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Delegati Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora so na skupnem zasedanju poslušali:
- uvodno besedo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
k »majski analizi« in Poročilu o izvajanju resolucije o politiki
uresničevanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje
1986-1990 v letu 1986, ki jo je podal podpredsednik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije Janez Bohorič.
Zbor združenega dela in Zbor občin sta ob obravnavi poročila o izvajanju resolucije uresničevanja družbenega plana SR
Slovenije za obdobje 1986-1990 v letu 1986 sprejela zgotovitve in sklepe, Družbenopolitični zbor pa je sprejel stališča.
Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični
zbor so sprejeli:
- stališča, sklepe in priporočila o varnostnih razmerah in
drugih notranjih zadevah ter delu organov za notranje zadeve
v letu 1985;
- sklep ob obravnavi osnutka odloka o kriterijih in kazalcih
za določitev stopnje gospodarske razvitosti republik in avtonomnih pokrajin in mejnih vrednosti za določitev gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin.
Zbor združenega dela in Zbor občin sta sprejela:
- ugotovitve, stališča ir sklepe ob obravnavi gradiva
»Družbenoekonomski položaj in razvojne usmeritve elektrogospodarstva in premogovništva v SR Sloveniji«;
- predlog za izdajo zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini z osnutkom
zakona;
Ob obravnavi predloga za izdajo z osnutkom zakona je
Družbenopolitični zbor sprejel stališča.
- predlog zakona o spremembah zakona o dodatnem prispevku solidarnosti v letih 1982 do 1989;
- sklep ob obravnavi poročila delegacije Skupščine SR
Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije o poteku usklajevanja nekaterih aktov iz pristojnosti
Zbora republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije;
- sklep ob obravnavi prečiščenega besedila osnutka
zakona o kritju tečajnih razlik iz naslova aunanjih kreditov in

dopolnilnega predloga k prečiščenemu besedilu ter dopolnilnega predloga k osnutku odloka o predračunu prihodkov in
odhodkov tečajnih razlik iz naslova zunanjih kreditov za leto
1986'
- sklep ob obravnavi osnutka zakona o dopolnitvi zakona
o zagotovitvi sredstev za regres za umetna gnojila, sredstva za
varstvo rastlin in kakovostno sortno seme;
- sklep ob obravnavi osnutka odloka o določitvi sredstev
za regres za kakovostno sortno seme pšenice in oljne repice
za jesensko setev v letu 1986;
- sklep ob obravnavi osnutka odloka o uporabi neporabljenih sredstev, zagotovljenih za graditev jugoslovanskega
dela železniške proge Titograd-Skader;
- sklep ob obravnavi osnutka zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o sistemu družbene kontrole cen,
- sklep ob obravnavi predloga za soglasje h kandidaturi
Jugoslovanske zveze za dviganje uteži za organizacijo svetovnega in evropskega prvenstva v dviganju uteži (juniorji), ki bo
v Beogradu leta 1987.
Zbor združenega dela je sprejel tudi:
- predlog programa za ugotovitev pogojev in meril za
skrajševanje delovnega in podaljševanje obratovalnega časa.
Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični
zbor so sprejeli še:
...
- predlog odloka o imenovanju dr. Matije Kovacica za
namestnika predsednika Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
- predlog odloka o razrešitvi in imenovanju predsednika
ter članov Komiteja za splošno ljudsko obrambo in družbeno
samozaščito: dolžnosti predsednika komiteja je bil razrešen
Andrej Marine, dolžnosti članov komiteja pa so bili razrešeni
Robert Černe, Vinko Hafner, Martin Košir, Marjan Orožen,
Miha Ravnik, Franc Šetinc in Janez Zahrastnik;
za predsednika komiteja je bil imenovan Milan Kučan, za
člane komiteja pa Tone Anderlič, Janko Kušar, Miran Potrč,
Miloš Prosenc, Miha Ravnik, Jože Smole in Slavko Soršak.
- predlog odloka o imenovanju Anice Popovič za družbenega pravobranilca samoupravljanja Socialistične republike
Slovenije;
- predlog odloka o spremembah odloka o ustanovitvi,
nalogah in sestavi uredniškega odbora Poročevalca, o imenovanju predsednika in članov uredniškega odbora Poročevalca
ter o imenovanju odgovornega urednika Poročevalca, za
predsednika uredniškega odbora Poročevalca je bil imenovan
Vlado Beznik, za člane uredniškega odbora pa Ivan Mavrič,
Marjan Markovič in Črtomir Mesarič.

SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE SRS

STALIŠČA
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za
izdajo zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni
lastnini z osnutkom zakona
Družbenopolitični zbor Skupščine SR
Slovenije je ob obravnavi predloga za
izdajo zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni
lastnini z osnutkom zakona na podlagi
74. člana poslovnika Skupščine SR Slovenije na seji 18. julija 1986 sprejel tale
STALIŠČA
1. Družbenopolitični zbor podpira prizadevanja predlagatelja, da se z zakonom o pogojih za prodajo stanovanjskih
hiš in stanovanj v družbeni lastnini ohrani obseg in vrednosti družbenega premo2

ženja ter zagotovi enakopraven položaj
občanov pri nakupu stanovanjskih hiš in
stanovanj v družbeni lastnini.
2. Družbenopolitični zbor meni, da je
spričo zagotovil predlagatelja, da bo pri
pripravi predloga zakona ustrezno upošteval bistvene pripombe in predloge delovnih teles zbora ter iz razprave v okviru
RK SZDL, in ker je nujno hitro urediti
področje prodaje stanovanjskih hiš in
stanovanj v družbeni lastnini, smotrno,
da se prva in druga faza zakonodajnega
postopka združita.
3. Pri pripravi predloga naj se ustrezno
upošteva zlasti naslednje usmeritve:

- stanovanjske hiše in stanovanja v
družbeni lastnini se prodajajo pod pogoji, ki so določeni v zakonu in v samoupravnih splošnih aktih družbeno-pravnih
oseb. Ti pogoji so predvsem naslednji:
1. da se praviloma prodajajo stanovanjske hiše oziroma stanovanja v družbeni
lastnini, ki ne zagotavljajo smotrnega gospodarjenja, zlasti tista, ki zahtevajo visoke stroške vzdrževanja ter stanovanja, ki
so v objektih, v katerih je večina stanovanj v zasebni lasti in starejše stanovanjske hiše v družbeni lastnini, ki so locirane izven strnjenih območij mest in naselij, za katere družbeno-pravna oseba izporočevalec

kaže ekonomsko upravičenost in smotrnost prodaje;
2. da je v letnem programu reševanja
stanovanjskih vprašanj družbenopravne
osebe predvidena prodaja stanovanjskih
hiš in stanovanj v družbeni lastnini;
3. da mora prodajalec stanovanja predložiti zagotovilo, da bo namenil sredstva
kupnine za novo stanovanjsko hišo ali
stanovanje oziroma za novo stanovanjsko površino v družbeni lastnini;
4. da je prometna vrednost izračunana
na podlagi enotne metodologije, na dan
sklenitve pogodbe.
- stanovanjske hiše in stanovanja v
družbeni lastnini se prodajajo na podlagi
splošnih pogojev za kreditiranje nakupa
novih stanovanjskih hiš in stanovanj. Določiti je potrebno, da se za plačilo kupnine namenska sredstva za stanovajsko
gradnjo organizacij združenega dela in
delovnih skupnosti ter združena sredstva
za stanovanjsko gradnjo pri samoupravni
stanovanjski skupnosti lahko uporabijo
samo v primeru, kadar kupec stanovanjske hiše ali stanovanja v družbeni lastnini
nima ustrezno rešenega stanovanjskega

vprašanja, v skladu s standardi in normativi posojilodajalca;
- družbeno-pravne osebe morajo letni program, s katerim so predvidele prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v
družbeni lastnini posredovati samoupravni stanovanjski interesni skupnosti
najkasneje v 30 dneh po njegovem sprejemu, vendar pred sklenitvijo pogodbe;
- zasedena stanovanjska hiša ali stanovanje v družbeni lastnini se lahko proda samo imetniku stanovanjske pravice
na tej stanovanjski hiši ali stanovanju in
to s pogodbo, ob pogojih, ki naj jih določi zakon;
- metodologija za izračun prometne
vrednosti mora vključevati zlasti naslednje elemente: vrednost stavbnega zemljišča, sorazmerni del stroškov urejanja
stavbnega zemljišča s komunalnimi objekti in napravami, gradbeno vrednost
stanovanjske hiše oziroma stanja in stroške zunanje ureditve;
- pogodbo o prodaji stanovanjske hiše ali stanovanja v družbeni lastnini, mora prodajalec predložiti samoupravni stanovanjski interesni skupnosti, skupaj z
ustreznimi dokumenti oziroma samou-

pravnimi splošnimi akti pa pristojnemu
javnemu pravobranilcu v presojo. Sodišče ne sme overiti podpisov na pogodbi in
ne izvesti vpisa pogodbe v zemljiško knjigo brez potrditve javnega pravobranilca.
Glede nadaljnjega postopka naj se v zakonu smiselno uporabljajo določbe 6.
člena veljavnega zakona o pogojih za
prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v
družbeni lastnini;
- v zakonu naj se taksativno naštejejo
ničnostni razlogi;
- predlagatelj naj sankcionira kršitve
določb tega zakona glede stopnje družbene nevarnosti tudi z gospodarskimi
prestopki;
- zakon naj določi, da niso predmet
prodaje tiste stanovanjske hiše oziroma
stanovanja v družbeni lastnini, pri katerih
še ni preteklo 10 let od vselitve. Pri tem
naj predlagatelj ponovno prouči primernost tega roka.
4. Skupaj z zakonskimi rešitvami •naj
predlagatelj predloži delovnim telesom
zborov in skupščine tudi delovno zasnovo metodologije na izračun prometne
vrednosti.

SKLEP
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi
predloga za izdajo zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v
družbeni lastnini z osnutkom zakona
Skupščina SR Slovenije je na seji
Zbora združenega dela in Zbora občin
Skupščine SR Slovenije dne 18. julija
1986 obravnavala predlog za izdajo zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini
z osnutkom zakona na podlagi 277. člena in drugega odstavka 282. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejel
1. Predlog za izdajo zakona o pogojih
za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj
v družbeni lastnini z osnutkom zakona se
sprejme.
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije.
Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj prouči in ustrezno upošteva pripombe in predloge delovnih teles skupščine in zborov ter predloge in stališča
skupin delegatovi pri čemer naj upošteva
zlasti naslednje usmeritve:
- Stanovanjske hiše in stanovanja v
družbeni lastnini se prodajajo pod pogoji, ki so določeni v zakonu in v samoupravnih splošnih aktih družbeno-pravnih
oseb. Ti pogoji so predvsem naslednji:
1. da se praviloma prodajajo stanovanjske hiše oziroma stanovanja v družbeni
lastnini, ki ne zagotavljajo smotrnega gospodarjenja, zlasti tista, ki zahtevajo visoke stroške vzdrževanja ter stanovanja, ki
so v objektih, v katerih je večina stanovanj v zasebni lasti in starejše stanovanjske hiše v družbeni lastnini, ki so locirane izven strnjenih območij mest in naselij, za katera družbeno-pravna oseba izkaže ekonomsko upravičenost in smotrnost prodaje;
poročevalec

2. da je v letnem programu reševanja
stanovanjskih vprašanj družbeno-pravne
osebe predvidena prodaja stanovanjskih
hiš in stanovanj v družbeni lastnini;
3. da mora prodajalec stanovanja predložiti zagotovilo, da bo namenil sredstva
kupnine za novo stanovanjsko hišo ali
stanovanje oziroma za novo stanovanjsko površino v družbeni lastnini;
4. da je prometna vrednost izračunana
na podlagi enotne metodologije, na dan
sklenitve pogodbe.
- Stanovanjske hiše in stanovanja v
družbeni lastnini se prodajajo na podlagi
splošnih pogojev za kreditiranje nakupa
novih stanovanjskih hiš in stanovanj. Določiti je potrebno, da se za plačilo kupnine namenska sredstva za stanovanjsko
gradnjo organizacij združenega dela in
delovnih skupnosti ter združena sredstva
za stanovanjsko gradnjo pri samoupravni
stanovanjski skupnosti lahko uporabijo
samo v primeru, kadar kupec stanovanjske hiše ali stanovanja v družbeni lastnini
nima ustrezno rešenega stanovanjskega
vprašanja, v skladu s standardi in normativi posojilodajalca;
- Družbenopravne osebe morajo letni
program, s katerim so predvidele prodajo
stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni
lastnini posredovati samoupravni stanovanjski interesni skupnosti najkasneje v
30 dneh po njegovem sprejemu, vendar
pred sklenitvijo pogodbe;
- Zasedena stanovanjska hiša ali stanovanje v družbeni lastnini se lahko proda samo imetniku stanovanjske pravice
na tej stanovanjski hiši ali stanovanju in
to s pogodbo, ob pogojih, ki naj jih določi zakon;

- Metodologija za izračun prometne
vrednosti mora vključevati zlasti naslednje elemente: vrednost stavbnega zemljišča, sorazmerni del stroškov urejanja
stavbnega zemljišča s komunalnimi objekti in napravami, gradbeno vrednost
stanovanjske hiše oziroma stanja in stroške zunanje ureditve;
- Pogodbo o prodaji stanovanjske hiše ali stanovanja v družbeni lastnini mora
prodajalec predložiti samoupravni stanovanjski interesni skupnosti, skupaj z
ustreznimi dokumenti oziroma samoupravnimi splošnimi akti pa pristojnemu
javnemu pravobranilcu v presojo. Sodišče ne sme overiti podpisov na pogodbi in
ne izvesti vpisa pogodbe v zemljiško knjigo brez potrditve javnega pravobranilca.
Glede nadaljnjega postopka naj se v zakonu smiselno uporabljajo določbe 6.
člena veljavnega zakona o pogojih za
prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v
družbeni lastnini;
- V zakonu naj se taksativno naštejejo
ničnostni razlogi;
- Predlagatelj naj sankcionira kršitve
določb tega zakona glede stopnje družbene nevarnosti tudi z gospodarskimi
prestopki;
- Zakon naj določi, da niso predmet
prodaje tiste stanovanjske hiše oziroma
stanovanja v družbeni lastnini, pri katerih
še ni preteklo 10 let od vselitve. Pri tem
naj predlagatelj ponovno prouči primernost tega roka;
3. Skupaj s predlogom zakona naj
predlagatelj predloži delovnim telesom
zborov in skupščine tudi delovno zasnovo metodologije za izračun prometne
vrednosti.
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STALIŠČA
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o izvajanju resolucije o politiki
uresničevanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986—1990 v letu 1986
Družbenopolitični zbor Skupščine SR
Slovenije je ob obravnavi poročila Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o
izvajanju resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana SR Slovenije
za obdobje 1986-1990 v letu 1986 na
seji dne 18. 7. 1986 na podlagi 74. člena
poslovnika Skupščine SR Slovenije
sprejel naslednja
STALIŠČA
I.
Družbenopolitični zbor ugotavlja, da je
poročilo skupaj z »majsko analizo«
ustrezna podlaga za razpravo o gospodarskih gibanjih v letošnjem letu in podpira aktivnosti in predloge Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije navedene v
poročilu. Zbor se je seznanil z ugotovitvami Izvršnega sveta, da v prvih mesecih
letošnjega leta v globalu ne uresničujemo usmeritve resolucije o gospodarskem
razvoju. To velja zlasti za premajhen konvertibilni izvoz, za premajhno rast industrijske proizvodnje, za visoko stopnjo
inflacije ter za povečevanje izgub; stopnja rasti akumulacije je znatno manjša od
stopnje rasti dohodka, visoka nominalna
rast dohodka in razporejanje dohodka v
nasprotovanju z usmeritvami resolucije
krepi avtomatizem izločanja iz dohodka
in oblikovanja posameznih vrst porabe
neodvisno od doseženih rezultatov. V
združenem delu je še vedno premajhen
poudarek na kakovostnih dejavnikih razvoja, premajhna pa je tudi odgovornost
gospodarskih subjektov za lasten in
skupni razvoj. V okviru tega pa zbor ugotavlja, da so določene organizacije
združnega dela, ki z velikimi napori in
polno mobilizacijo vseh delavcev, vodstvenih in poslovodnih struktur, dosegajo dobre rezultate, s katerimi dokazujejo,
da se tudi v zaostrenih gospodarskih razmerah da doseči dobre rezultate.
Zbor poudarja, da je letos že večkrat
resno opozarjal na neugodna gospodarska gibanja v Sloveniji in Jugoslaviji in
terjal, da se sprejmejo določene aktivnosti v organizacijah združnega dela, občinah, v republiki ter v federaciji. Ob tem
zbor ugotavlja, da je bil na zvezni ravni že
sprejet prvi paket ukrepov, ki naj bi zagotovil preokret neugodnih gibanj gospodarskega razvoja v državi. Prav tako pa je
temu sledila aktivnost v republiki. S tem
so delno zagotovljeni spodbujevalni
ukrepi za povečevanje izvoza in deviznega priliva, za povečevanje proizvodnje,
za izboljšanje gospodarjenja ter za
ustreznejšd delitev dohodka na podlagi
rezultatov dela, vendar pa je preteklo
premalo časa, da bi lahko v celoti ovrednotili učinke. Zato zbor meni, da je potrebno sprejete družbene usmeritve dosledno uresničevati, hkrati pa spremljati
njihove učinke ter po potrebi pravočasno
dodatno ukrepati ali dopolnjevati že
4

sprejete določitve, da bi se zagotavljali
cilji in naloge družbenoekonomske politike v letošnjem letu.
II.
Zbor meni, da je za razreševanje nastalih problemov in za preokret neugodnih
gibanj gospodarskega razvoja potrebno
ob že sprejetih ukrepih aktivnost usmeriti
predvsem na naslednje:
- na področju ekonomskih odnosov s
tujino nadaljevati tekoče prilagajanje tečaja dinarja, kar mora skupaj z dinarskimi stimulacijami izvoza blaga in storitev
pomeniti znatno izboljšanje izvoznih tokov na konvertibilno območje ob zagotovljenih realnih virih za stimulacije. V ta
namen je potrebno ukrepe in aktivnosti
usmeriti tako, da bodo le-ti dolgoročno
silili organizacije združenega dela v izvoz, pri čemer je potrebno izvoznikom
omogočiti uvoz surovin, materiala in
opreme in plačevanje dolgov partnerjem;
pospeševati je treba zlasti izvoz proizvodov višjih stopenj predelave in povečati
višje oblike mednarodne menjave. Poleg
tega je treba izvoznikom zagotoviti ugodnejše kredite za pripravo izvoza in za
izvoz. Zaradi neugodnih trendov je treba
čimprej analizirati učinkovitost sedanjega deviznega sistema in na tej podlagi
predlagati morebitne spremembe in dopolnitve. Hkrati pa morajo organizacije
združenega dela preveriti tudi svoje proizvode in izvozne programe, odpravljati
lastne slabosti, ki se kažejo v nekonkurenčnosti proizvodov in storitev na svetovnih trgih ter na podlagi modernizacije
proizvodnje, novih programov in proizvodov, zmanjševanja stroškov in bolj organiziranega nastopa na tujih tgrgih, zagotavljati, da bo njihova konkurenčnost in
dohodkovnost v poslovanju s tujino v vse
večji meri odraz kvalitete njihovega dela
in upravljanja z družbenimi sredstvi.
- bolj dosledno je treba uresničevati
dolgoročni program gospodarske stabilizacije, zlasti pri uveljavljanju realnih cen
proizvodnih tvorcev, kar je eden od ključnih vzvodov zmanjševanja inflacije, ter
uveljaviti delovanje tržnih zakonitosti, ki
bodo zagotavljale organizacijam združenega dela samo tak dohodkovni položaj,
ki bo temeljil na rezultatih dela in uspehov v gospodarjenju. K temu mora prispevati tudi program finančne konsolidacije gospodarstva in bank, ki pa ne sme
pomeniti le odtujevanje dohodka in posredno jemanje sredstev tistim organizacijam združnega dela, ki uspešno poslujejo, in mora biti narejen na podlagi analize finančnih odnosov v jugoslovanskem
gospodarstvu, ki bo omogočila realno
oceniti stanje in odnose med sektorji.
Dosledno je treba uveljaviti zahtevo po
večji finačni disciplini in hkrati odpravljati sivo emisijo denarja;
- več pozornosti je treba nameniti
oceni nadaljnje primernosti obstoječih

proizvodnih programov v skladu z dogovorom o temeljih družbenega plana republike za obdobje 1986-1990; posodobitvi proizvodnje, ustrezni kadro vski zasedbi, znanju in organiziranosti. Še bolj pa je
treba skrbeti za zagotavljanje lastnih trajnih virov poslovnih sredstev;
- konkretno je treba pristopiti k odpravi vzrokov za izgube in pokritju izgub.
S pripravo kvalitetnih sankcijskih programov je treba preusmeriti organizacije
združnega dela v izgubah v proizvodne
programe, ki jim bodo dolgoročno zagotavljali ustrezen dohodkovni položaj. Za
pripravo, sprejem in izvrševanje sanacijskih programov so v organizacijah združnega dela še posebej odgovorni poslovodni in samoupravni organi. Zbor podpira vse aktivnosti sprejete v družbenopolitičnih organizacijah in skupnostih ter
Gospodarski zbornici Slovenije za odpravo vzrokov izgub. Z namenom, da se pri
reševanju upošteva selektivni pristop za
vzpodbuditev hitrejšega odpravljanja neproduktivnih in neperspektivnih proizvodenj, moramo čimprej proučiti možnosti
razreševanja posledic takih odločitev in
njihov vpliv na materialni položaj družbenih dejavnosti;
- vse oblike porabe moramo uskladiti
s proizvodnimi rezultati in ustvarjenim
dohodkom na kvalitetnih osnovah. Prav
tako pa naj se nadaljujejo vse aktivnosti
za uskladitev porabe na podlagi stališč,
ki jih je zbor že sprejel na seji 2. julija
1986 ob obravnavi Informacije o nujnosti
usklajevanja osebne, skupne in splošne
porabe. To je še zlasti nujno zato, ker
stopnja rasti vseh vrst porabe znatno presega stopnjo rasti dohodka, precej manjša pa je tudi stopnja rasti akumulacije v
združenem delu. Nesorazmerno visoka
osebna poraba terja najširšo aktivnost,
ker sicer tudi do konca leta ne bo možno
uskladiti vseh oblik porabe v resoluciji.
Skupščina je že večkrat opozarjala na ta
neugodna gibanja, ki pa se niso ustalila.
Posebno zaskrbljujoča so gibanja osebnih dohodkov, ki niso v funkciji doseganja rezultatov gospodarjenja, in zaradi
katerih je bil sprejet zvezni zakon. Zbor
poziva vse organizacije združnega dela
in druge dejavnike, da nadaljujejo s prizadevanji, da bi se osebni dohodki razporejali v skladu z dohodkom ter istočasno
krepili vsi elementi delitve osebnih dohodkov po delu in rezultatih dela ter s
tem zagotavljali potrebno motivacijo
uspešnim kolektivom in dobrim delavcem. V organizacijah združnega dela je
treba zagotoviti realno izkazovanje dohodka in premoženja ter tudi na ta način
preprečiti prelivanje družbenih sredstev
v porabo;
- ob omejevanju skupne porabe v resolucijske okvire je potrebno v vseh družbenih dejavnostih z ustreznimi aktivnostmi zagotoviti tudi uresničitev dogovorjenih ključnih prednostnih nalog;
poročevalec

- inflacijo moramo zmanjševati skozi
hitrejši razvoj na podlagi uveljavljanja
kvalitativnih dejavnikov gospodarjenja
ter z odpravljanjem temeljnih vzrokov inflacijskih gibanj. Pri tem je zelo pomembno, da z ustreznimi sredstvi in aktivnostmi vseh nosilcev družbene kontrole cen
preprečujemo skokovito naraščanje cen,
ki ni v skladu z dogovorjeno politiko cen,
ker to v mnogih primerih pomeni le kratkotrajno odpravljanje lastnih težav, s čimer se v pogojih visoke inflacije izničijo
vsa prizadevanja za boljše gospodarjenje
z rastjo produktivnosti, ekonomičnosti in
rentabilnosti poslovanja;
- pospešiti je treba sprejetje planskih
aktov na vseh ravneh, pri čemer je treba
dati večji poudarek prestrukturiranju gospodarstva, kvaliteti in kadrovski politiki,
inovativnosti in motivacijskemu-ekonomskemu dejavniku. V okviru zborničnega
mehanizma je treba nadaljevati z iskanjem kvalitetnih razvojnih programov, ki
bodo na podlagi kriterijev za prestrukturiranje gospodarstva v funkciji nadaljnjega gospodarskega razvoja.

III.
Zbor poudarja, da tudi ob največji doslednosti in zavzetosti pri izpolnjevanju
vseh usmeritev in ukrepov, ki smo jih
sprejeii za uresničevanje ciljev letošnje
ekonomske politike in odpravljanje neugodnih gospodarskih gibanj v družbi,
še niso ustvarjeni pogoji za trajnejše odpravljanje vzrokov za težave v gospodarjenju in pri uveljavljanju večje poslovne
samostojnosti in samoupravne odgovornosti delavcev v organizacijah druženega
dela pri upravljanju z družbenimi sredstvi. Zato zbor opozarja, da morajo predlagatelji ukrepov, posebej pa Zvezni izvršni svet pravočasno pripraviti in predlagati rešitve, ki bodo omogočale stabilnejše pogoje gospodarjenja, večje uveljavljanje ekonomskih kriterijev in spodbud,
polnejše uresničevanje ciljev dolgorčnega programa ekonomske stabilizacije in
naših dolgoročnih razvojnih ciljev in nalog. Zagotavljati moramo, da bo ekonomski položaj sleherne organizacije združenega dela ter družbenopolitičnih skupnosti, pa tudi vsakega delavca v čim večji
meri odvisen od dela in rezultatov dela

ter od uspešnosti upravljanja družbenih
sredstev.
Ob analizi učinkov sprejetih ukrepov in
predlaganih trajnejših rešitev moramo
zagotoviti, da bodo pravočasno pripravljeni in sprejeti pogoji gospodarjenja in
ukrepi ekonomske politike za leto 1987.
IV.
Izpostaviti je treba odgovornost vseh,
še posebej pa samoupravnih organov,
vodstvenih poslovodnih organov za uresničevanje resolucijskih ciljev, prav tako
pa odgovornost organov družbenopolitičnih skupnosti za pravilnost ter pravočasnost predlaganja ukrepov ekonomske
politike. Zbor poziva samoupravne organe in delavce v organizacijah združnega
dela, da svoje aktivnosti prilagodijo, tako
da bodo učinki sprejetih ukrepov di želene in pričakovane rezultate. Zbor pa podpira vse aktivnosti, ki jih izvajajo družbenopolitične organizacije in družbenopolitične skupnosti v skladu s svojimi programi za dosledno uresničevanje resolucijskih ciljev v letu 1986.

