
v Skupščini SFRJ in sicer: zakona o ugotavljanju in razporejanju celotnega prihodka in dohodka in zakona o službi družbenega knjigovodstva.
Tudi sicer je bila aktivnost delegatov v delovnih telesih in v
Zveznem zboru pomembna zaradi principielnosti in pa konstruktivnosti do predlogov za reševanje posameznih vprašanj
oziroma opozoril o neprimernosti nekaterih predlogov oziroma zakonov s področja družbenoekonomskih odnosov.
2.1.1. Uresničevanje zakona o združenem delu
Že v razpravah o posameznih delih kritične analize političnega sistema zlasti pa ob njenem osnutku in predlogu pa tudi
ob sprejemanju posameznih zakonov se je v Zveznem zboru
ter njegovih delovnih telesih česfokrat zastavljalo vprašanje
posebne vloge zakona o združenem delu in njegove veljave
glede temeljev političnega sistema v primerjavi z drugimi
sistemskimi zakoni, ki so bili v tem mendatnem obdobju v
zakonodajnem postopku. Tudi dolgoročni program ekonomske stabilizacije je na nekaj mestih opozoril na potrebo po
dograditvi nekaterih njegovih določil. Zvezni zbor je v letu
1984 po daljših razpravah že sprejel prvo spremembo tega
zakona, in sicer dopolnilo k 146. členu, po katerem se delavci
TOZD lahko samoupravno sporazumevajo, da bodo imeli skupen žiro račun na ravni delovne organizacije.
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Stališča, ki so se ob tem oblikovala, so bila zelo različna: od
tistih, da je cel zakon potreben temeljitih sprememb, češ, da
so njegove določbe krive za razdrobljenost gospodarstva in
avtarkijo TOZD, ki onemogoča afirmacijo delovnih in sestavljenih organizacij združenega dela in s tem racionalno,
poslovno nastopanje in odločanje, do tistih, da predstavlja
zakon o združenem delu plebiscitarno sprejeto »delavsko
ustavo« in edino jamstvo za odločanje delavcev o razširjeni
oziroma družbeni reprodukciji, zaradi česar ga sploh ne bi
smeli spreminjati oziroma bi ga smeli kvečjemu dograjevati.
Spričo tako različnih pogledov je bilo nujno treba izoblikovati v Komisiji za spremljanje izvajanja zakona o združenem
delu Skupščine SFRJ vsaj nekatera načelna stališča (v njej pa
so zastopane tudi družbenopolitične organizacije na ravni
federacije in Gospodarska zbornica), kako se spramemb
zakona lotiti. Gre za začetne teze, o katerih zbor še ni razpravljal - razen ob razpravi o kritični analizi, vsebujejo pa, kljub
vsej obsežnosti, naslednje poglavitne usmeritve:
POVSE
- temeljno izhodišče je, da se morajo uveljaviti z ustavo in
zakonom o združenem delu določeni pogoji, ki bodo delavcem v TOZD omogočili resnično gospodarjenje s sredstvi
družbene reprodukcije, zato naj spremembe in dopolnitve ne
posegajo v temeljne opredelitve zakona niti v drugačno urejanje neodtujljivih pravic delavcev v združenem delu, pri čemer
pa je treba te pravice vendarle opredeliti;
- organiziranje in delovanje delovnih organizacij in v njih
združenih TOZD naj zagotovi prvim uveljavljanje kot homogenim poslovnim in proizvodnim celotam, ki kot samostojni
tržno-poslovni in družbeno-pravni subjekt zagotavljajo učinkovito gospodarjenje in uresničevanje interesov vseh delavcev v svoji sestavi, vendar pa to ne sme posegati v temeljni
prirodni odnos tako, da bi delavci organizirani v TOZD ne
razpolagali z ustvarjenim dohodkom;
- neposredno odločanje delavcev zlasti z osebnim izjavljanjem naj se omeji na temeljna vprašanja ekonomske politike
in razvoja delitve in razporejanja dohodka ter urejanje medsebojnih odnosov; delavski sveti pa se naj bolj uveljavijo pri
uresničevanju teh odločitev, upoštevaje v celoti tudi odgovornosti in položaj poslovodnih organov;
Ne gre potemtakem zgolj za spremembe, ki jih vsebuje
predlog kritične analize, ampak tudi za upoštevanje nekaterih
drugih predlogov sprememb, kot so npr. delovna razmerja.
Obveljalo je tudi stališče, naj se spremembe in dopolnitve
tako pomembnega zakona, ki jih naj bi sicer sprejeli predvidoma do konca leta 1986, opravijo z javno razpravo.
2.1.2. Vprašanja tehnološkega razvoja
Konkretizacija dela dolgoročnega programa gospodarske
stabilizacije za področje tehnološkega razvoja je v tem delegatskem mandatu potekala tudi z razpravami o resoluciji o
znanosti, strategiji tehnološkega razvoja SFRJ ter vrstami
poročil upravnih organov o delovanju na področju standardizacije in patentov.
Reševanje problematike standardizacije, ki je eden od
pogojev za sodoben tehnološki razvoj, je potekalo predvsem v
dveh smereh - po eni strani smo zasledovali cilj posodobitve
delovanja zveznega zavoda v obliki programa modernizacije,
po drugi strani pa smo spodbudili aktivnosti za pripravo
novega zakona o standardizaciji.
Tudi na področju industrijske lastnine smo si prizadevali
spremeniti sedanje stanje - vendar se zvezni upravni organi
niso ustrezno odzvali.
Odprto ostaja tudi vprašanje tehnične informatike, ki je zelo
pomemben del dejavnosti, ki omogočajo sodoben tehnološki
razvoj.
Ko smo si prizadevali, da bi se uveljavila ustvarjalnost, smo
opozorili na nerešeno vprašanje zaščite pravic, ki so sorodne
avtorski pravici. Ugotovili smo, da Jugoslavija Rimske konvencije leta 1961 ni podpisala, jo je pa ratificirala. Zato smo
podprli predloge umetnikov - poustvarjalcev, da se spremeni
oziroma dopolni sedanji avtorski zakon oziroma da se to
področje uredi s posebnim zakonom.
2.2. Družbenopolitični odnosi
V obdobju na katerega se poročilo nanaša se je nadaljevala
aktivnost Skupščine SFRJ in Zveznega zbora tako z še vedno
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dokaj obsežnim zakonodajnim urejanjem, čeprav se je pričela
bolj uveljavljati tudi na področju spremljanja izvajanja sprejete politike, s čimer se je pričela krepiti tudi njegova funkcija
družbenopolitičnega nadzorstva nad delom Izvršnega sveta in
upravnih organov.
Čeprav sicer moč ugotoviti določeno izboljšanje pri pripravi
in izvrševanju letnih programov dela Zveznega zbora, zlasti
kar zadeva sodelovanje republiških in pokrajinskih skupščin,
manj pa glede skupščin občin in temeljnih delegacij, pa
neposredno izvrševanje letnih programov praviloma ne
poteka skladno s postavljenimi roki. K temu so prispevali sicer
tudi objektivni razlogi, saj npr. »Analizo uresničevanja delegatskih odnosov v delegatskem skupščinskem sistemu« in
»Resolucijo o uresničevanju ustavne koncepcije o občini«
kljub javni razpravi ni kazalo sprejemati predno je bil kolikor
toliko znan zaključni dokument »Kritične analize«. Kljub temu
pa je največ razlogov za kasnitve pri izvrševanju dogovorjenega programa še vedno na strani predlagatelja oziroma
Zveznega izvršnega sveta, ki bodisi prekoračuje sprejete roke
bodisi predloži premalo kvalitetne osnove za odločanje, kar
velja zlasti za primere, ko njegovi predlogi niso v skladu s
sistemom oziroma politiko, o kateri se je Skupščina v načelu
že opredelila.
Ob tem so se v Zveznem zboru na področju družbenopolitičnih odnosov v preteklem mandatnem obdobju izražali
mnogi protislovni interesi, ki so izhajali iz ekonomske krize, iz
zelo različne stopnje razvitosti družbenoekonomskih in političnih odnosov v posameznih SR in SAP ter bili pod vplivom
različnih pogledov na nadaljnji razvoj političnega sistema.
Zbor in ustrezna delovna telesa so v celotnem mandatnem
obdobju intenzivno proučevali najaktualnejša vprašanja delovanja političnega sistema po njegovih bistvenih sestavinah, z
namenom, da bi v okviru svojih pristojnosti zbor zagotavljal
vse potrebne pogoje za uspešno funkcioniranje sistema.
Delegati zbora iz SR Slovenije smo se v vseh delovnih
telesih in na sejah zbora posebej zavzemali za popolnejše
uresničevanje temeljnih načel in določb ustave ter za tiste
potrebne spremembe ustave in sistemskih zakpnov, ki bodo v
prihodnje zagotavljale bolj uspešno in doslednejše uresničevanje političnega sistema socialističnega samoupravljanja v
celotni družbeni praksi.
Tako je zbor analiziral: uresničevanje z ustavo določenih
skupnih interesov v federaciji; funkcioniranje delegatskega
skupščinskega sistema; uresničevanje ustavnega koncepta o
občini; odgovornost v samoupravni socialistični družbi; o
preobrazbi zvezne uprave; o položaju, vlogi, organizaciji in
delu inšpekcijskih in drugih kontrolno-nadzornih služb v
federaciji; vlogi subjektivnih sil pri odločanju v Skupščini
SFRJ o ustavnosti in zakonitosti; o samoupravnem sporazumevanju in družbenem dogovarjanju; o družbeni zaščiti
samoupravnih pravic delovnih ljudi in družbene lastnine; o
družbenem in javnem informiranju; o varstvu ustavnih pravic,
svoboščin in odgovornsoti delovnih ljudi in občanov; o razvoju krajevnih skupnosti: o svobodni menjavi dela in SIS in o
nekaterih drugih vprašanjih delovanja političnega sistema na
ravni federacije in na vseh drugih ravneh družbene organiziranosti.
Še vedno zelo intenzivna zakonodajna dejavnost Zveznega
zbora pa ovira hitrejše samoupravno urejanje odnosov in
močno slabi proces deetatizacije in decentralizacije. Obseg
normiranja odnosov z zveznim zakonom je glede na republiško in pokrajinsko pristojnost še nadalje odprto vprašanje, ki
ga bo potrebno, v skladu z ustavo, reševati sproti pri pripravi
in sprejemanju vsakega posameznega zakona. Analize so
namreč pokazale, da federacija v posameznih primerih presega svoja ustavna pooblastila tako na škodo normativne
pristojnosti SR in SAP in še posebej na škodo samoupravnega urejanja družbenih odnosov. Resne težave so se pokazale tudi pri družbenem dogovarjanju republik in pokrajin v
federaciji. Udeležba Skupščine SFRJ pri takem dogovarjanju,
kar se tiče njenih pristojnosti, ni vselej nesporna: dogovarjanje traja predolgo, v procesu oblikovanja družbenih dogovorov se izražajo mnoge subjektivne in objektivne težave, ki
otežujejo usklajevanje in poenotenje interesov, kar se končno
čestokrat kaže v tem, da se dogovori ne izvajajo tudi zategadelj, ker niso sankcionirani. Preveliko število zakonov in drugih predpisov, preveliko število določb, njihova nejasnost,
zapletenost in nenatančnost so resna ovira za njihovo razu14

mevanje in izvajanje v praksi zlasti takrat, ko so v njih opredeljeni cilji preveč programsko postavljeni.
Ob tem je spremljanje izvajanja sprejete politike in zakonov
še vedno ostalo ena najšibkejših točk uresničevanja ustavne
vloge Zveznega zbora. V prizadevanjih, da prispeva k doslednejšemu uresničevanju ustave in sistemskih zakonov v družbeni praksi, da pospeši razvijanje samoupravnih družbenoekonomskih in političnih odnosov, da pomaga pri razreševanju "problemov, ki zavirajo hitrejši razvoj socialističnega
samoupravljanja je zbor pripravil in obravnaval več pomembnih analiz, poročil in informacij. Razprave so bile vedno zavzete, ustvarjalne, toda stališča pogosto zelo različna, nasprotujoča si predvsem glede smeri nadaljnjega razvoja posameznih institucij političnega sistema socialističnega samoupravljanja.
Ustavna funkcija družbenopolitičnega nadzora nad delom
Zveznega izvršnega sveta in zveznimi upravnimi organi s
strani Zveznega zbora pa se v takih razmerah v tem mandatnem obdobju vendarle še ni dovolj uveljavila. Zbor je sicer v
novembru leta 1984 sprejel obširne sklepe o izvrševanju
zvznih zakonov in drugih zveznih predpisov, ki lahko skupaj z
njegovimi sklepi ob obravnavi poročila Ustavnega sodišča
SFRJ o »Nekaterih aktualnih vprašanjih uresničevanja ustavnosti in zakonitosti« nedvomno prispevajo k učinkovitejšemu
izvrševanju zveznih zakonov, kar pa predstavlja problem,
bistven za uveljavljanje političnga sistema sploh. Manj
uspešno pa se uveljavljata nadzorna funkcija zbora prek
obravnave poročila Zveznega izvršnega sveta (Zvezni zbor ga
je obravnaval v maju leta 1984) in letnih poročil zveznih
upravnih organov. Ta poročila so po splošnem mnenju delegatov še vedno preveč rutinska in premalo problemsko pripravljena ter izpolnjujejo predvsem formalno obveznost, da
morajo zvezni upravni organi in organizacije vsako leto poročati zboru o svojem delu. Zahteva zbora naj Zvezni izvršni svet
predloži zboru v sprejem poseben akt, o čem in kako so dolžni
poročati zvezni upravni organi, doslej še ni bila uresničena.
V zvezi s tem je treba opozoriti, da se v Zveznem zboru
sprejeti »Program aktivnosti za nadaljnjo transformacijo
zvezne uprave« ne izvršuje v celoti niti glede postavljenih
rokov niti po svoji vsebini. Zvezni zbor je sicer sprejel nekatere spremembe zakona o temeljih sistema državne uprave in
tudi nekaj manjših sprememb v zakonu o organizaciji zveznih
upravnih organov, vendar pa vse te spremembe predstavljajo
le začetno in postopno uresničevanje zastavljenih programskih ciljev. Usmerjanje dela zveznih upravnih organov, da bi
čimbolj celovito uresničevali svojo odgovornost za izvajanje v
Skupščini določene politike posebej pri izvrševanju zveznih
zakonov, uveljavitve ustreznih odnosov sodelovanja med
zvezno upravo in drugimi ustreznimi družbenimi subjekti,
napredek organizacije in modernizacije načina dela ter
kadrovska usposobitev zvezne uprave pa so nedvomno tisti
cilji, od katerih je odvisen uspeh celotne njene družbene
preobrazbe. Tako je tudi predlog ZIS v ekspozeju zboroma
Skupščine SFRJ v maju leta 1985, da je treba zmanjšati število
administrativno-strokovnih služb na vseh ravneh družbene
organiziranosti (od OZD do zveznih upravnih organov) za 10%
do konca leta 1985, ostal le mrtva črka na papirju. Zahtevani
zakon, da se ustanovijo družbeni sveti pri zvezni upravi, pa je
ostal neizpolnjena obljuba.
Zbor je s sprejemom resolucije o razvoju znanstveno-raziskovalnega dela v SFRJ februarja letos opredelil družbeno
vlogo, pomen in naloge znanosti v družbenem razvoju in v
uresničevanju dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije; dohodkovno povezovanje in integracijo znanosti v enoten sistem združenega dela; družbenoekonomske odnose;
samoupravno organiziranje znanosti, usklajevanje raziskovalne dejavnosti v SFRJ ter mednarodno povezovanje in sodelovanje in druga pomembna družbena vprašnja.
Razprave o njem se niso bistveno razlikovale glede temeljnih strateški usmeritev znanstveno raziskovalnega dela in
njegovega posebnega pomena za nadaljnji gospodarski in
družbeni razvoj, več pa je bilo razlik glede pristojnosti in
usklajevanja tega področja na zvezni ravni, kot npr. ali naj to
področje spremljajo poseben družbeni svet ali delovno telo
Skupščine SFRJ ali Zvezni izvršni svet in upravni organi v
okviru svojega zakonsko opredeljenega delovnega področja
pristojnosti. Po sprejemu resolucije je že bila ustanovljena
posebna komisija Skupščine SFRJ, medtem ko se ustanovitev
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posebnega upravnega organa še proučuje.
Konkretizacija segmenta dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije za področje tehnološkega razvoja je v tem
delegatskem mandatu potekala tudi z razpravami o poročilih
upravnih organov o delovanju na področju standardizacije in
patentov. Reševanje problematike standardizacije, ki je eden
od pogojev za sodoben tehnološki razvoj, je potekalo predvsem v smeri posodobitve delovanja zveznega zavoda v obliki
programa modernizacije, hkrati pa je bilo opozorjeno na
nujnost priprave novega zakona o standardizaciji. Predlogi,
da bi na področju industrijske lastnine morali temeljiteje
spremeniti obstoječe stanje pa niso doživele ustreznega
odziva s strani zveznih upravnih organov. Odprto ostaja tudi
vprašanje tehnične informatike, ki je zelo pomemben del
dejavnosti, ki omogočajo sodoben tehnološki razvoj.
V okviru prizadevanj po uveljavitvi ustvarjalnosti je bilo
večkrat opozorjeno na nerešeno vprašanje zaščite pravic,
sorodnih avtorski pravici. Zato smo delegati iz SR Slovenije
podprli predloge umetnikov - poustvarjalcev, da se spremeni
oziroma dopolni obstoječi avtorski zakon oziroma da se to
področje uredi s posebnim zakonom.
Z resolucijo o uresničevanju ustavne koncepcije o občini so
na podlagi ocene stanja in upoštevaje javno razpravo, sprejete smeri razvoja komunalnega sistema - posebej o vlogi
občine v samoupravnem in dohodkovnem povezovanju združenega dela o razvoju drobnega gospodarstva, o zadovoljevanju skupnih potreb delovnih ljudi in občanov, o načelih
davčne politike, o demokratizaciji družbenopolitičnih odnosov in o delegatskem sistemu, o sodelovanju med občinami in
njihovem združevanju ter povezovanju.
Zvezni zbor se z obema resolucijama vključuje v splošna
družbenja in samoupravna prizadevanja za razrešitev številnih nakopičenih vprašanj in za razvoj socialističnega samoupravljanja na dveh pomembnih točkah funkcioniranja političnega sistema.
Delovna skupina obeh zborov je pripravila analizo »Uresničevanje z ustavo določenih skupnih interesov v federaciji prek
Skupščine SFRJ«, ki je omenjena že v prvem delu poročila. To
gradivo je eden pomembnejših prispevkov Skupščine SFRJ h
Kritični analizi funkcioniranja političnega sistema, ki pa bo
lahko koristil tudi sami Skupščini SFRJ v njenih prizadevanjih
za učinkovitejše delovanje, v določeni meri pa tudi skupščinam SR in SAP v uresničevanju njihove vloge pri zagotavljanju skupnih interesov v federaciji. Zlasti pri tej in tudi naslednji navedeni analizi smo prav delegati iz SR Slovenije dali
pomembni delovni prispevek.
Analiza o delegatskih odnosih v skupščinskem sistemu je
bila pripravljena z enakim namenom. Tudi ta analiza analizira
veliko število delegatov, političnih, strokovnih in znanstvenih
delavcev iz vseh SR in SAP. O obeh analizah so poglobljeno
razpravljali tudi delegati skupščin SR in SAP in obe sta
pomembno prispevali k razščiščevanju nekaterih temeljnih
vprašanj nadaljnjega razvoja političnega sistema socialističnega samoupravljanja.
Čeprav je zbor v tem obdobju sprejel več zakonov s
področja družbenopolitičnih odnosov, ti zakoni praviloma ne
normirajo temeljev političnega sistema, ampak odnose iz pristojnosti zveznih organov kot npr.: zakon o memorialnem
centru Josip Broz Tito; zakon o uporabi in zaščiti njegovega
lika in imena; zakone o osnovah sistema državne uprave in o
organizaciji ter pristojnostih zveznih upravnih organov; predlog za izdajo zakona o družbenih svetih uprave za posamezna
upravna področja v federaciji in nekatere druge podobne
zakone.
V skupini sprejetih zakonov zasluži posebno pozornost
zakon o arhivu Jugoslavije. Sprejet je bil po več kot štirih letih
usklajevaja. Z njim smo končno uspeli rešiti vprašanje razmejitve pristojnosti upravljanja arhivske dediščine, ki je iz
obdobja NOB v Sloveniji, med republiko in federacijo.
Več zakonov podobne vsebine (o upravljanju objektov in
stvari v družbeni lastnini, ki so vezane na delo in življenje
Josipa Broza Tita; o proglasitvi splošno narodne žalosti v
SFRJ; o zveznem svetu za zaščito ustavnega reda; o nagradi
Edvard Kardelj itd.) je bilo noveliranih. Prav tako tudi več
odlokov, ki zagotavljajo uresničevanje funkcije Zveznega
zbora.
Glede te funkcije je zlasti pomembno, da se poslovnik o
delu zbora sproti prilagaja njegovim dejanskim potrebam in
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aktivnostim v delegatski bazi, kajti spremembe ob koncu
mandata lahko pomenijo predvsem nalaganje nalog in določanje oblik organiziranega delovanja delegatom v naslednjem
mandatnem obdobju. Zbor je skušal svoje izkušnje iz tega
mandata strniti s sprejemom sprememb in dopolnitev svojega
poslovnika v marcu leta 1986. Čeprav ni moč govoriti o bistvenih spremembah, kajti te bo mogoče uveljaviti šele na podlagi
in v obsegu sprememb ustave, pa te spremembe vendarle
poskušajo v okviru veljavnega sistema prispevati k večji učinkovitosti delovanja zbora in njegove povezave s svojo delegatsko osnovo. To velja prav gotovo za nadaljnje omejevanje
hitrega postopka pri sprejemanju predpisov in za zahtevo po
temeljitejših obrazložitvah predlogov za uveljavitev interventnih zakonov. Zvezni zbor je ob različnih prilikah tudi doslej
opozarjal na možno uporabo predhodnega postopka, ki omogoča uskladitev nekaterih načelnih vprašanj, preden se v
postopku pojavi formalni predlog zakonskega akta. S spremembo poslovnika pa je omomogočil tudi njegovo širšo uveljavljanje. Predsednikom delovnih teles zbora se je podaljšal
mandat na dve leti (s tem se je odstopilo od neustreznega
enoletnega mandata), bolj pomembna pa je sprerhemba, s
katero smejo delovna telesa sama in neposredno zahtevati
obvestila in analiziranje vprašanj iz svojega delovnega
področja, kar je bilo doslej mogoče le prek posebnega sklepa
zbora. Spremembe poslovnika oziroma poslovnika o skupnem delu zbora pa so uredile zlasti položaj in delovno
področje treh novih skupnih komisij, za znanost, varstvo
človekovega okolja in kmetijstvo ter natančneje določile,
kako obravnavati mnenja zainteresiranega zbora.
Ustrezna informiranost, materialni in drugi pogoji za delo
delegatov, ki so tesno povezani z uresničevanjem delegatske
funkcije Zveznega zbora, kar je že uvodoma povedano, da se
v tem mandatnem obdobju še niso ustrezno uredili. Kritičnost
delegatov in obsežnost razprave ob spremembah predpisov s
tega področja oziroma pri sprejemanju družbenega dogovora
to ugotovitev samo potrjujeta in opozarjata, da je potrebno
uveljaviti take sistemske rešitve, ki bodo omogočale kljub
zaostrenim družbenoekonomskim razmeram zlasti delegatom
Zveznega zbora, ki so redno zaposleni v združenem delu - in
teh naj bi bilo vedno več - čimbolj normalne pogoje za
opravljanje njihovega odgovornega delegatskega dela.
2. 3. Notranja politika
Na področju notranje politike in prometne varnosti smo se
posebej angažirali trije delegati iz SR Slovenije, ki smo bili
vključeni tudi v ustrezni odbor Zveznega zbora.
Odbor je imel do marca 1986. leta 65 sej s skupno 230
točkami dnevnih redov. Poleg tega je odbor oblikoval več
delovnih skupin delegatov, ki so proučevale stanje in probleme ter izvajanje predpisov in priporočil Zveznega zbora iz
njegovega delovnega področja v družbeni praksi.
V vseh fazah priprave in sprejemanja zakonov smo imeli
delegati, člani odbora iz Slovenije, zelo aktivno vlogo.
Ne glede na bogate razprave in številne predloge k osnutkom zakonov, je odbor dal še 46 amandmajev k predlogom
zakonov, ki jih je zbor sprejel.
V tem mandatnem obdobju je Zvezni zbor poleg zakonov s
področja notranjih zadev, državne in prometne varnosti
(zračni, morski, rečni, železniški in cestni promet) obravnaval
tudi številna poročila, analize in informacije ter sprejel
ustrezne sklepe, stališča in priporočila (23), ki so bili po
podrobni obravnavi ustreznih gradiv pripravljeni v odboru za
notranjo politiko.
Ugotovitve in sklepi, ki jih je sprejel Zvezni zbor, se sicer
izvajajo, vendar ne vselej dosledno in ne v določenih rokih.
Poročila in analize, ki jih zboru predlagajo ZIS in upravni
organi, so še vedno preveč rutinske, zato niti po vsebini niti
po obsegu in načinu prikaza ne ustrezajo delegatskim potrebam odločanja in možnostim izvajanja politične kontrole nad
delom teh organov.
Zvezni zbor je v preteklem mandatnem obdobju posebno
pozornost posvečal razvijanju funkcije varnosti, ki je sestavni
del političnega sistema socialističnega samoupravljanja. Problemi varnosti so se v tem obdobju, zaradi splošnih družbenih
razmer kazali v novih bolj zaostrenih in nevarnejših oblikah
(situacijah). Zvezni zbor je zato varnostne razmere sproti
analiziral in sprejemal ustrezne ukrepe vse do novelacije
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zakona o osnovah sistema državne varnosti s ciljem, da bi se
precizneje določile pravice, dolžnosti in odgovornosti zveznih
organov za varstvo ustavnega reda in države ter za usklajeno
in enotno delovanje organov za notranje zadeve v federaciji in
republikah ter avtonomnih pokrajinah.
Noveliran je tudi zakon o izvrševanju notranjih zadev iz
pristojnosti zveznih upravnih organov, s katerim je dobil
zvezni sekretariat za notranje zadeve aktivnejšo in odgovornejšo vlogo pri spremljanju in vplivanju na stanje varnosti v
vsej državi. Povečana je tudi njegova odgovornost Skupščini
SFRJ, dani so temelji enotnega sistema informiranja vseh
organov notranjih zadev v državi. Prvič je z zakonom urejena
tudi raziskovalna dejavnost za potrebe organov varnosti.
Poleg zakonov so sprejeti še drugi predpisi, s katerimi se
izboljšuje inšpekcijski nadzor nad delom republiških in pokrajinskih organov za notranje zadeve pri izvajanju zveznih zakonov in drugih predpisov s področja državne in javne varnosti.
Zbor (še bolj pa njegov odbor za notranjo politiko) je večkrat (po potrebi) razpravljal o vseh pomembnejših vprašanjih
in pojavih, ki so zadevale državno in javno varnosti (delovanje
notranjih in zunanjih sovražnikov, mednarodni terorizem,
požarne varnosti, kriminaliteta, rušenje javnega reda, varnosti
državne meje itd ). Zbor je v zvezi s tem sprejemal sklepe, s
katerimi je zavezoval zvezne organe notranjih zadev k uspešnejšemu delovanju in stalnemu razvijanju organizacije in
metod dela. Z ustreznimi priporočili in stališči pa se je obračal
tudi na vse samoupravne organe in organizacije za izboljšanje
učinkovitosti njihovega dela, posebej oganov za družbeno
samozaščito, ki doslej - glede na veliko potencialno moč še
niso bili dovolj uspešni (varstvo družbene lastnine, zatiranje
kriminala, preprečevanje požarov itd.). Zbor je zadolžil organe
za notranje zadeve, da organom družbene samozaščite, ki
predstavljajo najustreznejšo obliko uresničevanja varnosti v
socialistični samoupravni družbi, nudijo vso potrebno strokovno pomoč.
Izseljevanje Srbov in Črnogorcev s Kosova pod prisilo iredente je zbor stalno spremljal in sprejemal ustrezne ukrepe.
Prek svojih stalnih delovnih teles (predvsem odbora za notranjo politiko in odbora za družbenopolitični sistem) in s
pomočjo posebnih skupin delegatov, ki so izvajanje zborovih
sklepov vsako leto preverjale na Kosovu, je zbor dobival tudi
direkten vpogled v družbene razmere na Kosovu. Tako so bili
delegati ob letošnji obravnavi poročila Zveznega izvršnega
sveta in upravnih organov o izseljevnaju Srbov in Črnogorcev
nezadovoljni z rutinsko ino dbranaško naravo poročila ter so
zahtevali odločnejše ukrepe, ki bi zaustavili prisilno izseljevanje. Nezadovoljni smo tudi s tem, kar smo na Kosovu doslej
storili, da bi preprečili delovanje iredente, nacionalistične
izgrede in -■druge oblike spodkopavanja ustavne ureditve
SFRJ, ustavnih svoboščin, suverenosti in enakopravnosti
narodov in narodnosti v SFRJ.
Stanju in problemom prometne varnosti vseh vej prometa je
bila tudi v tem mandatu posvečena potrebna pozornost. Zbor
je obravnaval redna letna poročila ustreznih organov in organizacij. Odbor za notranjo politiko pa je oblikoval tudi več
delegatskih skupin, ki so se pogovarjale z vodstvi in samoupravnimi organi vseh železniškotransportnih podjetij v državi,
obšle so večja letališča, zvezno upravo za kontrolo poletov,
pogovarjale so se z vsemi letalskimi prevozniki in z nekaterimi
lukami oziroma pristanišči na rekah in na morju ter z ustanovami za vzdrževanja mednarodnih plovnih poti na rekah in
morju. Poročila in neposredno spoznavanje stanja so delegatom, članom odbora, pomagala pri pripravi vseh aktov, ki jih
je s tega področja sprejemal Zvezni zbor.
Odbor je posvetil še posebno pozornost cestno prometni
varnosti, saj je prav tu največ smrtnih žrtev in ranjenih, povzročena pa je tudi ogromna materialna škoda. Odbor je ugotovil, da je stanje prometne varnosti v najtesnejši povezavi z
materialnim stanjem prometnih organizacij, da so zaradi
težke ekonomske situacije zapostavljena nekatera vzdrževalna in investicijska dela (tudi iz zveznega proračuna npr.
mednarodne plovne poti). Odbor stalno opozarja, da imamo v
cestnem prometu še vedno izredno nizko prometno kulturo
udeležencev.
Med najpomembnejše zakone s tega področja spada zakon
o zračnem prometu. Odbor je zahteval, da se zakon obravnava v treh fazah. Delegati iz Slovenije smo bili na vse razprave dobro pripravljeni in smo dali številne predloge, pri
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čemer smo brnaili interese zainteresiranih organov in organizacij iz naše republike pa tudi organizacije pilotov in stevardov oziroma stevardes. Predlog zakona (III. faza) še ni bil
obravnavan.
2. 4. Zunanja politika
Delegati smo bili v preteklem obdobju soočeni z delom v
mednarodnem položaju, za katerega je bil značilen povečan
pritisk velikih sil na male in manj razvite države. Mednarodni
ekonomski odnosi so bili in so še vedno v največji krizi po
drugi svetovni vojni, najtežje posledice tega pa so nosile
dežele v razvoju. Protekcionizem razvitih, visoke obresti, dolgovi, cene surovin in pa rastoče razlike v tehnologiji med
razvitimi in manj razvitimi pa so težave še povečevale. Vse to
se je kazalo tudi v naših mednarodnih odnosih. Slovenija
dežela, katere sosedi so tudi članice NATO in Varšavskega
pakta ter nevtralna Avstrija, je bila soočena tudi neposredno z
raznimi smermi svetovne politike. Ravno zaradi tega smo bili
še posebno zainteresirani za mir in razorožitev ter ekonomske
odnose s tujino, izvajanje politike odprtih meja in dobrih
sosedskih odnosov ter pravičnih odnosov do narodnostnih
skupnosti.
Skupščina SFRJ - v njej pa tako Zvezni zbor - kot tudi
odbor za zunanjo politiko je bila tudi v preteklem mandatnem
obdobju zelo dejavna na mednarodnem področju. Razpravljali smo o številnih tekočih vprašanjih in o mednarodnih
odnosih. V preteklem obdobju sicer nismo -sprejemali
pomembnejše zakonodajne regulative na tem področju, smo
pa spremljali izvajanje zakona o izvrševanju zunanjih zadev,
zakona o državni upravi, proračun federacije s posebnim
ozirom na financiranje sekretariata za zunanje zadeve, informacij, prosvetno-kulturnega in tehničnega sodelovanja s
tujino. V teh razpravah smo vztrajali na večji usklajenosti teh
dejavnosti med zveznimi resorji ter republikami in avtonomnimi pokrajinami, hkrati smo vplivali na varčno razpolaganje z
dinarskimi in deviznimi sredstvi. O vsebinskem delu resorjev
za ta področja smo razpravljali ob njihovih letnih poročilih.
Ugotavljali pa smo, da iz teh poročil niso razvidni večji premiki v željeni smeri, ampak smo menili, da je pristop k vsebini
dala zveznih organov na teh področjih preveč rutinski.
Odbor je predlagal zboru v razpravo tem in je tako zadržal
tudi delegatsko pobudo za oblikovanje oziroma porilagajanje
naše politike v neprestano spreminjajočih se pogojih. Od tega
omenjamo Resolucijo o ekonomskih odnosih s tujino. Deklaracijo ob 40-letnici OZN, Resolucijo a aktualnem mednarodnem položaju in vlogi SFRJ, Resolucijo o gospodarskih odnosih z državami v razvoju, še vedno aktualno zahtevo, naj se
pripravi dolgoročni program sodelovanja s sosednjimi državami oziroma za obdobje novega petletnega načrta.
Naši delegati so posebno pozornost posvečali odnosom s
sosednjimi državami. Pri tem smo najtesneje sodelovali z
ustreznim odborom Skupščine SR Slovenije. Tudi v tem času
so bila v ospredju predvsem vprašanja, kako se uresničujejo
mednarodni in meddržavni sporazumi z našimi sosedi,
posebno še tiste določbe, ki zadevajo uresničevanje pravic in
mednarodnih obveznosti do naših manjšin. Vprašanje razvoja
vsestranskih stikov med obmejnim prebivalstvom in gospodarstvom je bila tudi osrednja skrb naših delegatov. Pri tem
ugotavljamo, da smo občasna odstopanja od take politike,
katerih vzrok so bile naše gospodarske težave, vedno uspeli
odpraviti in smo tako zadržali v splošnem nemoten razvoj
načrtovanih dobrih odnosov na naših mejah.
Delegati, ki so delali na področju mednarodnih odnosov, so
nekajkrat s svojimi pobudami vplivali na večjo nadzorno vlogo
skupščine tudi nad izvrševanjem skuščinskih sklepov in stališč na tem področju. Tako so, na primer, vztrajali na čimprejšnji ratifikaciji Konvencije OZN o pravu morja, o ribiškem
sporazumu z Italijo itd. Opazili pa smo tudi, da obstaja precejšnje narazumevanje med delegati iz nekaterih drugih republik in avtonomnih pokrajin v zvezi z maloobmejnim prometom, kar se tiče sodelovanja z manjšinami v sosednih državah,
zlasti pa v zvezi z uresničevanjem koncepta enotnega slovenskega kulturnega prostora. Zato bo treba še naprej pojasnjevati problem v Skupščini SFRJ in tudi sicer.
Vsi delegati iz Slovenije so tudi v delovnih skupinah dveh
odborov, Odbora za mednarone odnose Zveznega zbora in
Odbora Zbora republik in pokrajin za ekonomske odnose s
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tujino. Na ta način smo lahko vplivali in soodločali o številnih
vprašanjih naših ekonomskih odnosov s tujino, o odnosih z
mednarodnim monetarnim skladom in pa o odnosih z evropskimi gospodarskimi skupnostmi. Ugotavljali smo, da se
Jugoslaviji odpirajo predvsem prek Evropskega parlamenta in
Evropskega parlamentarnega sveta velike možnosti za sodelovanje na raznih področjih, v gospodarstvu, glede delovne
sile v Evropi, ekologije, etničnih manjšin, kulture, povsod, kjer
smo zaželeeni partnerji. Vendar doslej nismo bili dovolj prisotni z našimi stališči pri takem sodelovanju evropskih držav.
Tudi zvezni upravni organi niso pokazali dovolj pripravljenosti, da bi pripravljali potrebne predloge, strokovna stališča in
gradiva, na podlagi katerih bi delegati lahko intenzivneje
razvijali to sodelovanje. Delegati iz Slovenije so aktivno delovali tudi v okviru Interparlamentarne skupine: menijo da Interparlamentarna unija (IPU) predstavlja pomembno mesto v
boju za mir, razorožitev, razvoj in koristen instrument sodelovanja Skupščine SFRJ z drugimi parlamenti.
Tudi v preteklem mandatnem obdobju smo občutili zaostajanje v procesu uveljavljanja delegatske skupščine na
področju naše zunanje politike in mednarodnih odnosov. Pri
tem nas niso ovirali odnosi z delegatsko bazo, z odgovarjajočimi telesi v republikah in pokrajinah, z institucijami oziroma
z delovnimi organizacijami. V teh odnosih smo delegati dobivali vso pomoč in potrebne pobude. Bolj vprašljivi in nedorečeni so ostali odnosi med skupščinskimi telesi in pa zveznimi
družbenimi sveti, z ustreznimi sekretariati in pa s samim
Zveznim izvršnim svetom. Glede tega bo potrebno na podlagi
dosedanjih izkušenj dograjevati odnose, in sicer predvsem v
smeri večjega uveljavljanja strokovnosti in pa politične vloge
delegatskega odločanja.
2.5. Ljudska obramba
Med vprašanji, ki zadevajo dograjevanje koncepta SLO, je
bilo v tem obdobju v središču pozornosti odbora obravnavanje dopolnitve in sprememb zakonov o vojaški obveznosti in o
službi v oboroženih silah.
Poglavitna novost prve dopolnitve zakona o vojaški obveznosti je bila združitev vojaškega roka za študente (12+3
mesece), s katero naj bi poenostavili služenje in vplivali na
njegovo večjo učinkovitost. Delegati iz naše republike smo
opozarjali, da bo ta rešitev — kljub njenim dobrim stranem precej otežila normalno vključevanje v študij vojaškim obveznikom, ki se bodo razmeroma pozno vrnili iz vojske. Kasneje
je bil (s podzakonskim aktom) vojaški rok dejansko strajšan
na 14 mesecev, a nekatere težave so ostale. Nismo pa uspeli
uveljaviti zahteve po drugačnem opredeljevanju pogojev za
skrajšanje vojaškega roka tistim, ki so edini hranilci družine in
se bavijo s kmetijstvom (problem previsokega cenzusa).
V drugi popolnitvi zakona je bila predvidena kot poglavitna
sprememba skrajšanje vojaškega roka na 12 mesecev; za tako
rešitev smo se v Sloveniji zavzemali že več let.
Dopolnitev zakona o službi v oboroženih silah je imela
predvsem namen zagotoviti drugačen način nagrajevanja
aktivnih vojaških oseb, ki naj bo bolj odvisen od učinkovitosti
dela posameznega starešine, popolno novost v zakonu pa
predstavlja omenjena možnost uvedbe »poklicnih« vojakov
(po pogodbi) za dobo treh let.
Poleg teh večjih sprememb in dopolnitev so vredni omembe
tudi taki dokumenti in analize, kot so razvoj treritorialne
obrambe, položaj in perspektive razvoja obmejnih ombočij (z
vidika ljudske obrambe), razvoj hribovskih in planinskih
območij z obrabnega vidika, zakonodaja s področja sistema
blagovnih rezerv, moralnopolitično stanje in odnosi v JLA,
možnosti za vojaško usposabljanje žensk, razvoj raziskovalne
dejavnosti in izobraževanja v oboroženih silah, poleg vsakoletnih razprav o ugotovitvah glavne inšpekcije ljudske
obrambe o stanju obrambnih priprav v posameznih republikah in pokrajinah, osnutkov in predlogov planskih aktov ter
proračuna federacije in posebej finančnega načrta za financiranje JLA. Koristni so bili tudi obiski v nekaterih poveljstvih
enot JLA in TO, pri čemer pa je bilo premalo možnosti za
neposredne pogovore z vojaškimi obvezniki.
Člani odbora so poskušali vzpostaviti čim tensnejše stike z
vsemi organi in organizacijami v republiki, ki so lahko prispevali k širši osvetlitvi obravnavanih vprašanj, zlasti s svetom za
SLO in DS pri Predsedstvu RK SZDL, v zadnjem času pa tudi z
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medzborovsko skupino v Skupščini SR Slovenije za to
področje. Pri tem je, vsaj na začetkui prihajalo do nekaterih
zamud in na tej podlagi tudi kratkih stikov, v zadnjem času pa
se je to sodelovanje izboljšalo. Glede na značaj obravnavanih
vprašanj smo poskušali navezovati delovne stike tudi z vodstvom ZSM Slovenije.
2.6. Pravosodje
Zvezni zbor Skupščine SFRJ je na področju pravosodja
usmerjal svojo aktivnost na tista vprašanja, ki so s stališča
skupnih družbenih interesov zahtevala proučevanje stanja in
problemov ter izvajanje ukrepov, vse z namenom, da se zagotovi nadaljnji razvoj pravosodja na ustavnih temeljih. Pri tem
so bile predmet pozornosti: nadaljnje podružbljanje pravosodne funkcije, utrjevanje in zakonitosti, družbena odgovornost, socialistična morala ter uresničevanje ciljev ekonomske
stabilizacije, zlasti je bila poudarjena zaščita družbene lastnine.
V obdobju poročanja je bila pozornost usmerjena na izvajanje opredeljene politike na področju pravosodja; uporabo
zveznih zakonov ter izvrševanje le-teh s strani pravosodnih
organov, pa- tudi na pojave, na ketere so opozarjali zlasti
pravosodni organi na zvezni ravni. Pri obravnavanju predlogov za izdajo zakonov, osnutkov zakonov in predlogov zakonov, ki jih je pripravil oziroma sprejel Zvezni zbor je bila
pozornost usmerjena tudi na kaznovalno politiko. Glede na
pogost pojav pomanjkljivega medsebojnega sodelovanja
odgovornih zveznih upravnih organov v vseh fazah priprave
zakonskih projektov, se je medsebojna uskladitev kazenskih
določb največkrat opravila šele v delovnem telesu zbora, ki je
za to odgovorno.
Dejavnost Zveznega zbora je bila na področju pravosodja
usmerjena, ob sprejemanju sprememb in dopolnitev materialnih in procesnih zakonov, zlasti na zagotavljanje pogojev za
dograditev sistema sodišč združenega dela, na popolnejše
uresničevanje ustavnih pravic delovnih ljudi in občanov, učinkovitejše in racionalnejše delo pravosodnih organov, zagotavljanje enotne uporabe zveznih zakonov s strani pravosodnih
organov, preciznejšemu in popolnejšemu gospodarskopravno in prekrškovno varstvo, predpisovanje ustreznih
kazenskih določb usklajevanje predpisanih denarnih kazni z
realno vrednostjo dinarja ter popolnejše varstvo družbene
lastnine.
S spremembami in dopolnitvami zakona o kazenskem
postopku je bilo rešeno vprašanje izvrševanja kazenskih
sankcij, ki so jih našim državljanom izrekla tuja sodišča; v
določeni meri so bile vgrajene določbe v smeri pospešitve
postopka, povečanja discipline strank v postopku, odklonjene
nejasnosti posameznih določb, jasneje opredeljen položaj
oškodovanca ter izpopolnjene praznine v posamičnih določbah zakona, ki so povzročale neenotnost v praktični uporabi
zakona.
S spremembami in dopolnitvami zakona o splošnem upravnem postopku je možna uporaba vseh dokazov v dokaznem
postopku glede na dosežen razvoj tehničnih znanosti tudi na
tem področju, poudarjena je strožja odgovornost uradnih
oseb, ki vodijo postopek, za strokovno in učinkovito vodenje
postopka. V skladu s potrebami prakse in dosedanjih sdoznanj je bil sprejet zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o gospodarskih prestopkih ter zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških. Izvršena je natančnejša opredelitev, katero dejanje predstavlja gospodarski prestopek, usklajena sta bila minimum in maksimum denarnih kazni z vrednostjo dinarja, izpopolnjene so bile nekatere praznine in
izboljšane nekatere rešitve, da bi se racionalneje in učinkoviteje postopalo.
Z vidika kaznovalne politike je za področje pravosodja
odgovorno delovno telo ocenjevalo ustreznost predložene
kvalifikacije prepovedanih dejanj, in sicer ali se določeno
dejanje opredeli kot kaznivo dejanje, gospodarski prestopek,
prekršek ali kršitev discipline. Pri razčiščevanju, z katero od
navedenih dejanj gre, je bila pozornost usmerjena tudi na
vprašanje ustrezne višine zagrožene kazni. Vsa prizadevanja
so bila usmerjena v to, da se družbi nevarna dejanja označijo
v skladu z njihovo družbeno nevarnostjo in škodljivostjo.
V obdobju poročanja je zbor obravnaval številne analize, i
informacije ter vsakoletna poročila o delu in problematiki
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zveznega sodišča, zveznega javnega tožilstva, zveznega javnega pravobranilstva ter zveznega sekretariata za pravosodje
in organizacijo zvezne uprave. Med informacijami, analizami
in poročili, ki jih je obravnaval Zvezni zbor s področja pravosodja, so zlasti pomembne: ustavna preobrazba pravosodja,
družbeno varstvo družbene lastnine, načela vestnosti in
poštenja ter socialistična morala v civilno-pravnih razmerjih,
preprečevanje socialnih razlik, ki niso rezultat dela, kazenskopravno varstvo enotnosti-jugoslovanskega trga, problemi
odvetništva, analiza stanja v pravnem sistemu SFRJ in njegov
nadaljnji razvoj ter na podlagi te analize oblikovana resolucija. Pri obravnavi navedenih vprašanj so bili poudarjeni zlasti
dosledno uresničenje ustavnosti in zakonitosti, enakopravnost vseh občanov pred zakonom, neodvisnost sodišč ter
samostojnost drugih pravosodnih organov, varstvo družbene
lastnine, uveljavljanje samoupravnih sodišč, zagotavljanje
materialnih, kadrovskih in drugih pogojev za učinkovitejše
delo pravosodnih organov.
Delegati iz SR Slovenije v Zveznem zboru smo si ves čas
prizadevali uveljaviti stališča, ki so izhajala iz že opredeljene
politike na področju pravosodja.
2. 7. Varstvo borcev in vojaških invalidov
Odbor Zveznega zbora za vprašanja borcev in vojaških
invalidov je bil od maja 1982 do maja 1986 usmerjen predvsem k realizaciji nalog Zveznega zbora, Stališč 12. kongresa
ZKJ in politike, dogovorjene na 9. kongresu ZZB NOV Jugoslavije.
Osnovno izhodišče za spremljanje dogovorjene politike in
zveznih zakonov je imel odbor v nekaterih temeljnih spremembah zakonov s področja osnovne borčevske in invalidske
zaščite, sprejetih ob koncu 1981. in na začetku 1982. leta.
Osnovni namen teh sprememb je bil dograjevanje in izboljšanje sistema, odstranitev določenih slabosti
- vse to v razmerah materialnih možnosti družbe in realizacije programa ekonomske stabilizacije.
Zaradi takšne usmeritve je odbor posebno pozornost
posvetil naslednjim vprašanjem:
- Z namenom, da bi se racionalizirala poraba borčevskoinvalidskega dinarja, je odbor s spremembami in dopolnili
nekaterih zakonov omejil dokazovanje borčevskega staža v
skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku; izvršena
je bila objektivizacija pogojev in kriterijev pri uveljavljanju
pravic posameznih oblik borčevsko invalidske zaščite: zdravstvena zaščita borcev in invalidov je bila prenešena v samoupravne interesne skupnosti zdravstva na ravni zdravstvene
zaščite delavcev: bistveno je bilo zmanjšano število prispevkov iz naslova osnovnih pravic, prav tako pa je s prenosom
izplačil osnovnih pravic vojaških invalidov prek poštne hranilnice zagotovljena racionalnejša poraba in boljša evidenca.
- Odprava deficitarnega načina financiranja osnovne borčevske invalidske zaščite, ki je trajal vse od leta 1978 do 1983,
zaradi njega so samoupravne interesne skupnosti pokojninsko-invalidskega zavarovanja morale najemati bančna posojila. Zadnji del nepokritih obveznosti iz sredstev zveznega
proračuna bo pokrit v letu 1986, znano pa je, da je vse do leta
1984 v zveznem proračunu zagotovljeno dovolj sredstev za
izplačilo osnovnih pravic borcev in vojaških invalidov po
zveznih zakonih.
- S spremembo zakona o financiranju federacije za pokojnine borcev pa je bil ugodno rešen tudi problem SR Slovenije,
ki je bila zaradi togega tolmačenja zveznega zakona ob tisti
dei sredstev zveznega proračuna, ki se kot prispevek iz pokojnine plačuje za zdravstveno varstvo borcev.
- Zvezni zbor pa je na predlog Zveznega komiteja za vprašanja borcev in vojaških invalidov sprejel še vrsto dopolnil
zveznih zakonov, da bi tako zadržal vpliv inflacije na življenjski standard borcev in vojaških invalidov.
2. 8. Delo, zdravstvo in socialna politika
Zbor je s spremembami in dopolnitvami veljavnih in s sprejemanjem novih zakonov na tem področju na nov način urejeval posamezna področja družbenega življenja ali pa izboljševal obstoječe rešitve v skladu z novimi dosežki znanosti in
družbene prakse.
Hiter razvoj medicine in čedalje pogostejša uporaba trans18