UGOTOVITVE IN SKLEPI
Skupščina SR Slovenije ob obravnavi poročila Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije o izvajanju resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana SR
Slovenije za obdobje 1986—1990 v letu 1986
Skupščina SR Slovenije je ob obravnavi poročila Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o izvajanju resolucije o
politiki uresničevanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990
v letu 1986 na sejah Zbora združenega
dela in Zbora občin ob upoštevanju stališč Družbenopolitičnega zbora dne 18.
julija 1986 na podlagi 260. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejela
te-le
ugotovitve in sklepe
i.
Skupščina SR Slovenije se je seznanila
z ugotovitvami svojega Izvršnega sveta,
da v prvih mesecih letošnjega leta ne
uresničujemo usmeritev resolucije o gospodarskem razvoju. To velja zlasti za
premajhen konvertibilni izvoz, za premajhno rast industrijske proizvodnje, za
visoko stopnjo inflacije ter za povečevanje izgub; stopnja rasti akumulacije je
znatno manjša od stopnje rasti dohodka,
visoka nominalna rast dohodka in razporejanje dohodka v nasprotju z usmeritvami resolucije krepi avtomatizem izločanja iz dohodka in oblikovanja posameznih vrst porabe neodvisno od doseženih
rezultatov. V združenem delu je še vedno
premajhen poudarek na kakovostnih dejavnikih razvoja, premajhna pa je tudi
odgovornost gospodarskih subjektov za
lasten in skupni razvoj.
Skupščina poudarja, da je letos že večkrat resno opozorila na neugodna gospodarska gibanja v Sloveniji in Jugoslaviji in terjala, da se sprejmejo določene
aktivnosti v organizacijah združenega
poročevalec

treba izvoznikom zagotoviti ugodnejše
kredite za pripravo izvoza in za izvoz.
Zaradi nekaterih neugodnih trendov je
treba čimprej analizirati učinkovitost sedanjega deviznega sistema in na tej podlagi predlagati morebitne spremembe in
dopolnitve, predvsem v smeri večje samostojnosti in odgovornosti združenega
dela v okviru poslovnih bank. Hkrati pa
morajo organizacije združenega dela
preveriti tudi svoje proizvodne in izvozne
programe, odpravljati lastne slabosti, ki
se kažejo v nekonkurenčnosti proizvodov in storitev na svetovnih trgih ter na
podlagi modernizacije proizvodnje, novih programov in proizvodov, zmanjševaII.
Skupščina SR Slovenije meni, da je za nja stroškov in bolj organiziranega narazreševanje nastalih problemov in za stopa na tujih trgih, zagotavljati, da bo
preokret neugodnih trendov gospodar- njihova konkurenčnost in dohodkovnost
skega razvoja potrebno ob že sprejetih v poslovanju s tujino v vse večji meri
ukrepih aktivnosti usmeriti predvsem na odraz kvalitete njihovega dela in upravljanja z družbenimi sredstvi;
naslednje:
- bolj dosledno je treba uresničevati
- na področju ekonomskih odnosov s
tujino doseči tekoče prilagajanje tečaja dolgoročni program gospodarske stabilidinarja, kar mora skupaj z dinarskimi sti- zacije, zlasti pri uveljavljanju realnih cen
mulacijami izvoza blaga in storitev pome- proizvodnih tvorcev, kar je eden od ključniti znatno izboljšanje izvoznih tokov na nih vzvodov zmanjševanja inflacije, ter
konvertibilno območje ob zagotovljenih uveljaviti delovanje tržnih zakonitosti, ki
realnih virih za stimulacije. V ta namen je bodo zagotavljale organizacijam združepotrebno ukrepe in aktivnosti usmeriti nega dela le tak dohodkovni položaj, ki
tako, da bodo le-ti dolgoročno silili orga- bo temeljil na rezultatih dela in uspehov v
nizacije združenega dela v izvoz, pri če- gospodarjenju. K temu mora prispevati
mer je potrebno izvoznikom zagotoviti tudi program finančne konsolidacije goredno izplačevanje izvoznih spodbud ter spodarstva in bank, ki pa ne sme pomeniomogočiti uvoz repromateriala ter opre- ti le odtujevanje dohodka in posredno
me in plačevanje dolgov partnerjem; po- jemanje sredstev tistim organizacijam
speševati je treba zlasti izvoz proizvodov združenega dela, ki uspešno poslujejo.
višjih stopenj predelave ter storitev višje Dosledno je treba uveljaviti zahtevo po
stopnje zahtevnosti in povečati višje obli- večji finančni disciplini in hkrati odpravke mednarodne menjave. Poleg tega je ljati sivo emisijo denarja;

dela, občinah, v republiki ter v federaciji.
Posebej pa je pomembno, da je bil na
zveznem nivoju že sprejet prvi paket
ukrepov, ki naj bi zagotovil preokret neugodnih trendov gospodarskega razvoja
v državi. Prav tako pa je temu sledila
aktivnost v republiki. S tem so delno zagotovljeni spodbujevalni ukrepi za povečanje izvoza in deviznega priliva, za povečanje proizvodnje, za izboljšanje gospodarjenja ter za ustreznejšo delitev dohodka na podlagi rezultatov dela, vendar
pa je preteklo premalo časa, da bi lahko
ovrednotili učinke.
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- več pozornosti je treba nameniti
oceni nadaljnje primernosti obstoječih
proizvodnih programov v skladu z dogovorom o temeljih družbenega plana republike za obdobje 1986-1990, posodobitvi
proizvodnje, ustrezni kadrovski zasedbi,
znanju in organiziranosti. Še bolj pa je
treba skrbeti za zagotavljanje lastnih trajnih virov poslovnih sredstev;
- konkretno je treba pristopiti k odpravi vzrokov za izgube in pokritju izgub. S
pripravo kvalitetnih sanacijskih programov je treba preusmeriti organizacije
združenega dela v izgubah \/ proizvodne
programe, ki jim bodo dolgoročno zagotavljali ustrezen dohodkovni položaj. Za
pripravo, sprejem in izvrševanje sanacijskih programov so v organizacijah združenega dela še posebej odgovorni poslovodni in samoupravni organi.
Skupščina podpira vse aktivnosti,
sprejete v družbenopolitičnih organizacijah in skupnostih ter Gospodarski zbornici Slovenije za odpravo vzrokov izgub.
Z namenom, da se pri reševanju upošteva selektivni pristop za spodbuditev hitrejšega odpravljanja neproduktivnih in
neperspektivnih proizvodenj, moramo
čimprej proučiti možnosti razreševanja
posledic takih odločitev in njihov vpliv na
materialni položaj družbenih dejavnosti;
- vse oblike porabe je treba predvsem
s povečevanjem proizvodnje in dohodka
čimprej uokviriti v resolucijske zahteve
na podlagi sprejetih programov. To je še
zlasti nujno zato, ker stopnja rasti vseh
vrst porabe znatno presega stopnjo rasti
dohodka, precej manjša pa je tudi stopnja rasti akumulacije v združenem delu.
Nesorazmerno visoka osebna poraba terja najširšo aktivnost, ker sicer tudi do
konca leta ne bo možno uskladiti vseh
oblik porabe z resolucijo. Skupščina je
že večkrat opozarjala na ta neugodna
gibanja, ki pa se niso ustalila. Posebno
zaskrbljujoča so gibanja osebnih dohodkov, ki niso v funkciji doseganja rezultatov gospodarjenja in zaradi katerih je bil
sprejet zvezni zakon. V organizacijah, ki
tega ne sprejmejo, je treba uveljaviti

ukrepe družbenega varstva. Skupščina
poziva vse organizacije združenega dela
in druge Vejavnike, da nadaljujejo s prizadevanji, da bi se osebni dohodki razporejali v skladu z dohodkom ter istočasno
krepili vsi elementi delitve osebnih dohodkov po delu in rezultatih dela ter s
tem zagotavljali potrebno motivacijo
uspešnim kolektivom in dobrim delavcem. V organizacijah združenega dela je
treba zagotoviti realno izkazovanje dohodka in premoženja ter tudi na ta način
preprečiti prelivanje premoženja organizacij združenega dela v porabo. Pri tistih
organizacijah združenega dela, ki so
imele v izvozu izgubo zaradi spremenjenih ukrepov ekonomske politike, je treba
najti ustrezne rešitve za preprečitev demobilizacije delavcev in s tem nadaljevanja izvoznih aktivnosti;
- inflacijo moramo zmanjševati skozi
hitrejši razvoj na podlagi uveljavljanja
kvalitativnih dejavnikov gospodarjenja
ter z odpravljanjem temeljnih vzrokov inflacijskih gibanj. Pri tem je zelo pomembno, da z ustreznimi sredstvi in aktivnostmi vseh nosilcev družbene kontrole cen
preprečujemo skokovito naraščanje cen,
ki ni v skladu z dogovorjeno politiko cen,
ker to v mnogih primerih pomeni le kratkotrajno odpravljanje lastnih težav. Ne bi
smeli dopuščati, da se v pogojih visoke
inflacije izničijo vsi napori za boljše gospodarjenje, in sicer z rastjo produktivnosti, ekonomičnosti in rentabilnosti poslovanja;
- pospešiti je treba sprejetje planskih
aktov na vseh nivojih, pri čemer je treba
dati večji poudarek prestrukturiranju gospodarstva, kvaliteti in kadrovski politiki.
:
V okviru zborničnega mehanizma je treba nadaljevati z iskanjem kvalitetnih razvojnih programov, ki bodo na podlagi
kriterijev za prestrukturiranje gospodarstva v funkciji nadaljnjega gospodarskega razvoja.
III.
Skupščina poudarja, da tudi ob največji doslednosti in zavzetosti pri izpolnjeva-

nju vseh usmeritev in ukrepov, ki smo jih
sprejeli za uresničevanje ciljev letošnje
ekonomske politike in odpravljanje neugodnih gospodarskih gibanj v družbi,
še niso ustvarjeni pogoji za trajnejše odpravljanje vzrokov za težave v gospodarjenju in pri uveljavljanju večje poslovne
samostojnosti in samoupravne odgovornosti delavcev v organizacijah združenega dela pri upravljanju z družbenimi
sredstvi. Zato skupščina opozarja, da
morajo predlagatelji ukrepov, posebej pa
Zvezni izvršni svet, pravočasno pripraviti
in predlagati rešitve, ki bodo omogočale
stabilnejše pogoje gospodarjenja, večje
uveljavljanje ekonomskih kriterijev in
spodbud, popolnejše uresničevanje ciljev dolgoročnega programa ekonomske
stabilizacije in naših dolgoročnih razvojnih ciljev in nalog. Zagotavljati moramo,
da bo ekonomski položaj sleherne organizacije združenega dela ter družbenopolitičnih skupnosti, pa tudi vsakega delavca, v čim večji meri odvisen od dela in
rezultatov dela ter od uspešnosti upravljanja z družbenimi sredstvi. Ob analizi
učinkov sprejetih ukrepov in predlaganih
trajnejših rešitvah moramo zagotoviti, da
bodo pravočasno pripravljeni in sprejeti
pogoji gospodarjenja in ukrepi ekonomske politike za leto 1987.
Izpostaviti je treba odgovornost vseh
samoupravnih organov, vodstvenih in
poslovodnih organov za uresničevanje
resolucijskih ciljev in odgovornost organov družbenopolitičnih skupnosti tudi za
pravilnost ter pravočasnost predlaganja
ukrepov ekonomske politike in tekoče
spremljanje le-teh.
IV.
Skupščina SR Slovenije sprejema poročilo Izvršnega sveta o izvajanju resolucije o politiki uresničevanja družbenega
plana SR Slovenije za obdobje
1986-1990 v letu 1986. Pri tem nalaga
Izvršnemu svetu, da tekoče spremlja
uresničevanje sprejetih aktivnosti in po
potrebi predlaga dopolnitve. O tem naj
Skupščino SR Slovenije sproti obvešča.

UGOTOVITVE, STALIŠČA IN SKLEPI
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi gradiva »Družbenoekonomski položaj in
razvojne usmeritve elektrogospodarstva in premogovništva v SR Sloveniji«
Skupščina SR Slovenije je ob obravnavi gradiva »Družbenoekonomski položaj in razvojne usmeritve elektrogospodarstva in premogovništva v SR Sloveniji« na sejah Zbora združenega dela
in Zbora občin dne 18. julija 1986 na
podlagi 260. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejela naslednje
UGOTOVITVE, STALIŠČA IN
SKLEPE
l.
Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da
je o nekaterih razvojnih vprašanjih elektrogospodarstva in premogovništva ter o
uresničevanju družbenoekonomskih odnosov na tem področju že razpravljala ob
poročilu Izvršnega sveta Skupščine SR
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Slovenije o usklajevanju dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za
obdobje 1986-1990 in ob problematiki
uresničevanja družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje. Ugotavlja
tudi, da bo temeljita razprava o razvojnih
vprašanjih opravljena na problemski
konferenci Republiške konference SZDL
Slovenije o energetiki, na kateri bo dan
poseben poudarek vprašanjem ekologije
in varčne uporabe energije. Po opravljeni
javni rezpravi naj Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije v sodelovanju z ustreznimi
samoupravnimi interesnimi skupnostmi
poroča Skupščini SR Slovenije o skladnosti dogovora o temeljih družbenega
plana SR Slovenije za obdobje
1986-1990 in samoupravnega sporazu-

ma o temeljih plana Posebne samoupravne interesne skupnosti za elektrogospodarstvo in premogovništvo SR Slovenije
za obdobje 1986-1990 in kontinuiteti do
leta 1995 z ugotovitvami iz te razprave ter
po potrebi predlaga spremembe in dopolnitve teh aktov.
II.
Skupščina meni, da dohodkovni odnosi v elektrogospodarstvu in premogovništvu še vedno niso urejeni tako, da bi
delavci lahko ustrezno odločali o dohodku, ki ga pridobivajo. Zlasti so neurejeni
samoupravni sporazumi, ki urejajo pridobivanje in razporejanje skupnega prihodka. Poleg tega iz poročila Službe družbenega knjigovodstva izhaja, da v tekočem
razporejanju skupnega prihodka in doporočevalec

hodka prihaja do kršitev predpisov in samoupravnih aktov, vprašljiva pa je tudi
zakonitost odločitev samoupravnih organov. Ker se posamezni stroški ne izkazujejo pri subjektih, kjer dejansko nastajajo
oziroma na katere se nanašajo in ker
prihodek ni razporejen v skladu z opravljenim delom, temveč mnogokrat po trenutnih potrebah, tudi ni ustrezne stimulacije za bolj ekonomično poslovanje.
Oblikovanje cen v elektrogospodarstvu
in premogovništvu je potrebno urediti tako, da bodo s cenami pokriti potrebni
stroški vsaj za enostavno reprodukcijo.
Nujno pa moramo uveljaviti tudi združevanje sredstev za razširjeno reprodukcijo
po načelih vzajemnega in interesnega
združevanja. Ob tem pa Skupščina opozarja tudi na nujnost nadaljnjega izkoriščanja notranjih rezerv v gospodarjenju z
družbenimi sredstvi. Nujno se mora proučiti in po potrebi spremeniti nesmotrna
razdrobljenost organiziranja samoupravne, proizvodne in distribucijske mreže
elektrogospodarstva in premogovništva.
Skupščina tudi poudarja, da je potrebno oblikovanje sredstev za osebne dohodke in skupno porabo delavcev v teh
dejavnostih opraviti skladno z materialnimi možnostmi in z resolucijsko opredeljeno rastjo teh sredstev.
III.
1. Strokovne službe ter samoupravni
organi organizacij združenega dela s področja elektrogospodarstva in premogovništva morajo takoj pričeti s postopkom priprave takih samoupravnih sporazumov o pridobivanju in razporeditvi
skupnega prihodka, ki bodo omogočali,
da bodo delavci v teh organizacijah lahko dejansko samoupravno odločali o
ustvarjanju in razporejanju svojega dohodka. Ob tem je treba posebno pozornost posvetiti ureditvi teh razmerij z Nuklearno elektrarno Krško, ki mora v tem
sistemu, ob upoštevanju specifičnosti
njenega poslovanja, dobiti enak status
kot ostale proizvodne organizacije. V
zvezi s tem je potrebno urediti dohodkovne odnose tudi z elektrogospodarstvom
Hrvatske ter urediti sistem vračanja deviznih dolgov. Pri tem naj sodelujejo tudi
energetske skupnosti na republiški ravni
in Izvršni svet Skupščine SR Slovenije.
Strokovne službe elektrogospodarstva
in premogovništva ter energetskih skupnosti na republiški ravni naj na podlagi

elementov za cene, sprejetih v Skupnosti
jugoslovanskega elektrogospodarstva in
združenju premogovništva takoj začno s
pripravo kalkulacij potrebnih stroškov z
normativi in standardi s ciljem, da bo z
ekonomsko ceno električne energije in,
premoga zagotovljena gospodarna raba
energije ter poslovanje elektrogospodarstva in premogovništva na dohodkovnih
osnovah. Pri tem je treba celovito oceniti
sedanji tarifni sistem, še zlasti z vidika
cene energije za velike porabnike električne energije. Pri tem pa je potrebno
vzpostaviti mehanizme spodbud in prisile, ki bodo vse proizvajalce, distributerje
in porabnike motivirali, stimulirali in prisiljevali k racionalni proizvodnji, distribuciji in porabi energije.
2. Republiška energetska skupnost in
Posebna samoupravna interesna skupnost za elektrogospodarstvo in premogovništvo SR Slovenije naj do oktobra
1986 pripravita primerjavo letošnje energetske bilance z lansko s podrobno obrazložitvijo posameznih postavk, zlasti novih obveznosti.
3. Energetske skupnosti na vseh ravneh, izvajalske organizacije in njihove
strokovne službe ter pristojni upravni organi v občinah in republiki naj v skladu s
sprejetimi sklepi skupščine 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 SIS materialne
proizvodnje« nadaljujejo z ocenjevanjem
organiziranosti in v tem okviru zlasti ugotovijo možnosti racionalnejšega in manj
razdrobljenega organiziranja izvajalskih
organizacij in občinskih energetskih
skupnosti.
4. Organizacije združenega dela s področja elektrogospodarstva in premogovništva ter Posebna samoupravna interesna skupnost za eleketrogspodarstvo
in premogovništvo SR Slovenije morajo v
določenih rokih odpraviti nepravilnosti,
ki jih je ugotovila Služba družbenega
knjigovodstva ob pregledu zaključnih računov, Služba družbenega knjigovodstva
pa naj v mesecu oktobru 1986 skupščini
poroča o izvedbi sklepov, ki jih je v postopku pregleda izdala.
5. Organizacije združenega dela s področja elektrogospodarstva in premogovništva morajo uskladiti gibanje sred-

stev za osebne dohodke v letošnjem letu
z republiško resolucijo in z že sprejetim
zveznim interventnim zakonom. Skupščina pa priporoča, da se pri uporabi tega
zakona in v njegovem okviru upošteva
ekonomski položaj elektrogospodarstva
in premogovništva ter objektivne vzroke
zanj.
6. V okviru Posebne samoupravne interesne skupnosti za elektrogospodarstvo in premogovništvo SR Slovenije naj
uporabniki in izvajalci sprejmejo operativni program aktivnosti, s katerim naj bi
v roku treh let izboljšali družbenoekonomske odnose v elektrogospodarstvu in
premogovništvu, v tem okviru pa tudi obstoječe finančno-materialno stanje.
V operativni program aktivnosti za izboljšanje družbenoekonomskih odnosov
in v razvojne načrte elektrogospodarstva
in premogovništva je potrebno vgraditi
sistemske rešitve za postopno odpravljanje žarišč onesnaževanja pri pridobivanju energije, in sicer na način in v obsegu. ki ga bo opredelila jesenska problemska konferenca SZDL o energetiki.
7. Posebna .samoupravna interesna
skupnost za elektrogospodarstvo in premogovništvo SR Slovenije naj takoj ugotovi višino primanjkljaja v elektrogospodarstvu in naj sproži postopek za njegovo pokrivanje tako, da bodo to pokrivanje
zagotovili vsi porabniki po kriteriju porabe električne energije.
8. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
naj v skladu s svojo pristojnostjo nadzira
stanje na področju elektrogospodarstva
in premogovništva ter izvajanje teh sklepov in o tem sproti poroča Skupščini SR
Slovenije.
Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da
je uskladitev letošnje eneergetske bilance v Posebni samoupravni interesni
skupnosti za elektrogospodarstvo in premogovništvo SR Slovenije, določitev
skupnih elementov za cene v skupnosti
jugoslovanskega elektrogospodarstva in
združenju premogovništva ter na tej podlagi sprejete odločitve o podražitvah premoga in električne energije omogočila
začetek reševanja najbolj perečih vprašanj finančno-materialnega položaja
elektrogospodarstva in premogovništva
v SR Sloveniji. Kljub temu pa je treba
nadaljevati z razreševanjem vprašanja
zagotavljanja likvidnih sredstev za tekoče poslovanje ter zagotoviti ustrezne vire
pokrivanja trajnih obratnih sredstev.

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV
ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 18. 7. 1986
- Kdaj bomo združili samoupravne
aktivnosti za poenotenje nadomestil?
Skupina delegatov za gospodarstvo 27. okoliš iz občine
Krško je postavila naslednje
delegatsko vprašanje!
Splošno združenje prometa
Jugoslavije je na seji predsedstva panoge javnega
poročevalec

cestnega prometa dne 17. 3.
1986 sprejelo enotni cenik
prevoznih storitev v javnem
cestnem tovornem prometu
na območju SFRJ
Kljub enotnim cenikom plačujemo različne višine nado-

mestil za uporabo cest.
Navajamo podatke za 24
tonsko vozilo (prikoličar):
SR Slovenija
1,065.888 din
SR Hrvatska
317.440 din
SRBiH
121.479 din
SR Srbija
124.460 din
SR Makedonija
103.570 din
SR Črna gora
13.050 din
Kosovo
70.200 din
Vojvodina
136.690 din
Zneski povzeti po objavi Intertransporta obv. 622 od 8. 5.
. 1986.

Sprašujemo, kdaj bomo
združili samoupravne aktivnosti za poenotenje nadomestil, saj različna nadomestila
pri enotnem jugoslovanskem
tržišču predstavljajo neenak
položaj in možnost nelojalne
konkurence.
Na vprašanje je odgovoril
Peter Marn, namestnik predsednika Republiškega komiteja za promet in zveze:
Cestno gospodarstvo se je v
preteklem srednjeročnem ob7

dobju stalno soočalo s pomanjkanjem sredstev za kvalitetno vzdrževanje in obnavljanje cestne mreže. Izvajala so
se predvsem vzdrževalna dela
za zagotavljanje prevoznosti
cest, medtem ko sredstva za
obnavljanje cest in izboljševanje prometnotehničnih elementov cest niso bila zagotovljena. Premajhna vlaganja v
cestno infrastrukturo kot pomembnega dela družbenega
bogastva pa niso povzročila
samo njenega pospešenega
propadanja in s tem slabšanja
pogojev za varno odvijanje
cestnega prometa, ampak ta
postaja tudi vsfe resnejša ovira
za nemoteno odvijanje gospodarskih in družbenih aktivnosti. Kritičnost stanja cest se je
še posebej potrdila v preteklih
mesecih tega leta, ko so bile
nekatere ceste neprevozne in
začasno zaprte za promet. Prišlo je do motenj pri prevozih
delavcev na delo in do zaostrovanja družbeno-političnih odnosov in razmer v posameznih
okoljih.
Izhajajoč iz preteklih gibanj
in iz stališča, da količina porabljenega goriva razmeroma
najbolj realno odraža dejansko
uporabo cest, sta Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije in Republiški komite za promet in
zveze v preteklem letu večkrat
pcedlagala, da se dodatna
sredstva za cestno gospodarstvo zagotovi s povečanjem
deleža sredstev za ceste, vsebovanih v drobnoprodajni ceni
bencina in plinskega olja.
Hkrati sta predlagala, da se
njegova višina določi v relativnem deležu od cene pogonskih goriv in ne v absolutnem
deležu, kot je to urejeno sedaj.
Njune pobude je Zvezni izvršni
svet kot pristojni organ za oblikovanje cen nafte in naftnih
derivatov upošteval le delno in
še to s časovnim zamikom.
Zaradi vseh navedenih vzrokov je Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije podprl Skupnost
za ceste Slovenije v odločitvi,
da zagotovi dodatna sredstva
za vzdrževanje cest s povečanjem letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna
vozila in priklopna vozila, katerih določanje višine je v njeni
pristojnosti. Sklep o povečanju teh povračil je bil sprejet
na seji zbora uporabnikov

skupščine Skupnosti za ceste
Slovenije dne 17. decembra
1985. Pri določitvi višine povračil za posamezne kategorije
vozil je bil upoštevan princip,
naj za ceste plača več tisti, ki
jih tudi bolj uničuje. Poleg tega je progresivna rast povračil
za ceste glede na nosilnost
motornih vozil v skladu z opredelitvami v sprejetih dokumentih o prometni politiki. Te določajo, da je potrebno z ekonomskimi ukrepi zagotoviti preusmerjanje prevozov blaga, še
zlasti masovnejšega, iz cestnega na železniški promet ter racionalnejše izkoriščanje in razvoj kapacitet pri posameznih
izvajalcih cestnega prevoza, to
je v javnem cestnem prevozu, v
prevozu za lastne potrebe in
zasebnem prevozu.
Za celovitejšo in enotnejšo
ureditev sistema zagotavljanja
sredstev za ceste v vseh republikah in avtonomnih pokrajinah je Zvezni komite za promet in zveze na svoji 29. seji
dne 16. aprila 1986 obravnaval
in oblikoval predlog družbenega dogovora o virih sredstev
za vzdrževanje, rekonstrukcijo
in izgradnjo cest. Predvideni
podpisniki tega družbenega
dogovora so Zvezni izvršni
svet, izvršni sveti republik in
avtonomnih pokrajin in skupnosti za ceste republik in avtonomnih pokrajin. Z družbenim
dogovorom je poleg virov
sredstev za ceste (med katerimi je dan največji poudarek
sredstvom za ceste, vsebovanih v maloprodajni ceni bencina in plinskega olja) in načina
njihove revalorizacije določena tudi obveznost podpisnikov
družbenega dogovora, da postopno izenačijo tudi druge
oblike povračil za ceste. Za
obravnavana povračila za ceste, ki nedvomno pomenijo neenake pogoje poslovanja cestnih prevoznikov, je tako s
predlogom družbenega dogovora določeno, da se njihova
višina izenači v celotnem jugoslovanskem prostoru do leta
1990.
Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije bo' v nadaljnjem postopku sprejemanja in podpisovanja zgoraj omenjenega
družbenega dogovora podprl
predlagane rešitve in se tudi
zavzemal za njegovo čimhitrejšo sklenitev.