plantacije sta narekovala potrebo, da se z zveznim zakonom
uredijo pogoji, pod katerimi se deli človekovega telesa lahko
obravnavajo kot zdravila in pogoj za izmenjavo, prenašanje in
postopek z odvzetimi deli človekovega telesa - do njihove
presaditve.
Druga področja, ki se n&našajo na medicinsko, socialno,
pravno in etično problematiko ter na uporabo nove metode
zdravljenja, so urejena z zakoni republik in avtonomnih pokrajin.
Z dopolnitvami zakona o živilih in predmetih splošne rabe,
ki so podvržena nadzoru, je bil bolj natančno opredeljen
pojem higiensko oporečnih živil, določeno je bilo število
vzorcev za laboratorijsko ugotavljanje, in sicer po številu
prebivalstva, ter bilo je določeno, da nosi stroške organizacija, ki daje živila v promet.
Izboljšane so bile tudi določbe zakona o nalezljivih boleznih, ki ogrožajo vso državo, z določitvijo ukrepov za preprečevanje in zatiranje nekaterih nalezljivih bolezni.
Izvajanje zakona o varstvu pred ionizirajočimi žarčenji je
pokazalo nekatere pravne praznine, ki so pomembne za varstvo ljudi in človekovega okolja pred škodljivim delovanjem
teh žarčenj. V tem obdobju se je v naši državi tudi razširila
uporaba jedrske energije, še zlasti za energetske potrebe.
Zgrajena je bila jedrska elektrarna, razmišlja pa se že tudi o
graditvi novih. Zaradi tega je bil sprejet nov zakon o varstvu
pred inoizirajočimi sevanji in o posebnih varnostnih ukrepih
pri uporabi jedrske enegije, s katerim so bile omenjene
pravne praznine odpravljene.
Dograjene so bile tudi določbe zakona o proizvodnji v
prometu mamil, urejene so bile zlasti obveznosti pristojnih
organov v republikah in avtonomnih pokrajinah, da obveščajo
pristojni zvezni upravni organi o izvozu in uvozu mamil ter še
nekatera druga vprašanja.
Zbor je na tem področju tudi spremenil in dopolnil zakon o
temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, s katerim je določil, da se začne uporaba 25. člena tega
zakona s 1. 1. 1987 in da se uporaba tega člena zakona
zagotovi v celoti do leta 1990. (Vsako leto se bo upoštevalo
25% osebnih dohodkov iz predhodnega leta, ki je pred zadnjim letom dela, za izračun pokojnine). Z uporabo 30. člena
tega zakona - tekoče usklajevanje pokojnin z rastjo osebnih
dohodkov - so bili uresničeni pogoji za izboljšanje gmotnega
položaja upokojencev.
Z resolucijo o temeljih politike zdravstvenega varstva prebivalstva je bila določena politika, ki naj se izvaja pri nadaljnjem
razvoju zdravstvene dejavnosti in pri izboljševanju zdravstvenega stanja prebivalstva, ter naloge za izvajanje s to resolucijo določene politike.
Zbor je v tem mandatnem obdobju večkrat obravnaval tudi
vprašanja zaposlovanja, še zlasti mladih, in sprejel o tem več
sklepov.
2. 9. Zakonodajno-pravna vprašanja dejavnosti
Zveznega zbora in razvoj pravnega sistema SFRJ.
Zvezni zbor je posvetil posebno pozornost obravnavi vprašanj iz izhodišč za dolgoročni program ekonomske stabilizacije ter dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije s
sklepnim delom.
Ob obravnavi izhodišč za dolgoročni program ekonomske
stabilizacije, kjer so dane ocene stanja in vzroki s stališča
razvoja družbenoekonomskih odnospv, materialnega razvoja
in mednarodnih političnih odnosov in kjer je opozorjeno na
glavne smeri za učinkovito premagovanje protislovij materialnega in družbenega razvoja, je zbor opozoril na:
- pomen ocen, ugotovitev in opredelitev, ki se nanašajo na
normativno urejanje družbenih odnosov in izpopolnjevanje
pravnega sistema;
- odnose med državno (administrativno) in ekonomsko
prisilo oziroma med državnim in samoupravnim regulativom;
- uresničevanje varstva ustavnosti in zakonitosti, odpravljanje prepada med normativnim in dejanskim, zatiranje tendenc po normativizmu in formalizmu.
- zboljšanje kakovosti norm in normativnih aktov ter njihove učinkovitosti in avtoritete, s posebnim poudarkom prednosti samoupravnih sporazumov in družbenih dogovorov ter
izvajanje teh aktov in drugega.
Zvezni zbor je ugotovil, da se pripisuje v dolgoročnem
poročevalec

programu važna vloga razvoju pravnega sistema s stališča
ekonomske stabilizacije, z določenimi smermi tega razvoja za
hitrejši razvoj samoupravnega prava. Pri tem je opozoril, da se
s predlagano usmeritvijo zožuje prostor za urejanje mnogih
družbenih odnosov z zveznimi, republiškimi, regionalnimi,
mestnimi in občinskimi predpisi ter omogoča, da pride bolj do
izraza samoupravno dogovarjanje in sporazumevanje ob
zagotavljanju ugodnejših ekonomskih pogojev.
Zvezni zbor je tudi opozoril, da pomeni navedeni del dolgoročnega programa zelo solidno podlago in smernice za
nadaljnje delo vseh udeležencev v zvezi z normativno-pravnimi zadevami. Opozorila je tudi, da je treba uskladiti tako
posamezne roke za obravnavo zakonov kot tudi posamezne
roke za obravnavo tematskih vprašanj z dinamiko uresničevanja programa.
Z zvezi s tem je zbor natančno določil svoje naloge, predlagal ustrezne spremembe v delovnem programu zbora in sklenil, da sprejme pri obravnavi programa ustrezne sklepe, s
katerimi bo določil svoje naloge, naloge Zveznega izvršnega
sveta in zveznih upravnih organov ter drugih subjektov v zvezi
z uresničevanjem programa.
Pri obravnavi zakonov, ki so se sprejemali za izvajanje
dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije, je zbor
opozoril, da jih je treba usklajevati z zahtevami programa,
ustave SFRJ in zakona o združenem delu in da je potrebna
tudi njihova medsebojna usklajenost.
Pri izpolnjevanju tega je zbor ugotovil določene negativne
pojave in tendence, in sicer:
- prekoračenje ali preslabo razmejitev normativnih pooblastil med različnimi subjekti normativnega urejanja družbenih
odnosov ter med različnimi normativnimi akti, ki jih sprejemajo ti subjekti pri uresničevanju te funkcije, kar je vplivalo na
razprave o stopnji poseganja v normativna pooblastila, o
potrebi po jasnejši razmejitvi pooblastil med različnimi subjekti normativnega urejanja družbenih odnosov in drugem;
- tendence po širjenju normativnega urejanja družbenih
odnosov, ki se kažejo v obliki normativnega urejanja tistih
odnosov, ki po svoji naravi ne bi smeli biti zadeva pravnega
regulativa, ter v relativno velikem številu zakonov, drugih
predpisov in splošnih aktov ter samoupravnih splošnih aktov;
- nezadostna racionalizacija normativnega urejanja družbenih odnosov in modernizacija normativnih aktov iz pristojnosti federacije, zaradi česar so se posamezni isti ali podobni
družbeni odnosi urejali v več zveznih zakonih, drugih predpisih in splošnih aktih;
- širše urejanje samoupravnih odnosov, ki ga v minulem
obdobju ni vedno spremljalo dosledno uresničevanje ustavne
zasnove, o samoupravnem pravu in njegovem mestu v našem
pravnem sistemu, zaradi česar je treba še naprej zagotavljati
usmerjevalno vlogo skupščin družbenopolitičnih skupnosti,
ki so organi družbenega samoupravljanja, v razvoju samoupravnega prava ter v sedanji fazi razvoja tudi z zakonodajnim
urejanjem spodbujali in ustvarjali nove poti za samoupravno
urejanje predvsem tistih odnosov, ki so bili do sedaj zadeva
državne regulative;
- pojavi, da posamezni podzakonski akti navajajo na sprejetje samoupravnih splošnih aktov in določajo zadevo samoupravnega sporazumevanja, kar ni samo v nasprotju s položajem samoupravnega prava, ki je določen v Ustavi SFRJ,
ampak tudi negativno vpliva na celotni samoupravni regulativ.
Zato je treba dalje razmejiti odnos med izvedbenimi predpisi
in samoupravnimi splošnimi akti in pri tem upoštevati mesto
in vlogo samoupravnega prava;
- še vedno premajhen vpliv delovnih ljudi in občanov ter
njihovih delegatov in delegacij v procesu pripravljanja in
določanja zasnove in vsebin zakonov, drugih predpisov in
splošnih aktov, pa tudi samoupravnih splošnih aktov oziroma
še vedno močan vpliv izvršilnih upravnih in poslovodnih organov in administracije na vsebino ter normativnih aktov;
- nepopolna razčlenitev ustavnih institucij in standardov v
zveznih zakonih ter drugih zveznih predpisih in splošnih aktih
oziroma pojav prevzemanja »in texto« določb iz Ustave SFRJ,
zakona o združenem delu in drugih sistemskih zakonov;
- pri izdelavi zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov
prepisovanje ali interpretiranje ustavnjh določb, zlasti določb
zakona o združenem delu in drugih zveznih zakonov, ki urejajo sistem družbenoekonomskih odnosov in temelje družbenopolitičnega sistema;
poročevalec

- pravila pravne tehnike in pravne metodologija se ne uporabljajo enotno, prav tako pa tudi izrazoslovje pri izdelavi
zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov ter samoupravnih splošnih aktov, zaradi česar je treba posvetiti v prihodnje
vso pozornost tudi tem vprašanjem ter vprašanjem racionalizacije in modernizacije splošnih aktovv odvisnosti od vrste
teh aktov.
Ob upoštevanju pomena pravnega sistema SFRJ za nadaljnji razvoj socialističnih samoupravnih družbenoekonomskih
odnosov in političnega sistema socialističnega samoupravljanja in na podlagi prej navedenih izkušenj ter znanstvenih in
drugih spoznanj je pripravila zakonodajno-pravna komisija
informacijo o nekaterih vprašanjih pripravljanja resolucije o
nadaljnjem izpopolnjevanju pravnega sistema SFRJ ter teze
za projekt za izdelavo analize stanja, glavnih problemov in
smeri nadaljnjega razvoja pravnega sistema SFRJ.
Na podlagi zahtevnosti in resnosti ekonomskih razmer je ta
komisija tudi v tem obdobju obravnavala določene tako imenovane predloge intervencijskih zakonov, ki so bili predlagani
v skladu z 267. členom Ustave SFRJ, pa tudi posamezna
poročila o rezultatih izvajanja teh zakonov, ki so se v glavnem
nanašali na omejevanje porabe družbenih sredstev na
področju investicijske, splošne in skupne porabe.
Ob upoštevanju vprašanj in problemov, ki so se pojavljali
pri obravnavi teh zakonov, predvsem tega, da se delegati niso
mogli pravočasno seznaniti z vsebino teh zakonov oziroma da
se pri sprejemanju stališč do posameznih rešitev niso mogli
posvetovati in dobiti smernic svoje samoupravne osnove ter
da ti zakoni pogosto niso dovolj usklajeni z Ustavo SFRJ,
zakonom o združenem delu in drugimi sistemskimi zakoni - je
pripravila zakonodajno-pravna komisija informacijo o zveznih
zakonih, ki se sprejmejo na podlagi 267. člena Ustave SFRJ.
Cilj informacije je bil, da se opozori na ugotovljene
pomanjkljivosti in negativne pojave ter na smeri in ukrepe za
njihovo o(dpravo, in to na podlagi analize narave zakonov ki
jih je sprejel zvezni zbor po 267. členu Ustave SFRJ, pogojev
in meril za njihovo sprejetje, zadeve in vsebino, odnosov teh
zakonov nasproti drugim zveznim zakonom, posebno sistemskim, odnosov nasproti samoupravnemu pravu, odnosov
nasproti republiškim in pokrajinskim zakonom ter na podlaai
drugega.
V marcu 1983. leta je bila ustanovljena koordinacijska skupina z nalogo, da koordinira in usmerja delo pri izdelavi
projekta analize ter da na podlagi spoznanj, ki izhajajo iz
analize stanja in problemov na področju pravnega sistema
SFRJ, določi besedilo osnutka resolucije o pravnem sistemu
SFRJ. Glede na pomen pravnega sistema SFRJ za nadaljnji
razvoj samoupravnih socialističnih družbenoekonomskih
odnosov in političnega sistema socialističnega samoupravljanja, je bil cilj analize predvsem, da se kritično prouči - v
kolikšni meri je naš pravni sistem varoval in spodbujal razvoj
temeljnih produkcijskih odnosov, ki temeljijo na družbeni
lastnini sredstev za proizvodnjo in na samoupravljanju; koliko
smo naš pravni sistem v dosedanjem razvoju vgradili in uresničevali na ustavnih načelih in ustavnih rešitvah; v kolikšni
meri so se uresničevali temeljni ustavnopravni instituti, ki
opredeljujejo družbenoekonomski položaj delavcev v združenem delu ter temeljna družbeno-lastninska razmerja v družbeni lastnini; v kolikšni meri je bilo naše pozitivno pravo v
postopku oblikovanja plod aktivnosti delegatske baze v
skupščinskem delegatskem sistemu socialističnega samoupravljanja; v kolikšni meri je s pravnimi mehanizmi zagotovljeno izvrševanje zakonov in drugih predpisov ter samoupravnih aktov; kateri odnosi so prenormirani in kateri še niso
dovolj urejeni; koliko je naš pravni sistem konsistenten, usklajen ter racionalen in ali so možne racionalizacije v njem; vloga
in odgovornost strokovnih služb, pravnikov ter pravne znanosti pri oblikovanju in uporabi prava ter možnosti za izboljšanje
kakovosti pravnih norm idr.
V koordinacijski skupini in njenih delovnih telesih je bila
pripravljena analiza, ki ima naslednje sestavne dele: aktualna
vprašanja vloge in narave prava v sedanji razvojni etapi socialističnega samoupravljanja; zvezna zakonodaja; republiška
in pokrajinska zakonodaja ter predpisi občin, mestnih in regionalnih skupnosti; samoupravno pravo; oblikovanje prava ter
pravno-metodološka vprašanja v zvezi s »em; uporaba prava s
posebnim ozirom na ustavnost in zakonitost ter odgovornost;
mednarodno pravo. Iz navedenih sedmih delov analize je bii
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izdelan povzetek analize.
V povzetku analize se predvsem opozarjala vlogo prava v
sedanji fazi razvoja naše samoupravne socialistične družbe,
daje se ocena stanja, prikazujejo se bistvenejši problemi v
oblikovanju in uporabi prava ter predlagajo se temeljne smeri
razvoja pravnega sistema SFRJ.
Povzetek analize je bil obravnavan in sprejet na seji Zveznega zbora v marcu 1985. leta, po tem, ko je potekala o njem
razprava v delovnih telesih Skupščine SFRJ, v zainteresiranih
organih in organizacijah v federaciji, v republikah in avtonomnih pokrajinah, strokovnih združenjih in organizacijah ter na
številnih strokovnih posvetovanjih, na katerih so sodelovali
številni znanstveni, strokovni in javni delavci ter strokovnjaki
iz združenega dela.
Na podlagi ocen in stališč iz razprave o povzetku analize je
koordinacijska skupina pripravila redigirani povzetek analize,
ki je dejansko sestavni del in temelj oblikovanemu osnutku
resolucije. Osnutek resolucije o pravnem sistemu SFRJ je bil
torej izdelan na podlagi dopolnjenega povzetka analize in ob
upoštevanju dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije ter dognanj, ki izhajajo iz kritične analize funkcioniranja
političnega sistema socialističnega samoupravljanja. Koordinacijska skupina je istočasno pripravila tudi delovne osnutke
orientacijskih programov aktivnosti obeh zborov Skupščine
SFRJ za izvajanje resolucije.
Osnutek resolucije o nadaljnji graditvi in uveljavljanju pravnega sistema SFRJ opozarja na stanje in probleme v pravnem
sistemu SFRJ, opredeljuje temelje politike, ki jo je treba
izvajati, ter predlaga ukrepe za izvajanje te politike.
Osnutek resolucije si predvsem prizadeva, da se zagotovi
nadaljnja vsebinska poglobitev delavskorazrednega značaja
prava; za večjo kvaliteto pravnih norm; za racionalizacijo in
popolnejšo usklajenost ter konsistentnost pravnega sistema;
za realno dimenzioniranje vloge prava; za opustitev iluzije o
vsemoči prava; opozarja na nujnost boljše organiziranosti in
večje družbene aktivnosti tako v fazi ustvarjanja kot v fazi
uporabe prava; opozarja na dejstvo, da imajo organizirane
socialistične subjektivne sile in znanosti izjemno važno vlogo
za nadaljnji razvoj prava. Osnutek resolucije z opredelitvami
temeljev politike teži za tem, da se v bodoče odpravijo ugotovljene pomanjkljivosti, zlasti pa da se pospeši nadaljnji razvoj
samoupravnega prava ter da se omeji vdor t. i. državnega
prava izven meja, določenih v Ustavi SFRJ.
Delegati iz SR Slovenije v Zveznem zboru smo si tako pri
oblikovanju analize o stanju in problemih v pravnem sistemu,
kakor tudi pri oblikovanju osnutka resolucije o nadaljnjem
razvoju in uveljavljanju pravnega sistema SFRJ prizadevali in
v precejšnji meri tudi uspeli vgraditi spoznanja, ocene in
stališča, ki jih je sprejela Skupščina SR Slovenije, bodisi ob
sprejemu resolucije o zakonodajni politiki v SR Sloveniji
bodisi ob obravnavanju poročil oziroma informacij o tem,
kako se uresničuje pred leti sprejeta resolucija v Socialistični
republiki Sloveniii.
2.10. Dejavnost Zveznega zbora na področju
informiranja in obveščanja javnosti o delu
delegatov v Zveznem zboru
Delegati v Zveznem zboru smo svoje neposredne naloge na
področju graditve in urejanja temeljev sistema javnega obveščanja in družbenega sistema obveščanja povezovali z rednim
položajem delovnega človeka in občana v političnem sistemu
in v tem okviru njegov položaj v sistemu obveščanja.
V konfrontaciji zakonskega besedila in prakse na področju
javnega obveščanja je nastal in bil tudi sprejet zakon o temeljih javnega obveščanja. Nastajal je 9 let in zavoljo nekaterih
temeljnih vprašanj se je do zadnjega proceduralnega
postopVa v tem sklicu vedno znova vračal k nekaterim temeljnim vprašanjem, kot so opredelitev področja in pojmov javnega obveščanja, podružbljanje in vključevanje v sistem
demokratičnega pluralizma samoupravnih interesov - subjekti obveščanja in njihova aktivna vloga, vloga in odgovornost izdajateljskega sveta, svobode kritike, polemika in razreševanje sporne javne besede, položaj in družbena odgovornost institucij, novinarjev in drugih delavcev v tej dejavnosti
itd.
Ob nastajanju in sprejemanju tega zakona sta pomambni
tudi za prihodnje dve izkušnji. Prvič: za tako politično občut20

ljivo zakonsko gradivo je bilo pomembno, da so se v razčiščevanje nekaterih idejnih in političnih temeljev javnega obveščanja vključile družbenopolitične organizacije predvsem
zveza komunistov in SZDL, (v SR Sloveniji široka javna razprava tudi na ravni občine), da so se (žal ne v zadostni meri)
vključile v razreševanje odprtih strokovnih vprašanj znanstvene in strokovne institucije in novinarski kolektivi, uredništva in društva in da so predlagatelj Zvezni sekretariat za
informiranje in tudi republiški upravni organi maksimalno
upoštevali mnenja javne razprave in jih smiselno vgradili v
zakon. Drugič; ob nastajanju zakona se je zlasti v okoljih, kjer
je nasploh značilna visoka stopnja demokratičnih odnosov,
razvijala široka razprava in oster dialog o neposredni praksi
na področju javnega obveščanja.
V SR Sloveniji so razprave o temeljnem zakonu potekale
vzporedno z republiškim zakonom o javnem obveščanju. V
vseh teh razpravah smo delegati tvorno sodelovali in se lahko
oprli na mnenja baze in sodelovali v končnih oblikovanih
stališčih in opredelitvah Komisije za informiranje Skupščine
SR Slovenije.
Delegati smo odločilno vplivali na oblikovanje Zveznega
sveta za družbeni sistem informiranja. Na področju družbenega sistema obveščanja nismo uspeli uresničiti bistvenih
določil zakona o temeljih družbenega sistema informiranja in
o informacijskem sistemu federacije, ki ga je v prejšnjem
sklicu pripravila Komisija za informiranje Skupščine SFRJ.
Bili smo neuspešni zlasti v vztrajno ponavljajočih se zahtevah,
da se nekateri osnovni nosilci - sistemi družbenega obveščanja organizirajo v skladu z zakonom, glede na zahteve po
racionalnem in funkcionalnem urejanju odnosov v družbenem sistemu informiranja, podružbljanja tega sistema kot
neločljivega dela samoupravnega združenega dela, kot funkcija delovnega človeka in občana pri izvrševanju njunih samoupravnih pravic, kot odgovornost nosilcev nalog za odprt,
usklajen, avtonomen (glede na točnost podatkov in informacij) in racionalen sistem družbenega obveščanja.
Delegati smo večkrat povdarili, da je eden izmed pomembnih razlogov za zaostajanje prakse za zakonom v tem, ker
zvezni sekretariat za informiranje kadrovsko ni ustrezno organiziran in usposobljen za to vrsto nalog.
Pomembno skrb smo delegati posvečali vprašanjem obveščanja javnosti o njenem delu in o delu Skupščine SFRJ v
celoti. Vztrajali smo na javnosti dela, odprtosti virov informacij in objektivnem in popolnem poročanju v sredstvih javnega
obveščanja. Zagotovili smo objektivno ocenjevanje tega
obveščanja, tako, da smo skupaj z novinarji v redni točki
dnevnega reda sej komisije za obveščanje ocenjevali kakovost poročanja med sejami zborov. S tem smo želeli pretrgati
prakso individualnih intervencij, dati možnost novinarjem, da
povedo, kaj jih ovira pri njihovem delu in smo glede na
pripombe tudi ukrepali.
V primerjavi s prejšnjim obdobjem tega sklica, ko se je zlasti
razširilo pristransko, tendenciozno pisanje nekaterih glasil, je
tako skupno delo rodilo določen napredek. Toda še vedno
smo delegati nasploh nezadovoljni, prvič, z neustreznim
poročanjem s sej delovnih teles Skupščine SFRJ, kjer je
najbolj mogoče videti, za kakšna stališča se borimo, kako jih
usklajujemo, kaj uveljavljamo, v čem uspevamo itd.
Ne glede na kadrovske težave novinarskih hiš, o delu nekaterih delovnih teles in o nekaterih pomembnih vsebinskih vprašanjih, javnost nikoli ni izvedela skoraj nič in drugič še več, z
nekritičnim favoriziranjem nekaterih »aboniranih razpravljalcev - delegatov« na račun drugih bolj umirjenih, zvečine
konstruktivnih delegatov.
Obveščanje delegatov in delegacij v Skupščini SFRJ ima
več razsežnosti, povečini so takšne, kot veljajo nasploh za
delegatski sistem (obsežna, nekvalitetna gradiva!).
Kritika delegatov pa je bila največkrat uperjena na tri probleme; prvič, na pogosto stereotipna, neinventivna besedila
bodisi zakonskih besedil bodisi poročil, na bolj ustrezne alternativne predloge in iskanje optimalnih rešitev. Zaradi
pomanjkljivosti planiranja in programiranja skupščinskega
dela smo delegati dobili dobršen del poročil delovnih teles na
klop med samim zasedanjem zborov. Drugič, posebno v
prvem obdobju tega sklica so bila preštevilna gradiva
»zaupne narave«, kar je skupščino in delegate spravljalo v
protislovni položaj. Te razmere so se bistveno spremenile
tabu teme so dobile javni pomen (npr. zadolževanje v tujini in
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pogajanja z MMS, nekateri notranji politični problemi, kot je
izseljevanje Srbov in Črnogorcev pod pritiskom s Kosova itd.).
Tretjič, zaustavil se je trend »hitrih postopkov« zlasti v prvem
obdobju, ko smo delegati dobivali zakonsko gradivo na klop
pogosto na isti seji, na kateri smo zakon sprejeli. Tudi v
objektivnih primerih »hitrih postopkov« smo uspeli pridobiti
toliko časa, da smo se delegati lahko posvetovali med seboj in
z organiziranimi subjekti delegatske baze.
Pri oceni doseženih rezultatov v delovanju Zveznega zbora
Skupščine SFRJ v tretjem delegatskem mandatnem obdobju
je moč navzlic določenim slabostim vendarle zaznati določene pozitivne premike. Toda pri tem ni dovolj zgolj načelno
uveljaviti ustavne rešitve glede delegatskega sistema in zavračati predloge, ki v imenu praktičnih izkrivljanj spodkopavajo
njihove temelje, marveč moramo veliko bolj dosledno in učinkovito zagotoviti razvijanje delegatskega sistema, v katerem
bo prevladalo namesto odločanja v imenu delavskega razreda
njegovo odločanja oziroma odločanje delavcev, delovnih ljudi
in občanov. To pomeni, da je potrebno bolj krepiti vlogo
Zveznega zbora Skupščine SFJR, ki naj bo organ družbenega
samoupravljanja in bo v procesu nastajanja in opredceljevanja politike in konkretnih predpisov tudi dejansko upošteval
predloge in stališča tako združenega dela pri urejanju materialnih in drugih odnosov v njem, zlasti pri odločanju o preseženem delu in dohodku, kakor tudi vselej takrat, ko bo odločal o
položaju in pravicah delovnih ljudi in občanov ter njihovih
samoupravnih organizacij in skupnosti.
Zato si bo treba bolj prizadevati za povezovanje delegatov iz
SR Slovenije v Zveznem zboru s celotno samoupravno delegatsko strukturo Slovenije, posebej s samoupravnim združenim delom, ki mora imeti zlasti prek zborov združenega dela
skupščin občin aktivnejšo vlogo tako pri usklajevanju kot pri
končnem sprejemanju odločitev v Zveznem zboru. Zato bi se
zbori združenega dela morali pri svojem delu bolj nasloniti na
programe dela Zveznega zbora zlasti, kadar gre za prizadevanja za uresničitev dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije, ki bodo skupaj s spremembami ustave, zakona o združenem delu in uveljavljanjem drugih sistemskih sprememb
ponujenih v kritični analizi, zahtevala aktivnejšo dejavnost
celotne delegatske baze glede sprejemanja odločitev v Zveznem zboru. Ob tem pa bo treba okreprti še prizadevanja in
odgovornost organov SR Slovenije in občin za dosledno
izvrševanje zveznih zakonov in drugih zveznih predpisov.
S tako delovno usmeritvijo bo mogoče presegati razmere, v
katerih daleč največji del predlogov za reševanje in urejanje
številnih žgočih družbenih vprašanj nastaja predvsem kot
rezultat spoznanj Zveznega izvršnega sveta in upravnih organov in to neodvisno od njihovega oblikovanja in usklajevanja
v procesu delegatskega odločanja. Da bi Zvezni zbor lahko v
celoti uresničil svojo ustavno vlogo, se mora še naprej krepiti
delovanje delegatskega sistema kot celote in zagotoviti medsebojno povezano delovanje delegacij v Zveznem zboru, ki
naj omogoči večji pretok pobud, predlogov in stališč delegatske baze tako pri pripravljanju odločitev kot v samem odločanju o temeljnih vprašanjih družbenega sistema in razvoja.
Kljub temu pa se skupni interesi v federaciji ne bodo mogli
uresničevati samo prek Zveznega zbora oziroma organov
federacije sploh. Poglabljati in spodbujati bo potrebno svobodno samoupravno povezovanje in združevanje dela in sredstev na enotnem jugoslovanskem trgu, ob upoštevanju ekonomskih zakonitosti, oprtih na dolgoročne skupne dohodkovne interese, kar hkrati pomeni odpravljanje funkcij državnih organov tam, kjer jih je mogoče postopoma prenašati
neposredno na samoupravno združeno delo in tako aktivneje
pospeševati proces deetatizacije.