ZBOR OBČIN - 18. 7. 1986
- Objavljanje občinskih planskih aktov
v Uradnem listu
Skupina delegatov za zbor njice je biia na svoji seji dne
občin občine Slovenske Ko- 13. 6. 1986 seznanjena z vse8

bino dopisa Republiškega komiteja za zakonodajo z dne
19. 5.1986, s katerim so izvršni sveti skupščin občin opozorjeni, da so planski akti občine splošni akti in da kot taki
morajo, predno prično veljati,
biti objavljeni v uradnem glasilu občine. Občina Slovenske Konjice je opredelila kot
uradno glasilo občine Uradni
list SRS. Glede na ceno objave v Uradnem listu (stolpec
stane 9.785 din) ter na obsežnost planskih aktov (konkretno so v občini Slovenske Konjice smernice dolgoročnega
plana in dolgoročni plan ter
smernice
srednjeročnega
plana, dogovor o temeljih
plana in srednjeročni plan
napisani na 345 straneh ter
glede na dejstvo, da je 1 popisana stran približno 1 stolpec, ugotovili, da bo izpolnitev opozorila republiškega
komiteja za zakonodajo ter
objava
aktov
zahtevala
3,375.825 din.
Ob tem opozarjamo, da je
za pretekle plane ob veljavnosti iste Ustave i; leta 1974
zadostovalo, da so bili v
uradnih glasilih objavljeni samo sklepi o sprejemu planskega dokumenta.
Glede na navedeno vprašujemo:
1. Ali je Uradni list ob
splošno znanem pomanjkanju roto papirja sposoben zagotoviti objavo planskih dokumentov za vseh 25 občin,
ki Imajo Uradni list SRS,
opredeljen kot uradno glasilo
občine?
2. Ali je republiški komite
za zakonodajo predvidel finančne posledice svojega
opozorila?
3. Ali se bo za stroške objave planskih aktov povečala
dovoljena splošna poraba v
občinah?
Na vprašanje je odgovoril
Pavle Svete, namestnik predsednika republiškega komiteja
za zakonodajo:
Republiški komite za zakonodajo je ugotovil, da so nekatere občinske skupščine objavile v uradnem glasilu sklep
o sprejetju dolgoročnega plana občine, niso pa objavile
dolgoročnega plana. Glede na
to je z dopisom z dne 19/51986 opozoril izvršne svete
občinskih skupščin, da za veljavnost dolgoročnega plana
občine ne zadostuje, da je v
uradnem glasilu objavljen samo sklep o njegovem sprejetju, marveč mora biti objavljen
dolgoročni plan v celoti. Isto
velja za družbeni plan in druge planske akte občine. Dolgoročni plan, družbeni plan in
drugi planski akti družbeno-

političnih skupnosti so splošni
akti, ki morajo biti po 257. členu ustave SR Slovenije objavljeni v uradnem glasilu, preden začnejo veljati.
V zvezi s tem opozorilom je
skupina delegatov za zbor občin skupščine SR Slovenije iz
občine Slovenske Konjice postavila delegatsko vprašanje.
Skupina delegatov ugotavlja,
da bi objava planskih aktov
občine Slovenske Konjice za
dolgoročno in srednjeročno
obdobje v Uradnem listu SRS
stala 3,375.825 din. Ob tem
opozarja, da je za preteklo obdobje ob veljavnosti iste ustave zadostovalo, da so bili v
uradnem glasilu objavljeni samo sklepi o sprejetju planskih
aktov. Skupina delegatov postavlja naslednja vprašanja:
1. Ali je Uradni list SRS ob
splošno znanem pomanjkanju
roto papirja sposoben zagotoviti objavo planskih dokumentov za vseh 25 občin, ki imajo
Uradni list SRS opredeljen kot
uradno glasilo občine?
2. Ali je Republiški komite
za zakonodajo predvidel finančne posledice svojega
opozorila?
3. Ali se bo za stroške objave planskih aktov povečala
dovoljena splošna poraba v
občinah?
Na navedeno opozorilo Republiškega komiteja za zakonodajo sta podobno reagirala
tudi občinski komite za družbeno planiranje, gospodarstvo
in finance občine Koper in občinski komite za planiranje in
družbenoekonomski
razvoj
občine Litija. Oba postavljata
razen vprašanja visokih stroškov objave občinskih planskih aktov v uradnem glasilu
tudi vprašanje tehnične izvedbe objave kartografskega dela
dolgoročnega in družbenega
plana občine.
Izvršni svet skupščine SR
Slovenije daje naslednji odgovor na delegatsko vprašanje:
Vprašanje objave planskih
aktov
družbenopolitičnih
skupnosti v uradnem glasilu je
vprašanje
uresničevanja
ustavnosti in zakonitosti. Ti
akti imajo po svoji z ustavo in
zakoni določeni vsebini in
pravnih učinkih pravno naravo
splošnih aktov, ki morajo biti
po 257. členu ustave SR Slovenije objavljeni v uradnem
glasilu, preden začenjo veljati.
Tej ustavni zahtevi ni mogoče
zadostiti formalno z objavo
sklepov o njihovem sprejetju,
marveč mora biti v uradnem
glasilu objavljena vsebina teh
aktov. S planskimi akti družbenopolitičnih skupnosti se
usmerja in usklajuje proces
samoupravnega in družbeneporočevalec

ga planiranja, z njimi se določajo skupni interesi in cilji gospodarskega in družbenega
razvoja v družbenopolitični
skupnosti ter naloge in obveznosti organov, organizacij in
skupnosti za njihovo uresničevanje. Družbeni plani in letne
resolucije o politiki njihovega
uresničevanja so vsebinska
podlaga za izdajanje predpisov in ukrepov ekonomske
politike ter drugih predpisov
in ukrepov, s katerimi se uresničujejo z družbenim planom
določene naloge in razvbjni
cilji. Poseben pomen imajo po
novi prostorski zakonodaji
prostorske sestavine dolgoročnih in družbenih planov republike in občin. Te določajo
namensko rabo prostora, na
njihovi podlagi se uresničuje
razvoj dejavnosti v prostoru in
zagotavlja smotrna raba, izkoriščanje in varstvo zemljišč in
drugih dobrin splošnega pomena ter varstvo in izboljševanje človekovega okolja. Prostorske sestavine družbenega
plana občine so podlaga za
prostorske izvedbene akte ter
za izdajanje predpisov tn
upravnih aktov, ki imajo za
posledico prenehanje ali omejitev lastninske pravice in pravice uporabe na zemljiščih in
drugih stvareh v družbeni lastnini.
Po navedenem je Republiški
komite za zakonodajo v okviru
svoje pristojnosti utemeljeno
opozoril izvršne svete občinskih skupščin, da za veljavnost občinskih planskih aktov
ne zadostuje samo objava
sklepa o njihovem sprejetju,
ampak morajo biti ti akti v celoti objavljeni v uradnem glasilu. Vprašanje stroškov in

tehnične izvedbe objave je treba reševati z racionalno opredelitvijo vsebine teh aktov in
načina objave. Vsebina teh aktov se mora omejiti na sprejete usmeritve in odločitve ter
naloge in obveznosti organov,
organizacij in skupnosti. Iz nje
je treba izločiti vse tisto, kar
sodi v obrazložitev. Kartografski del dolgoročnega in družbenega plana občine pa je
mogoče objaviti kot posebno
prilogo uradnega glasila, za
katero se posebej zberejo naročila in se razmnoži v tolikšnem številu izvodov, kolikor je
naročil. Natančnejša pojasnila
glede opredeljevanja vsebine
planskih aktov in načina objave kartografskega dela dolgoročnega in družbenega plana
občine bosta dala občinskim
organom republiški komite za
družbeno planiranje in republiški komite za varstvo okolja
in urejanje prostora.
Na konkretna vprašanja
skupine delegatov je mogoče
odgovoriti naslednje:
1. Uradni list SRS bo zagotovil objavo planskih aktov
vseh občin, ki objavljajo svoje
predpise in splošne akte v tem
uradnem glasilu (27 občin).
2. Stroški objave občinskih
planskih aktov v uradnih glasilih nišo finančna posledica
opozorila republiškega komiteja za zakonodajo, ampak z
ustavo določene dolžnosti objave t6h aktov. Te stroške so
morale predvideti občinske
skupščine v občinskih proračunih in svojih finančnih načrtih.
3. Stroške objave občinskih
planskih aktov je potrebno zagotoviti v okviru dovoljene
proračunske poratfe.

- Zagotavljanje sredstev za pokojnine v
zveznem proračunu
Skupina delegatov občine ciranju federacije se sredstva
Slovenska Bistrica za delegi- za uresničevanje temeljnih
ranje delegatov v Zbor občin pravic borcev, vojaških vojnih
Skupščine SR Slovenije je za- invalidov in družin padlih borstavila naslednje delegatsko cev zagotavljajo v proračunu
federacije pod pogoji in na
vprašanje:
»V Delu smo pred kratkim način, ki jih določa zvezni zalahko prebrali članek pod na- kon. Sredstva, ki se nanašajo
slovom - v zveznem proraču- na pokojnine v smislu odredb
nu se obrača denar pokojnin- zakona o obveznostih federaskih skupnosti. — Tudi tu nas cije za pokojnine borcev, se
zanima, zakaj federacija svo- nakazujejo skupnostim pokojjih obveznosti do Skupnosti ninskega in invalidskega zavapokojninskega in invalidske- rovanja v SR in SAP, ki izplaga zavarovanja ne obrestuje, čujejo navedene pokojnine.
Sredstva za pokojnine se
če vemo, da si mora Skupnost najemati kredite po 65 skupnostim nakazujejo v
do 70% obrestni meri, da lah- akontacijah, dokončni obrako tekoče izplačuje pokoj- čun obveznosti federacije se
izvrši v zaključnem računu
nine?«
Na vprašanje je Izvršni svet skupnosti. Navedeni dokončni
Skupščine SR Slovenije po- obračun verificira proračunska inšpekcija Zveznega sesredoval naslednji odgovor:
V skladu z zakonom o finan- kretariata za finance. Akontaporočevalec

cija za leto 1986 je določena'
na podlagi zadnjega potrjenega obračuna obveznosti federacije.za leto 1983. Akontacije
se skupnostim nakazujejo v
dvanajstinah.
Ažurnost nakazovanja dvanajstin je odvisna od priliva
sredstev na žiro račun proračuna federacije. Proračun federacije za letošnje leto je razdeljen na dva dela, in sicer del
za financiranje JLA in del za
vse ostale namene, kamor sodijo tudi sredstva za pokojnine borcev. Naveden del za
ostale namene se financira v
višini 93% iz prispevkov SR in
SAP. To pomeni, da je predvsem od tekočega poravnavanja obveznosti SR in SAP do
zveznega proračuna odvisno
tudi nakazovanje sredstev
skupnostim pokojninskega in
invalidskega zavarovanja.
V obdobju januar-marec
1986 so SR in SAP od obveznosti v višini treh dvanajstin
nakazale le 60% sredstev ozi-

roma glede na letne obveznosti le 15,1%, kar je za 10 odstotnih točk nižje od enakomerne dinamike. Neizpolnjevanje obveznosti SR in SAP se
je nujno odrazilo tudi na izvrševanju dohodkov proračuna
za invalidsko borčevsko zaščito. V obdobju januar-marec
1986 je bilo nakazanih skupnostim le 7,7% sredstev, predvidenih v proračunu federacije
za leto 1986. Sredstva za te
namene so bila nakazana
predvsem skupnostim na območju nezadostno razvitih SR
in SAP Kosovo, kjer je materialna situacija dosti težja kot v
SR Sloveniji.
Kar se tiče obrestovanja, je
z zakonom o izvrševanju proračuna federacije določeno,
da se za neizvršene obveznosti federacije ne obračunavajo
obresti, prav tako kot se ne
obračunavajo zamudne obresti od nepravočasno plačanih
prispevkov SR i SAP zveznemu proračunu.

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR - 18. 7. 1986
- Kako je z vpisi mladoletnikov do 15
let starosti v potne in obmejne listine?
Franc Fašalek, delegat stalni obmejni propustnici so
Družbenopolitičnega zbora vpisani.«
Skupščine SR Slovenije je
Glede na povedano Izvršni
postavil naslednje delegat- svet sprašujem, ali gre za nesko vprašanje
usklajenost predpisov okrog
V skladu z 41. členom po- izdajanja maloobmejnih proslovnika Skupščine SR Slove- pustnic za prehod čez mejo
nije, Izvršnemu svetu Skupš- in ali ni sporazum med dvečine SR Slovenije postavljam ma državama, ki sta ga sklenaslednje delegatsko vpraša- nili in podpisali, najvišja oblinje: »Kako je z vpisi mlado- ka nekega dogovarjanja. V
letnikov do 15 let starosti v tem primeru potem morajo bipotne in obmejne listine?«
ti zvezni in republiški predpisi
podrejeni meddržavnim spoOBRAZLOŽITEV:
razumom. V citiranem sporaŠe pred približno 3 leti so zumu je namreč izrecno popri nas na občini v obmejne udarjeno v spremstvu »oseb«
propustnice vpisovali tudi in ne osebe, torej gre za
mladoletne osebe do 15 let - množino ne za ednino. Gre za
starosti tudi starim staršem, konkretne primere pri nas ob
to pomeni, da so vpisovali tu- meji, ko nekateri imamo sodi vnuke. Sedaj pri ponovnem rodnike v Avstriji in stari starpodaljšanju
maloobmejnih ši gredo na obisk in ostanejo
propustnic pa se je zataknilo, tam po nekaj dni, zakaj z njičeš da so lahko glede na na- mi ne bi šli tudi vnuki, če dovodila, ki so jih dobili dne 2. ma živijo na kmetiji na istem
2. 1984 od Republiškega se- gospodarstvu v enem gospokretariata za notranje zade- dinjstvu. Gre tudi za poglabve, mladoletne osebe vpisa- ljanje odnosov, za spoznavane samo pri starših mladolet- nje jezika in odprtost meje.
nikov, pri čemer je lahko mlaVem, da lahko mladoletne
doletnik vpisan v stalno ob- osebe dobijo samostojne potmejno propustnico obeh star- ne liste, vendar je to povezašev. Če pa pogledamo spora- no tudi z večjimi stroški, gre
zum med SFRJ in Republiko pa tudi zato, da si sami ne
Avstrijo o obmejnem prome- širimo administracije in birotu, ki je bil izdelan in podpi- kracije, če to ni nujno potrebsan 28. 9. 1967 pa drugi od- no. Zakaj ne bi nekaterih
stavek tretjega člena pravi stvari tudi poenostavili, če
tako: »Mladoletniki do 15 let nam predpisi, oziroma medstarosti lahko prestopijo dr- državni sporazumi to omogožavno mejo samo v sprem- čajo?
stvu tistih oseb, v katerih
Na vprašanje je Izvršni svet
9

Skupščine SR Slovenije posredoval naslednji odgovor:
Sporazum med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Republiko Avstrijo
o obmejnem prometu (mednarodne pogodbe in drugi sporazumi, št. 4/86) v drugem odstavku tretjega člena določa,
da smejo mladoletniki, do 15.
leta starosti, prekoračiti državno mejo le v spremstvu tistih
oseb v katerih stalne obmejne
prepustnice so vpisani. Sporazum nikjer bolj natančno ne
določa v čigave prepustnice
oziroma pri katerih osebah so
lahko vpisani mladoletniki do
15. leta.
Zakon o potnih listinah državljanov SFRJ (Ur. list SFRJ,
št. 30/79) v prvem odstavku 4.

člena med drugim določa, da ni star 14 let, potuje z otroso potne listine tudi potne li- škim potnim listom praviloma
stine, ki se izdajajo po medna- v spremstvu staršev. Če potuje
rodnih pogodbi. V drugem od- s kom drugim, mora imeti dostavku 1. člena je še določe- voljenje staršev oziroma skrbno, da se potna listina in vi- nika, potrjeno pri pristojnem
zum izdajata po določilih tega organu v republiki oziroma avzakona, če ni v mednarodni tonomni pokrajini. Ker v spopogodbi drugače določeno. V razumu ni nikjer določeno pri
prvem odstavku 17. člena iste- katerih osebah je lahko mlaga zakona pa je določeno, da doletnik vpisan v stalno obs potnim listom za začasno mejno prepustnico je RSNZ
prebivanja v tujini lahko potu- ob analogni uporabi omenjejejo tudi ožji družinski člani ti- nih določil zakona o potnih listega, ki mu je bil potni list stinah - stalna obmejna preizdan, če so vanj vpisana nji- pustnica je tudi potna listina,
hova imena in v njem naleplje- izdal 2. 2. 1984 navodilo o izne njihove fotografije in če vajanju sporazuma med SFRJ
potujejo skupaj s tistim, ki mu in Republiko Avstrijo o obmejje bil potni list izdan. V zad- nem prometu, v katerem je
njem odstavku istega člena je med drugim tudi določil, da
tudi določeno, da otrok, ki še so mladoletniki do 15. leta

lahko vpisani le v prepustnice
obeh staršev. Navodilo je usklajeno z Republiškim komitejem za mednarodno sodelovanje in predsednikom jugoslovanskega dela mešane komisije, ki je po drugem odstavku
21. člena sporazuma pooblaščena za razlago sporazuma.
Pripominjamo, da do sedaj
taka razlaga v praksi ni povzročala težav.
Glede na zgoraj navedeno
delegatsko vprašanje bo
RSNZ zaprosil mešano komisijo za razlago drugega odstavka 3. člena sporazuma. Če
bo komisija dala drugačno razlago bo RSNZ ustrezno spremenil svoje navodilo o izvajanju sporazuma.

PREDLOG ZAKONA
o

pogojih

stanovanj

za prodajo stanovanjskih
v družbeni

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 14. seji dne 30. 7.
1986 določil besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O POGOJIH ZA PRODAJO STANOVANJSKIH HIŠ IN STANOVANJ V DRUŽBENI LASTNINI,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 215.
člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. člena
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na
podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem zakonom se zaradi ohranitve vrednosti družbenega
premoženja ter zagotovitve družbenega nadzorstva nad prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini (v
nadaljnjem besedilu: stanovanjske hiše in stanovanja) urejajo
pogoji za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj.
Za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj se uporabljajo
predpisi o prometu z nepremičninami, kolikor s tem zakonom
ni drugače določeno.
Določbe tega zakona ne veljajo za prvo prodajo še nezasedenega novega stanovanja kot posameznega dela stavbe ali
nezasedene nove stanovanjske hiše.
2. POGOJI ZA PRODAJO STANOVANJSKIH HIŠ
IN STANOVANJ V DRUŽBENI LASTNINI
2. člen
Stanovanjske hiše in stanovanja se lahko prodajajo v skladu
z zakonom in samoupravnim splošnim aktom družbene
pravne osebe pod naslednjimi pogoji:
- kadar je izkazano, da je prodaja družbeno smotrna in
ekonomsko upravičena, zlasti v primerih, kadar gre za stanovanjske hiše in stanovanja, ki zahtevajo sorazmerno velike
vzdrževalne stroške, kadar je v stanovanjski hiši v družbeni
lastnini večina stanovanjskih enot v zasebni lasti in kadar gre
za posamezne stanovanjske hiše oziroma stanovanja izven
strnjenih območij mest in drugih neselij;
- če je zagotovljeno, da bo prodajalec kupnino vložil za
pridobitev novih stanovanjskih površin v družbeni lastnini;
- če je taka prodaja predvidena v programih družbenih
pravnih oseb za reševanje stanovanjskih vprašanj delavcev in
drugih delovnih ljudi ter občanov;
- da kupnina ni nižja od prometne vrednosti na dan prodaje, 'zračunane na podlagi enotne metodologije za izračun.

lastnini

hiš

in

(ESA-47)

določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Tomaž VUGA, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora,
- Maver JERKIĆ, namestnik predsednika Republiškega
komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora,
- Ladislav HORVAT, pomočnik predsednika Republiškega
komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora.
prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj;
- da kupec plača kupnino v celoti napozneje v 30 dneh po
potrditvi pogodbe.
Ne glede na določbo druge alinee prvega odstavka tega
člena lahko družbena pravna oseba proda stanovanjsko hišo
oziroma stanovanje, če s programom reševanja stanovanjskih
vprašanj ugotovi, da ni potrebe po novih stanovanjskih površinah, s pogojem, da vloži kupnino v poslovni sklad.
3. člen
Stanovanjske hiše in stanovanja se ne smejo prodati, če od
pridobitve uporabnega dovoljenja še ni preteklo 10 let.
Ne glede na starost in stopnjo dotrajanosti se stanovanjske
hiše oziroma stanovanja ne smejo prodati, kadar so te stanovanjske hiše ali stanovanja s srednjeročnim družbenim planom oziroma prostorskim izvedbenim aktom predvidene za
rušenje, prenovo oziroma spremembo namembnosti.
Pogodba, sklenjena v nasprotju s prejšnjima odstavkoma
tega člena, je nična.
4. člen
Družbene pravne osebe morajo program, s katerim so predvidele prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj predložiti samoupravni stanovanjski skupnosti najpozneje v 30 dneh po njegovem sprejemu, vendar pred sklepanjem pogodb.
Pogodbo o prodaji stanovanjske hiše ali stanovanja mora
prodajalec predložiti samoupravni stanovanjski skupnosti.
5. člen
Zasedena stanovanjska hiša ali stanovanje se lahko proda
samo imetniku stanovanjske pravice na tej stanovanjski hiši
ali stanovanju s pogodbo ob pogojih, ki jih določa ta zakon.
Pogodba, sklenjena v nasprotju s prejšnjim odstavkom tega
člena, je nična.
6. člen
Nezasedene stanovanjske hiše in stanovanja se prodajajo
' samo na javni dražbi.

pogodbeni stranki na nezakonitost pogodbe v 30 dneh od
predložitve pogodbe in ju pozove, da v 30 dneh po prejemu
opozorila odpravita pomanjkljivosti v pogodbi. Če pogodbeni
stranki v navedenem roku ne odpravita pomanjljivosti v
pogodbi, vloži javni pravobranilec tožbo na razveljavitev
pogodbe. Razveljavitev pogodbe se lahko zahteva v roku
enega leta od predložitve pogodbe javnemu pravobranilcu.
Če javni pravobranilec v 30 dneh po predložitvi pogodbe ne
potrdi pogodbe, niti ne opozori pogodbenih strank na nezakonitost pogodbe, se šteje, da je potrdil pogodbo.
Če javni pravobranilec meni, da je pogodba nična, vloži
tožbo za ugotovitev ničnosti pogodbe.
Če sodišče ne ugodi zahtevku za razveljavitev pogodbe, pa
kupnina še ni bila plačana, se kupnina določi po prometni
vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja na dan pravnomočnosti sodne odločbe.

Javna dražba se opravi ob pogojih in na način, ki jih določajo ta zakona in predpisi o prometu z nepremičninami.
Pogodba: sklenjena v nasprotju s prvim odstavkom tega
člena, je nična.
7. člen
Za pridobivanje sredstev za plačilo kupnine pri nakupu
stanovanjske hiše oziroma stanovanja veljajo enaki pogoji kot
za nova stanovanja.
Za plačilo kupnine se lahko uporabijo namenska sredstva
za stanovanjsko gradnjo organizacij združenega dela in
delovnih skupnosti ter združena sredstva za stanovanjsko
gradnjo pri samoupravni stanovanjski skupnosti samo v primeru, kadar kupec stanovanjske hiše oziroma stanovanja
nima ustrezno rešenega stanovanjskega vprašanja v skladu s
standardi in normativi posojilodajalca.

III. KAZENSKE DOLOČBE

8. člen
Izklicna cena za javno dražbo se določi najmanj v višini
prometne vrednosti stanovanjske hiše ali stanovanja iz četrte
alinee prvega odstavka 2. člena tega zakona
Pogodba o prodaji mora biti sklenjena najpozneje v 15 dneh
po opravljeni javni dražbi, sicer se šteje, da pogodba ni
sklenjena.