RAZPREDELNICA 1
STATISTIČNI PREGLED PODATKOV O ŠTEVILU
SEJ ZVEZNEGA ZBORA IN NJEGOVIH
DELOVNIH TELES ZA OBDOBJE OD 15. 5.1982
DO 31.12.1985
Delovno telo
Število sej
Zvezni zbor
49^
Delovna telesa zbora
*
1. Odbor za družbenoekonomske odnose
86
2. Odbor za družbenopolitične odnose
65
3. Odbor za notranjo politiko
55
4. Odbor za zunanjo politiko
73
5. Odbor za ljudsko obrambo
49
6. Odbor za proračun federacije
49
7. Odbor za pravosodje
65
8. Odbor za delo, zdravstvo in socialno politiko
62
9. Odbor za vprašanja borcev in vojaških invalidov
36
10. Mandatno imunitetna komisija
11
11. Zakonodajno-pravna komisija
97
Skupaj zvezni zbor in delovna telesa zbora
696
RAZPREDELNICA 2
SPREJETI AKTI V ZVEZNEM ZBORU V
OBDOBJU OD 15. 5.1982 DO 31.12.1985
Vrsta akta

Skupno
Redni Skrajšani
Hitri
sprejetih postopek postopek postopek
aktov
Zakon
69
52
1
16
Zakon o spremembah in
dopolnitvah zakona
83
56
7
20
Zakon o ratifikaciji
mednarodnih pogodb
33
33
Resolucija
2
2
Sklepi
27
27
Odloki
195
195
Skupaj
409
365
8
36
RAZPREDELNICA 3
OBRAVNAVANA TEMATSKA VPRAŠANJA NA
SEJAH ZVEZNEGA ZBORA V OBDOBJU OD 15.
5.1982 DO 31.12.1985
Analiza
Zvezni zbor
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RAZPREDELNICA 4
PREGLED AKTIVNOSTI ZVEZNEGA ZBORA V
OBDOBJU OD 15. 5.1982 DO 31.12.1985
Leto
Število sej
Število točk
dnevnega repa
Število delegatskih
vprašanj
Število dopolnilnih
vprašanj
Število predloženih
amandmajev
Število sprejetih
amandmajev
Drugo

poročevalec

Infor- Elaborat Poročila Drugo Skupaj
macija in študija
34
114
4S
214

1982
9
129

1983
15
204

1984
~li
203

1985 Skupaj
13
49
242 778

61

138

120

117

436

4
123
120
4

38
210
210
4

25
418
393
7

29
663
584
4

96
1414
1307
19
21

Iz

Skupščine

SFRJ

NOVI PREDPISI

Smotrna

uporaba

in

učinkovitejše

varstvo vod
• Določi se sedem vodnih območij, ki so hidrografske celote, da bi se zagotovili
enotni temelji vodenja in odločanja o vodah
• Instrumenti urejanja vodnega režima so dolgoročni načrt razvoja,
vodnogospodarska bilanca, načrt hidrološkega vodnega režima, načrt obrambe
pred poplavami in načrt varstva voda pred onesnaževanjem
• Predpiše se poseben režim izkoriščanja visokih jezov zaradi stabilnosti
objektov in varnosti nizvodnih območij
Zvezni izvršni svet je poslal v
obravnavo in sprejetje delegatom v Skupščini SFRJ predlog
za izdajo zakona o temeljih
vodnega režima z osnutkom
zakona (AS 27). Njegovo sprejetje je v pristojnosti Zveznega
zbora. S tem aktom se ureja
uresničevanje temeljev vodnega režima, njihova uporaba,
varstvo pred onesnaževanjem
in varstvo pred škodljivim delovanjem, spremljanje temeljev vodnega režima, vodnogospodarski objekti in naprave,
meddržavne vode in tudi inšpekcijski nadzor. Vse to bo
omogočilo, da bo smotrno ,
učinkovito in celovito delovalo, da bi se tako vode bolj uporabljale in uspešneje varovale.
Določena so tudi ustrezna pooblastila, ki so takšne vsebine
in obsega, da bodo lahko pooblaščeni subjekti smotrno delovali, učinkovito spremljali
onesnaženost vod, obveščali
pristojne organe in ustrezno
ukrepali. Natančnejše urejanje
teh odnosov in reafirmacija
ustavnih pooblastil federacije
na tem področju bosta prispevala k smotrnejši uporabi vod,
kar bo zadovoljilo ne samo sedanje, ampak tudi prihodnje
potrebe po zadostnih količinah kvalitetne vode.
Predlagatelj tega akta se je
ravnal po sklepih Zveznega

zbora iz konca leta 1984, v katerih se od zveznega izvršnega
sveta zahteva, da predloži nov
celovit zakon o temeljih vodnega režima. Namreč, z veljavnim zakonom o temeljih vodnega režima, ki je v interesu
dveh ali več republik oziroma
pokrajin, je pristojnost federacije za urejanje tega področja
praktično prenesena na republike in pokrajine. Navaja se
namreč, da le-te sporazumno
pri vodnogospodarski osnovi
določajo elemente temeljev
vodnega režima. Toda vodnogospodarske osnove še niso
sprejete in nič ne kaže, da bo
to storjeno. Poleg tega se z
njimi varstvo voda pred onesnaževanjem ureja na neustrezen in neprimeren način. To je
bil tudi razlog, da je Zvezni
zbor pred nepolnima dvema
letoma upozoril na potrebo po
poenotenju del varstva voda in
oblikovanju inšpekcijskega organa na zvezni ravni, prav tako
pa tudi na povečanje denarnih
kazni za gospodarske prestopke in prekrške.
Prav tako se je pokazalo, da
ni pravno učinkovito zagotovljena uporaba veljavnega zakona in je zaradi tega potrebno določiti nekatera pooblastila zveznih upravnih organov,
ki bodo zagotavljala učinkovito uresničevanje z ustavo drža-
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ve določenih pravic in dolžnosti federacije. V federaciji tudi
ni vodnogospodarske inšpekcije, ostali inšpekcijski nadzor
pa je minimalen. V veljavnem
zakonu tudi niso določena pooblastila za zvezne organe, da
neposredno delujejo zaradi
doslednega izvrševanja zakona, ampak se njihove pristojnosti na tem področju izvajajo
posredno iz drugih pooblastil.
To vse so bili razlogi, zaradi
katerih se je pristopilo k izdelavi novega zveznega akta.
Uporaba voda .
v splošnem družbenem
interesu
V 1. členu osnutka se predlaga, da se z zakonom uredijo
temelji vodnega režima, ki so v
interesu dveh ali več republik
oziroma pokrajin in temelji režima vod, ki predstavljajo ali
sekajo državno mejo SFRJ in
tudi varstvo voda pred onesnaževanjem v interesu celotne
države in mednarodne skupnosti. Določbe se uporabljajo
za vse površinske in podzemne vode, prav tako pa tudi za
morje, če s posebnim zakonom ni drugače določeno.
Navaja se, da so vode, ki so
družbena lastnina, skupna materialna osnova razvoja združenega dela in družbe v celoti.
So pod posebnim družbenim
varstvom, uporabljajo se v
splošnem družbenem interesu, so izven pravnega prometa
in ne morejo biti predmet pre-

moženjsko-pravnih odnosov.
V osnutku se prav tako precizira, da se vode uporabljajo v
splošnem družbenem interesu, in pod pogoji, ki so določeni z zakonom, da bi se zagotovila njihova smotrna in ekonomična uporaba, varstvo pred
škodljivim delovanjem, izčrpavanje in onesnaževanje in izboljšala njihova kakovost.
Temeljne določbe pa prav
tako vsebujejo člene, v katerih
se navaja, da imajo delovni ljudje in občani, gospodarski kolektivi,
družbenopolitične
skupnosti in samoupravne organizacije in skupnosti pravico in dolžnost, da zagotavljajo
pogoje za ohranjanje in razvoj
naravnih in ustvarjenih pridobitev na vodah, prav tako pa
tudi pri preprečevanju in odpravljanju škodljivih posledic,
ki zaradi onesnaževanja voda
vodijo v nevarnost življenja in
zdravja ljudi, rastlin in živali.
Uporaba voda mora biti smotrna in ekonomična, da bi se
ohranile naravne lastnosti in
izdatnosti povizij.
Porečna območja
Zaradi zagotavljanja enotnih
temeljev vodenja in določanja
v zvezi z vodami so v osnutku
določena porečna območja, ki
so hidrografske celote, v okviru katerih se izvaja vodenje,
urejanje, uporaba, varstvo
pred škodljivim delovanjem,
pred izčrpavanjem vode in podobno. Gre za sedem porečnih
območij: porečno območje
poročevalec

Drave in Mure, Save brez pritokov Drine, potem Drine, Velike
Morave, Donave bez pritokov,
ki spadajo k drugim porednim
območjem, Vardarja in Neretve. Ta porečna območja imajo
svoje instrumente urejanja
vodnega režima, in to: dolgoročni načrt razvoja vodnega
režima, vodnogospodarsko bilanco, načrt hidrološkega vodnega režima, načrt obrambe
pred poplavami in načrt varstva voda pred onesnaževanjem,
V osnutku se navaja, da
sprejema smernice za vodnogospodarsko osnovo Skupščina SFRJ, same vodnogospodarske osnove pa skupščine
republik in pokrajin (alternativno je predlagano, da tudi to
ureja Skupščina SFRJ). Ostale
instrumente sprejema upravna
organizacija ali samoupravna
interesna skupnost. Za vsako
porečno območje voda, ki so v
interesu dveh ali več republik
ali pokrajin, se oblikuje upravni organ ali samoupravna interesna skupnost zaradi skupnega gospodarjenja in upravljanja.
Najvažnejši od predvidenih
instrumentov je dolgoročni načrt vodnega režima (vodnogospodarska osnova), s katerim
se ureja gospodarjenje z vodami, njihova uporaba, varstvo
pred onesnaževanjem, izboljševanje kakovosti vode in podobno. Z načrtom se določajo
tudi ukrepi in aktivnosti, s katerimi se zagotavljajo najugodnejše ekonomske in tehnične
vodnogospodarske rešitve. Po
petindvajsetih letih je po osnutku potrebno pregledati odnose v vodnogospodarski osnovi.
Prav tako se navaja, da vsaka organizacija združenega
dela ali druga samoupravna
organizacija oziroma skupnsot, ki jo ogrožjao poplave,
sprejme svoj načrt za obrambo
pred poplavami v skladu s
splošnim načrtom za obrambo
pred poplavami, ki je predeviden s tem aktom. Za škodo, ki
nastane z onesnaževanjem vode ali z drugim nezakonitim
delovanjem, s katerim se spremeni hidrološki vodni režim,
odgovarjajo pravne in fizične
osebe. Ce se ne morejo ugotoviti neposredni povzročitelji
škode, odgovarja republika ali
pokrajina, na katere območju
je škoda nastala. Za uresničevanje mednarodnih pogodb in
obveznosti s tega poročja je
odgovorna SFRJ.
V delu osnutka, ki vsebuje
instrumente urejanja vodnega
režima, so predvideni prav tako trije posamezni akti, s katerimi se konkretno zagotavlja
poročevalec

spoštovanje določenih enotnih osnov hidrološkega vodnega režima, sprejmejo pa jih pristojni vodnogospodarski organi. Gre za vodnogospodarsko
soglasje, ki se izda za graditev
novih in rekonstrukcijo obstoječih vodnogospodarskih in
drugih objektov in naprav za
geološke raziskave in druga
dela, ki lahko pripeljejo do
spremembe v vodnem režimu.
POotem, vodnogospodarsko
dovoljenje, ki se izda za izkoriščanje in uporabo vod, izpuščanje odplak in drugih snovi,
ki lahko onesnažijo vodo. Tretji akt se nanaša na
vodnogospodarske pogoje, s
katerimi se pred začetkom izdelave tehnične in druge dokumentacije pristojnega vodnogospodarskega organa določajo ukrepi in pogoji, s katerimi se zagotavlja ustrezen hidrološki vodni režim. Predvidena je tudi obveznost pristojnih republiških in pokrajinskih
organov, da pred izdaja teh aktov za dela in uporabo vod, s
katerimi se vpliva na hidrološki
režim v drugi republiki oziroma pokrajini, pridobijo soglasje njihovih pristojnih organov.
Posebno poglavje v osnutku
se nanaša na vodnogospodarske objekte in naprave. Poleg
tega, da se definirajo njihovi
pojmi, se tudi delijo na zaščitne objekte, objekte za izkoriščanje voda, hidromelioracijske
objekte, objekte za varstvo voda in posebne objekte. Po osnutku so zaščitni objekti dobrine v splošni uporabi, s katerimi upravljajo vodnogospodarske organizacije in skrbijo za
njihovo delovanje in redno
vzdrževanje. Izjema so samo
zaščitni objekti, ki so jih zgradile organizacije združenega
dela kot svoja osnovna sredstva za varstvo ljudi in svojih
sredstev in ostanejo njihova
osnovna sredstva. Ostale vrste
vodnogospodarskih objektov
so osnovna sredstva vodnogospodarskih in drugih organizacij združenega dela, ki se morajo vzdrževati v brezhibnem
stanju in uporabljati v skladu z
namenom.
Izkoriščanje visokih
jezov
Posebno je urejeno vprašanje izkoriščanja visokih jezov.
Ker se definira pojem visokega
jezu in režim polnjenja in praznjenja vodnih akumulacij teh
jezov, se v osnutku predvideva, da se mora pri izkoriščanju
akumulacij visokih jezov upoštevati kompleksna uporaba in
varstvo voda, varstvo korita in
obale vodotoka pred erozijo in
zagotavljanje zagotovljenega

minimalnega pretoka v vodotoku, s katerim se zagotavlja
voda za vse nizvodne uporabnike. Prav tako je izrecno predpisano, da mora uporabnik
akumulacije uskladiti njen režim dela s potrebami obrambe
pred poplavami in ledom.
Režim polnjenja in praznjenja akumulacije na medrepubliških in meddržavnih vodah,
ki vpliva na režim vode druge
republike oziroma pokrajine,
določa zvezni upravni organ,
pristojen za dela vodnega gospodarstva, pri čemer je obvezen, da pridobi predhodno
mnenje republik oziroma pokrajin. Predvidena je tudi alternativna rešitev, da ta režim namesto zveznega, določajo pristojni organi zainteresiranih
republik oziroma pokrajin.
Predpisana je tudi obveznost sistemskega tehničnega
pregledovanja jezov, določanje njegovega stanja in akumulacije zaradi stabilnosti objektov in eventualnega ogrožanja varnosti nizvodnih območij. Zvezni upravni organ, ki je
pristojen za dela gradbeništva,
bo sprejel navodilo o sistematskih tehničnih pregledih visokih jezov, uporabnik jezu pa je
obvezen zagotoviti obveščanje
in alarmiranje v primeru nevarnosti, ki lahko nastane zaradi
rušenja ali prelivanja.
Za razliko od veljavnega zakona, ki predvideva, da nadzor
nad izvajanjem zveznega zakona o temeljih vodnega režima
opravlja pristojni organ v republiki in pokrajini, bo po osnutku tega akta nadzor v prihodnje opravljal tudi zvezni organ.
V ta namen se bo v sestavi
zveznega organa za dela vodnega gospodarstva ustanovila
zvezna vodnogospodarska inšpekcija. Prav tako je predvideno, da zvezni upravni organ,
pristojen za dela sanitarne inšpekcije, opravlja nadzor nad
izvajanjem določb tega zakona
in. predpisov, ki bodo sprejeti
na njegovi podlagi in ki se bodo nanašali na varstvo voda
pred onesnaževanjem z nevarnimi in radioaktivnimi snovmi
iz sistemov za odvajanje odplak iz mestnih naselij.
Zvezni organ, "pristojen za
dela gradbeništva, bo po osnutku opravljal nadzor nad deli, ki se nanašajo na sistemske
tehnične preglede visokih jezov. Nadzor nad deli obveščanja in alarmiranja prebivalstva
v primeru nevarnosti, rušenja
in prelivanja jezov bo opravljal
zvezni sekretariat za ljudsko
obrambo.
Predlagano je tudi, da zvezni
hidrometeorološki zavod in hidrometeorološki zavodi v republikah in pokrajinah izvajajo

sistematske meritve spremljanja in raziskovanja vseh značilnosti medrepubliških in meddržavnih voda in da o tem redno obveščajo pristojne zvezne,
republiške in pokrajinske organe. Zvezni zavod je poleg tega dolžan predpisati mrežo hidroloških postaj, določiti program in metode vzorcev, merjenja, spremljanja in raziskovanja vod in objavljanja podatkov in informacij o medrepubliških in meddržavnih vodah.
Po usnutku bi zvezni zavod
za zdravstveno varstvo spremljal elemente kakovosti voda,
ki je pomembna za zdravje, in
to na podlagi podatkov, ki jih
zbira zvezni hidrometeorološki
zavod.
Zadnje poglavje osnutka zakona predstavljajo prehodne
in končne določbe, s katerimi
se predlaga reševanje posameznih vprašanj v prehodnem
obdobju. Tako bo npr. do ustanovitve organa uprave ali samoupravnih interesnih skupnosti njihova dela opravljal
zvezni upravni organ, pristojen
za dela vodnega gospodarstva. Vodnogospodarske osnove za porečna območja se
bodo sprejele do konca leta
1990. Do takrat je prav tako
predpisan rok za izdelavo prečiščevalnih naprav in začetek
njihovega obratovanja. Dan je
tudi rok šestih mesecev, do katerega mora biti pripravljena
dokumentacija o posledicah
nenadnega rušenja ali prelivanja visokih jezov in tudi rok
dveh let za sprejem spremljajočih predpisov
Ko se govori o kazenskih določbah, je manjši del predviden kot gospodarski prestopek, večji del pa kot prekršek.
Glede na veljavni zakon so
večje tudi denarne kazni. Le-te
se gibljejo od 10.000 do
10,000.000 dinarjev.
V zvezi s tem je v osnutku
zakona predvideno, da zvezni
sekretar za ljudsko obrambo
izda navodilo za obveščanje in
alarmiranje organizacij združenega dela in drugih organizacij ter skupnosti in občanov
na ogroženem območju v primeru rušenja ali prelivanja jezu. Uporabnik jezu pa mora zagotoviti dokumentacijo o posledicah nenadnega rušenja
ali prelivanja, na terenu označiti linije, do koder je segla poplavljena voda in skrbeti, da so
naprave za obveščanje in alarmiranje prebivalstva brezhibne.
Posebno poglavje v osnutku
tega akta se nanaša na uporabo voda. V zvezi s tem se predvideva, da ima uporaba voda
za pitje, sanitarne potrebe, za
proizvodnjo živil, napajanje ži23

vine, za potrebe vseljudske
obrambe, prav tako pa tudi
uporaba zdravilnih vod, prednost pred uporabo vode za
ostale namene in da se vode
izvirov in podzemne vode s kakovostjo, primerno za pitje,
praviloma prioritetno uporabljajo za te potrebe.
Območja, na katerih je voda,
ki je primerna za pitje, se po
določbah osnutka zakona morajo zaščititi pred onesnaževanjem in drugim škodljivim delovanjem. Zaradi evidentiranja
in zaščite povirij, od koder se
jemlje voda za pitje, ki je pomembna v izrednih situacijah,
se bo vodil kataster povirij in
objektov.
Po določbah osnutka so delovni ljudje in občani, samoupravne organizacije in skupnosti in družbenopolitične skupnosti dolžne izvajati ukcepe za
preprečevanje škodljivega delovanja poplavnih vod in ledu.
V ta namen je potrebno razčleniti način izdelave načrta za
obrambo pred poplavami.

Predvideva se tudi razglasitev
izrednega stanja obrambe
pred poplavami, če nastopi nevarnost, ki se ne more odpraviti z ukrepi, ki so predvideni v
načrtu, niti z ukrepi vodnogospodarske organizacije. Izredno stanje razglasi pristojni organ družbenopolitične skupnosti, na katerem območju je
nastopila nevarnost.
Varstvo voda pred
onesnaževanjem

Prav tako se navaja tudi odgovornost organizacij združenega dela, drugih samoupravnih organizacij in skupnosti in
drugih fizičnih in pravnih
oseb, če pride po njihovi krivdi
do onesnaženja voda in tudi
obveznost, da povrnejo škodo,
ki je nastala z onesnaževanjem. Predvidena je tudi obveznost za onesnaževalce voda, da morajo plačati prispevek zaradi onesnaževanja v sorazmerju s količino in stopnjo
onesnaženosti. Ta sredstva se
bodo uporabljala samo za varstvo voda in izboljševanje njihove kakovosti. Minimalno višino tega prispevka bo določil
Zvezni izvršni svet. Zvezni izvršni svet bo prav tako izdal
posebne podzakonske predpise, s katerimi se bo določila
maksimalno dovoljena količina škodljivih snovi v vodah in
tudi klasifikacija vod in kategorizacija vodotokov.

Varstvo voda pred onesnaževanjem je mnogo natančneje urejeno kot v veljavnem zakonu. Predvideno je, da se ne
sme izdati vodnogospodarskega dovoljenja in ne sme začeti
obratovati obj.;kt, ki izpušča
onesnažene vode, če predhodno niso izdelane prečiščevalne
naprave in če se z njimi ne
zagotavlja stopnja prečiščevanja, predvidena z vodnogospodarskim soglasjem. Naprave
Organizacije ali posameznise morajo vzdrževati v funkciki, ki so povzročili, da je nastaonalnem stanju.

la nevarnost zaradi onesnaževanja voda, morajo brez odlašanja o tem obvestiti organ za
notranje zadeve in republiški
oziroma pokrajinski upravni
organ, pristojen za dela vodnega gospodarstva. Podobna obveznost je predvidena za dela
vodnega gospodarstva. Podobna obveznost je predvidena tudi za osebe, ki opazijo
onesnaževanje voda večjega
obsega.
V osnutku zakona so tudi
definirana mineralna olja,
predpisani pa so tudi ukrepi v
zvezi z varstvom voda pred
onesnaževanjem s temi olji.
Med ostalim je precizirano, da
se morajo določene luke in pristanišča opremiti tako, da bodo lahko prevzela mineralna
olja in druge odpadne snovi z
ladij. Če v šestih mesecih pristojni republiški ali pokrajinski
organi ne bodo določili teh luk
in pristanišč, bo to napravil
zvezni organ, pristojen za dela
vodnega gospodarstva.

SPREJETI ZAKONI

Nova

rubrika v Glasilu Skupščine SFRJ

Uredniški odbor Glasila
Skupščine SFRJ je na seji, ki je
bila 10. aprila, obravnaval poročilo o delu pri izdajanju Glasila v preteklih štirih letih in
posebno pozornost posvetil
tudi nekaterim vprašanjem
uresničevanja uredniške koncepcije te vrste delegatskega
informiranja.
Pri tem je bilo na pobudo
redakcije Glasila Skupščine
SR Slovenije sklenjeno, da se v
Glasilu Skupščine SFRJ ponovno odpre rubrika pod
skupnim naslovom »Sprejeti
zakoni«. V njej bo najkrajše
prikazana vsebina vseh zakonov, ki so bili sprejeti na sejah
Zveznega zbora in Zbora republik in pokrajin Skupščine.
SFRJ. Na ta način bo v Glasilu
Skupščine SFRJ zabeležen konec skupščinske procedure
sprejemanja posameznega zakona, hkrati pa bo to prispevalo tudi k popolnejšemu obveščanju delegatske baze o najnovejših zveznih Dredpisih.
Od te številke dalje bo redakcija glasila Skupščine
SFRJ redno pripravljala ta prispevek.

Zvezni zbor Skupščine
SFRJ je na seji 23. julija
sprejel:
- Zakon o spremembah in
dopolnitvah zakona o zavarovanju plačil med uporabniki
družbenih sredstev. Po njem
interne banke nimajo več pravice avalirati menic. Na ta način bi se zagotovila boljša kontrola obsega izdaje menic z
vpogledom v kratkoročni kreditni potencial bank. Narodna
banka Jugoslavije bo lahko
vključila menico kot sredstvo
plačevanja v okvire svojih projekcij denarne mase in ukrepov kreditno-monetarne politike.
- Zakon o spremembah in
dopolnitvah zakona o ugotavljanju in razporejanju celotnega prihodka in dohodka ter o
ugotavljanju in razporejanju
prihodka. S spremembami se
je zmanjšal vpliv dvakratne
stroškovne obremenitve organizacij združenega dela, kar je
bilo posledica revalorizacije
zalog in realnih obresti ter tečaja dinarja. Na ta način se bo
olajšal položaj dejavnosti z
daljšim ciklusom reprodukcije

v smislu nadomestila obresti
za obratna sredstva in tudi organizacij združenega dela, ki
imajo skupne programe razvoja proizvodnje in izvoza oziroma substitucije uvoza. Končni
cilj zakona je realnejše izkazovanje finančnih rezultatov poslovanja OZD in manjši vpliv
obresti ter tečaja dinarja na
rast cen.
- Zakon o spremembah in
dopolnitvah zakona o temeljih
sistema blagovnih rezerv in o
zveznih blagovnih rezervah. S
spremembami so odpravljene
pomanjkljivosti v samem zakonu, ki so oteževate uresničevanje funkcije zveznih blagovnih
rezerv, ki jo imajo na tržišču. V
primerih, ko nastanejo velike
motnje na tržišču, je z zakonom pooblaščen ZIS, da predpiše enotno uporabo intervencijskih ukrepov na tržišču.
Predpisano je, da se ZIS in izvršni sveti republik in pokrajin
dogovarjajo in usklajujejo
medsebojne obveznosti v smislu oblikovanja, obnavljanja in
uporabe blagovnih rezerv.
- Zakon o spremembah in
dopolnitvah zakona o temeljih
bančnega in kreditnega sistema. Spremenjena je prehodna

določba zakona, v katere uporabi je prihajalo do različnega
tolmačenja, kar se je negativno odražalo na pričakovane
procese transformacije- bank
in drugih finančnih organizacij
glede na novi zakon do konca
tega leta. S spremembo so določeni pogoji, ki jih mora banka izpolniti, da bi lahko nadaljevala z delom v skladu z zakonom o temeljih bančnega in
kreditnega sistema oziroma da
se do konca tega leta vpiše v
sodni register. Določi se cenzus za ustanavljanje bank v
znesku 6 milijard dinarjev,
prav tako pa tudi viri in struktura teh sredstev.
- Zakon o začasni prepovedi razpolaganja z družbenimi sredstvi za negospodarske
in neproizvodne investicije in
zakon o začasni prepovedi
razpolaganja z delom družbenih sredstev za osebne dohodke, za skupno porabo delavcev in za določene poslovne stroške sta dva intervencijska ukrepa, ki naj bi zagotovila
uresničevanje ciljev iz resolucije o politiki družbenoekonomskega razvoja, veljala pa
bosta do konca tega leta.
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UGOTOVITVE, STALIŠČA IN PREDLOGI
Predsedstva Socialistične republike Slovenije
o

varstvu okolja v SR Sloveniji

Ugotovitve, stališča in predloge Predsedstva Socialistične republike Slovenije o varstvu okolja v SR Sloveniji
objavljamo, da bi se delegati seznanili z njimi ob vseh
razpravah, ki bodo o tej problematiki potekale v naši
republiki, posebej pa ko bo Skupščina SR Slovenije
obravnavala »Poročilo o stanju na področju varstva in
izboljševanja okolja s predlogi ukrepov in aktivnosti«.
Obravnava tega poročila bo v zadnjem trimesečju letošnjega leta.
Predsedstvo SR je na 2. seji 11. junija 1986 obravnavalo
gradivo o stanju in problematiki varstva okolja v SR Sloveniji.
Hkrati je ocenilo tudi uresničevanje svojih stališč do tega
področja, ki jih je sprejelo na 16. seji 17. marca 1983. Tedaj so
bila med drugim sprejeta tudi naslednja stališča:
- da je treba varstvo okolja obravnavati kot prednostno
nalogo, ki ima širši družbeni pomen, in ga enakovredno
upoštevati pri načrtovanju tudi takih prednostnih nalog, kot je
izvoz; posebno pozornost je treba nameniti varstvu pitne
vode, plodnih tal in zraka;
- da je treba varstvo okolja upoštevati v vseh razvojnih
planih in da mora postati sestavni del družbeno verificiranih
meril za presojo smotrnosti posameznih investicijskih odločitev;
- da je potrebna za izboljšanje stanja na področju varstva
okolja organizirana in stalna akcija vseh družbenih dejavnikov, od strokovnih društev do znanstveno raziskovalnih ustanov ter od družbenopolitičnih organizacij do delegatskih
skupščin; varstvo okolja mora postati trajna naloga in skrb
vseh delovnih ljudi in občanov, zato je treba temu vprašanju
posvetiti vso pozornost tudi v procesu vzgoje in izobraževanja;
- aktivna politika varstva okolja zahteva širše vključevanje
vseh samoupravnih subjektov v planiranje razvoja; z razvijanjem sistema samoupravnega družbenega planiranja je treba
zagotoviti ravnotežje med družbeno in naravno reprodukcijo,
pri čemer se ne bi smeli zadovoljiti z odpravljanjem posledic
negativnih učinkov razvoja tehnologije na okolje, temveč je
treba z vsemi sredstvi podRreti pravočasno ugotavljanje in
preprečevanjet vzrokov pojavov in nesmotrnih posegov, ki
ogrožajo okolje;
- da je treba zagotoviti dosledno uresničevanje zakonodaje, ki ureja gospodarjenje z okoljem; med delovnimi ljudmi,

nosilci javnih funkcij in pri upravnih organih je treba povečati
skrb in odgovornost za varstvo okolja in spoštovanje sprejetih
predpisov.
Predsedstvo SR Slovenije je med drugim sprejelo tudi
načelno stališče do izgradnje hidroenergetskih in vodnogospodarskih objektov, po katerem imajo prednost pri graditvi tisti objekti, ki najmanj poslabšujejo naravno okolje. V
skladu s tem stališčem je bila zavrnjena možnost graditve
vodnogospodarskega in energetskega sistema na zavarovanem delu reke Soče, v dolini Radovne ter na območju Cerkiniškega jezera in Planinskega polja. Prav tako je Predsedstvo
SR Slovenije podprlo zakonsko zaščito Triglavskega narod-'
nega paraka, ki omogoča aktivno varstvo tega območja,
hkrati pa tudi razvoj tistih gospodarskih in družbenih dejavnosti, s katerimi se zagotavljajo življenjske in delovne razmere
prebivalstva v naseljih z območja osrednjega dela Julijskih
Alp, ki ga zajema ta park.
I. Ugotovitve
Resolucija 10. kongresa Zveze komunistov Slovenije v delu,
ki se nanaša na varstvo in zboljševanje človekovega okolja,
zakoni, stališča in sklepi, ki jih je sprejela Skupščina SR
Slovenije, ter omenjena stališča Predsedstva SR Slovenije so
trdna osnova za nadaljevanje organiziranih prizadevanj naše
socialistične samoupravne družbe za varstvo okolja.
Varstvo okolja se je v procesu samoupravnega družbenega
planiranja uveljavilo kot sestavni del družbenega in gospodarskega razvoja. Napredek je bil dosežen pri vzgoji za varstvo
okolja, saj le-ta postaja sestavina dela in življenja v osnovnih
šolah in šolah srednjega usmerjenega izobraževanja ter v
društvenih in različnih interesnih dejavnostih občanov. Na
področju varstva okolja je opravljeno in je v teku precej
obsežno raziskovalno delo, ki ob vse višji ekološki zavesti
delovnih ljudi in občanov spodbuja in omogoča izvajanje
načrtnejših in učinkovitejših aktivnosti za varstvo okolja. Tudi
v občinah se vse bolj organizirano prizadevajo za zboljšanje
okolja. Z večjim ali manjšim uspehom se sanirajo najobsežnejša žarišča onesnaževanja. Organizacije združenega dela
uvajajo čistejše tehnologije, gradijo se čistilne naprave, organizirano je zbiranje sekundarnih surovin ipd. Z intervencijskim zakonom o varstvu kmetijskih zemljišč pred spreminjanjem namembnosti je bilo začasno zaustavljeno nesmotrno
spreminjanje namembnosti plodnih tal. Tako je z uveljavljanjem aktivnih in drugih oblik varstva okolja doseženo njegovo

priloga poročevalca

t

izboljšanje, še zlasti na nekaterih najbolj ogroženih območjih.
Kljub doseženemu napredku pa se v SR Sloveniji še naprej
soočamo s čezmerno onesnaženostjo okolja, ki na nekaterih
območjih že resno ogroža nadaljnji družbeni in gospodarski
razvoj. Tako je v zadnjem obdobju ponovno vse več posegov
na kakovostna kmetijska zemljišča za gradbene in druge
namene. Zaradi energetske krize in povečane porabe premoga se je povečalo število individualnih onesnaževalcev
zraka.
Nadaljujejo se tudi razni drugi nesmotrni posegi ter onesnaževanje okolja, zlasti voda in zraka, kar se izraža v večji
obolevnosti ljudi, slabšanju kakovosti živil, propadanju gozdov in druge naravne in kulturne dediščine ter splošnem
slabšanju kakovosti življenja. Posebno zaskrbljujoče je onesnaževanje tal in virov pitne vode s komunalnimi, industrijskimi
in drugimi odpadki ter raznimi kemičnimi snovmi, ki je predvsem posledica neurejenega odstranjevanja odpadkov, neustrezne izrabe tal in uporabe pesticidov in drugih kemičnih
sredstev na območjih virov pitne vode. Zaradi neurejenega
odstranjevanja posebnih odpadkov ter pomanjkljivosti pri ravnanju z nevarnimi snovmi v proizvodnji, prometu in pri uporabi, je stalna nevarnost ekoloških nesreč z nepredvidljivimi
posledicami.
Tako stanje je predvsem posledica pomanjkanja osveščenosti in neustreznega odnosa do temeljnih družbenih vrednot
in družbene lastnine, ki je ob prevladujočem normativnem
urejanju vprašanj varstva okolja omogočal tudi z interesi in
cilji varstva okolja premalo usklajen družbeno-gospodarski
razvoj. Zavest, da je varstvo okolja sestavni del odgovornosti
za gospodarjenje z narodnim bogastvom in družbenimi sredstvi in da morajo pri obvladovanju teh problemov sodelovati
vsi delovni ljudje in občani, je še vedno premajhna.
Predsedstvo SR Slovenije ugotavlja, da se njegova stališča
iz leta 1983 ter priporočila in normativni predpisi Skupščine
SR Slovenije in njenega Izvršnega sveta ter drugih družbenopolitičnih skupnosti in njihovih izvršilnih in upravnih organov
za varstvo okolja prepočasi in nedosledno izvajajo.
Nesreča na jedrski elektrarni v Černobilu je opozorila na
mednarodne razsežnosti sodobnih tehnoloških in drugih
nevarnosti, ki ogrožajo okolje, kakor tudi na velik pomen
celovitega in v mednarodnem merilu usklajenega varstva okolja. Povečala je tudi občutljivost in izostrila zahteve delovnih
ljudi SR Slovenije in SFR Jugoslavije za učinkovitejše uresnicevanje varstva okolja v naši državi in v mednarodni skupnosti. Predsedstvo SR Slovenije zato ponovno poudarja pom6n
smotrne in z varstvom okolja usklajene razvojne politike.
II. Stališča
Za učinkovitejše odpravljanje nakopičenih problemov pri
varstvu okolja je treba uveljaviti ustreznejši vrednostni odnos
do narave in drugih vrednot človekovega življenjskega okolja
in ob doslednem spoštovanju zakonitosti učinkoviteje ukrepati in razvijati aktivnosti za preprečevanje in postopno
odpravljanje vzrokov in posledic ogrožanja okolja. Varstvo
okojja mora postati nedeljiva odgovornost in naloga vseh
družbenih subjektov, tako delavcev v organizacijah združenega dela in občanov v krajevnih skupnostih kot pristojnih
organov v samoupravnih organizacijah in skupnostih ter delegatov v samoupravnih interesnih skupnostih in v skupščinah
družbenopolitičnih skupnosti. Vsa aktivnost na tem področju
mora biti celovita, racionalna in usklajena.
Predsedstvo SR Slovenije je v ta namen
sprejelo naslednja stališča
1. Usmeritve in naloge na področju varstva okolja, ki so
opredeljene v planskih dokumentih SR Slovenije, so dobra
osnova za odpravljanje vzrokov in posledic ogrožanja okolja.
Skrb za okolje mora postati eno izmed najpomembnejših
razvojnih meril za prestrukturiranje gospodarstva. Odpravljanje obstoječih virov, žarišč in posledic ogrožanja okolja ter
preprečevanje porajanja novih žarišč ogrožanja terjata več
odločnosti posameznih družbenih dejavnikov in celotpe
družbe. Proizvodnjo, pri kateri ni možno odpraviti onesnaževanja in ki neposredno ogroža zdravje ljudi, vire pitne vode in
druge dobrine, je treba ukiniti.
2. Tudi pri varstvu okolja je treba zagotoviti tak družbeno2