12. člen
Z denarno kaznijo najmanj 500.000 dinarjev se kaznuje za
gospodarski prestopek družbena pravna oseba, ki:
- denarna sredstva, pridobljena s prodajo stanovanjske
hiše ali stanovanja, uporabi v nasprotju z določbama druge
alinee prvega odstavka in drugega odstavka 2. člena tega
zakona;
. .
— namenska sredstva za stanovanjsko gradnjo organizacij
združenega dela in delovnih skupnosti ter združena sredstva
za stanovanjsko gradnjo pri samoupravni stanovanjski skupnosti uporabi v nasprotju z določbo 7. člena tega zakona;
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 dinarjev se kaznuje za
gospodarski prestopek iz prvega odstavka tega člena tudi
odgovorna oseba družbene pravne osebe.

9. člen
Republiški upravni organ, pristojen za stanovanjsko gospodarstvo, predpiše v roku 30 dni po uveljavitvi tega zakona
enotno metodologijo za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj. Metodologija vsebuje zlasti naslednje elemente: vrednost stavbnega zemljišča, sorazmerni del
stroškov urejanja stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti ter napravami, gradbeno vrednost stanovanjske
hiše oziroma stanovanja in stroške zunanje ureditve.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

10. člen
Pogodbo o prodaji stanovanjske hiše ali stanovanja mora
prodajalec skupaj z dokumentom o določitvi prometne vrednosti, programom reševanja stanovanjskih vprašanj in samoupravnim splošnim aktom, ki določa pogoje za prodajo stanovanjske hiše ali stanovanja, predložiti v 30 dneh po sklenitvi
pogodbe pristojnemu javnemu pravobranilcu v presojo.
Brez potrditve pristojnega javnega pravobranilca sodišče
ne sme overiti podpisov na pogodbi in ne izvesti pogodbe v
zemljiški knjigi.

13. člen
Pogodba, ki do uveljavitve tega zakona ni bila predložena
pristojnemu javnemu pravobranilcu, se presoja po določbah
tega zakona.

11. člen
Če javni pravobranilec meni, da so bile kršene določbe tega
zakona ali splošnega akta družbene pravne osebe, opozori

15. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SR Slovenije.

14. člen
Ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o pogojih za
prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini
(Uradni list SRS, št. 13/74).

OBRAZLOŽITEV
zasebni lasti, posamezne starejše stanovanjske hiše oziroma
stanovanja izven strnjenih območij mest in drugih naselij, za
katere družbeno pravna oseba izkaže ekonomsko upravičeSkupščina SR Slovenije je dne 18. 7. 1986 na sejah vseh
nost in smotrnost prodaje;
treh zborov obravnavala predlog za izdajo zakona o pogojih
- prodaja stanovanjskih hiš in stanovanj mora biti predviza prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini z
dena v programih družbeno pravnih oseb za reševanje stanoosnutkom zakona ter ga sprejela. Zbori Skupščine SR Slovevanjskih vprašanj delavcev in drugih delovnih ljudi in obnije so zadolžili Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, da naj se
čanov;
pri pripravi predloga zakona ustrezno upoštevajo pripombe,
- prodajalec mora zagotoviti, da bo kupnino vložil za pripredlogi in mnenja, dane v delovnih telesih zborov in v razpradobitev novih stanovanjskih površin v družbeni lastnini;
vah na sejah zborov Skupščine SR Slovenije.
- kupnina na dan prodaje ne more biti nižja od prometne
Pri pripravi predloga zakona je predlagatelj proučil in
vrednosti izračunane na podlagi enotne metodologije za izraustrezno upošteval pripombe delovnih teles Skupščine, predčun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj v družloge in stališča skupin delegatov ter naslednje usmeritve, ki
beni lastnini;
sta jih sprejela Zbor združenega dela in Zbor občin na podlagi
razprave in stališč Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR
- stanovanjske hiše in stanovanja v družbeni lastnini se
Slovenije:
lahko prodajajo na podlagi splošnih pogojev za kreditiranje
- Stanovanjske hiše in stanovanja v družbeni lastnini naj
nakupa novih stanovanjskih hiš in stanovanj;
se prodajajo pod pogoji, ki so določeni v zakonu in samou- za plačilo kupnine se lahko uporabijo namenska sredpravnih splošnih aktih družbeno pravnih oseb. Praviloma pa
stva za stanovanjsko gradnjo organizacij združenega dela in
naj se prodajajo tiste stanovanjske hiše in stanovanja, ki ne
delovnih skupnostih ter združena sredstva za stanovanjsko
zagotavljajo smotrnega gospodarjenja zlasti take, ki zahtegradnjo pri samoupravni stanovanjski skupnosti samo v privajo visoke stroške vzdrževanja ter stanovanja v stanovanjski
meru, kadar kupec stanovanjske hiše ali stanovanja v družhiši v družbeni lastnini, v kateri je večina stanovanjskih enot v
11
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beni lastnini nima ustrezno rešenega stanovanjskega vprašanja v skladu s standardi in normativi posojilodajalca;
- program prodaja stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini morajo družbeno pravne osebe posredovati
samoupravni stanovanjski skupnosti v 30 dneh po njegovem
sprejemu, vendar pred sklenitvijo pogodbe;
- zasedena stanovanjska hiša ali stanovanje v družbeni
lastnini se lahko proda samo imetniku stanovanjske pravice
na tej stanovanjski hiši ali stanovanju in to s pogodbo o
pogojih, ki jih določa zakon;
- enotna metodologija za izračun prometne vrednosti stanovanjske hiše ali stanovanja mora vključevati zlasti naslednje elemente: vrednost stavbnega zemljišča, sorazmerni delež
stroškov urejanja stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti ter napravami, gradbeno vrednost stanovanjske
hiše oziroma stanovanja in stroške zunanje ureditve;
- pogodbo o prodaji stanovanjske hiše ali stanovanja v
družbeni lastnini mora prodajalec predložiti samoupravni stanovanjski skupnosti. Skupaj z ustreznimi dokumenti oziroma
samoupravnimi splošnimi akti pa tudi pristojnemu javnemu
pravobranilcu v presojo;
- sodišče ne sme overiti podpisov na pogodbi in ne izvesti
vpisa pogodbe v zemljiško knjigo brez potrditve pravobranilca. Smiselno naj se uporabijo določbe 6. člena veljavnega
zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v
družbeni lastnini;
- v zakonu je treba našteti ničnostne razloge;
- sankcionirati je potrebno kršitve zakonskih določb tega
zakona glede stopnje družbene nevarnosti tudi z gospodarskimi prestopki;
- v zakonu je treba določiti, da niso predmet prodaje
stanovanjske hiše ali stanovanja, pri katerih še ni preteklo 10
let od pridobitve uporabnega dovoljenja; proučiti je potrebno
tudi primernost tega roka;
- skupaj s predlogom zakona naj predlagatelj predloži
delovnim telesom zborov Skupščine SR Slovenije tudi
delovno zasnovo metodologijo za izračun prometne vrednosti.
V skladu z razpravami je v prvem poglavju med splošnimi
določbami sprejeto stališče, da se z zakonom zaradi ohranitve
vrednosti družbenega premoženja in zagotovitve družbenega
nadzora pri prodaji stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni
lastnini urejajo pogoji za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj. Tako oblikovana določba za razliko od prvotnega besedila ne vključuje ideje o ohranjanju obsega družbenega stanovanjskega sklada stanovanjskih hiš in stanovanj, ker tega
cilja praktično ni mogoče uresničiti. S kupnino od prodaje
stanovanjskih hiš in stanovanj namreč ni mogoče zagotoviti
ustreznega nakupa enakega števila stanovanjskih hiš in stanovanj glede na površino, temveč samo odgovarjajočo protivrednost.
Predlagatelj je v II. poglavju pod naslovom Pogoji za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini v 2.
členu na podlagi predlogov k osnutku zakona, podrobneje
določil pogoje, pod katerimi se lahko prodajajo stanovanjske
hiše in stanovanja v družbeni lastnini. Tako se praviloma
lahko prodajajo stanovanjske hiše in stanovanja, kadar je to
družbeno smotrno in upravičeno, zlasti v primerih kadar gre
za stanovanjske hiše in stanovanja, ki zahtevajo sorazmerno
velike vzdrževalne stroške, kadar je večina stanovanjskih enot
v zasebni lasti in kadar gre za posamezne stanovanjske hiše
oziroma stanovanja izven strnjenih območij mest in naselij.
Prodaja stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini
mora biti sprejeta v programih reševanja stanovanjskih vprašanj družbenih pravnih oseb.
Prodajalec bo moral kupnino, dobljeno s prodajo stanovanjskih hiš oziroma stanovanj v družbeni lastnini, nameniti
za nakup nove stanovanjske hiše ali stanovanj v družbeni
lastnini oziroma za pridobitev novih stanovanjskih površin v
okviru prenove ali rekonstrukcije obstoječega stanovanjskega sklada v družbeni lastnini. Zakon tudi določa, da družbena pravna oseba ne glede na to določbo, proda stanovanjsko hišo oziroma stanovanje v družbeni lastnini, če s programom reševanja stanovanjskih vprašanj ugotovi, da ni potrebe
po novih stanovanjskih površinah, s pogojem, da kupnino
vloži v poslovni sklad. Tak način prodaje pride v poštev le pri
organizacijah združenega dela in delovnih skupnostih, ki
nimajo nikakršnih potreb po pridobivanju novih stanovanj12

skih površin. S tem, ko se sredstva kupnine vložijo v poslovni
sklad je upoštevano tudi načelo po nezmanjšani vrednosti
družbenega premoženja pri prometu z nepremičninami v
družbeni lastnini.
Med pogoji za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v
družbeni lastnini je predlagatelj upošteval tudi mnenje, da se
izračun prometne vrednosti na dan prodaje spremeni tako, da
je v drugem členu določil, da se prometna vrednost ob sklenitvi pogodbe izračuna na podlagi enotne metodologije, ki je
osnova za sklenitev pogodbe o prodaji stanovanjskih hiš in
stanovanj v družbeni lastnini, kadar se ta prodaja z neposredno pogodbo.
Osnutek zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in
stanovanj v družbeni lastnini je v prehodnih določbah prepovedal uporabo sredstev sklada skupne porabe dokler družbeno pravne osebe ne bi uskladile svojih splošnih aktov z
določbami tega zakona, razen v primerih, ko kupec nima
ustrezno rešenega stanovanjskega vprašanja. Večinsko mnenje na razpravah, na sejah delovnih teles in zborov Skupščine
je bilo, da je treba z zakonom prepovedati uporabo sredstev
sklada skupne porabe in združenih sredstev pri samoupravni
stanovanjski skupnosti za plačilo kupnine. Predlagatelj je
upošteval to stališče tako, da je v 7. členu predloga zakona
vgradil določbo, po kateri veljajo za plačilo kupnine pri
nakupu stanovanjskih hiš oz. stanovanj v družbeni lastnini
enaki pogoji kot za ustrezna nova stanovanja. Namenska
sredstva za stanovanjsko gradnjo organizacij združenega
dela in delovnih skupnosti ter združena sredstva za stanovanjsko gradnjo pri samoupravni stanovanjski skupnosti pa se za
plačilo kupnine lahko uporabijo samo v primeru, kadar kupec
stanovanjske hiše oziroma stanovanja v družbeni lastnini
nima ustrezno rešenega stanovanjskega vprašanja v skladu s
standardi in normativi posojilodajalca.
V razpravi je bila sprejeta tudi pripomba, da je potrebno bolj
zavezujoče opredeliti vlogo samoupravne stanovanjske skupnosti pri prodaji stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni
lastnini. Predlagatelj je to upošteval in v predlogu določneje
uredil vlogo samoupravne stanovanjske skupnosti. Tako
morajo sedaj družbene pravne osebe v skladu s 4. členom
zakona svoj program, s katerim so predvidele prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini, posredovati
samoupravni stanovanjski skupnosti, najkasneje v 30 dneh po
njegovem sprejetju, vendar pred sklenitvijo pogodbe. Ravno
tako mora družbena pravna oseba pogodbo o prodaji stanovanjske hiše ali stanovanja v družbeni lastnini predložiti pristojni samoupravni stanovanjski skupnosti. Samoupravna
stanovanjska skupnost je po zakonu o stanovanjskem gospodarstvu zadolžena skupaj s skupnostmi stanovalcev za gospodarjenje s stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini v okviru
tega pa tudi za vodenje evidence o stanovanjskem skladu in
za politiko gospodarjenja s sredstvi stanarjn in najemnin.
Določba iz osnutka zakona, ki je v 10. členu določala, da
metodologijo za izračun prometne vrednosti predpiše republiški upravni organ, pristojen za stanovanjsko gospodarstvo,
je v predlogu zakona na podlagi predlogov iz razprav na
delovnih telesih in zborih Skupščine SR Slovenije, natančneje
opredeljena in vsebuje tudi nekatere elemente, ki so obvezni
sestavni del metodologije. Predlagatelj se tudi zavezuje, da bo
metodologijo za izračun prometne vrednosti predpisal v roku
30 dni po uveljavitvi tega zakona.
V razpravah je bilo tudi opozorjeno na nejasno dikcijo
besedila 6. člena osnutka zakona, zato je predlagatelj pristopil k preciznejšemu oblikovanju besedila te določbe. Tako 5.
člen predloga določa, da se zasedena stanovanjska hiša ali
stanovanje v družbeni lastnini lahko proda samo imetniku
stanovanjske pravice na tej stanovanjski hiši ali stanovanju in
to s pogodbo ob pogojih, ki jih določa ta zakon. Predlagatelj
je na podlagi usmeritev iz razprave opredelil ničnost pogodbe
v primeru, kadar bi družbeno pravne osebe prodale zasedene
stanovanjsko hišo ali stanovanje nekomu, ki ne bi bil imetnik
stanovanjske pravice na prodanem stanovanju z neposredno
pogodbo. S to določbo se zagotavlja imetniku stanovanjske
pravice z Ustavo SRS zagotovljena trajna pravica uporabljati
stanovanje za zadovoljevanje osebnih družinskih potreb. Prodaja zasedenih stanovanj na javni dražbi bi povzročila mnogo
zapletov zlasti, glede zagotavljanja nadomestnega stanovanja
za imetnika stanovanjske pravice na stanovanjski hiši oziroma
poročevalec

stanovanju, potem ko bi to prešlo v zasebno lastnino kupca
stanovanja.
Ravno tako predlog zakona opredeljuje ničnost tiste
pogodbe, ko bi nezasedeno stanovanjsko hišo ali stanovanje
v družbeni lastnini družbena pravna oseba prodala neposredno s pogodbo in ne na javni dražbi.
Med ničnostnimi razlogi predlog zakona predvideva tudi
primere, ki bi družbeno pravna oseba prodala stanovanjsko
hišo oziroma stanovanje v družbeni lastnini, ki je s srednjeročnim družbenim planom oziroma prostorskim izvedbenim
aktom predvidena za rušenje, prenovo oziroma spremembo
namembnosti in v primeru, ko od pridobitve uporabnega
dovoljenja stanovanjske hiše oziroma stanovanja še ni preteklo vsaj 10 let.
Predlagatelj meni, ne glede na različna mnenja in stališča,
ki so bila izrečena v razpravi ob osnutku zakona glede starosti
stanovanjske hiše oziroma stanovanja, ki se sme prodati, da je
10 letna doba primerna rešitev predvsem iz razloga, ker v
prvih 10 letih uporabe stanovanjske hiše in stanovanja ni
večjih vzdrževalnih stroškov in tako ostaja pri teh hišah sorazmerno več sredstev za vzajemno gospodarjenje s stanovanjskimi hišami in stanovanji v družbeni lastnini v okviru celotnega stanovanjskega sklada, katerega ima na skrbi za gospodarjenje samoupravna stanovanjska skupnost v posamezni
občini. Po izkustvenih normah pa po preteku 10 letne eksploatacije stanovanjskih hiš in stanovanj, stroški vzdrževanja
občutno naraščajo tako, da se pri sedanji višini stanarine, ki
ne pokriva enostavne reprodukcije, stanarina skoraj v celoti
uporabi za vzdrževanje stanovanjske hiše oziroma stanovanja, v katerem se pobira. Tudi glede do opredelitve od kdaj
začne teči 10 letni rok so bila različna mnenja. Prevladalo in
podprto je stališče, da naj se šteje ta rok od pridobitve

uporabnega dovoljenja. Namreč vsi stanovanjski objekti v
družbeni lastni, ki so bili zgrajeni pred 10 in manj leti, morajo
imeti uporabno dovoljenje, torej ne more biti dvoma, da je ta
rok mogoče uradno dokumentirati in ne more povzročiti
sporov.
Predlagatelj je upošteval tudi mnenje iz razprave, da se
glede na družbeno nevarnost in specifičnost prodaje stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini dosedanje kazenske določbe, kvalificirane kot prekrški, prekvalificirajo v
gospodarske prestopke, s tem pa se zviša tudi višina kazni.
Predlog zakona ohranja že v osnutku zakona določeno kazen
za družbeno pravno osebo in odgovorno osebo družbene
pravne osebe, ki bi denarna sredstva, dobljena s prodajo
stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini uporabila v
nasprotju z določbami tega zakona. Na novo pa predlog
določa, da se za gospodarski prestopek kaznuje družbena
pravna oseba in odgovorna oseba družbene pravne osebe, ki
bi namenska sredstva za stanovanjsko gradnjo organizacij
združenega dela in delovnih skupnosti ter združena sredstva
za stanovanjsko gradnjo pri samoupravni stanovanjski skupnosti uporabila v nasprotju z določbami zakona.
Predlog ob upoštevanju pripomb, danih v zborih Skupščine
SR Slovenije na novo ureja pristojnosti javnega pravobranilstva v primeru kršitve določb tega zakona aH splošnega akta
družbene pravne osebe. Razpravljalci so bili mnenja, da ni
dovolj če zakon le napotuje na določbe zakona o prometu z
nepremičninami, ampak so menili, da naj bi ta zakon tudi
določal pristojnosti javnega pravobranilca. Predlagatelj je
zato upošteval te pripombe in je v predlogu zakona določeno,
da javni pravobranilec vlaga tudi tožbo na ugotovitev ničnosti
pogodbe in razveljavitev pogodbe ter vrnitev stanovanjske
hiše oziroma stanovanja v družbeno lastnino.

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
o spremembi

zakona o Slovenski

akademiji znanosti
predlogom

in

s

zakona (ESA-80)

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 14. seji dne 30.
7. 1986 določil besedilo:
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBI
ZAKONA O SLOVENSKI AKADEMIJI ZNANOSTI IN UMETNOSTI S PREDLOGOM ZAKONA,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
215. člena, 266., 267. in 312. člena poslovnika Skupščine
SR Slovenije.
Ker gre pri navedenem zakonu za manj zahtevno spremembo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga

I. Ustavna podlaga za izdajo zakona
Ustavna podlaga za izdajo zakona o Slovenski akademiji
znanosti in umetnosti je podana v 13. točki prvega odstavka
321. člena ustave SR Slovenije, po kateri je republika pristojna, da z zakonom uredi sistem raziskovalne in kulturne
dejavnosti.
II. Ocena stanja in razlogi za spremembo zakona
Slovenska akademija znanosti in umetnosti je dala pobudo
za spremembo 29. člena zakona o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti (Uradni list SRS, št. 30/80). Omenjeni člen
zakona o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti določa,
da skupščina Slovenske akademije znanosti in umetnosti
poročevalec

umetnosti

Skupščini SR Slovenije, da ga sprejme po skrajšanem
postopku.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije določil, da bosta kot njegova predstavnika pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovala:
- Vladimir KAVČIČ, član Izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za kulturo,
- Vesna ČOPIČ, pomočnica predsednika Republiškega
komiteja za kulturo.

sklepa veljavno, če ji prisostvuje večina rednih in dopisnih
članov in da skupščina sklepa z večino glasov prisotnih rednih in dopisnih članov, razen pri sprejemanju statuta, volitvah
članov Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter pri
volitvah predsednika, podpredsednikov in glavnega tajnika
Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ko sklepa z
večino vseh rednih in dopisnih članov.
V skladu z izkušnjami v dosedanjem delu skupščine Slovenske akademije znanosti in umetnosti je Slovenska akademija
znanosti in umetnosti predlagala, da bi se prisotnost v zvezi z
veljavnostjo sklepanja na skupščini Slovenske akademije znanosti in umetnosti zmanjšala za število tistih članov, ki stalno
bivajo v tujini ter tistih članov, ki zaradi bolezni, daljše odsotnosti in drugih vzrokov že leto dni ali dlje niso sodelovali pri
delu Slovenske akademije znanosti in umetnosti, kolikor ti
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člani niso prišli na skupščino. Položaj članov Slovenske akademije znanosti in umetnosti in njihova struktura je namreč
toliko različna od položaja delegatov v organih upravljanja
drugih organizacij in skupnosti, da opravičuje predlagani
način odločanja v skupščini Slovenske akademije znanosti in
umetnosti, ki se sicer razlikuje od običajnega.

vprašanje načina sklepčnosti in odločanja v skupščini in na ta
način ustvarila pogoje za nemoteno delovanje skupščine Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

III. Predlagana rešitev

Za izvedbo zakona ne bo treba zagotoviti finančnih sredstev
iz republiškega proračuna prav tako pa ne bodo nastale
materialne obveznosti za republiko, občine, organizacije
združenega dela in druge samoupravne organizacije in skupnosti ter za občane. Izvajanje zakona ne bo terjalo dodatnih
administrativno-strokovnih in drugih opravil, pač pa bo
morala Slovenska akademija znanosti in umetnosti pripraviti
dopolnitev statuta Slovenske akademije znanosti in umetnosti
v smeri predlagane pobude in jo skladno z določbo drugega
odstavka 12. člena zakona o slovenski akademiji znanosti in
umetnosti po sprejemu na skupščini Slovenske akademije
znanosti in umetnosti, poslati v potrditev Skupščini SR Slovenije.

Slovenska akademija znanosti in umetnosti je družbena
pravna oseba s pravicami in dolžnostmi, ki jih določajo
ustave, zakon in statut. Njen položaj in naloge določa zakon,
statut pa njeno organizacijo, način dela in upravljanja. Kot
samoupravna organizacija lahko način odločanja v skupščini
Slovenije akademije znanosti in umetnosti uredi tudi v svojem
statutu. Zato Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da ni
potrebno, da ta vprašanja ureja zakon in predlaga, da se 29.
člen zakona o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti črta.
Upoštevajoč posebnosti svojega dela bo Slovenska akademija znanosti in umetnosti v svojem statutu lahko uredila

IV. Finančne in druge posledice

PREDLOG ZAKONA
o spremembi zakona o Slovenski akademiji znanosti in
umetnosti
1. člen
29. člen zakona o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti (Uradni list SRS, št. 30/80) se črta

Ta

SRS.