ekonomski položaj delovnega človeka, ki mu bo omogočal,
da bo s tem, ko bo delal s sredstvi, ki so družbena lastnina,
hkrati neposredno in enakopravno z drugimi delovnimi ljudmi
odločal tudi o financiranju varstva okolja. V tem smislu je
treba razvijati tak sistem financiranja, ki bo spodbujal občane
in delavce v organizacijah združenega dela k aktivnim oblikam varstva okolja, usmerjenim v preprečevanje nastanka
novih in postopno odpravljanje obstoječih vzrokov ogrožanja
in propadanja okolja ter v uveljavljanje čistih tehnologij, ki
omogočajo manjšo porabo surovin in energije ter hkrati
koristno izrabo odpadnih snovi. Sistem bo treba izpopolniti
tako, da bo mogoče izvajati tudi finančno zahtevne programe
varstva okolja, še zlasti kadar ne bo možno ugotoviti vseh
virov onesnaževanja okolja. Pri odpravljanju nakopičenih
ekoloških problemov bo treba uveljavljati tudi solidarnost in
vzajemnost, temelječo na zavesti delovnih ljudi, organiziranih
v samoupravnih organizacijah in skupnostih ter družbenopolitičnih skupnostih.
3. Pri usmerjanju gospodarskega in prostorskega razvoja v
naravnih geografskih enotah in družbenopolitičnih skupnostih se morajo bolj upoštevati naravne danosti in omejitveni
dejavniki. Skrb in odgovornost za varstvo okolja je treba
razvijati in krepiti v vsej državi in v mednarodni skupnosti.
Vztrajati je treba, da vsaka organizacija združenega dela in
druga organizacija, ki onesnažuje ali kako drugače ogroža
okolje, ter vsaka krajevna in družbenopolitična skupnost, kjer
so imisijska žarišča, izdela program postopne sanacije oziroma odprave virov onesnaževanja in drugih oblik ogrožanja
okolja, s katerimi opredeli tudi vire in način financiranja.
Okrepiti je treba tudi skrb in odgovornost občanov, ki z
osebnim delom z delovnimi sredstvi, ki so lastnina občanov
opravljajo kmetijsko, obrtno, gostinsko ali drugo dejavnost,
za preprečevanje onesnaževanja okolja in izvajanje drugih
nalog varstva okolja.
Prednost pri odpravljanju virov onesnaževanja in drugih
oblik ogrožanja okolja (ekološka sanacija proizvodnih in
potrošnih enot in sistemov) morajo imeti najbolj ogrožena
območja, kjer so posebno občutljivi ekosistemi in območja
zavarovanih naravnih vrednot oziroma dobrin.
Pri spodbujanju aktivnega varstva okolja je treba uveljaviti
tudi spodbudnejše obdavčevanje, ugodnejšo posojilno politiko, carinske olajšave in druge ekonomske ukrepe.
V SFR Jugoslaviji bo. treba tudi iz ekonomskih razlogov
poenotiti normative in standarde za varstvo okolja, saj bi
lahko neenotnost meril povzročila neenake pogoje gospodarjenja in s tem nesprejemljivo usmerjanje ekološko manj
ustreznih programov na območja z manj zahtevnimi ekokoškimi merili.
4
k' dolgoročno uskladili družbeni in gospodarski razvoj s cilji varstva okolja, je treba pripraviti celovit program
prestrukturiranja gospodarstva s težiščem na smotrnem izkoriščanju naravnih virov, racionalnem pridobivanju in porabi
energije, omejevanju in opuščanju energetsko zahtevne proizvodnje, razvijanju proizvodnih zmogljivosti z visoko razvito
in čisto tehnologijo, v katerih proizvode bi bilo vloženega
predvsem veliko znanja, na pospeševanju modernizacije
gospodarstva ob znatno hitrejšem uvajanju elektronike in
informatike, pospeševanju racionalizacije osebnega in tovornega prometa, pri čemer bi se morali bolj uveljaviti železniški
promet, nadaljnjem širjenju daljinskega ogrevanja in plinifikacije naselij in drugem.
5 Pr iz radn
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ji energetskih objektov morajo imeti prednost
obnovljivi viri energije in tisti objekti in tehnologije, ki najmanj
poslabšujejo okolje. Odločanje o teh naložbah in tehnologijah
mora temeljiti na njihovi vsestranski strokovni presoji, še
zlasti možnih vplivov na okolje, kar velja tudi za gradnjo vseh
vrst elektrarn.
Tudi pri energetskih objektih, ki se gradijo zunaj meja SR
Slovenije, se je treba s SR Hrvatsko in sosednjimi državami
sporazumeti glede ekološke primernosti teh objektov, kar je trenutno še posebej aktualno za elektrarni v Plominu in pri
Trstu.
6. Varstvo okolja se mora uresničevati na vseh ravneh
družbene organiziranosti kot sestavni del skrbi za nemoten
družbeni in gospodarski razvoj in vsestranski napredek socialistične samoupravne družbe, kot pogoj za uresničevanje
zdravstvenega varstva delovnih ljudi in občanov ter kot sestapriloga poročevalca

vine družbene samozaščite. Pri tem je treba jasno opredeliti
vlogo vsakega družbenega subjekta pri varstvu okolja.
V SR Sloveniji imamo dovolj družbenih, strokovnih, znanstveno-raziskovalnih in drugih institucij za učinkovito urejanje vprašanj varstva okolja, treba je zagotoviti večjo povezanost in usklajenost njihovega delovanja.
Ekološka zavest mora postati del organizirane družbene
zavesti in akcije, ki bo temeljila na samoupravnih odnosih in
institucijah političnega sistema socialističnega samoupravljanja. S tem namenom je treba še posebno okrepiti družbenopolitično aktivnost organiziranih socialističnih sil, zlasti v
Socialistični zvezi delovnega ljudstva. Večjo pozornost je
treba posvetiti predvsem razvijanju in krepitvi samozaščitne
in ekološke zavesti.
Zagotoviti je treba kadrovske, gmotne in druge možnosti za
opravljanje posebno zahtevnih strokovnih nalog varstva okolja, ki so pomembne za vso družbeno skupnost. Večjo pozornost je treba posvetiti tudi usmerjevalni in usklajevalni vlogi
izvršilnih in drugih organov družbenopolitičnih skupnosti ter
samoupravnih interesnih skupnosti.
Večja strokovnost in učinkovitejša dejavnost vseh družbenih dejavnikov za varstvo okolja ter redno, celovito in strokovno obveščanje javnosti bodo tudi najučinkovitejše sredstvo proti negativni politizaciji ekološke problematike.
7. Tudi v mednarodnem merilu, posebno še v dvostranskem sodelovanju s sosednjimi državami ter v mednarodnih
organizacijah na globalni in regionalni ravni, se je treba v SR
Sloveniji in SFR* Jugoslaviji zavzemati za stalne pobude in
večjo aktivnost pri varstvu okolja.
III. Predlogi
1. Predsedstvo SR Slovenije predlaga Predsedstvu SFRJ
Jugoslavije, naj zahteva od Zveznega izvršnega sveta, da
Skupščini SFR Jugoslavije predloži zakon o ratifikaciji Konvencije o onesnaževanju zraka na velike razdalje in da
pospeši postopek za podpis Protokola o zmanjševanju emisij
žveplovega dioksida in onesnaževanja prek meja za 30 odstotkov.
2. Predsedstvo SR Slovenije predlaga, da Skupščina SR
Slovenije, ob razpravi o problematiki varstva okolja v SR
Sloveniji celovito presodi uresničevanje že sprejetih usmeritev in zakonskih aktov i,n jih dopolni ali spremeni, če bo
potrebno.
3. Raziskovalna skupnost Slovenije naj spodbudi in organizira interdisciplinarno raziskovalno delo, ki je pomembno za
učinkovitejše varstvo delovnega, bivalnega in naravnega okolja. Raziskovalne organizacije in skupnosti morajo pri tem
posvetiti posebno pozornost ekološki presoji predvidenih
posegov v okolje in večjih razvojnih projektov.
4. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj sam ali v sodelovanju z občinami in samoupravnimi interesnimi skupnostmi v
skladu s svojimi ustavnimi pristojnostmi:
- zagotovi dosledno izvajanje sprejetih predpisov o varstvu okolja;
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- zagotovi izvajanje zakona o urejanju prostora in planskih
aktov ter tako v sodelovanju s pristojnimi občinskimi organi in
kmetijsko-zemljiškimi skupnostmi prepreči nesmotrno in
nepovratno spreminjanje namembnosti kakovostnih kmetijskih zemljišč;
- v sodelovanju z občinskimi skupščinami in vodnimi
skupnostmi brez odlašanja uveljavi ukrepe za zavarovanje
virov pitne vode v SR Sloveniji;
- skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije, pristojnimi
upravnimi organi in samoupravnimi skupnostmi pospeši pripravo in uveljavi enotno zasnovo ravnanja z odpadki v SR
Sloveniji, pri čemer je treba še posebno pozornost posvetiti
hitrejšemu reševanju vprašanj odstranjevanja posebnih, zlasti
nevarnih odpadkov. Takoj je treba preprečiti odlaganje nevarnih odpadkov na neurejena odlagališča, ki bi lahko ogrozilo
vire pitne vode ali celo neposredno zdravje in življenje ljudi;
- z ustrezno izpopolnitvijo, poenotenjem in posodobitvijo
obstoječih strokovnih zmogljivosti zagotovi vzpostavitev celovitega nadzornega merilnega in informacijskega sistema za
sistematično spremljanje stanja in spremembo v okolju kot
podlage za izvajanje varstva okolja, pri čemer je o stanju
varstva okolja, zlasti o onesnaženosti tal, voda, zraka in drugem, treba redno in celovito obveščati javnost.
- sprejme ukrepe za izboljšanje organiziranosti in s tem
učinkovitosti upravnopravnega varstva okolja, pri čemer
morajo biti upravni organi in organizacije neposredno odgovorni za stanje in izvajanje varstva okolja na področju, ki je v
njihovi pristojnosti, kar poleg Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora še posebej velja za Republiški
komite za industrijo in gradbeništvo, Republiški komite za
energetiko, Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Republiški komite za promet in zveze in Republiški
komite za zdravstveno in socialno varstvo;
- preveri pravno ureditev varstva okolja v SR Sloveniji in
po potrebi predlaga Skupščini SR Slovenije njeno izpopolnitev v smislu enotnih načel o celostnem varstvu okolja, tako da
bo bolj pregledna, medsebojno usklajena in obvezujoča;
- predlaga, naj Zvezni izvršni svet poskrbi, da se v SFRJ
Jugoslaviji uveljavijo mednarodne konvencije o varstvu okolja, ki jih je podpisala naša država. V ta namen naj se sprejmejo ustrezni normativni in drugi ukrepi za njihovo izvajanje.
Stalni bi morali biti tudi iniciativa in skrb za pravočasen
sprejem normativnih in drugih ukrepov za učinkovito varstvo
morja, medrepubliških vodnih tokov, zraka in radioaktivnih
odpadkov, ki so v zvezni pristojnosti.
5. Inšpekcijski in drugi organi družbene samozaščite,
organi za notranje zadeve in javna tožilstva naj poostrijo
nadzor nad izvajanjem predpisov o varstvu okolja in ob morebitni kršitvi dosledno ukrepajo. Še posebno je treba okrepiti
ekološki nadzor nad novimi naložbami.
Sodišča in drugi pravosodni organi naj v skladu s svojimi
pristojnostmi in v mejah zakonskih pooblastil pospešeno
rešujejo,zadeve kaznivih dejanj, gospodarskih prestopkov in
prekrškov s področja varstva okolja, pri čemer je treba glede
na njihovo vse večjo družbeno nevarnost zagotoviti tudi učinkovitejšo kaznovalno politiko.

OSNUTEK ZAKONA
o varnosti

v urejenih

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 11. seji dne 10 7
1986 določil besedilo:
lišč?hSNUTKA zakona ° varnosti v urejenih kopaki 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
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na

kopališčih

(ESA-907)

podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije
določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Tomaž ERTL, član Izvršnega sveta in republiški sekretar
za notranje zadeve,
- Branko BRACKO, namestnik republiškega sekretarja za
notranje zadeve,
- Dore DOVEČAR, namestnik republiškega sekretarja za
notranje zadeve.

Socialistična republika Slovenija
REPUBLIŠKI SEKRETARIAT ZA NOTRANJE
ZADEVE
„
POVZETEK
Z zakonom o varnosti v urejenih kopališčih bi opredelili
obratovanje kopališča in varnostno opremo za reševanie
pogoje, ki )ih morajo izpolnjevati urejena kopališča. Med
iz vode ter za nuđenje prve medicinske pomoči da mora
drugim bi določili, da mora imeti urejeno kopališče
biti kopališče označeno z opozorilnimi in obvestilnimi
ustrezno število strokovno usposobljenih oseb za vzdržeznaki in znaki o prepovedih ipd. Podrobneje pa bi posavanje reda, opazovanje, reševanje in nuđenje prve medimezne
pogoje glede na specifične značilnosti posameznih
vrs
cinske pomoči, da mora imeti opremo in naprave za varno
* urejenih kopališč določili v podzakonskih predpisih.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta zakon ureja pogoje in način varovanja občanov v ureienih kopališčih.
2. člen
Urejena kopališča (v nadaljnjem besedilu: kopališča) po
tem zakonu so odprti in zaprti bazeni in kopališča ob obalah
morja, jezer in rek namenjena za kopanje in površine ob njih,
ki so namenjene za rekreativno in športno plavanje ter skakanje v vodo in obratujejo sezonsko oziroma trajno ter so v
upravljanju organizacije združenega dela ali druge pravne
II. KOPALIŠČA
3. člen
Območje kopališča mora biti vidno označeno
4. člen
Na vodnih površinah, namenjenih za kopanje, je dovoljeno
le kopanje.
Vodne površine na kopališčih ob obalah morja, jezer in rek,
namenjene za druge rekreacijske in športne dejavnosti na in v
vodi, kot so: čolnarjenje, jadranje ipd. morajo biti povsem
ločene od vodnih površin, namenjenih za kopanje.
5. člen
Organizacija združenega dela ali druga pravna oseba, ki
upravlja kopališče (v nadaljnjem besedilu: upravljavec), mora
zagotoviti zlasti:
- opremo in naprave za varno obratovanje kopališča;
- vzdrževanje reda, opazovanje, reševanje in nuđenje prve
medicinske pomoči:
- da so ustrezno označene nevarnosti, ki grozijo kopalcem
ter prepovedi in obveznosti, ki jih morajo upoštevati kopalci;
- telefonsko ali radijsko zvezo z zdravstveno organizacijo
in postajo milice;
- varnostno opremo za reševanje iz vode in za nuđenje
prve medicinske pomoči ter
- higiensko kakovost vode za kopanje.
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6. člen
Kopališče sme začeti obratovati, ko dobi upravljavec dovoljenje za obratovanje, če so izpolnjeni vsi predpisani pogoji.
Dovoljenje izda za gradbene zadeve pristojni občinski upravni
organ.
Vlogi za izdajo dovoljenja mora upravljavec predložiti kopališki red (9. člen).
V dovoljenju mora biti glede na velikost kopališča, število
obiskovalcev in varnost kopalcev podrobneje navedeno v
kakšnem obsegu morajo biti izpolnjeni pogoji iz prejšnjega
člena tega zakona.
7. člen
Upravljavec je med obratovanjem kopališča dolžan zagotoviti:
- stalno navzočnost ustreznega števila strokovno usposobljenih oseb za vzdrževanje reda, opazovanje, reševanje in
nuđenje prve medicinske pomoči (v nadaljnjem besedilu:
reševalec iz vode);
- tak red na kopališču, da je omogočeno nemoteno in
varno kopanje;
- higiensko vzdrževanje objektov, naprav in opreme.
8. člen
Upravljavec ne sme dovoliti vstop v kopališče otroku do 7
leta starosti brez spremstva staršev oziroma osebe, ki ji je
otrok zaupan v varstvo.
Oseba, ki pripelje v urejeno kopališče organizirano skupino
otrok, je dolžna skrbeti za njihovo varnost. Ob prihodu mora
opozoriti reševalca iz vode na skupino.
Reševalec iz vode lahko skupini iz prejšnjega odstavka, če
ugotovi, da za njihovo varnost ni dovolj poskrbljeno, prepove
kopanje in uporabo kopaliških naprav.
9. člen
Upravljalvec določi kopališki red. v katerem določi obratovalni čas kopališča, rekreacijske in športne dejavnosti, ki se
lahko opravljajo ob in v vodi, način uporabe kopaliških objektov in naprav, higienski red na kopališču in druge ukrepe, ki
zagotavljajo red, čistočo in varnost kopalcev.
Poglavitne točke kopališkega reda morajo biti objavljene na
vidni tabli v kopališču.
priloga poročevalca
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10. člen
Kopalci se morajo ravnati po določbah kopališkega reda in
znakov, postavljenih v kopališču ter po odredbah in navodilih
reševalca iz vode in druge osebe, ki je zadolžena za vzdrževanje reda na kopališču.
Kopalec ne sme:
- uporabljati kopaliških naprav, ki jih glede na svoje znanje plavanja ne uporablja brez nevarnosti za svoje zdravje in
življenje
uporabljati kopališke naprave tako, da pri tem ogroža druge
kopalce;
- onesnaževati vode in drugih površin kopališča.
11. člen
Reševalec iz vode mora imeti med opravljanjem svojih
nalog posebno oznako, ki se določi s predpisom iz prvega
odstavka 18. člena tega zakona.
12. člen
Reševalec iz vode ima zlasti naslednje pravice in dolžnosti:
- reševati iz vode in nuditi prvo medicinsko pomoč v
primeru nesreče;
- vzdrževati red v kopališču in preprečevati rekreacijske in
športne dejavnosti v vodi, ki ogrožajo varnost drugih kopalcev;
- zahtevati, da kopalec, ki krši kopališki red ali ne ravna v
skladu z njegovimi opozorili, zapusti kopališče;
- opozarjati kopalce na obveznosti, nevarnosti in prepovedi;
- prepovedati plavanje tistim, ki nimajo ustreznega plavalnega znanja;
- opozarjati kopalce na čistočo in;
- redno pregledovati ter vzdrževati varnostno opremo za
reševanje iz vode in za nuđenje prve medicinske pomoči.
Pri izvajanju svojih nalog ima reševalec iz vode pravico
ugotoviti istovetnost kopalca, ki krši določbe tega zakona in
ga prijaviti pristojnemu občinskemu inšpekcijskemu organu
ali organu za notranje zadeve, ki poda predlog za uvedbo
postopka o prekršku.
III. NADZOR
13. člen
Nadzor nad tem, kako upravljalci kopališč izvršujejo
določbe tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov,
opravljajo pristojni inšpekcijski organi v skladu s svojim
delovnim področjem.
Inšpekcijski organ iz prejšnjega odstavka lahko z odločbo
začasno prepove obratovanje kopališča, če ugotovi, da niso
izpolnjeni pogoji za obratovanje po tem zakonu in podzakonskih predpisov, izdanih na njegovi podlagi ter določi rok za
odpravo pomanjkljivosti. Če pomanjkljvosti niso odpravljene
v določenem roku, inšpektor predlaga organu iz prvega
odstasvka 6. člena tega zakona, da prepove obratovanje kopališča.
IV. kazenske določbe
14. člen
Z denarno kaznijo od 100.000 do 750.000 din se kaznuje za
prekršek organizacija združenega dela ali druga pravna
oseba, ki upravlja kopališče:
1. če je higienska kakovost vode takšna, da ni primerna za
kopanje (6. alinea 5. člena);
2. če kopališče deluje brez predpisanega dovoljenja (6.
člen);
3. če med obratovanjem kopališča v kopališču ni z odločbo
iz 6. člena določenega števila strokovno usposobljenih reševalcev iz vode (1. alinea 7. člena);
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4. če ne zagotovi tak red na kopališču, da je omogočeno
nemoteno in varno kopanje (2. alinea 7. člena);
5. če kopališče obratuje v času začasne prepovedi (drugi
odstavek 13. člena).
Z denarno kaznijo od 10.000 do 75.000 din se kaznuje za
prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba organizacije združenega dela ali druge pravne osebe.
15. člen
Z denarno kaznijo od 50.000 do 250.000 din se kaznuje za
prekršek organizacija združenega dela ali druga pravna
oseba, ki upravlja urejeno kopališče:
1. če dopusti na vodnih površinah namenjenih za kopanje
kakšno drugo rekreativno oziroma športno dejavnost (4.
člen);
2. če dovoli vstop v kopališče otroku do 7 let v nasprotju z
določilom prvega odstavka 8. člena tega zakona.
Z denarno kaznijo od 5.000 do 25.000 din se kaznuje za
prekrška iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba organizacije združenega dela ali druge pravne osebe.
16. člen
Z denarno kaznijo od 7.500 do 25.000 din se kaznuje za
prekršek:
1. oseba, ki pripelje v kopališče organizirano skupino
otrok, pa ne ravna v skladu z drugim odstavkom 8. člena tega
zakona;
2. reševalec iz vode, ki ne ravna po določbah 12. člena tega
zakona.
17. člen
Z denarno kaznijo od 1.000 do 5.000 din se kaznuje za
prekršek:
1. kdor ne upošteva znakov, postavljenih v kopališču in
odredb reševalca iz vode (prvi odstavek 10. člena);
2. kdor uporablja kopališke naprave v nasprotju s prvo in
drugo alineo drugega odstavka 10. člena tega zakona;
3. kdor onesnažuje vodo in druge površine kopališč (3.
alinea drugega odstasvka 10. člena).
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Republiški komite za vzgojo in izobraževanje ter telesno
kulturo v soglasju z Republiškim komitejem za zdravstveno in
socialno varstvo in republiškim sekretarjem za notranje
zadeve izda natančnejše predpise o opremi in napravah za
varno obratovanje kopališča; o vzdrževanju reda, opazovanju,
reševanju in nuđenje prve medicinske pomoči; o strokovni
usposobljenosti reševalcev iz vode; o znakih za nevarnosti, ki
grozijo kopalcem ter o prepovedih in obveznostih, ki jih
morajo upoštevati kopalci in o varnostni opremi za reševanje
iz vode in za nuđenje prve medicinske pomoči.
Republiški komite za zdravstveno in socilano varstvo izda
natančnejše predpise o dovoljenih količinah za zdravje nevarnih snovi, ki jih smejo vsebovati posameme vode za rekreativno in športno plavanje in o načinu izvajanja nadzora nad
higiensko kakovostjo vode za kopanje.
19. člen
Upravljalci kopališč, ki že obratujejo, morajo pridobiti dovoljenje za obratovanje v enem letu po uveljavitvi tega zakona.
20. člen
Natančnejši predpisi, določeni s tem zakonom, morajo biti
izdani v roku 6. mesecev po uveljavitvi tega zakona.
21. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SRS.
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OBRAZLOŽITEV
i.