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

OBRAZLOŽITEV
Skupščina Slovenske akademije znanosti in umetnosti je
ga uredi Slovenska akademija znanosti in umetnosti v svojem
predložila Skupščini SR Slovenije pobudo za spremembo
statutu,
saj organizacijo, način dela in upravljanja Slovenske
oziroma dopolnitev 29. člena zakona o Slovenski akademiji
akademije
znanosti in umetnosti določajo v skladu z zakonom
znanosti in umetnosti (Uradni list SRS, št. 30/80) vtem smislu,
o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti statut in drugi
da bi se prisotnost v zvezi z veljavnostjo sklepanja na skupšsamoupravni splošni akti Slovenske akademije znanosti in
čini Slovenske akademije znanosti in umetnosti zmanjšala za
umetnosti.
število tistih članov, ki stalno bivajo v tujini in tistih članov, ki
S predlogom zakona o spremembi zakona o Slovenski
zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali drugih tehtnih razlogov
akademiji znanosti in umetnosti se zato predlaga črtanje 29.
ne morejo sodelovati pri delu Slovenske akademije znanosti
člena. Na ta način bodo ustvarjeni pogoji za nemoteno deloin umetnosti, kolikor ti člani niso prišli na skupščino.
vanje
skupščine Slovenske akademije znanosti in umetnosti,
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je mnenja, da ni
saj
bo
le-ta lahko v svojem statutu, upoštevajoč posebnosti
potrebno, da vprašanja načina odločanja v skupščini Slovensvojega dela, uredila vprašanje načina sklepčnosti in odločaske akademije znanosti in umetnosti ureja zakon, ampak naj
nja v skupščini Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

ANALIZA
izvajanja zakona o cestah
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 14. seii dne 30.
7. 1986 obravnaval:
- ANALIZO IZVAJANJA ZAKONA
O CESTAH,
ki vam jo pošiljamo v obravnavo na podlagi 222. člena
poslovnika Skupščine SR Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
UVOD
Ustava SR Slovenije določa, da se razmerja skupnega
pomena za delovne ljudi in občane pri gospodarjenju z javnimi cestami uredijo z zakonom ter da se poseben družbeni
interes pri upravljanju, graditvi, rekonstrukciji, vzdrževanju in
varstvu teh cest ter zagotavljanju sredstev za te namene
uresničuje v okviru samoupravnih interesnih skupnosti za
ceste. Skladno z navedenimi ustavnimi določbami je Skupš14
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in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije določil, da bosta kot njegova predstavnika pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovala:
- Milan JELENC, član Izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za promet in zveze,
- Peter MARN, namestnik predsednika Republiškega
komiteja za promet in zveze.
čina SR Slovenije na zasedanjih zborov dne 16. decembra
1981 sprejela zakon o cestah (Uradni list SRS, štev. 38/81, v
nadaljevanju zakon), ki je omogočil uveljavljanje in razvoj
ustavno opredeljenih družbenoekonomskih odnosov na
področju gospodarjenja s cestami in določil temeljna načela
samoupravne organiziranosti v cestnem gospodarstvu. V
skladu s pooblastili zakona je Republiški komite za promet in
zveze izdal tudi potrebne podzakonske oziroma izvršilne
predpise.
poročevalec
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Z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o cestah
(Uradni list SRS, štev. 7/86), ki sta ga zbora Skupščine SR
Slovenije sprejela dne 12. februarja 1986, je bila usklajena
višina denarnih kazni za gospodarske prestopke in prekrške
po tem zakonu z novelama zveznega zakona o gospodarskih
prestopkih in republiškega zakona o prekrških ter spremenjena opredelitev sestavnih elementov ceste. Slednja sprememba zakona je bila potrebna zato, ker se je v praksi zaradi
različnega tolmačenja pojma ceste pojavil problem razmejevanja površin in objektov, ki še sodijo v cesto in so predmet
gospodarjenja organizacij za vzdrževanje in varstvo cest, od
tistih, s katerimi naj bi upravljalo komunalno gospodarstvo.
Ob sprejemanju sprememb in dopolnitev zakona je delegat
iz občine Domžale v svoji razpravi v Zboru občin Skupščine
SR Slovenije zaključil, da bi ob temeljitejšem analiziranju
njegovega izvajanja bile le-te gotovo še številnejše. Pobudo
delegata je zbor potrdil s sklepom, da Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije pripravi celovito analizo izvajanja zakona o
cestah s predlogi ukrepov za izboljšanje stanja na tem področju.
Po sprejetju zakona je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
vsako leto obravnaval poročilo o njegovem izvajanju ter sprejemal sklepe in priporočila posameznim nosilcem nalog za
doslednejše uresničevanje zakonskih določb. Prvo od poročil
je v decembru 1982 obravnavala tudi Skupščina SR Slovenije.
V poročilih o izvajanju zakona v letu 1982 in v letu 1983 so bili
prikazani predvsem ukrepi in aktivnosti za čimprejšnjo uresničitev zakonskih določb o samoupravni organiziranosti cestnega gospodarstva ter o samoupravnem sporazumevanju o
vzdrževanju in varstvu cest po načelih svobodne menjave dela
za plansko obdobje 1983-1985. V poročilu o izvajanju zakona
v letu 1984 pa je bil večji poudarek dan oceni doseženih
rezultatov, pomanjkljivostim in težavam v dotedanjem uresničevanju temeljnih zakonskih rešitev glede gospodarjenja s
cestami.
Za pripravo te analize izvajanja zakona o cestah s predlogi
ukrepov za izboljšanje stanja na tem področju je Republiški
komite za promet in zveze kot nosilec naloge izvedel anketo o
primernosti zakonske ureditve gospodarjenja s cestami med
vsemi skupnostmi za ceste, organizacijami združenega dela v
cestnem gospodarstvu in upravnimi organi, pristojnimi za
promet v družbenopolitičnih skupnostih. Z njo so bila pridobljena različna mnenja o tem, katere zakonske določbe bi bilo
potrebno spremeniti oziroma dopolniti in zakaj. Zato je po
izvedeni anketi komite organiziral še tematska posvetovanja o
tistih najpomembnejših sklopih vprašanj, za katera so anketirani subjekti menili, da so glavna ovira hitrejšemu in doslednejšemu uveljavljanju zakonskih določil. Pri izdelavi analize
so nadalje sodelovale strokovne službe Skupnosti za ceste
Slovenije in sestavljene organizacije združenega dela Združena cestna podjetja Slovenije.
Skladno z vsebino in namenom te analize, kot ju določa
sklep o njeni izdelavi, so v njej sočasno z oceno dosedanjega
uresničevanja zakona obravnavane tudi pobude in predlogi
anketiranih subjektov za spremembe in dopolnitve tistih njegovih določil, ki urejajo družbenoekonomske odnose v cestnem gospodarstvu in gospodarjenje s cestami. Anketirani
subjekti so predlagali tudi nekaj dopolnitev zakonskih določb,
ki naj bi prispevale k njihovi razumljivejši opredelitvi in s tem k
lažjemu izvajanju zakona. Sprejemljivost teh pobud in predlogov bo obravnavana v postopku spreminjanja in dopolnjevanja zakona v skladu z zaključki te analize, kar je predlagano
kot eden od ukrepov za zagotovitev učinkovitejšega izvajanja
nalog v cestnem gospodarstvu.
I. CESTNO OMREŽJE V SR SLOVENIJI
1.1. Glede na družbenogospodarski pomen, pomen povezovanja v prostoru in prometni pomen so ceste v SR Sloveniji
razvrščene med magistralne, regionalne in lokalne:
- magistralne ceste so mednarodne in druge ceste, ki
povezujejo glavna mesta ter pomembnejša gospodarska
območja z drugimi republikami in avtonomnima pokrajinama;
njihova skupna dolžina znaša 1.282 km, od katerih je 200 km
avtocest;
- regionalne ceste so tiste, ki povezujejo gospodarska
območja znotraj republike oziroma ki so posebnega pomena
poročevalec

za republiko; njihova skupna dolžina znaša 3.694 km, od
katerih jih ima 800 km še vedno makadamsko vozišče;
— lokalne ceste so tiste, ki povezujejo naselja v posameznih
občinah ali ki so pomembne za odvijanje na njihovem teritoriju; skupna dolžina lokalnih cest je 9.137 km, od katerih jih je
4.526 km z makadamskim voziščem.
Na vseh razvrščenih cestah je 2 672 objektov, daljših od
5 m, od tega na avtocestah 212 na drugih magistralnih cestah
466, na regionalnih cestah 800 in na lokalnih cestah 1.194.
Z vsemi razvrščenimi cestami v skupni dolžini 14.133 km
gospodarijo organizacije združenega dela, ki so specializirane za opravijanje dejavnosti vzdrževanja in varstva cest (v
nadaljevanju organizacije za vzdrževanje cest). Zakon določa,
da so ceste njihova osnovna sredstva, za katera so dolžne
trajno skrbeti kot dobri gospodarji ter zagotavljati njihovo
usposobljenost za nemoten in varen promet
1.2. Za izvedbo postopka prenosa cest, ki so bile do sprejetja zakona »javna dobrina«, med osnovna sredstva organizacij za vzdrževanje cest je skupščina Skupnosti za ceste
Slovenije v letu 1983 sprejela merila za določanje vrednosti
cest s pripadajočo funkcionalno cestno opremo, cestnimi
objekti in cestno signalizacijo. Na podlagi teh meril so organizacije za vzdrževanje cest že v istem letu popisale in ovrednotile avtomobilske, magistralne in regionalne ceste s pripadajočo funkcionalno opremo, objekti in signalizacijo. Postopek
popisa in vknjižbe lokalnih cest med osnovna sredstva njihovih upravljalcev pa je bil zaključen šele v letu 1985.
Občinske skupnosti za ceste so namreč v soglasju s pristojnimi občinskimi organi razvrstile med lokalne ceste tudi nekatere, ki niso ustrezale sprejetim osnovam in merilom za
takšno razvrstitev. Zato je bila pri Skupnosti za ceste Slovenije imenovana posebna strokovna komisija z nalogo, da po
posameznih občinah preveri pravilnost razvrstitve cest med
lokalne kot tudi točnost podatkov o njihovem popisu. Na
predlog te komisije so bile iz lokalnih cest izločene nekatere
gozdne poti, predvsem pa so bili popravljeni napačni podatki
o njihovih izmerah. V primerjavi s prvotno izkazano dolžino
9.471 km lokalnih cest je bila le-ta korigirana na 9.137 km.
Ob preverjanju pravilnosti razvrstitve cest in drugih prometnih površin med lokalne ceste so v nekaterih občinah ocenili,
da je v osnovah in merilih za določanje lokalnih cest preveč
poudarjen kriterij tehničnih elementov ceste, premalo pa njihov pomen za potrebe splošnega ljudskega odpora. Strokovna služba Skupnosti za ceste Slovenije bo možnost objektivizacije predlaganega dopolnilnega kriterija proučila v sodelovanju s pristojnim republiškim organom še v letu 1986 in
predlagala ustrezne spremembe v postopku razvrščanja prometnih površin med lokalne ceste.
1. 3. Stališča do temeljne zakonske opredelitve, da so ceste
osnovna sredstva organizacij za vzdrževanje cest, za katere
prevzemajo pravice in dolžnosti upravljanja in gospodarjenja
pod pogoji, kot jih določijo z uporabniki cest v skupnostih za
ceste, so si v cestnem gospodarstvu nasprotujoča.
Skupnost za ceste Slovenije poudarja, da prenos cest med
osnovna sredstva organizacij za vzdrževanje cest zavira razvoj zakonsko opredeljenih odnosov svobodne menjave dela
med izvajalci vzdrževanja cest in uporabniki cest. Izvajalci
namreč pogosto izražajo tezo, da so za stanje cest kot svojih
osnovnih sredstev odgovorni samo oni, skupnosti za ceste pa
da so dolžne zagotoviti le potrebna finančna sredstva za
kvalitetno vzdrževanje cest. S tem organizacije za vzdrževanje
cest odstopajo od zakonske ureditve družbenoekonomskih
odnosov v cestnem gospodarstvu, po kateri niso upoštevane
le njihove pravice, obveznosti in odgovornosti pri vzdrževanju
cest, temveč tudi pravice, obveznosti in odgovornosti uporabnikov cest, organiziranih v skupnostih za ceste, da soodločajo
o racionalni uporabi razpoložljivih sredstev za ceste in jo
nadzorujejo.
Druga pripomba Skupnosti za ceste Slovenije k opredelitvi
cest kot osnovnih sredstev organizacij za vzdrževanje cest je,
da se z njo monopolizira dejavnost vzdrževanja cest na v
naprej določen krog izvajalcev. V 84. členu zakona določen
obseg vzdrževanja cest vključuje poleg del za zagotavljanje
njihove prevoznosti tudi dela, ki posegajo v elemente cestnega telesa z namenom ohranjanja cest in za opravljanje
katerih so delovno usposobljene tudi gradbene organizacije
izven cestnega gospodarstva. Te v pogojih pomanjkanja gradbenih del pogosto nudijo cenejšo in kvalitetnejšo izvedbo
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obnovitvenih del na cestah kot organizacije za vzdrževanje
cest. Ker pa lahko tudi ta vzdrževalna dela na cestah opravljajo samo tiste organizacije, ki so ceste prevzele med svoja
osnovna sredstva, je z zakonom onemogočena izbira najugodnejšega izvajalca na podlagi licitacijske oddaje del.
Nasprotno navedenim stališčem delavci organizacij za vzdrževanje cest poudarjajo, da se je s prenosom cest med
osnovna sredstva zagotovila njihova neposredna zainteresiranost za ekonomično in kvalitetno vzdrževanje cest, kar se
potrjuje v dveh smereh. Prvič v tem, da'so kljub zmanjševanju
realno razpoložljivih sredstev za ceste, ko ta v preteklih letih
niso zadoščala niti za najnujnejša vzdrževalna dela, določena
z minimalnimi standardi in normativi, delavci organizacij za
vzdrževanje cest uspeli zagotavljati nemoteno prevoznost
cest. In drugič, da so se delavci organizacij za vzdrževanje
cest, ob nezagotovljenih sredstvih amortizacije cest kot vira
za njihovo obnavljanje, aktivno vključevali v pridobivanje
dodatnih sredstev za ceste, predvsem v postopkih uvajanja
samoprispevkov občanov za ceste na območjih posameznih
občinskih skupnosti za ceste. Z dodatnimi sredstvi so bila
opravljena obnovitvena dela na najbolj kritičnih odsekih cest
na teh območjih.
Ugotovimo lahko, da vsa navedena stališča do opredelitve
cest kot osnovnih sredstev njihovfh upravljalcev v bistvu opozarjajo na problem nezagotovljene materialne podlage za
uresničevanje zakonsko opredeljenih pravic in obveznosti
izvajalcev vzdrževanja cest in uporabnikov cest, hkrati pa
kažejo na nekatere možnosti racionalnejšega izkoriščanja
omejenih sredstev za ceste. Zagovorniki navedenih stališč
torej ne zavračajo temeljnih izhodišč takšne zakonske ureditve, po katerih morajo ceste postati gospodarski objekti s
sposobnostjo reproduciranja in biti v upravljanju konkretnega
gospodarskega subjekta, ki prevzema odgovornosti za njihovo stanje in ne samo za izvedbo tistih vzdrževalnih del na
cestah, ki bi bila pogodbeno dogovorjena. Dejansko pa je
moč pritrditi obrazloženemu stališču Skupnosti za ceste Slovenije, da sedanja vsebina 84. člena zakona odpira problematiko obsega izvirnega upravljanja oziroma gospodarjenja s
cesto kot osnovnim sredstvom.
,Ob različnih stališčih in dilemah o tem ali naj bodo ceste
osnovna sredstva organizacij za vzdrževanje cest ali ne, je
potrebno opozoriti še na to, da zakon z nekaterimi določili
sicer omejuje možnosti upravljanja s cestami po izključno
ekonomskih kriterijih, vendar le toliko, kolikor to zahteva
uresničevanje ustavne opredelitve da je gospodarjenje s
cestami dejavnost posebnega družbenega pomena.
1. 4. Omenili smo že, da se cestno gospodarstvo stalno
sooča s problemom pomanjkanja sredstev za vzdrževanje
cest v obsegu, kot ga določa zakon. V preteklih letih razpoložljiva sredstva za ceste niso zadoščala niti za financiranje
dogovorjenih nalog zagotavljanja njihove prevoznosti, medtem ko sredstva za obnavljanje obstoječe cestne mreže v
okviru rednih virov financiranja vzdrževanja cest sploh niso
bila zagotovljena. Znano pa je, da imajo tudi ceste omejeno
življenjsko dobo, ki znaša približno 10 do 15 let in po kateri
vezivo izgubi sposobnost elastičnega vezanja in asfaftne
zmesi zaradi utrujenosti razpadajo. Obnavljanje cest je torej
po tem obdobju nujno, ne glede na njihovo večjo ali manjšo
prometno obremenjenost, saj samo s krpanjem cest ni
mogoče ohranjati vedno enake ravni njihove uporabnosti.
Posledica zgoraj navedenega in drugih vzrokov, ki so
podrobneje obrazloženi v nadaljevanju analize, je izredno
slabo stanje cest in cestnih objektov, ki je po pomladanski
.odjugi v tem letu na posameznih območjih Slovenije že doseglo kritične razmere in so bile nekatere ceste celo začasno
zaprte za promet.
Po podatkih strokovne službe Skupnosti za ceste Slovenije
je podrobnejša analiza stanja magistralne in regionalne
cestne mreže ter vseh cestnih objektov pokazala, da bi bilo za
izboljšanje pretočnosti in varnosti cestnega prometa
potrebno na njih takoj izvršiti večja vzdrževalna oziroma sanacijska dela v predračunski vrednosti 84,6 milijarde din. Ta
obsegajo - obnovo izrabljenih in dotrajanih asfaltnih vozišč
na 175,4 km magistralnih in 488,4 km regionalnih cest;
- modernizacijo 401 km regionalnih cest, ki imajo makadamsko vozišče;
- ojačitve voziščnih konstrukcij zaradi povečanih prometnih obremenitev na posameznih cestah;

- izboljšanje poteka ravnosti vozišč, njihove hrapavosti in
odvodnjavanja ter korekcije krivin in prečnih profilov na posameznih cestnih odsekih ter
,
- obnovo 78 in izgradnjo 39 nadomestnih cestnih objektov
na magistralnih in regionalnih cestah ter obnovo oziroma
nadomestitev preko 300 cestnih objektov na lokalni cestni
mreži, ker so vsi ti objekti v kritičnem stanju in ne zagotavljajo
normalne nosilnosti.
Čeprav v zgornjem znesku še ni vključena predračunska
vrednost sanacijskih del na lokalnih cestah, ki so prav tako v
izredno slabem stanju, pa le-ta že dosega dvakratno višino
vseh sredstev, s katerimi bo cestno gospodarstvo predvidoma
razpolagalo v letu 1986.
Opisana situacija zahteva še naprej intenzivne aktivnosti za
zagotovitev sistemskih in stabilnih virov sredstev za vzdrževanje cest ter takšno določanje planskih prioritet v skupnostih
za ceste, da se bo preprečilo nadaljnje slabšanje stanja na
cestah.
1.5. Ulice, trge in ceste v mestih in naseljih mestnega
značaja vzdržujejo komunalne organizacije združenega dela,
kadar je ta dejavnost z občinskimi odloki opredeljena kot
komunalna.
Uvodoma smo omenili, da se je v praksi zaradi različnega
tolmačenja zakonsko opredeljenih elementov ceste pojavil
problem razmejevanja prometnih površin oziroma mejnih
površin cest v naseljih med organizacijami za vzdrževanje
cest in komunalnimi organizacijami združenega dela kot možnimi izvajalci vzdrževanja teh površin. S spremembo 60. člena
zakona je bila dosežena natančnejša določitev vseh tistih
prometnih površin, ki poleg prometnih površin, namenjenih
cestnemu prometu z motornimi vozili, še sodijo k cesti. Z njo
so bile organizacijam za vzdrževanje cest dane v upravljanje
in gospodarjenje poleg vozišča tudi tiste prometne površine,
ki jih je moč vzdrževati z enako tehnologijo in tehničnimi
sredstvi kot samo vozišče.
Analiza spremenjene zakonske opredelitve ceste na podlagi
konkretnih vprašanj je pokazala, da ta v skoraj vseh primerih
omogoča nedvoumno razmejitev sestavnih elementov ceste
od tistih površin, ki sodijo med komunalne objekte. V izjemnih
primerih, ko tudi z dopolnjenim definiranjem pojma ceste
upravljalec prometnih površin ni nedvomno določljiv, je
potrebna dogovorna rešitev med prizadetimi stranmi.
1.6. Poleg cest in drugih prometnih površin, s katerimi
gospodarijo organizacije za vzdrževanje cest in komunalne
organizacije združenega dela, sestavljajo cestno mrežo tudi
dovozne poti, vaške ali poljske poti, gozdne poti ter druge
krajevne poti, ki jih zakon v 12. členu opredeljuje kot javne
poti. To so tiste prometne površine, ki so v javni rabi, a niso
razvrščene med javne ceste.
Gospodarjenje z javnimi potmi so dolžne urediti občinske
skupščine primerno načelom zakona. Vendar v štiriletnem
obdobju po uveljavitvi zakona takšnega odloka še ni sprejelo
dve tretjini občin; sprejelo ga je 20 občin, 13 ohčin pa ima
izdelane njegove osnutke ali predloge. Takšno stanje povzroča nemalo težav pri urejanju razmerij v zvezi z javnimi
potmi, saj ostajajo vsa vprašanja glede upravljanja, graditve,
rekonstrukcije, vzdrževanja, varstva in financiranja teh del na
javnih poteh večinoma nerazrešena. Odprt je tudi problem
izvrševanja inšpekcijskega nadzora nad javnimi potmi, ker je
občinski upravni organ, pristojen za inšpekcijo cest, z zakonom pooblaščen le za nadzor nad lokalnimi cestami. Zaradi
nesprejetja odlokov, ki morajo urediti tudi to vprašanje, ni
zagotovljeno varstvo javnih koristi na javnih poteh.
Iz analize sprejetih odlokov ter njihovih osnutkov in predlogov izhaja, da so si ti med seboj razmeroma različni, tako
glede popolnosti kot normativne opredelitve pogojev gospodarjenja z javnimi potmi. To se kaže predvsem v neopredeljenih ali presplošno opredeljenih določbah glede načrtovanja,
vzdrževanja in razvoja javnih poti, zagotavljanja sredstev za
gospodarjenje z javnimi potmi ter varstva javnih poti. V sankcioniranju kršitev določb se odloki praviloma omejujejo samo
na uporabnike javnih poti, medtem ko za neizvajanje obveznosti izvajalcev vzdrževanja javnih poti ne predvidevajo kazni.
Ne glede na predhodne ugotovitve posamezni primeri odlokov (kot npr. odlok o gospodarjenju z javnimi potmi in uporabi gozdnih cest, ki so ga sprejele mariborske občine) potrjujejo, da je gospodarjenje z javnimi potmi možno urediti na
način, kot ga določa zakon. Na hitrejše in popolnejše urejanje
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razmerij v zvezi z javnimi potmi, ki je opazno v zadnjem
obdobju, je gotovo vplivalo tudi v letu 1985 dano priporočilo
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije občinskim skupščinam, da čimprej sprejmejo ustrezne predpise. Za dokončno
izpolnitev te obveznosti bi bilo primerno določiti rok za sprejetje občinskih odlokov tako, da bi v vseh občinah ustrezno
uredili to vprašanje do konca leta 1986.
II. SAMOUPRAVNA ORGANIZIRANOST
CESTNEGA GOSPODARSTVA
Nova samoupravna organiziranost cestnega gospodarstva,
kot jo je določil zakon, se je uresničevala v dveh smereh, in to
v organiziranju samoupravnih interesnih skupnostih za ceste
ter v reorganiziranju tedanjih delovnih organizacij - cestnih
podjetij zaradi oblikovanja temeljnih organizacij za vzdrževanje in varstvo cest kot upravljalcev cest.
2.1. Na podlagi 16. člena zakona so uporabniki cest in
izvajalci vzdrževanja cest ustanovili v obdobju od maja 1982
do marca 1983 skupno 56 občinskih skupnosti za ceste za
območja posameznih občin v SR Sloveniji, od tega:
- 36 samo za gospodarjenje z javnimi cestami za območje
ene občine (prvi odstavek 16. člena; za območja občin
Ajdovščina, Črnomelj, Gornja Radgona, Grosuplje, Hrastnik,
Idrija, Ilirska Bistrica, Jesenice, Kamnik, Koper, Kranj, Krško,
Laško, Lenart, Lendava, Litija, Ljutomer, Logatec, Metlika,
Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ptuj, Rad"*.!jica,
Ribnica, Sevnica, Sežana, Slovenske Konjice, Šentjur pri
Celju, Škofja Loka, Titovo Velenje, Tolmin, Trbovlje, Trebnje
in Tržič).
- 2 samo za gospodarjenje z javnimi cestami na območju
več občin (drugi odstavek 16. člena; v Ljubljani za območje
vseh ljubljanskih občin ter v Mariboru za območje vseh mariborskih občin)
in
- 18 občinskih skupnosti za ceste, v katerih uporabniki in
izvajalci poleg gospodarjenja z javnimi cestami urejajo tudi
zadeve s področja komunalnih dejavnosti (tretji odstavek 16.
člena; za območja občin Brežice, Celje, Cerknica, Dravograd,
Izola, Kočevje, Mozirje, Ormož, Piran, Postojna, Radlje ob
Dravi, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec, Slovenska
Bistrica, Šmarje pri Jelšah, Vrhnika, Zagorje in Žalec).
Tiste občinske skupnosti za ceste, ki so po tretjem odstavku
16. člena zakona ustanovljene kot cestno-komunalne skupnosti, imajo sestavo skupščine prilagojeno svoji organiziranosti;
sestavlja jo skupen zbor uporabnikov ter zbor izvajalcev
komunalnega in zbor izvajalcev cestnega gospodarstva.
Takšna rešitev prinaša vrsto prednosti (npr. pri usklajevanju
planskih nalog in preko tega racionalnejši uporabi sredstev)
in se je v navedenih občinah izkazala kot učinkovita.
Po ustanovitvi občinskih skupnosti za ceste je bila edina
organizacijska sprememba izvršena v skupnosti za ceste ljubljanskih občin, v katero se je v letu 1985 združila do tedaj
samostojna skupnost za izvedbo 10-letnega programa izgradnje cest v Ljubljani. S tem je bilo doseženo, da je organiziranost samoupravnih interesnih skupnosti za ceste v vseh občinah izvedena po enotnih načelih, kot jih določa zakon.
Pri ustanavljanju občinskih skupnosti za ceste, v pristojnosti katerih je usklajevanje nalog gospodarjenja z regionalnimi
in lokalnimi cestami, so bile torej upoštevane vse zakonsko
opredeljene možnosti njihove organiziranosti. Ni pa bila uveljavljena ustavno določena možnost, da se te lahko združujejo
v širše interesne skupnosti (npr. regionalne skupnosti za
ceste).
2.2. Samoupravna interesna skupnost za ceste Slovenije
(skrajšano Skupnost za ceste Slovenije) je bila ustanovljena s
samoupravnim sporazumom, ki so ga sklenile vse občinske
skupnosti za ceste in kar je s sklepom ugotovila njena skupščina na svoji ustanovni seji dne 31. marca 1983. Skladno z
zakonom je soglasje k samoupravnemu sporazumu o ustanovitvi Skupnosti za ceste Slovenije in njenemu statutu dala tudi
Skupščina SR Slovenije.
V 19. členu zakona opredeljene pristojnosti Skupnosti za
ceste Slovenije obsegajo dve skupini nalog:
prvič, da z določanjem politike in ciljev družbenega razvoja
na področju cestnega gospodarstva, s sprejemanjem skupnih
strokovnih podlag oziroma elementov za pripravo planskih
dokumentov v cestnem gospodarstvu ter z usklajevanjem
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interesov in nalog med različnimi nosilci razvoja cest zagotavlja enotnost celotnega omrežja cest v slovenskem prostoru in
v povezavi z okoljem
,
in
drugič, da neposredno ureja zadeve v zvezi z magistralnimi
cestami.
Skupščina kot organ upravljanja Skupnosti za ceste Slovenije ima zbor uporabnikov in zbor izvajalcev. Delegate za zbor
uporabnikov, ki ima 65 delegatskih mest, delegirajo zbori
uporabnikov občinskih skupnosti za ceste tako, da je iz vsake
občine delegiran po en delegat. V tem zboru sodeluje tudi
predstavnik poveljstva ljubljanskega armadnega področja.
Zbor izvajalcev ima 30 stalnih in nedoločeno število spreminjajočih delegatskih mest. Delegate za stalna delegatska
mesta delegirajo zbori izvajalcev občinskih skupnosti za ceste
iz organizacij za vzdrževanje cest in iz organizacij za vzdrževanje avtomobilskih cest. Za spreminjajoča delegatska mesta
delegirajo delegate zbori izvajalcev občinskih skupnosti za
ceste iz temeljnih organizacij združenega dela, ki na podlagi
posebnega samoupravnega sporazuma raziskujejo, projektirajo, gradijo ali rekonstruirajo ceste na območju teh skupnosti. Delegiranje velja za čas izvajanja dogovorjene naloge, ob
kateri se vzpostavljajo trajnejša razmerja, vendar le za zadeve,
ki se nanašajo na pravice, obveznosti in odgovornosti v zvezi
z izvajanjem te naloge. Tak samoupravni sporazum do sedaj
še ni bil sklenjen, čeprav so se v preteklem obdobju izvajala
večja investicijska dela, kot npr. gradnja avtoceste Ljubljana
-Naklo in južne obvoznice v Ljubljani. V zvezi s temi novogradnjami ceste je bilo potrebno razreševati mnogo pomembnih vprašanj (podražitve gradbenih del, prekoračitve dogovorjenih rokov izgradnje cest), ne da bi bilo pri tem omogočeno
neposredno usklajevanje problemov in interesov med izvajalci gradbenih del in delegati v skupnostih za ceste, ki so
sprejeli odločitev o gradnji teh cest in pogojih za njihovo
izgradnjo. V Skupnosti za ceste Slovenije bi zato morali analizirati vzroke, zakaj se v skupščine skupnosti za ceste niso
vključevali delegati izvajalcev investicijskih del v cestnem
gospodarstvu in sprejeti ukrepe za uveljavitev predhodno
opisane zakonske rešitve.
Delo skupščine usmerja 6-člansko predsedstvo, ki obravnava gradiva za vse oblike zasedanja zborov skupščine,
spremlja izvršitve sklepov skupščine, usklajuje delo zborov
skupščine in opravlja druge zadeve. Za proučevanje posameznih zadev in pripravo predlogov njihovega urejanja ima
skupščina štiri stalne odbore, po potrebi pa lahko imenuje
tudi občasne odbore in komisije.
Na ustanovni seji je skupščina Skupnosti za ceste Slovenije
oblikovala svojo delovno skupnost za opravljanje administrativno-tehničnih, pomožnih in tem podobnih del skupnega
pomena za uporabnike in izvajalce. Vendar pa ta delovna
skupnost, v kateri je bilo zaposlenih pet delavcev, ni bila
organizirana za opravljanje vseh potrebnih nalog, temveč je
večino strokovnih nalog oddala v izvajanje delovni skupnosti
SOZD Združena cestna podjetja Slovenije.
Z namenom izboljšanja organizacije izvajanja omenjenih
nalog je Skupnost za ceste Slovenije ob predhodnem
soglasju Skupščine SR Slovenije, sprejela spremembe in
dopolnitve samoupravnega sporazuma o njeni ustanovitvi in
statuta, s katerimi je ukinila svojo delovno skupnost. Delavci
te delovne skupnosti, ki je prenehala delovati s 1. oktobrom
1985, so se zaposlili v delovni skupnosti SOZD Združena
cestna podjetja Slovenije, istočasno pa je Skupnost za ceste
Slovenije z ustreznim sporazumom prenesla nanjo izvajanje
vseh nalog skupnega pomena za delegate izvajalcev vzdrževanja cest in uporabnikov cest. Združitev opravljanja del in
nalog tako za potrebe organizacij za vzdrževanje cest kot za
Skupnost za ceste Slovenije v isti delovni skupnosti pa je
omogočila povečevahje vpliva izvajalcev vzdrževanja cest na
oblikovanje strokovnih podlag za odločitve, ki se sprejemajo v
soodločanju z uporabniki cest. Zato Skupnost za ceste Slovenije ocenjuje izvedeno organizacijsko spremembo kot neprimerno in predlaga ponovno oblikovanje svoje delovne skupnosti, v kateri bi se morale v celoti izvajati naloge skupnega
pomena v procesu planiranja vzdrževanja in razvoja cest,
zagotavljanja sredstev za te namene in nadzor nad uresničevanjem sprejetih nalog.
2.3, Glede uspešnosti delovanja delegatskega sistema tako
v občinskih kot republiški skupnosti za ceste ugotavljamo, da
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delegati uporabnikov in izvajalcev usklajujejo naloge vzdrževanja in razvoja cest in da so po poenotenju stališč oblikovani
sklepi večinoma sprejeti soglasno. Vendar pa je ob tem
potrebno opozoriti, da so delegati v svojih razpravah nemalokrat preobremenjeni s problemom pomanjkanja sredstev za
cestno gospodarstvo, kar pogosto zavira razprave o drugih
pomembnih vprašanjih gospodarjenja s cestami. Aktivnosti
delegatov so torej usmerjene predvsem v razreševanje problema razkoraka med potrebami in razpoložljivimi sredstvi za
vzdrževanje in razvoj cest z namenom, da se v danih pogojih
zagotovi izvajanje temeljnih nalog na tem področju, ki so
zagotavljanje prevoznosti cest in posodobitev prioritetnih
cestnih odsekov.
Nezagotavljena materialna osnova za uresničevanje zakonsko opredeljenih nalog gospodarjenja s cestami torej omejuje
možnosti delovanja delegatskega sistema, v katerem se bolj
kot problem usklajevanja interesov med uporabniki in izvajalci znotraj posameznih skupnosti za ceste izpostavlja problem optimalne razporeditve omejenih sredstev za vzdrževanje in posodabljanje posameznih vrst razvrščenih cest.
V Skupnosti za ceste Slovenije ocenjujejo, da že sama
sestava skupščine, v katero je delegiran po en delegat iz
vsake občine, vse preveč omogoča izpostavljanje posamičnih
občinskih interesov, v izjemnih primerih tudi regijskih, medtem ko je pobud za obravnavo vprašanj, pomembnih za
celotno republiko, relativno malo. Zato predlagajo, da se v
zbor uporabnikov zakonsko omogoči tudi vključitev delegatov pomembnejših uporabnikov cest (cestni prevozniki, uporabniki cestnih prevozov, večje gradbene organizacije združenega dela), kar bi po njihovem mnenju omogočilo smotrnejše
usklajevanje razvoja cest v SR Sloveniji.
V občinskih skupnostih za ceste poudarjajo problem omejenih možnosti odločanja o gospodarjenju s cestami, saj so
sredstva za ceste, ki jih prejmejo preko njihove razporeditve v
Skupnosti za ceste Slovenije, namenjena le za financiranje
del za zagotavljanje prevoznosti cest v obsegu, kot jih določajo minimalni standardi in normativi vzdrževanja cest ali celo
pod njim. Ob nezadostnih sredstvih za uresničevanje drugih
nalog gospodarjenja s cestami se tako njihova vloga v bistvu
zožuje za redistribucijo sredstev organizacijam za vzdrževanje cest ter na zagotavljanje delegatske baze za republiško
skupnost, v kateri pa se njihovi problemi ne razrešujejo ali
vsaj ne v zadovoljivi meri. K takšni oceni dodajamo, da se
morajo delegati zlasti v takšnih pogojih gospodarjenja s
cestami bolj zavzemati za učinkovitejšo uporabo sredstev in
njen nadzor.
2.4 Uspešnost delovanja skupnosti za ceste je v gradivu
Nekatera vprašanja uresničevanja družbeno-ekonomskih
odnosov in samoupravne organiziranosti v samoupravnih
interesnih skupnostih materialne proizvodnje, ki ga je Skupščina SR Slovenije obravnavala v juliju 1985. leta, ocenila tudi
Gospodarska zbornica Slovenije. Zavzela je stališče, da naj se
občinske skupnosti za ceste ukinejo, njihove naloge pa prenesejo na komunalne skupnosti (urejanje lokalnih cest) in na
Skupnost za ceste Slovenije (urejanje regionalnih cest). Predlagatelj je to stališče med drugim utemeljil s trditvijo, da
drobitev že tako skromnih sredstev po občinskih interesih
ovira izvajanje nujno enotnih programov vzdrževanja in
izgradnje magistralnih in regionalnih cest na ravni republike.
Takšno rešitev podpira tudi Skupnost za ceste Slovenije, ki
nadalje ugotavlja, da se sredstva za vzdrževanje regionalnih
cest v posameznih primerih celo prerazporejajo v korist kvalitetnejšega vzdrževanja lokalnih cest. Gospodarjenje z regionalnimi in lokalnimi cestami po njenem mnenju ni združljivo
še iz dveh razlogov. Prvič, pri vzdrževanju in gradnji regionalnih cest so med občinami velikokrat zelo različni interesi, ki
jih je težko in celo nemogoče ukladiti. In drugič, regionalne
ceste so del primarnega cestnega omrežja v republiki in niso
prometno nič manj pomembne kot magistralne ceste. Zato
Skupnost za ceste Slovenije predlaga, da se v skladu z določilom tretjega odstavka 16. člena zakona v vseh občinah združijo občinske skupnosti za ceste s komunalnimi skupnostmi,
gospodarjenje z regionalnimi cestami pa prenese v njeno
pristojnost.
Občinske skupnosti za ceste k predhodno navedenim argumentom za spremembo samoupravne interesne organiziranosti v cestnem gospodarstvu dodajajo, da se ob nezagotovljenih sredstvih za posodabljanje in razvoj regionalnih cest niso
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imele med seboj v čem usklajevati oziroma da z razpoložljivimi sredstvi niso sposobne obnavljati dotrajanih regionalnih
cest.
Združitev občinskih skupnosti za ceste s komunalnimi
skupnostmi je sprejemljiva rešitev, ki jo omogoča že sedanja
zakonska ureditev in katera se je v praksi že pozitivno potrdila. Predlagana sprememba v organiziranosti samoupravnih
interesnih skupnosti pa seveda zahteva predhodno spremembo zakona zaradi prenosa pristojnosti za gospodarjenje
z regionalnimi cestami z občinskih na republiško skupnost za
ceste. S takšno spremembo zakona bo torej poleg začetnega
procesa združevanja samoupravnih interesnih skupnosti
materialne proizvodnje zagotovljena tudi večja usklajenost in
enotnost pri vzdrževanju in razvoju regionalne cestne mreže.
2.5. Sedanja oraniziranost delovnih organizacij v cestnem
gospodarstvu - cestnih podjetij, ki so združena v SOZD
Združena cestna podjetja Slovenije, je bila izvedena na podlagi zakona in družbenega dogovora o natančnejši razčlenitvi
meril za uporabo v zakonu o združenem delu določenih
pogojev za organiziranje oziroma spremembe v organiziranju
temeljnih organizacij za vzdrževanje in varstvo cest in o nalogah za organiziranje drugih organizacij združenega dela v
cestnem gospodarstvu (Uradni list SRS, št. 21/82, v nadaljevanju družbeni dogovor).
Spremembe organizacijske strukture cestnih podjetij so
bile pogojene z naslednjimi temeljnimi zakonskimi rešitvami:
- da s cestami upravljajo in gospodarijo delavci v temeljnih organizacijah združenega dela za vzdrževanje in varstvo
cest;
- da so ceste njihova osnovna sredstva;
- da je vzdrževanje in varstvo cest dejavnost posebnega
družbenega pomena in
-da temeljne organizacije združenega dela za vzdrževanje
. in varstvo cest pridobivajo dohodek iz celotnega prihodka za
izvajanje vzdrževanja in varstva cest.
Delavci cestnih podjetij Celje, Ljubljana, Maribor in Novo
mesto so že pred sprejetjem zakona in družbenega dogovora
oblikovali temeljne organizacije za vzdrževanje in varsto cest,
v okviru njih pa cestno-vzdrževalne enote po območjih občin.
Po sprejetju zakona so delavci teh temeljnih organizacij
ponovno proučili primernost svoje organiziranosti in zaključili, da je ta v skladu z zakonskimi določili in je zato ni
potrebno spreminjati.
V cestnih podjetjih Koper, Kranj in Nova Gorica so delavci iz
prejšnjih enovitih delovnih organizacij oblikovali v vsaki po
dve temeljni organizaciji, in sicer eno temeljno organizacijo
za vzdrževanje in varsto cest ter drugo za izvajanje rekonstrukcij in gradenj cest.
Podjetje za vzdrževanje avtomobilskih cest je ostalo organizirano kot enovita delovna organizacija za gospodarjenje z
vsemi avtomobilskimi cestami v naši republiki.
V vseh cestnih podjetjih, ki imajo v svojem sestavu temeljne
organizacije, so bila ob organizacijskih spremembah delovna
sredstva razporejena med temeljne organizacije po načelu
njihove izključne oziroma pretežne uporabe pri izvajanju
dejavnosti vzdrževanja in varstva cest oziroma dejavnosti
rekonstrukcije in gradenj cest.
Delavci delovnih organizacij v cestnem gospodarstvu so v
letu 1983 sprejeli tudi spremembe in dopolnitve samoupravnega sporazuma o njihovi združitvi v SOZD Združena cestna
podjetja Slovenije. Z njimi so bili postavljeni temelji za uveljavitev nove vloge in pomena te združitve, v okviru katere se je
zlasti povečal obseg strokovnih nalog skupnega pomena, ki
se izvajajo enotno za potrebe celotnega slovenskega cestnega gospodarstva. Poleg tega je bila ustanovljena delovna
organizacija skupnega pomena »Inženiring za nizke gradnje«,
ki prvenstveno opravlja investitorske posle pri gradnjah in
večjih rekonstrukcijah cest. Ta delovna organizacija je bila
ustanovljena tudi v soglasju s Skupnostjo za ceste Slovenije
in za katero opravlja investitorske posle v primeru, ko ta
skupnost nastopa kot investitor gradnje novih cest.
Takšna ureditev izvajanja investitorskih poslov je sicer v
skladu z zakonskimi določili in predstavlja smotrno organizacijsko rešitev zaradi specializacije v opravljanju nalog, a vendar še ne daje zadovoljivih rezultatov. Omenjena delovna
organizacija še ni delovno usposobljena za kvalitetno izvajanje zahtevnejših nalog pri velikih investicijskih projektih, manj
uspešna pa je tudi v primerih rekonstrukcij cest, katerih
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investitorji so prostorsko dislocirane organizacije za vzdrževanje cest. Ob tem pa je potrebno še poudariti, da se s
prenosom opravljanja investitorskih poslov na drugo organizacijo samoupravna interesna skupnost kot izvirni investitor v
izgradnjo cest ne more razrešiti odgovornosti za investicije in
je zato dolžna nadzirati izvajanje tudi teh nalog.
2.6. Usklajenost organiziranosti organizacij združenega
dela v cestnem gospodarstvu z določili zakona in družbenega
dogovora je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ocenil ob
obravnavi poročila o izvajanju zakona v letu 1984. Ugotovil je,
da temeljne organizacije za vzdrževanje in varstvo cest niso
delovno usposobljene za opravljanje vseh vzdrževalnih del, ki
so po določilih zakona potrebna za zagotavljanje prevoznosti
in ohr&njanje cest in zato opredeljena kot dejavnost posebnega družbenega pomena. Zato le-te nekatera od teh del
oddajajo v izvajanje temeljnim organizacijam za rekonstrukcije in gradnjo cest, čeprav se slednje ne vključujejo v svobodno menjavo dela s samoupravnimi interesnimi skupnostmi za ceste. Takšna delitev dela ne samo, da ni v skladu z
zakonskimi rešitvami, ampak predstavlja tudi oviro razvoju
samoupravnega dohodkovnega povezovanja izvajalcev vzdrževanja in varstva cest z uporabniki cest. Zato je Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije priporočil SOZD-u Združena cestna
podjetja Slovenije, da na podlagi predhodne analize svoje
organiziranosti pripravi predlog takšnih reorganizacijskih
rešitev, ki bodo temeljile na kriterijih združevanja celotne
dejavnosti vzdrževanja in varstva cest ter ločene organiziranosti dejavnosti, ki niso posebnega družbenega pomena in v
katerih delavci ne ustvarjajo dohodka na podlagi svobodne
menjave dela s skupnostmi za ceste.
Skladno z navedenim priporočilom je strokovna služba
SOZD-a Združena cestna podjetja Slovenije koncem leta 1985
pripravila izhodišča oziroma predlog variantnih rešitev reorganizacije organizacij združenega dela cestnega gospodarstva, s katerimi naj bi bila dosežena doslednejša delitev dejavnosti vzdrževanja in varstva cest od dejavnosti rekonstrukcij
in gradenj cest. V postopku javne obravnave so bile predlagane rešitve na samoupravnih organih nekaterih cestnih
podjetij ostro kritizirane in vsebinsko ocenjene kot pomanjkljive, nedorečene in neprimerne za poglobljeno razpravo o
smotrnejši organiziranosti oziroma delitvi dela med temeljnimi organizacijami znotraj cestnih podjetij. Dopolnjevanje
možnih rešitev reorganiziranja izvajalcev posameznih dejavnosti pri gospodarjenju s cestami se bo zato nadaljevalo tudi v
letu 1986. V ta namen je SOZD Združena cestna podjetja
Slovenije v mesecu juniju 1986 pripravila gradivo Izhodišča
dograjevanja organiziranosti OZD za vzdrževanje cest. V njem
opozarja, da 84. člen zakona, ki določa vrsto in obseg vzdrževanja cest, povzroča nejasnosti in nesporazume o tem, za
katera vzdrževalna dela je racionalno in ekonomično organizirati organizacije za vzdrževanje cest. Za razrešitev tega
vprašanja predlaga razmejitev vzdrževanja cest na dela za
zagotavljanje prevoznosti cest, ki bi jih opravljale organizacije
za vzdrževanje cest po načelih svobodne menjave dela, in na
dela za ohranjanje oziroma obnavljanje cest, ki bi se izvajala
po tržnih načelih. Pri slednjih delih naj bi organizacije za
vzdrževanje cest prevzele obveznosti investitorstva in jih
oddajale v izvajanje najugodnejšim ponudnikom. Gre za
enako rešitev kot pri rekonstrukcijah cest, za katero so po 27.
členu zakona organizacije za vzdrževanje cest že opredeljene
kot investitor.
Opisani predlog kaže na možnosti razreševanja v točki 1.3.
omenjenega problema monopoliziranja dejavnosti vzdrževanja cest na v naprej določen krog izvajalcev, to je organizacij
za vzdrževanje cest. Hkrati je z njim predvideno, da bi
temeljne organizacije za rekonstrukcije in gradnje še vedno
ostale v sestavi cestnih podjetij in se specializirale za opravljanje obnovitvenih del na cestah in za dela v zimski službi.
Delovna organizacija — cestno podjetje, sestavljeno iz
temeljne organizacije za opravljanje nalog prevoznosti cest in
iz temeljne organizacije za opravljanje nalog obnavljanja cest
bi tako lahko po potrebi obvladovalo celotno enostavno
• reprodukcijo in stanje na cestah ob vsakem času in v vseh
razmerah (zimska služba, izredne razmere ipd.), kar olajšuje
pogoje postopnega uvajanja tržnih zakonitosti tudi na
področje gospodarjenja s cestami.
V nadaljnjem postopku opredeljevanja možnih organizacijskih rešitev OZD v cestnem gospodarstvu bo potrebno upoporočevalec

števati in proučiti tudi predlog Skupnosti za ceste Slovenije.
Ta predlaga, da se TOZD-i za vzdrževanje in varstvo cest
združijo v eno delovno organizacijo, TOZD-i za rekonstrukcije
in gradnjo cest pa v drugo. Obe delovni organizaciji naj bi bili
združeni v SOZD Združena cestna podjetja Slovenije, ki bi
poleg njiju vključeval še DO za vzdrževanje avtocest in DO
Inženiring za nizke gradnje. Združevanje temeljnih organizacij v delovne organizacije po funkcijskem principu bi omogočilo boljši nadzor nad uspešnostjo njihovega poslovanja in
koriščenja sredstev za vzdrževanje cest, hkrati pa bi omogočilo krepitev vloge sestavljene organizacije pri razreševanju
nalog skupnega pomena. Tudi ta predlog sprememb v organiziranosti organizacij za vzdrževanje cest ne zahteva dopolnjevanje 57. člena zakona, ki določa posebne pogoje za njihovo
ustanovitev, zahteva pa spremembo družbenega dogovora.
III. PLANIRANJE V CESTNEM GOSPODARSTVU
3.1. V skladu z določili obravnavanega zakona in zakona o
družbenem planiranju skupnosti za ceste sprejemajo dolgoročne, srednjeročne in letne plane ter samoupravne sporazume o temeljih srednjeročnih planov vzdrževanja, varstva,
rekonstrukcij in gradnje cest. Za pripravo teh planskih dokumentov se v Skupnosti za ceste Slovenije usklajujejo skupne
osnove in merila za oblikovanje posameznih elementov plana.
Usklajevanje oziroma preverjanje usklajenosti samih planskih
aktov, s katerimi je potrebno zagotoviti enotnost cestne
mreže na področju celotne republike, pa se ne izvaja, niti ni
zagotovljene izmenjave informacij in koordinacije med nosilci
planiranja na nivoju posameznih skupnosti za ceste. Problem
usklajevanja planskih dokumentov se pojavlja predvsem
zaradi tega, ker občinske skupnosti ne sklepajo samoupravnih sporazumov o usklajevanju načrtovanih del na tistih
cestah, ki. potekajo na območju več občin, čeprav jih zakon k
temu zavezuje. Enak nivo vzdrževanja in varstva cest se tako
zagotavlja predvsem na osnovi enotnih standardov in normativov, za rekonstrukcije in gradnje cest pa so sprejeti enotni
kriteriji za določanje planskih prioritet v razvoju cestne infrastrukture.
Standarde in normative za vdrževanje magistralnih, regionalnih in lokalnih cest je Skupnost za ceste Slovenije sprejela že v letu 1983. Določeni so bili izkustveno na podlagi
dolgoletnega poprečja porabe časa neposrednih delavcev,
obratovanja transportnih sredstev in strojev ter porabe materialov pri vzdrževanju enega kilometra posameznih vrst razvrščenih cest. S temi standardi in normativi je bil določen
minimalen obseg rednega letnega vzdrževanja cest za zagotavljanje njihove prevoznosti in varnosti prometa. Njihovo
dopolnjevanje in spreminjanje, ki je bilo pogojeno tudi s
spremembami v tehnologiji opravljanja vzdrževalnih del, se je
tekoče izvajalo. Tako so bili z letom 1986 uveljavljeni novi
normativi za vsa vzdrževalna dela in standardi za nekatera od
njih, medtem ko se standardi za preostala vzdrževalna dela še
dopolnjujejo. Dodajamo še, da se pomen standardov in normativov ne odraža samo v enotni osnovi za določanje obsega
in kakovosti vzdrževanja cest ter višine povračila za izvajanje
te dejavnosti, temveč da se z njimi tudi natančno določa
odgovornost organizacij za vzdrževanje cest za izvršitev
nalog, o katerih so se dogovorili z uporabniki cest.
Poseben problem so standardi in normativi izvajanja zimske službe. Naloge zagotavljanja prevoznosti cest v zimskem
času so organizacije za vzdrževanje cest v preteklih zimah
kljub obilici snežnih padavin uspešno izvajale. Vendar pa je
bilo to povezano z izredno visokimi stroški, ki so presegli
načrtovane, in z uporabo velikih količin materialov (sol in
drugi posipni materiali), ki škodno vplivajo na okolje.
V okviru nalog za pripravo srednjeročnih in dolgoročnih
planov so bile izdelane osnove za izdelavo dolgoročnega
piana razvoja cestne mreže v SR Sloveniji, ki so bile sprejete
na skupščini Skupnosti za ceste Slovenije v decembru 1984. Z
njimi je bila opredeljena metodologija določanja elementov
za oceno ustreznosti cestnega omrežja, vrste izvedbenih
ukrepov, potreb in prednostnega reda za načrtno izgradnjo in
obnovo cestnega omrežja. S to metodologijo je bilo zagotovljeno enotno in strokovno odločanje o varstvu in razvoju
cestne mreže v SR Sloveniji ter poenotenje postopka določanja planskih prioritet v nadaljnjem razvoju cestne infrastrukture.
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Uresničevanje plansko določenih prioritet v izgradnji in
rekonstrukcijah cest in cestnih objektov je odvisna tudi od
pravočasne priprave projektne dokumentacije, ki mora biti na
ustrezni strokovni ravni in upoštevati optimalne rešitve tako z
vidika nemotenega in varnega odvijanja cestnega prometa
kot racionalne uporabe razpoložljivih sredstev za razvoj
cestne infrastrukture. Za to so odgovorni tako investitorji kot
izvajalci projektnih nalog.
Z normativi in standardi vzdrževanja cest in metodologijo
za določanje prioritetnih nalog ohranjanja in razvoja cestne
mreže so dane enotne strokovne podlage za objektivno določanje nalog izboljševanja vozno-tehničnega stanja cest. Vendar pa njihov obseg močno presega realne materialne možnosti v posameznem planskem obdobju (na kar smo opozorili že
v točki 1.4. pri oceni stanja cestne mreže in potrebnih sredstev za njeno sanacijo), kar povzroča, da so za priprave
planskih dokumentov v cestnem gospodarstvu značilni dolgotrajni in zahtevni postopki usklajevanja prednostnih nalog
pri gospodarjenju s cestami. To se še posebno odraža pri
pripravi letnih planov, ki so pogosto sprejeti šele v sredini
leta, za katerega se sprejemajo.
3. 2. Svobodna menjava dela na področju vzdrževanja in
varstva cest se zagotavlja s samoupravnimi sporazumi o vzdrževanju in varstvu cest, ki jih uporabniki cest in izvajalci
vzdrževanja cest sklepajo za srednjeročno obdobje in ki so
izvedbeni akti srednjeročnih planov skupnosti za ceste. Na
podlagi teh aktov sklepajo organizacije za vzdrževanje cest in
skupnosti za ceste še samoupravne sporazume o povračilu za
izvajanje dejavnosti vzdrževanja in varstva cest za enoletna
obdobja.
Osnove za določitev letnega povračila za izvajanje dejavnosti vzdrževanja in varstva cest so: sklep o standardih in normativih vzdrževanja cest, sklep o kriterijih in merilih za oblikovanje cen storitev vzdrževanja in varstva cest, letno'planirana
sredstva amortizacije cest in cestnih objektov.
Pri uresničevanju nalog vzdrževanja in varstva cest, o katerih se organizacije za vzdrževanje cest in skupnosti za ceste
dogovorijo s predhodno navedenimi samnoupravnimi sporazumi, se posebno izpostavlja problem strokovnega nadzora
rta d njihovim izvajanjem.
Po določilih samoupravnega sporazuma o vzdrževanju in
varstvu cest po načelih svobodne menjave dela so organizacije za vzdrževanje cest dolžne organizirati notranji strokovni
nadzor nad vzdrževanjem in varstvom cest v okviru plana
oziroma standardov in normativov, dogovorjenih v samoupravnem sporazumu o povračilu za izvajanje dejavnosti vzdrževanja cest. Na podlagi te obveze so vse organizacije za
vzdrževanje cest, združene v SOZD Združena cestna podjetja
Slovenije, sprejele enoten pravilnik o organizaciji in izvajanju
notranjega nadzora nad vzdrževanjem cest in vzpostavile tak
nadzor. Po določilih pravilnika mora nadzorni organ sodelovati s pristojnimi organi in delovnimi telesi skupščine skupnosti za ceste. Slednji imajo pravico dobiti vse ustrezne podatke
o organizaciji in izvajanju notranjega nadzora nad vzdrževanjem cest, s tem pa tudi podatke in osnove za svoje delo in
podajanje predlogov skupščini skupnosti za ceste za sprejem
ustreznih ukrepov.
Na nadzor nad vzdrževanjem cest in namensko porabo
sredstev so nadalje po določilih samoupravnega sporazuma o
vzdrževanju in varstvu cest po načelih svobodne menjave dela
pooblaščeni nadzorni odbori pri skupnostih za ceste. Ti sami
ali s pomočjo zunanjih strokovnjakov, ki jih imenujejo za
posamezen primer, ugotavljajo in presojajo, ali organizacije
za vzdrževanje cest opravljajo naloge v skladu s planom
oziroma dogovorjenimi standardi in normativi. Tak nadzor se
mora izvršiti zlasti v primeru, če se pokažejo odstopanja od
dogovorjenih normativov navzgor ali navzdol, kakor tudi v
primeru, da imajo uporabniki cest ali pristojni inšpekcijski
organi pogostejše pripombe zoper izvajalca. V primeru, da
organizacija za vzdrževanje cest trajno ne dosega planskih
nalog, lahko nadzorni odbor naroči pri strokovni organizaciji
združenega dela izdelavo ustrezne analize s predlogi ukrepov. S samoupravnimi sporazumi o povračilih za izvajanje
dejavnosti cest so še natančneje urejene pravice organov
skupnosti za ceste glede pridobivanja podatkov od izvajalcev
notranjega nadzora v organizacijah za vzdrževanje cest ter
obveznost teh organizacij, da tromesečno poročajo uporabni20