Skupščina SR Slovenije je na seji zbora združenega dela in
zbora občin dne 29. maja 1986 sprejela predlog za izdajo
zakona o varnosti v urejenih kopališčih. Zbora skupščine sta
naložila Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, da pripravi
osnutek zakona, pri tem pa prouči in ustrezno upošteva
pripombe delovnih teles zborov in skupščine, pripombe skupin delegatov ter pripombe in mnenja iz razprave delegatov
na sejah zborov.
II.
Z zakonom o varnosti v urejenih kopališčih bi upravljavce
kopališč zavezali, da morajo zagotoviti take pogoje in red na
kopališču, ki bi zagotavljal varnost kopalcev. Tako bi s tem
zakonom določili, da mora biti območje urejenega kopališča
določeno in vidno označeno ter da morajo biti vodne površine
na kopališčih ob obalah morja, jezer in rek namenjene za
druge rekreacijske in športne dejavnosti na in v vodi (kot so:
čolnarjenje, jadranje ipd.) povsem ločene od vodnih površin
namenjenih za kopanje. Glede na specifične značilnosti posameznih vrst urejenih kopališč (odprti in zaprti bazeni in kopališča ob obalah morja, jezer in rek) bi v zakonu le načelno
opredelili pogoje, ki jih mora izpolnjevati urejeno kopališče. Z
zakonom bi tako upravljavca zavezali, da mora zagotoviti
opremo in naprave za varno obratovanje kopališča, varnostno
opremo za reševanje iz vode in za nuđenje prve medicinske
pomoči, higiensko kakovost vode, telefonsko ali radijsko
zvezo z zdravstveno organizacijo ali postajo milice ter da so
ustrezno označene nevarnosti, ki grozijo kopalcem, ter prepovedi in obveznosti, ki jih morajo upoštevati kopalci. Poleg
tega bi ga zavezali, da mora zagotoviti stalno navzočnost
ustreznega števila strokovno usposobljenih oseb za vzdrževanje reda, opazovanja, reševanja in nuđenje prve medicinske
pomoči. Podrobno glede na vrsto in velikost kopališča pa bi
bili ti pogoji opredeljeni v podzakonskem predpisu.
Z zakonom bi določili, da je za obratovanje urejenega
kopališča potrebno posebno dovoljenje za gradbene zadeve
pristojnega občinskega upravnega organa. Le-ta bi v odločbi
konkretno določil v kakšnem obsegu morajo biti izpolnjeni
pogoji določeni z zakonom in na njem temelječem podzakonskem predpisu kot naprimer koliko in kakšno varnostno
opremo mora imeti kopališče, koliko reševalcev iz vode mora
biti v kopališču med obratovanjem itd. Upravljavec bi bil
dolžan tudi določiti kopališki red v katerem bi bil določen čas
obratovanja, določen način uporabe kopaliških naprav in
druga navodila in prepovedi, ki zagotavljajo varnost kopalcev.
Posebej bi bile z zakonom določene tudi naloge reševalcev
iz vode, ki bi imel med drugim pravico odrediti, da kopalec, ki
krši kopališki red ali ne ravna v skladu z njegovimi opozorili,
zapusti kopališče kot tudi pravico ugotoviti istovetnost
kopalca, ki krši red na kopališču ter ga prijavi pristojnemu
inšpekcijskemu organu ali organu za notranje zadeve, ki poda
predlog za uvedbo postopka o prekršku.
Nadzor nad tem kako upravljavec izvaja določbe zakona bi
izvajali pristojni inšpekcijski organi v skladu s svojim delovnim področjem. Inšpekcijski organ bi lahko v primeru, ko bi
ugotovil, da kopališče ne izpolnjuje pogojev za obratovanje,
začasno prepovedal obratovanje kopališča. Če po preteku
roka urejeno kopališče še vedno ne bi izpolnjevalo pogojev za
obratovanje, pa bi lahko predlagal občinskemu organu, ki je
izdal dovoljenje za obratovanje, da ga prekliče. Z zakonom bi
bile določene sankcije za upravljavce kopališč, ki ravnajo v
nasprotju s poglavitnimi določbami zakona, za reševalce iz
vode, ki ne opravljajo svojih bistvenih obveznosti ter za
kopalce, ki ravnajo v nasprotju z znaki o prepovedih v kopališču in v nasprotju s prepovedmi, ki bi bile posebej določene
v zakonu.
III.
Pri pripravi osnutka zakona je predlagatelj upošteval večino
pripomb, sprejetih v delovnih telesih zborov in skupščine,
pripomb skupin delegatov in pripomb in mnenj iz razprave
delegatov na sejah zborov.
Na podlagi pripombe dane k 1. tezi, da zakon ne ureja le
varstva pred utopitvami, je ustrezno spremenjeno besedilo 1.
člena.
V skladu s pripombo, da naj se bolj natančno določi kateri
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bazeni in kopališča se po tem zakonu štejejo za urejena
kopališča ter da bi morale vsaj nekatere določbe tega zakona
veljati tudi za tista kopališča, ki so v upravljanju izobraževalnih organizacij, zdravstvenih zavodov in domov za ostarele
občane, ki so dostopna le določenemu krogu občanov smo
spremenili določilo 2. člena osnutka (2. teza) tako, da iz njega
jasno izhaja, da so urejena kopališča vsi zaprti in odprti
bazeni ter kopališča ob obalah morja jezer in rek, ki so v
upravljanju organizacije združenega dela ali druge pravne
osebe.
Besedilo 5. člena osnutka (5. teza) je redakcijsko popravljeno, pri tem pa je upoštevana tudi pripomba dana k 6. alinei
tega člena.
Na podlagi pripombe, da tako določilo ni smotrno, je iz 7.
člena osnutka (7. teza) črtano besedilo, da mora imeti kopališče, ki ima kapaciteto za 2000 aH več kopalcev tudi dežurnega zdravnika. Poleg tega je besedilo tega člena redakcijsko
popravljeno.
V skladu s predlogom, da naj se v zakonu določi, da se je
kopalec dolžan ravnati ne le po odredbah in navodilih reševalca iz vode temveč tudi navodilih drugega osebja upravljavca je prvi odstavek 10. člena osnutka (10. teza) dopolnjen z
določilom, da se je kopalec dolžan ravnati tudi po odredbah
in navodilih druge osebe, ki je zadolžena za vzdrževanje reda
na kopališču.
Na podlagi pripombe, da besedilo drugega odstavka 11.
teze, ni v skladu z zakonom o delovnih razmerjih tega določila
osnutek zakona ne vsebuje.
Na podlagi pripomb v zvezi z določilom po katerem naj bi
reševalec iz vode imel pravico legitimirati kopalce je predlagatelj še enkrat proučil predlagano rešitev razvidno iz 12.
teze. Predlagatelj se je strinjal s pripombami, da je potrebno
pravico legitimiranja čimbolj restriktivno opredeliti ne glede
na to, da imajo po obstoječi zakonodaji to pravico pooblaščeni delavci gozdno gospodarskih organizacij, reditelji na
smučiščih itd. V skladu s tem je spremenjen drugi odstavek
12. člena osnutka (12. teza) tako, da je v njem določeno, da
ima reševalec iz vode pravico ugotoviti istovetnost kopalca, ki
krši določbe tega zakona. S tem je reševalcu iz vode dana
pravica, ki jo imajo po obstoječi zakonodaji vsi, ki pri poslovanju namesto denarja prejemajo od občanov bančne čeke,
delavci organizacij, ki sprejemajo goste za prenočevanje itd.
Ob tem pa predlagatelj pripominja, da pripomba češ, da
kopalci v kopališču nimajo pri sebi osebnih legitimacij oziroma potnih listin, ni umestna; 8. člen zakona o osebni izkaznici določa, da mora tisti, ki po zakonu mora imeti osebno
izkaznico imeti le-to vedno pri sebi in jo na zahtevo uradne
osebe, ki je po zakonu upravičena legitimirati, dati na vpogled. Po 72. členu zakona o gibanju in prebivanju tujcev v
Jugoslaviji pa so tujci na zahtevo pooblaščene uradne osebe
dolžni pokazati potno listino, listino o istovetnosti ali potrdilo.
V skladu s pripombo, da določilo prvega odstavka 13. teze
(13. člen osnutka), ki določa kateri inšpekcijski organi so
pristojni za nadzor nad urejenimi kopališči ni načelno izpeljano, je to določilo spremenjeno. Z njim je določeno, da
opravljajo nadzor nad tem kako urejena kopališča izvršujejo'
določbe tega zakona, pristojni inšpekcijski organi v skladu s
svojim delovnim področjem.
Ob upoštevanju pripombe o številu podzakonskih predpisov in o številu organov, ki jih bodo izdali predvidenih z 18.
tezo (18. člen osnutka) je skrčeno število podzakonskih predpisov. Pripombe, da naj bi podzakonske akte izdalo manj
institucij ali le ena, pa predlagatelj ni mogel upoštevati, saj so
ta pooblastila dana v skladu s pristojnostmi posameznih republiških upravnih organov določenih v zakonu.
V skladu s pripombami glede rokov določenih v 19. in 20.
tezi (19. in 20. člen osnutka) je rok za izdajo podzakonskih
predpisov skrajšan iz enega leta na šest mesecev.
III. Predlagatelj pri pripravi osnutka zakona, ni mogel upoštevati naslednjih pripomb in mnenj iz razprave:
1. Pripombe ali je področje varstva pred utopitvami
potrebno urejati z zakonom ali ne. Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije je o problematiki varstva pred utopitvami v SR
Sloveniji večkrat razpravljal in dal pristojnim institucijam tudi
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vrsto sugestij in priporočil, da bi se stanje na tem področju
izboljšalo. Ugotovil pa je, da se varnostna kultura na tem
področju v zadnjih letih, kljub vsem prizadevanjem še zlasti
Republiškega štaba za civilno zaščito, Rdečega križa Slovenije in nekaterih telesno-kulturnih institucij, ne izboljšuje.
Napredek je v zadnjih letih dosežen samo na področju znanja
plavanja otrok. Na osnovi 4. člena zakona o osnovni šoli
sprejetega v letu 1980, ki osnovnim šolam nalaga dolžnost, da
mladino usposobijo za varovanje svojega življenja in življenja
drugih, so v učnih načrtih osnovnih šol podrobno določene
obveznosti o tem kakšno znanje plavanja mora učenec doseči
v posameznem razredu. Nekaj občinskih skupščin je s posebnimi odloki uredilo plovni red oziroma varnost prometa po
vodah; nekaj občinskih skupščin pa je z odlogi o prekrških
zoper javni red in mir določilo prekrške za kopalce, ki kršijo
red na kopališču. V teh odlokih pa ni ustreznih določil s
katerimi bi bili upravljavci urejenih kopališč zavezani, da
zagotovijo takšne pogoje in red na kopališču, ki bi zagotavljal
varnost kopalcev.
Ugotovljeno je, da večina urejenih kopališč nima takšnee
varnostne opreme in vpeljano takšno organizirano varstvo, ki
bi zagotavljala varnost kopalcev. 34 bazenskih kopališč nima
nikakršne varnostne opreme za reševanje iz vode, nekateri
izmed njih nimajo niti omaric za prvo pomoč. Le 19 kopališč
ima reševalca oziroma reševalce, ki so strokovno usposobljeni za reševanje iz vode in nuđenje prve pomoči. 37 kopališč
pa ima za reševanje iz vode zadolžene delavce, ki za to delo
strokovno niso usposobljeni. Poglavitni vzrok za takšno stanje (ki ga navajajo tisti, ki neposredno delajo v urejenih
kopališčih) je v tem, da upravljavci kopališč oziroma vodstvo
organizacije v katere sestavo sodi kopališče nima razumevanja o nujnosti, da se kopališče opremi z ustreznimi varnostnimi napravami in da ima strokovno usposobljene reševalce iz
vode. Na to stanje je bilo posebej opozorjeno na posvetovanju
o problematiki varstva pred utopitvami v SR Sloveniji, ki je
bilo v aprilu leta 1985 v Poljčah. Udeleženci tega posveta so
bili predstavniki upravljavcev kopališč, občinskih upravnih
organov za varstvo okolja in urejanja prostora, pristojnih
republiških upravnih organov, organizacij, družbenopolitičnih organizacij, družbenih organizacij in društev ter izobraževalnih institucij. Na tem posvetovanju je bilo še posebej povdarjeno, da je potrebno področje varstva pred utopitvami čim
prej zakonsko urediti.
Predlagatelj je odločitev, da se pripravi poseben zakon o
varstvu v urejenih kopališčih, sprejel na podlagi ugotovitve,
da v obstoječi zakonodaji ni pravne osnove za ureditev teh
vprašanj s podzakonskimi predpisi. Zato vztraja na stališču,
da je zakon potreben.
Predlog po katerem naj bi bile vse oblike varnosti urejene v
enem zakonu je primeren vendar težko izvedljiv. Pravno urejanje varnosti na posameznih področjih je v večini primerov
vsebinsko tako različno, da bi bil tak zakon v glavnem le
zbirka vseh določb obstoječih zakonov s tega področja. Poleg
tega pa so po ustavi SFRJ in SR Slovenije pristojnosti federacije, republik in občin glede urejanja posameznih vrst varnosti
različne. (Na primer: urejanje varnosti v cestnem prometu je
delno v pristojnosti federacije, delno republik, nekatera vprašanja s tega področja pa urejajo občine; urejanje varstva pred
požari pa je v izključni pristojnosti republik).
2. V zvezi s pripombo, da v 6. tezi ni dovolj natančno
določeno ali bo dovoljenje za obratovanje kopališča sezonsko
in aH ni v nasprotju z odločbo o uporabnem dovoljenju
dajemo naslednje pojasnilo. Za gradbene zadeve pristojni
občinski upravni organ bo izdal posebno dovoljenje za obratovanje za tisto kopališče, ki bo izpolnjevalo vse s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih predpisov.
Dovoljenje pa bo veljalo dokler ga ta organ ne bo preklical.
3. V zvezi s pripombo, da bi morala biti kopališča kategorizirana glede njihove opremljenosti in minimalnih pogojev pod
katerimi se jim lahko še izdaja dovoljenje za obratovanje,
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predlagatelj pojasnjuje, da bodo vsa navedena vprašanja urejena v podzakonskem predpisu iz prvega odstavka 18. člena
osnutka.
4. V zvezi s pripombo, da bo določilo, po katerem sme
otrok do 7. leta starosti v kopališče samo v spremstvu staršev
oziroma osebe, ki ji je otrok zaupan v varstvo, v praksi težko
uresničljivo, predlagatelj pripominja, da je tako določilo brez
večjih težav izvedljivo pri vstopu v kopališče, kjer se kontrolirajo vstopnice oziroma pobira vstopnina.
5. Pripombe, da določilo 7., 10., prvega odstavka 12. teze
(7., 10. in prvi odstavek 12. člena) ni potrebno, predlagatelj ni
mogel upoštevati. Po 3. členu Zakona o prekršku (Uradni list
SRS, št. 25/83 in 42/85) se lahko prekrški določijo le z zakonom, uredbo in odlokom Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ter odlokom občinske skupščine. Po tem zakonu torej
prekrškov in sankcij zanje ni mogoče določati s podzakonskim predpisom - to je pravilnikom, .ki ga izda predstojnik
oziroma republiški upravni organ. V zvezi z zakoni velja pravilo, da mora vsako dejanje, ki je določeno kot kaznivo dejanje, gospodarski prestopek ali prekršek imeti podlago v materialnih določilih zakona (izjema od tega pravila je le kazenski
zakon SFRJ in republiški ter delno tudi republiški zakoni o
prekrških zoper javni red in mir). Zato, da bi lahko sankcionirali upravljavca, ki med obratovanjem kopališča v kopališču
nima določenega števila reševalcev in če ne zagotovi reda na
kopališču (3. in 4. točka 14. teze); reševalca iz vode, ki ne
opravlja svojih nalog (2. točka 16. teze) ter kopalca, ki ne
upošteva znakov postavljenih v kopališču in odredb reševalca
iz vode ter, ki uporablja kopališke naprave v nasprotju z
zakonom (1. in 2. točka 17. teze) je potrebno sankcije zanje
določiti z zakonom in to tako, da imajo podlago v materialnih
določbah, to je v 7., 10. in 12. tezi zakona.
6. Pripombe, da naj se v zakonu določi, da morajo biti
poglavitne določbe kopališkega reda objavljene tudi v tujih
jezikih predlagatelj ni upošteval, ker meni, da to določilo ni
potrebno. Poglavitne prepovedi, opozorila in nevarnosti, ki jih
bo vseboval kopališki red bodo v kopališču označene s
posebnimi oznakami, ki bodo določene s podzakonskim
prepdisom iz prvega odstavka 18. člena. V svetu že obstaja
vrsta oznak za nevarnosti, prepovedi in opozorilnih znakov za
kopalce, ki so jih različne države oziroma upravljavci kopališč
prevzeli kot svoje. Predlagatelj meni, da je smotrno, da tudi
naša republika prevzame te oznake. Tako tudi tujci ne bodo
imeli težav v zvezi z upoštevanjem kopališkega reda.
7. Pripombe, da naj se v 4. alinei 12. teze (12. člen osnutka)
uporabljen izraz »ustrezno plavalno znanje« bolj opredeli,
predlagatelj ni upošteval. Na prvem jugoslovanskem posvetovanju pedagoških in telesno kulturnih delavcev o učenju
plavanja neplavalcev v Lipiku leta 1983 so bili določeni enotni
jugoslovanski kriteriji o znanju plavanja. Po teh kriterijih se
pod izrazom »ustrezno plavalno znanje« šteje usposobljenost
za plavanje 50 m brez prekinitve.
8. Pripombe, da naj se valorizirajo denarne kazni določene
s 14., 15., 16. in 17. tezo (14., 15., 16. in 17. člen osnutka)
predlagatelj ni upošteval, ker meni, da v danem trenutku to ni
potrebno, bo pa to storil ob pripravi predloga zakona.
IV.
Zaradi izvajanja predloženega zakona bodo nastale določene finančne obveznosti za upravljavce kopališč, ki bodo
morali (v primeru, še že niso) kopališče opremiti z ustrezno
varnostno opremo in opremo za nuđenje prve medicinske
pomoči, označiti kopališče z znaki o prepovedih in obveznostih ter znaki o nevarnostih ter zagotoviti določeno število
strokovno usposobljenih oseb za vzdrževanje reda, opazovanje, reševanje in nuđenje prve medicinske pomoči.
Z izvajanjem tega zakona bodo nastale tudi nove naloge za
občinske inšpekcijske službe, ki bodo nadzirale izvajanje tega
zakona in podzakonskih predpisov izdanih na njegovi podlagi. Nove obveznosti bodo nastale tudi za občinske upravne
organe, ki bodo izdajali dovoljenja za obratovanje urejenih
kopališč.
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