kom cest o uresničevanju medsebojno dogovorjenih programov vzdrževanja in varstva cest.
Opisane rešitve kažejo, da je s samoupravnimi splošnimi
akti, ki urejajo vzdrževanje in varstvo cest, dovolj podrobno in
primerno določen nadzor nad njihovim izvajanjem. Pooblastila nadzornim odborom v skupnostih za ceste za pridobivanje vseh potrebnih podatkov in samostojno ukrepanje omogočajo uporabnikom cest stalno kontrolo izvajanja dogovorjenih nalog, ki pa je le-ti ne izvajajo v zadostni meri.
IV. FINANCIRANJE CESTNEGA
GOSPODARSTVA
4. 1. Sredstva za vzdrževanje, varstvo, rekonstrukcijo in
graditev cest se po določbi 38. člena zakona zagotavljajo
- s samoupravnim združevanjem sredstev,
- s samoprispevkom občanov,
- s sredstvi za ceste, vsebovanimi v maloprodajni ceni
bencina in plinskega olja,
- z letnimi povračili za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila,
- s povračilom za uporabo cest, vsebovanim v prodajni
ceni plinskih goriv, ki se uporabljajo za pogon motornih vozil,
- s povračili za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki
cest za tuja motorna vozila in priklopna vozila,
- s povračili za čezmerno uporabo cest,
- s povračili za izredne prevoze, s posebnimi povračili
(cestnina), s povračili organizacij, ki poslujejo na avtomobilski cesti, in podobno.
Sredstva za ceste se lahko zagotavljajo še z najemanjem
domačih in tujih posojil ter z razpisom javnih posojil.
Z 41. členom zakona je določeno, da se sredstva iz tretje,
četrte, pete in šeste alinee od zgoraj navedenih uporabljajo za
vzdrževanje in varstvo cest, za druge namene pa le, če ta
sredstva presegajo obseg sredstev, potrebnih za vzdrževanje
in varstvo cest. Od takšne zakonske ureditve odstopa način
določanja sredstev za ceste, vsebovanih v drobnoprodajni
ceni bencina in plinskega olja. Z odlokom Zveznega izvršnega
sveta kot pristojnega organa za oblikovanje cen naftnih derivatov so sredstva za ceste namreč že vnaprej namensko
razdeljena na del za pokrivanje potreb vzdrževanja cest in del
za njihov razvoj. Drugi del sredstev se lahko uporablja le za
gradnjo tistih cest, katere sofinancirajo tudi tuje finančne
institucije. Zaradi opisane delitve t.im. bencinskega dinarja se
prilivi in poraba sredstev za ceste izkazujejo v dveh podbilancah, to je v podbilanci enostavne reproduckije in v podbilanci
razširjene reprodukcije cestne infrastrukture.
Pregled realizacije prihodkov iz posameznih možnih virov
sredstev za ceste ter strukture njihove porabe v obdobju 19831986 je podan tabelarično.

poročevalec

PREGLED PRIHODKOV CESTNEGA GOSPODARSTVA SLOVENIJE V OBDOBJU 1983-1986
v mio din
indeks
—
1985
1986 struktura
= 100
%
plan

realizacija
Sredstva po virih
Enostavna reprodukcija
Prispevek od goriva
Pristojbina na dom. mot. vozila
Pristojbina za tuja mot. vozila
Cestnina
Ostali viri (obr. izr. prih)
Krediti
Skupaj
Prenos realizacije
SKUPAJ
Razširjena reprodukcija
Združena sredstva TOZD
Posojila - tuja
Posojila - domača
Sofinancerji
Del prodajne cene od goriva
Skupaj
Prenos realizacije, ost. prih.
SKUPAJ
SKUPAJ VIRI

1984 struktura
%

1983 struktura
%

1985 struktura
%

2.150
912
184
284
15
234
3.779

56,88
24,14
4,87
7,53
0,39
6,19
100

3.431
1.403
395
508
18
6
5.761

59,54
24,36
6,85
8,83
0,31
0,11
100

5.387
3.182
736
1.668
126
529
11.628

46,30
27,35
6,33
14,33
1,08
4,54
100

11.724
11.000
975
4.000
50

3.779

100

5.761

100

11.635

100

27.749

1.949
509
366
274
2.284
5.382

36,21
9,45
6,80
5,10
42,44
100
100

3.448
1.140
565
178
3.482
8.813
2.012
10.825
22.460

31,85
10,53
5,22
1,65
32,17
100
18,58
100

10.500
7.473
220
738
4.830
23.761

5.382
9.161

24,48
43,44.
0,35
4,67
26,08
100
0,98
100

2.486
4.413
36
474
2.650
10.059
100
10.159
15.920

42,26
39,64
3,51
14,41
0,18

218
346
132
239
40
239

27.749

23.761
51.510

239

100

305
656
39
415
139
270

44,20
31,45
0,92
3,11
20,32

220
229

100

PREGLED ODHODKOV CESTNEGA GOSPODARSTVA SLOVENIJE V OBDOBJU 1983-1986
realizacija
Sredstva po virih
Enostavna reprodukcija
Vzdrževanje cest
Vzdrževanje cest - storitve
Pobiranje cestnine
Projekti, raziskave, študije
Obveznosti iz preteklih let
Elementar
Upravljanje
Ostali stroški
Manj razvita območja
Skupaj
Razširjena reprodukcija
Novogradnje
Rekonstrukcije
Projekti
Nadzor
Obveznosti iz preteklih let.
Ostali stroški
SLO
Skupaj
SKUPAJ PORABA

1983 struktura
%

1984 struktura
%

2.202

50,79

2.533

44,02

103

2,38

1.604
164
122
140

37,00
3,78
2,81
3,24

116
13
2.441
196
111
229
115
5.754

2,02
0,23
42,42
3,40
1,93
3,98
2,00
100

5.564
738
62
31
1.583
37
132
8.147
13.901

68,29
9,06
0,76
0,38
19,44
0,45
1,62
100

4.335

100

3.224

68,35

16

0,34

1.447
29

30,69
0,62

4.716
9.051

100

Iz predhodnih tabel so razvidna naslednja značilna gibanja
v prihodkih in porabi razpoložljivih sredstev za ceste:
- v prihodkih se je izredno zmanjšal delež sredstev za
ceste, ki se zagotavljajo s prispevkom v pogonskem gorivu, in
to tako v njegovem delu za pokrivanje stroškov enostavne
reprodukcije kot v delu za izgradnjo cestne infrastrukture,
- v prihodkih za enostavno reprodukcijo cest se je stalno
povečeval delež sredstev iz naslova pristojbin na domača
motorna vozila in cestnin na avtocestah in
- v porabi razpoložljivih sredstev za enostavno reprodukcijo cest se jih okoli tretjine namenja za pokrivanje obveznosti
iz preteklih let (obresti za najete kredite in pokrivanje tečajnih
razlik pri obrestih na tuje kredite), za odplačilo glavnic in
tečajnih razlik nanje pri tujih kreditih pa se namenja okoli
petina razpoložljivih sredstev za razširjeno reprodukcijo cest.

1985 struktura
%

v mio din
indeks
plan
—
1985
1986 struktura
= 100
%

4.700
990
232
53
4.427
709
206
506
200
12.023

39,09
8,23
1,93
0,44
36,82
5,90
1,72
4,21
1,66
100

12.403
2.263
498
70
8.724
500
416
1.000
480
26.354

47,07
8,58
1,90
0,26
33,10
1,90
1,58
3,79
1,82
100

264
229
215
133
197'
71
202
198
438
219

6.487
1.268
86
72
2.213
50
176
10.352
22.375

62,66
12,25
0,83
0,70
21,38
0,48
1,70
100

15.775
3.488
400
146
4.747
200
400
25.156
51.510

62,70
13,87
1,59
0,58
18,87
0,80
1,59
100

243
275
463
203
215
402
227
243
230

Če iz podatkov o razpoložljivih sredstvih za ceste izločimo
obveznosti iz naslova v preteklih letih najetih kreditov dobimo
sredstva, s katerimi so v cestnem gospodarstvu razpolagali za
gospodarjenje s cestami;
- v mio din
Enostavna
reprodukcija
2.731
1983
3.313
1984
7.596
1985
17.630
1986
x Plan Skupnosti za ceste

Leto

Ind Razširjena
reprodukcija
3.296
100
6.609
121
8.139
278
20.409
646
Slovenije za leto 1986

Ind
100
202
249
624

Po podatkih Splošnega združenja gradbeništva in IGM so
se v obdboju od leta 1983 do sredine 1986 povečale cene pri
- gradnji avtocest z indeksom
672
- gradnji mostov in podobnih objektov z indeksom
643
- pri ostalih nizkogradbenih delih z indeksom
663
Medsebojna primerjava gornjih podatkov kaže, da kljub
skokovitemu porastu načrtovanih prilivov sredstev za ceste v
letu 1986 le-ta ne bodo dosegla njihovega realno razpoložljivega obsega v letu 1983. Ob tem pa je potrebno poudariti še
to, da je bilo v letu 1983 porabljenih za pokrivanje obveznosti
iz preteklih let 33,7% vseh sredstev, medtem ko je ta delež za
leto 1986 načrtovan v višini 26,1%.
Navedeni podatki potrjujejo že večkrat omenjen problem
zelo zaostrenih pogojev gospodarjenja s cestami in pojasnjujejo vzroke takšnih gibanj.
4.2. Zmanjševanje realno razpoložljivih sredstev za gospodarjenje s cestami omejuje možnosti doslednega in •kvalitetnega izvajanja nalog, ki jih zakon o cestah nalaga njihovim
upravljalcem. To še zlasti velja za tista zakonska določila, po
katerih so organizacije za vzdrževanje cest dolžne trajno
skrbeti za ceste kot dobri gospodarji ter zagotoviti njihovo
usposobljenost za nemoten in varen promet.
Izhajajoč iz preteklih gibanj in stališča, da količina porabljenega goriva razmeroma najbolj realno odraža dejansko uporabo cest je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije večkrat
predlagal Zveznemu izvršnemu svetu, da zagotovi dodatna
sredstva za vzdrževanje cest s povečanjem deleža sredstev za
ceste, vsebovanih v maloprodajni ceni bencina in plinskega
olja. Hkrati je predlagal, da se njegova višina določi v relativnem deležu od cene pogonskih goriv in ne v absolutnem
deležu, kot je to urejeno sedaj. Njegove pobude so bile le
delno upoštevane in še to s časovnim zamikom. Zato je Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije podprl Skupnost za ceste Slovenije v odločitvi, da zagotovi dodatna sredstva za vzdrževanje
cest s povečanjem tistih povračil za uporabo cest (pristojbine
za domača motorna vozila, cestnine), katerih določanje je v
njeni pristojnosti oziroma jih lahko poveča z njegovim soglasjem. Ti ukrepi so bili sprejeti koncem leta 1985, njihov vpliv na
povečanje sredstev za vzdrževanje cest pa je razviden iz
predhodne tabele - v priliv sredstev za enostavno reprodukcijo.
V planu prihodkov in odhodkov cestnega gospodarstva za
leto 1986, ki je prikazan v tabelah na 24. in 25. strani analize,
še ni upoštevano povečanje sredstev za ceste za 5 din v ceni
litra motornega bencina, kot je to določil Zvezni izvršni svet s
svojim odlokom o spremembi in dopolnitvi odloka o najvišji
ravni cen nafte in naftnih derivatov (Uradni list SFRJ, štev. 39/
86). Vendar pa ta dodatna sredstva za ceste niso namenjena
njihovemu vzdrževanju, temveč se morajo v skladu z navedenim odlokom uporabljati za črpanje zunanjih kreditov mednarodnih finančnih organizacij za razvoj magistralnih cest.
4.3. V zaostrenih materialnih pogojih gospodarjenja s
cestami so se v preteklih letih morali izvajalci vzdrževanja cest
in uporabniki cest sporazumno odločati za zniževanje obsega
del za zagotavljanje prevoznosti cest pod dogovorjene standarde in normative. Tako so bili po oceni Združenih cest
podjetij Slovenije ti standardi in normativi realizirani.
- v letu 1984 na magistralnih cestah v višini 95% na regionalnih cestah v višini 85% in na lokalnih cestah v višini 77%
ter
- v letu 1985 na magistralnih cestah v višini 87%, na
regionalnih cestah v višini 77% in na lokalnih cestah v višini
67%.
V letu 1986 so poleg sredstev za vzdrževanje cest v obsegu,
določenim z minimalnimi standardi in normativi, prvič zagotovljena tudi sredstva za delno pokrivanje amortizacije cest, in
to v višini 12% njenega obračuna po zakonsko predpisanih
stopnjah. Tako obračunana amortizacija je v skladu s republiškim zakonom o ureditvi obveznosti obračunavanja amortizacije za določena osnovna sredstva za leto 1986 in 1987.
Premajhna vlaganja v cestno infrastrukturo se niso pričela
odražati samo v njenem pospešenem propadanju in slabšanju
pogojev za varno odvijanje cestnega prometa, temveč ta
postaja vse resnejša ovira nemotenemu odvijanju gospodarskih in družbenih aktivnosti. Kritičnost stanja cest se je še
posebej potrdila spomladi tega leta, ko so bile nekatere ceste
neprevozne in začasno zaprte za promet.
4.4. Problem pomanjkanja sredstev za racionalnejše gospo-

darjenje s cestami ni specifičen samo za našo republiko,
temveč se z njim soočamo v celotni državi. Izvira predvsem iz
zadrževanje rasti sredstev za ceste vsebovanih v maloprodajni
ceni bencina in plinskega olja, kot temeljnega vira sredstev za
gospodarjenje s cestami v vseh republikah in pokrajinah. Za
razreševanje tega problema je Zvezni komite za promet in
zveze oblikoval predlog družbenega dogovora o virih sredstev
za vzdrževanje, rekonstrukcijo in izgradnjo cest, katerega
podpisniki bodo Zvezni izvršni svet, izvršni sveti republik in
avtonomnih pokrajin ter samoupravne interesne skupnosti za
ceste republik in avtonomnih pokrajin. Namen tega družbenega dogovora, ki temelji na sprejeti prometni politiki in
dolgoročnem programu ekonomske stabilizacije v prometu,
je zagotoviti stabilne vire financiranja vzdrževanja in razvoja
cestnega omrežja. Z njim je določeno, da se sredstva za
realizacijo programov vzdrževanja cest in cestnih objektov,
izdelanih na podlagi dogovorjenih standardov vzdrževanja,
zagotovijo predvsem s povečanjem deleža sredstev za ceste,
vsebovanih v maloprodajni ceni bencina in plinskega olja.
Omenjeni družbeni dogovor nadalje razrešuje še vrsto
pomembnih vprašanj s področja financiranja cestnega
gospodarstva: določa način vsakoletne revalorizacije povračil
za ceste, njihovo postopno izenačitev med republikami in
avtonomnima pokrajinama do konca tega srednjeročnega
obdobja ter izenačevanje deleža sredstev za ceste in prometnega davka v ceni bencina in plinskega olja. Slednjo naj bi v
letu 1990 sestavljali samo še rafinerijska cena goriva, stroški
prometa s pogonskimi gorivi, temeljni prometni davek in
sredstva za ceste.
Poleg tako zagotovljenih dodatnih sredstev za ceste, ki bi
se v celoti namenila za vzdrževanje cest, je z družbenim
dogovorom predviden tudi nov vir sredstev za cestno gospodarstvo. Od leta 1987 dalje naj bi se namreč vanj preusmerilo
tudi 30% sredstev prometnega davka od prodaje vozil, rezervnih delov za vozila, avtogum, hladilnih tekočin in motornih olj.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo v nadaljnjem
postopku priprave družbenega dogovora o virih sredstev za
vzdrževanje, rekonstrukcijo in gradnjo cest podprl predlagane rešitve ter se zavzemal za pospešitev njegovega sprejema in podpisa. Hkrati pa bo še nadalje vztrajal na večkrat
predlagani rešitvi, da se čimpreje poveča delež sredstev za
vzdrževanje cest v drobnoprodajni ceni bencina in plinskega
olja.
V. VZDRŽEVANJE IN VARSTVO CEST
5.1. 83. člen zakona določa, da morajo biti ceste vzdrževane
tako, da so sposobne za promet na način in ob pogojih, ki jih
določa ta zakon, predpisi, izdani na njegovi podlagi in predpisi o varnosti cestnega prometa. Ta naloga je ža organizacije
za vzdrževanje cest izredno široka in odgovorna. Za njeno
izvršitev morajo organizacije za vzdrževanje cest opravljati
vzdrževalna dela na cestah, ki jih določata 84. člen zakona in
pravilnik o vzdrževanju in varstvu cest po vrsti, ne pa tudi po
obsegu. Slednji naj bi bil tak, da bi zagotavljal osnovne
funkcije ceste za nemoten in varen cestni promet.
V okviru razprav o pripravi možnih rešitev boljše organiziranosti organizacij za vzdrževanje cest se je zato oblikovalo
stališče, da bi bilo primerno razdeliti naloge vzdrževanje cest
iz 84. člena zakona na naloge, ki bi jih opravljale izključno
organizacije za vzdrževanje cest po načelih svobodne
menjave dela in na ostale naloge, ki bi se opravljale na
podlagi tržnih odnosov. V okviru take korekcije sedanje
zakonske rešitve bi organizacije za vzdrževanje cest opravljale naslednje naloge:
- nadzor nad prevoznostjo in uporabnostjo cest, ki se
izvaja z rednimi, občasnimi in izrednimi pregledi;
- vzdrževanje cestnega telesa in prometnih površin izven
vozišča, objektov, cestnega zemljišča, opreme in naprav iz 60.
člena tega zakona ter zagotavljanje prevoznosti cest v letnem
in zimskem času;
- odprava zmrzlinskih in drugih poškodb;
- zavarovanje pobočij usekov in nasipov;
- obnavljanje naprav in napeljav, zgrajenih za potrebe cest
ter nadomestitev oziroma postavitev nove signalizacije in
opreme;
- odprava poškodb in odstranjevanje ovir, nastalih zaradi
elementarnih dogodkov oziroma povzročenih po uporabnikih
cest;
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- vzdrževanje objektov in zgradb, namenjenih za vzdrževanje cest.
Izvajanje ostalih vzdrževalnih del, ki so namenjena ohranjanju in izboljševanju posameznih elementov ceste, pa ne bi
bilo več v pristojnosti organizacij za vzdrževanje cest kot
upravljalcev cest. Pri teh delih bi morale organizacije za
vdrževanje cest sodelovati le kot investitor in nadzorni organ
za količino in kvaliteto izvršenih del, samo izvajanje del pa bi
pridobili najugodnejši ponudniki na podlagi licitacije.
5.2. Razen prej navedenih vzdrževalnih in obnovitvenih del
na cestah zakon določa tudi druge naloge, ki jih morajo
opraviti organizacije za vzdrževanje cest.
To so predvsem določila o izrednih prevozih, osnih obremenitvah, posebni uporabi cest, varstvenem pasu ob cestah,
neprometnih znakih, dovoznih priključkih, varovalnih gozdovih itd. Organizacije za vzdrževanje cest izkazujejo potrebno
skrb glede uporabe cest in prometa na njih. Izjema med njimi
so dovoljenja za prečne prekope cest, pri izdajanju katerih so
premalo upoštevane tehnične možnosti vgrajevanja komunalnih in drugih naprav v cestno telo s pomočjo njegovega
vrtanja. Zato naj bi SOZD Združena podjetja Slovenije sprejel
ukrep za stimuliranje izvajanje vrtanja v cestno telo namesto
njegovega prekopavanja v vseh tistih primerih, ko je takšna
rešitev tehnično izvedljiva.
Od navedenih nalog so organizacije za vzdrževanje cest
prenesle na DSSS SOZD-a Združena cestna podjetja Slovenije kot naloge skupnega pomena izdajanje dovoljenj za
izredne prevoze, ki se opravljajo preko območij več organizacij za vzdrževanje cest, in kontrolo osnih obremenitev na vseh
razvrščenih cestah v SR Sloveniji.
Na podlagi odprtih vprašanj o vrstah in obsegu vzdrževalnih
del na cestah bo v postopku spreminjanja in dopolnjevanja
zakona potrebno proučiti in natančneje razmejiti naloge in
njihove nosilce v enostavni reprodukciji cest.
VI. INŠPEKCIJA CEST
6.1. Neposreden nadzor nad izvajanjem zakonskih določil, na njihovi podlagi izdanih predpisov in predpisov o varnosti v
cestnem prometu, ki urejajo tudi razmerja v zvezi z javnimi
cestami, opravljajo na magistralnih in regionalnih cestah
Republiški prometni inšpektorat po republiških inšpektorjih
za ceste, na lokalnih cestah pa občinski upravni organi, pristojni za inšpekcijo cest.
Nadzor obsega predvsem ugotavljanje stanja cest, njihovo
vzdrževanje po tehničnih in drugih predpisih, uporabo tehničnih predpisov pri izvajanju rekonstrukcij in graditvi cest ter
ukrepe za varstvo cest.
Po aktu o notranji organizaciji Republiškega prometnega
inšpektorata so sistematizirana dela in naloge za področje
inšpekcije cest za tri delavce katera so tudi zasedena. Republiški inšpektorji izvajajo, poleg nalog iz svoje pristojnosti, v
izjemnih primerih tudi inšpekcijo lokalnih cest v tistih občinah, v katerih le-te nimajo organizirane.
Inšpekcija za ceste v občinski pristojnosti še vedno ni
ustrezno organizirana oziroma jo v nekaterih občinah sploh
nimajo. V tistih občinskih in medobčinskih inšpekcijskih službah, v katerih se naloge inšpekcije cest opravljajo, pa ugotavljamo, da nekateri občinski inšpektorji nimajo zadovoljive
strokovne izobrazbe ali pa posamezni inšpektorji opravljajo
naloge iz več inšpekcijskih področij. V nekaterih občinah so
inšpekcijske službe tudi prešibke glede na področje, ki ga
pokrivajo.
Za celotno področje SR Slovenije je le 20 občinskih inšpektorjev za ceste. Inšpekcija ni organizirana za območje 17

občin oziroma ni organizirana v 4 občinskih in 4 medobčinskih organih. Od omenjenih 20 občinskih inšpektorjev opravljajo samo inšpekcijo cest le 3 inšpektorji, vsi drugi pa opravljajo nadzor na dveh ali več inšpekcijskih področjih. Nezadovoljiva je tudi strokovna usposobljenost teh inšpektorjev, saj
ima visoko strokovno izobrazbo samo 8 inšpektorjev, 6 višjo
in 6 le srednjo strokovno izobrazbo.
6.2. Pri inšpekcijskih pregledih glede vzdrževanja in varstva cest v skladu z določbami zakona in na njegovi podlagi
izdanega pravilnika o vzdrževanju in varstvu cest ugotavljajo
inšpektorji za ceste predvsem naslednje nepravilnosti in pomanjkljivosti:
Pravilnik o vzdrževanju in varstvu cest predpisuje, da
morajo organizacije za vzdrževanje cest opravljati nadzor cest
z rednimi, občasnimi in izrednimi pregledi ter o teh pregledih
voditi tekočo evidenco, ki je enotna, za celotno republiko.
Posamezne organizacije za vzdrževanjb cest sicer imajo organizirano pregledniško službo, ki pa svojih nalog ne opravljajo
zadovoljivo. Pri pregledu evidenčnih knjig inšpektorji za ceste
ugotavljajo v večini primerov, da se evidence vodijo preveč
splošno, brez konkretnih strokovnih ugotovitev in zadolžitev.
To kaže na še vedno nezadovoljivo strokovno usposobljenost
preglednikov, ki prvi ugotavljajo pomanjkljivosti na cestah in
ki bi morali takoj predlagati ukrepe za odpravo teh pomanjkljivosti oziroma v nujnih primerih celo sami ukrepati. Tudi
delavci, ki so odgovorni za delo pregledniške službe, so
premalo pozorni pri nadzorovanju dela preglednikov in jih ne
seznanjajo zadosti s predpisi s področja dela. Stanje na tem
področju se prepočasi izboljšuje, zato bi morale organizacije
za vzdrževanje cest pripraviti programe ukrepov za izboljšanje delovanja pregledniških služb.
Vzdrževanje makadamski h1*5 vozišč se pogosto opravlja z
materiali, ki ne ustrezajo standardom (glede kvalitete in granulacije; namesto drobljenca se uporabljajo tudi rečni prod in
drugi še slabši materiali). Vzdrževanje asfaltnih vozišč se ne
opravlja vedno v skladu z določbami pravilnika o vzdrževanju
in varstvu cest (udarne jame se krpajo brez izsekovanja,
robovi niso v isti niveleti kot vozišče, krpa se z različnimi
umesmi, ki imajo različno drsno trenje). Na betonskih voziščih
se vzdolžni in prečni stiki ne zalivajo z zalivno maso in voda
povzroča izpiranje drobnih frakcij, zbijanje plošč in njihovo
drobljenje. Gramozne bankine se ne popravljajo in dosipavajo
redno, tako da voda prodira pod asfalt in ga ob zmrzali drobi.
Poškodovana vertikalna signalizacija se ne nadomešča redno
z novo, kar vpliva na zmanjšano varnost prometa. Te in druge
pomanjkljivosti pri vzdrževanju in varstvu cest kažejo na to,
da kakovost Opravljanja vzdrževalnih del ne dosega nivoja,
dogovorjenega z normativi in standardi oziroma kot ga določajo zadevni predpisi.
Pri pregledih gradenj cest in tehničnih pregledih cest
inšpektorji za ceste ugotavljajo, da investitorji upoštevajo
projektantske rešitve, projektantske organizacije pa imajo
preslabo notranjo kontrolo. Zaradi tega prihaja do sprememb
projektnih rešitev med sabo gradnjo, pomanjkljivosti in
nepravilnosti pa se ugotavljajo tudi ob tehničnih pregledih
cest. Ob tehničnih pregledih cest se pri pregledu atestov o
kvaliteti položenih asfaltov ugotavlja, da ne ustrezajo normativom. Vgrajevanje manj kvalitetnih asfaltov ima za posledico
krajšo življenjsko dobo asfaltne prevleke oziroma povečanje
stroškov vzdrževanja cest. Za preprečevanje opisanih pojavov
je potrebno zagotoviti strokovnejše opravljanje nalog nadzornih organov investitorja med samo gradnjo novih cest. Razen
tega je potrebno v skupnostih za ceste poostriti nadzor nad
tem, ali imajo organizacije za vzdrževanje cest ustrezno organiziran nadzor nad izvajanjem rekonstrukcij in gradenj cest.

UGOTOVITVE, SKLEPI, PREDLOGI IN PRIPOROČILA
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ob obravnavi analize izvajanja zakona o
cestah
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 14. seji dne 30.
7. 1986 obravnaval analizo izvajanja zakona o cestah, ki jo je
pripravil Republiški komite za promet in zveze, in ob tem
sprejel naslednje
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1. Iz analize izvajanja zakona o cestah izhaja, da se zakonsko opredeljene naloge in cilji samoupravnega dohodkovnega povezovanja uporabnikov cest in upravljalcev cest pri
gospodarjenju s cestami le delno uresničujejo. Temeljni vzrok
temu so nezadostna sredstva za opravljanje vseh nalog
gospodarjenja s cestami, zaradi česar so se delegati v skupnostih za ceste pri usklajevanju interesov in pogojev ohranjanja ter razvoja cest omejevali predvsem na razreševanje nalog
zagotavljanja njihove prevoznosti. Hkrati z oceno vzrokov
zaostrovanja pogojev gospodarjenja v cestnem gospodarstvu
pa analiza kritično obravnava tudi primernost posameznih
zakonskih rešitev z vidika racionalnega koriščenja razpoložljivih sredstev za ceste. Nove rešitve bodo morale omogočiti
predvsem smotrnejšo organiziranost samoupravnih interesnih skupnosti za ceste, organizacij za vzdrževanje in varstvo
cest ter postopno uvajanje tržnih kriterijev gospodarjenja tudi
v dejavnost vzdrževanja in varstva cest.
2. V preteklih letih se je stalno krčil obseg potrebnih vzdrževalnih del na cestah. Izvajala so se predvsem vzdrževalna dela
za zagotavljanje prevoznosti cest, medtem ko sredstva za
obnavljanje cest in izboljšanje prometno-tehničnih elementov
cest niso bila zagotovljena. Premajhna vlaganja v cestno
infrastrukturo kot pomemben del družbenega bogastva pa
niso povzročila le njenega pospešenega propadanja in slabšanja pogojev za varno odvijanje cestnega prometa, temveč
postajajo tudi vse resnejša ovira nemotenemu odvijanju
gospodarskih in družbenih aktivnosti.
3. Slabo stanje cest in cestnih objektov je bilo upoštevano
pri izdelavi novih srednjeročnih in dolgoročnih planskih
dokumentov o razvoju cestne infrastrukture. Zato je bila kot
temeljni razvojni cilj v cestnem gospodarstvu sprejeta pospešena obnova obstoječih cest in cestnih objektov. Takšne
naloge zahtevajo kar največjo skrb izvajalcev vzdrževanja cest
in uporabnikov cest za optimalno uporabo sredstev in večjo
kvaliteto v izvajanju vzdrževalnih del.
4. Izhajajoč iz stališča, da količina porabljenega goriva
razmeroma najbolj realno odraža dejansko uporabo cest, bo
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije še nadalje vztrajal, da se
dodatna sredstva za vzdrževanje cest zagotovijo s povečanjem deleža sredstev za ceste v drobnoprodajni ceni bencina
in plinskega olja. Podprl pa bo tudi druge predlagane rešitve
za poenotenje določanja višine nadomestil za uporabo cest v
celotnem jugoslovanskem prostoru, kot so opredeljene v
predlogu družbenega dogovora o virih sredstev za vzdrževanje, rekonstrukcijo in gradnjo cest, ki ga je pripravil Zvezni
komite za promet in zveze.
Izvršni svet bo tudi v prihodnje podpiral Skupnost za ceste
Slovenije, da zagotovi potrebna sredstva za uresničevanje
nalog vzdrževanja in obnavljanja obstoječe cestne mreže z
valorizacijo tistih povračil za ceste, katerih določanje je v
njeni pristojnosti oziroma jih lahko poveča z njegovim soglasjem.
5. Za delovanje občinskih in republiške samoupravne interesne skupnosti za ceste je značilno:
- da so delegati obeh skupščinskih zborov preobremenjeni s problemom pomanjkanja sredstev za ceste in zato
puščajo ob strani razreševanje drugih pomembnih vprašanj
gospodarjenja s cestami,
- da pri pripravi strokovnih podlag za odločanje in v
samem procesu odločanja prevladujejo interesi izvajalcev
in
- da ni učinkovitega nadzorstva nad izvajanjem sprejetih
odločitev, posebno glede racionalne porabe razpoložljivih
sredstev za ceste.
6. V delovnih organizacijah-cestnih podjetij so poleg temeljnih organizacij za vzdrževanje in varstvo cest oblikovane tudi
temeljne organizacije za rekonstrukcije in gradnje cest. Slednje se ne vključujejo v svobodno menjavo dela s samoupravnimi interesnimi skupnostmi za ceste, čeprav izvajajo nekatere naloge vzdrževanja cest, ki so dejavnost posebnega družbenega pomena. Te naloge jim oddajo v izvajanje temeljne
organizacije za vzdrževanje in varstvo cest. Takšno prerazporejanje nalog vzdrževanja cest znotraj cestnih podjetij zavira
razvoj samoupravnega in dohodkovnega povezovanja izvajalcev vzdrževanja cest z uporabniki cest. Monopolno obnašanje
cestnih podjetij pri opravljanju vseh vzdrževalnih del na
cestah bi lahko odpravili z vključevanjem gradbenih OZD
izven cestnega gospodarstva, ki so delovno usposobljene za
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izvajanje obnovitvenih del na cestah. Zato Izvršni svet podpira
v analizi predlagano rešitev, da naj bi se naloge vzdrževanja
cest delile na dela za zagotavljanje prevoznosti cest in na dela
za ohranjanje cest. Prvi segment vzdrževalnih del bi izvajale
organizacije za vzdrževanje in varstvo cest po načelih svobodne menjave dela, za drugega pa bi bili izvajalci izbrani na
podlagi licitacije. Organizacije za vzdrževanje cest bodo kljub
takšni delitvi del še vedno odgovorne za stanje cest.
7. Slabšanje stanja cestne mreže zahteva poostren nadzor
njihovega vzdrževanja in varstva, kvalitete opravljanja storitev, izpolnjevanja dogovorjenih standardov in normativov
vzdrževanja cest in drugih nalog organizacij združenega dela
v cestnem gospodarstvu pri vzdrževanju in gradnji cest. Zato
je potrebno izboljšati učinkovitost nadzora tako v okviru
samoupravnih interesnih skupnosti kot inšpekcijskega nadzora. Za slednjega Izvršni svet ugotavlja, da je ustrezno urejen
le za področje magistralnih in regionalnih cest, medtem ko
organiziranost nadzora za lokalne ceste ni zadovoljiva.
B. SKLEPI
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naroča:
1. Republiškemu komiteju za promet in zveze, da pripravi
predlog sprememb in dopolnitev zakona o cestah, in sicer v
naslednjih smereh:
a) pristojnosti za gospodarjenje z regionalnimi cestami se
prenesejo z občinskih skupnosti za ceste na Skupnosti za
ceste Slovenije:
b) naloge vzdrževanja cest, ki so opredeljene v 84. členu
zakona o cestah, se razdelijo na vzdrževalna dela za zagotavljanje prevoznosti cest, ki so predmet poslovanja organizacij
za vzdrževanje in varstvo cest in se izvajajo po načelih svobodne menjave dela, in na vzdrževalna dela za obnavljanjne
cest, ki se oddajajo v izvajanje preko licitacije
in
c) z dopolnitvijo 23. člena zakona o cestah je potrebno
omogočiti delegiranje delegatov večjih uporabnikov cest.
neposredno v skupščino Skupnosti za ceste Slovenije.
2. Republiškemu komiteju za promet in zveze, da:
a) prouči možnosti za natančnejšo opredelitev investitorstva v cestno infrastrukturo;
b) prouči možnost zakonskega omejevanja vpliva izvajalcev
vzdrževanja cest na pripravo strokovnih podlag za odločanje
in na samo sprejemanje odločitev o nalogah vzdrževanja in
varstva cest
in
c) da pri pripravi sprememb in dopolnitev zakona o cestah
prouči predloge in pobude za natančnejšo in razumljivejšo
opredelitev posameznih členov zakona, ki jih je pridobil v
postopku priprave analize njegovega izvajanja.
3. Republiškemu komiteju za promet in zveze, da tekoče
spremlja pripravo reorganizacijskih rešitev v OZD cestnega
gospodarstva ter organiziranje izvajanja strokovnih nalog.za
Skupnost za ceste Slovenije in da se pri tem zavzema za
uresničevanje sprejetih družbenih usmeritev glede racionalizacije izvajanja teh nalog.
4. Republiškemu sekretariatu za pravosodje in upravo, da
pospeši organiziranje inšpekcijskega nadzora na področju
cest v vseh tistih občinah, v katerih ta še ni zagotovljen.
C. PREDLOGI
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Zveznemu
izvršnemu svetu:
- da pospeši postopek sprejemanja in podpisovanja družbenega dogovora o virih sredstev za vzdrževanje, rekonstrukcije in izgradnjo cest, ki ga je pripravil Zvezni komite za
promet in zveze
in
- da v skladu s predlaganimi rešitvami v družbenem dogovoru o virih sredstev za vzdrževanje, rekonstrukcijo in izgradnjo cest čimprej poveča delež sredstev za vzdrževanje cest v
ceni bencina in plinskega olja.
D. PRIPOROČILA
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije priporoča:
1. občinskim skupščinam, ki še niso sprejele ustreznih
poročevalec

predpisov o urejanju razmerij v zvezi z javnim potmi, za izdajo
katerih so pooblaščene z 12. členom zakona o cestah, da jih
sprejmejo do konca leta 1986;
2. občinskim skupščinam, da dajo pobudo za začetek
postopka združevanja občinskih skupnosti za ceste s komunalnimi skupnostmi;
3. samoupravnim interesnim skupnostim za ceste in organizacijam za vzdrževanje cest, da sprejmejo ukrepe za učinkovitejše nadziranje izvajanja dogovorjenih programov vzdrževanja in varstva cest, zlasti glede kvalitete izvajanja vzdrževalnih
del, racionalnosti porabe razpoložljivih sredstev za ceste in
strukture njihove porabe glede na sprejete programe vzdrževanja cest;
^
4. Skupnosti za ceste Slovenije, da pripravi predlog organizacijskih rešitev opravljanja del in nalog skupnega pomena za
uporabnike cest in izvajalce vzdrževanja cest, pri čemer naj
upošteva sprejete družbene usmeritve glede racionalizacije
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1. člen
V zakonu o ureditvi določenih vprašanj s področja varnosti
železniškega prometa (Uradni list SRS, štev. 28/81) se za 3.
členom doda nov 3. a člen, ki se glasi:
»Ob industrijskem tiru je 80 m široki zemljiški pas, merjeno
od osi skrajnih tirov (varnostni pas), s katerim se preprečujejo
škodljivi vplivi okolja na industrijski tir in promet na njem ter
vpliv tega prometa na okolje.«\
2. člen
V 6. alinei 3. odstavka 14. člena se beseda »rekonstrukcija«
nadomesti z besedo »konstrukcija«
3. člen
Besedilo 16. člena se dopolni tako, da se glasi:
»Graditev gradbenih objektov ali drugih objektov, saditev
drevja ter postavljanja naprav v 200 m širokem zemljiškem
pasu ob železniški progi (varovalni progovni pas) in v 80 m
širokem pasu ob industrijskem tiru, računamo od osi skrajnih
tirov, se sme dovoliti, pod pogoji, ki jih predpiše Republiški
komite za promet in zveze.
4. člen
V 34. členu se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. odredi ukrepe za preprečevanje in odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti, ki na vozilih in progovnih napravah
ogrožajo varnost prometa.«
V 4. točki se besedilo: »če pride na delo« nadomesti z
besedilom: »če je na delu«.

zakona o

področja

železniškega prometa

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 12. seji dne 16.
7. 1986 določil besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREDITVI DOLOČENIH VPRAŠANJ S
PODROČJA VARNOSTI ŽELEZNIŠKEGA PROMETA,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
215. člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85.
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije

poročevalec

izvajanja strokovnih nalog za samoupravne interesne skupnosti;
5. SOZD-u Združena cestna podjetja Slovenije, da pripravi
oceno prednosti in pomanjkljivosti posameznih možnih rešitev njegove reorganizacije glede na predvideno spremembo
84. člena zakona o cestah. Pri tem mora enako upoštevati
obveznost vzpostavitve take organizacije dela, v kateri bo
dosledno uveljavljena odgovornost vseh delavcev v cestnem
gospodarstvu za kvalitetno vzdrževanje in varstvo cest;
6. SOZD-u Združena cestna podjetja Slovenije, da izdela
analizo standardov in normativov vzdrževanja in varstva cest s
primerjalnim pregledom njihove ureditve v sosednjih državah.
Gradivo naj posreduje v obravnavo samoupravnim interesnim
skupnostim za ceste in upravnim organom, pristojnim za
področje prometa in zvez. Na podlagi te analize in sprejetih
stališč ob njeni obravnavi naj SOZD Združena cestna podjetja
Slovenije pripravi predlog sprememb in dopolnitev normativov ter standardov za vzdrževanje in varstvo cest.

(ESA-760)

in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri
delu skupščinskih teles sodelovali:
- Milan JELENC, član Izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za promet in zveze,
- Peter MARN, namestnik predsednika Republiškega
komiteja za promet in zveze,
- Jaka SLOKAN, pomočnik predsednika Republiškega
komiteja za promet in zveze

Za 7. točko se doda nova 8. točka, ki se glasi:
»8. ustaviti dela v progovnem pasu, ki niso namenjena
opravljanju železniškega prometa, ali dela, ki so namenjena
opravljanju železniškega prometa, pa se izvajajo na način s
katerim se ogroža varnost železniškega prometa, oziroma
odrediti ukrepe za odpravo posledic teh del «
Dodata se nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Inšpektor dela je upravičen prepovedati delo, oziroma
odstraniti z dela delavca, ki neposredno sodeluje v železiškem
prometu, če so kršeni predpisi o delovnem času ali predpisi
za delo v izmenah.
Inšpektor dela je upravičen odstraniti z dela delavca, ki
neposredno sodeluje v železniškem prometu tudi v primerih iz
4. točke 1. odstavka tega člena.«
5. člen
35. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Železniška organizacija in organizacija združenega dela,
ki upravlja industrijsko železnico ali progo druge železnice aii
industrijski tir mora brez odlašanja obvestiti Republiški prometni inšpektorat o vseh nesrečah, nezgodah in drugih izrednih dogodkih v železniškem prometu, kot tudi o kršitvah
predpisov o varnosti železniškega prometa, ter o drugih izrednih dogodkih na železniškem območju, ki so imeli za posledico smrt ali hudo poškodbo potnika, železniškega delavca ali
koga drugega; o hujši železniški nesreči ga mora obvestiti
takoj in ob vsakem dnevnem času, prav tako tudi o delih, ki se
izvajajo v bližini proge ali progovnih naprav in objektov, ki bi
lahko vplivala na varnost železnikega prometa.«
Dodata se nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
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»Republiški inšpektor železniškega prometa sodeluje pri
raziskovanju vzrokov hujših železniških nesreč.
Hujša železniška nesreča po tem zakonu je vsako trčenje,
nalet ali iztirjenje, ki ima za posledico smrt ali hudo telesno
poškodbo ene ali več oseb, oziroma večjo materialno škodo.«

da dve cesti ali več cest ali poti usmeri na skupen cestnoželezniški prehod (prvi odstavek 24. člena).
Za dejanje iz prejšnjega odstavka, se kaznuje odgovorna
oseba organizacije združenega dela oziroma druge pravne
osebe z denarno kaznijo najmanj 10.000 dinarjev.

6. člen
V 36. členu se za besedami: »v osmih dneh« dodata besedi:
»po njihovi uveljavitvi«

8. člen

7. člen
37. člen se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Z denarno kaznijo najmanj 50.000 dinarjev se kaznuje za
gospodarski prestopek organizacija združenega dela ali
druga pravna oseba:
1. Če pri graditvi prog železnic, industrijskih tirov, industrijske železnice in prog drugih železnic ne upošteva predpisov
za graditev železnic in varnosti prometa na jugoslovanskih
železnicah, ali pa ne predpiše načina prometa na teh železnicah (2. člen in 4. člen);
2. Če uporablja tirna vozila, ki ne izpolnjujejo enakih pogojev kot vozila, ki obratujejo na omrežju jugoslovanskih železnic (5. člen).
3. Če ne vzdržuje industrijskih železnic, prog drugih železnic, industrijskih tirov in tirnih vozil tako, da je zagotovljen
varen in neoviran promet, ali če nima tirov, tirnih naprav,
objektov in tirnih vozil pod stalnim nadzorstvom (8. člen);
4. Če gradi v varovalnem progovnem pasu oziroma v zemljiškem pasu ob industrijskem tiru v nasprotju s predpisi (16.
člen);
5. Če za signalnovarnostne naprave ne opravi preizkušnje
in poskusnega obratovanja pred tehničnim pregledom (drugi
odstavek 18. člena);
6. Če v času poskusnega obratovanja na kretniškem
območju ne zmanjša hitrosti vlakov največ 30 km na uro, ali
če ne določi hitrosti vlakov, ali če ne poostri nadzora železniškega prometa in nadzora nad delom prometnega osebia ter
csebja pri montaži in vzdrževanju (drugi odstavek 18. člena);
, 7. Če ne izvede križanja proge s cesto z nadvozom ali
podvozom: - če se proga križa z magistralno cesto; -če se
proga križa z javno cesto ali drugo cesto, ki ni javna cesta, v
primeru, če je cestni promet zelo gost, železniški promet pa
zelo močan, ali če to terjajo posebni pogoji na mestu križanja,
ali posebni tehnični razlogi varnosti prometa, če se proga na
postajnem prostoru med uvoznimi kretnicami križa s katerokoli javno cesto ali drugo cesto oziroma potjo, ki ni javna
cesta (21. člen);
8. Če križanja proge s cesto v istem nivoju ne zavaruje z
zapornicami ali polzapornicami ali svetlobnimi in zvočnimi
napravami, ki napovedujejo približevanje vlaka, ali z enim in
drugim, in sicer pri križanju glavne železniške proge z regionalno ali mestno cesto oziroma cesto v naseljih, ali pri
križanju ceste z glavno železniško progo, na kateri je dovoljena hitrost večja od 100 km na uro, ali pri drugem križanju,
kjer ni potrebne preglednosti s ceste na železniško progo
(prvi in drugi odstavek 22. člena);
9. Če ne izvede križanja železniške proge s cestami tako,

/.
Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slovenije sta sprejela osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ureditvi določenih vprašanj s področja varnosti
železniškega prometa na svojih sejah dne 28. maja 1986.
Predlagatelju zbora sta naložila, da priprvi predlog zakona in
pri njegovi pripravi prouči in ustrezno upošteva pripombe
skupine delegatov Zbora združenega dela in Zbora občin in
pripombe skupin delegatov.
II.
Predlog zakona se razen redakcijskih popravkov ne razlikuje
od osnutka kar pomeni, da predlagatelj ni upošteval predlaganih dopolnitev in sicer iz naslednjih razlogov:
1. K 5. členu, naj bi v 35. členu zakona natančneje opredelili
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Črtata se 38. in 39. člen.
9. člen
V prvem odstavku 40. člena se besedilo »do 50.000« nadomesti z besedilom »najmanj 10.000«. V 6. točki pa se za
besedami »progovnem pasu« vstavi besedilo: »oziroma v
varovalnem progovnem pasu«.
Za 11. točko se doda 12. in 13. točka, ki se glasita:
»12. če nima poslovnega reda, ali če ta ni usklajen z enotnimi pravili za urejanje železniškega prometa na jugoslovanskih železnicah (9. člen);
13. če ne sprejme predpisanih protipožarnih ukrepov (prvi
odstavek 17. člena).«
V drugem odstavku se besedilo »do 5.000« nadomesti z
besedilom »najmanj 2.500«.
V tretjem odstavku se besedilp »do 10.000« nadomesti z
besedilom »najmanj 2.000«.
10. člen
Prvi odstavek 41. člena se spremeni tako, da glasi:
»Z denarno kaznijo najmanj 10.000 dinarjev se kaznuje za
prekršek železniška organizacija ali druga pravna oseba:
- če ne ravna v smislu izvršljive odločbe, ki jo je izdal
inšpektor železniškega prometa po pooblastilu iz 34. člena
tega zakona, ali če prepreči, onemogoči ali ovira inšpektorja
pri opravljanju nadzora;
- če brez odlašanja ne obvesti Republiškega prometnega
inšpektorata o vsaki železniški nesreči, ali če ga takoj in ob
vsakem dnevnem času ne obvesti o hujši železniški nesreči ali
o delih, ki se izvajajo v bližini proge ali progovnih naprav in
objektov (35. člen);
-če ne dostavi Republiškemu prometnemu inšpektoratu v
predpisanem roku splošnega ali posamičnega akta (36. člen).
V drugem odstavku se besedilo »do 5.000« nadomesti z
besedilom »najmanj 2.500«.
11. člen
V prvem odstavku 44. člena se beseda »petih« nadomesti z
besedo »devetih«, v drugem odstavku pa se beseda »treh«
nadomesti z besedo »devetih«.
12. člen
Republiški komite za promet in zveze izda predpis iz 3.
člena tega zakona v roku treh mesecev po uveljaviti tega
zakona.
13. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SRS.

pojem večje materialne škode predlagatelj meni, da za
namen, določen v tej normi, tega v točnem denarnem znesku
niti ni moč opredeliti. S podrobnejšim opisom pa prav tako
ne, saj ne bi mogli zajeti vseh primerov. Tako bo pač zavezanec moral sam presoditi kdaj gre za večjo materialno škodo in
ukrepati kot veleva to določilo. Gotovo pa je tudi, da bodo
želežniške transportne organizacije in Republiški prometni
inšpektorat v praksi dogovorno lahko oblikovale približno
mejo take materialne škode. Poleg tega pa je taka opredelitev
škode tudi sicer v drugih pravnih področij iz praktičnih razlogov povsem uveljavljena in predlagatelj meni, da je tudi v tem
primeru povsem primerna.
2. Na pripombe k členom, ki predvidevajo posebno ureditev in
koriščenje varovalnega pasu ob železniški progi in industrijskem tiru, da naj bi zakon že sam predvideval posamezne
omejitve, pa predlagatelj meni, da v načelu to ne sodi v sam
poročevalec

zakon, saj gre za poseben pravilnik o pogojih za graditev
gradbenih objektov ali drugih objektov ter postavljanje
naprav v varovalnem progovnem pasu železniške proge
(Uradni list SRS, štev. 14/84). Dejansko bo namreč pooblaščen republiški upravni organ le dopolnil ta predpis z določbami in omejitvami kot jih predvideva ta predlog. Predlog
sprememb in dopolnitev tega izvršilnega predpisa dajemo
obenem s predlogom zakona v informacijo, sprejet pa bo, kot
določa ta predlog, v roku treh mesecev po uveljavitvi tega
zakona.
Dopolnitev v tem predlogu zakona glede na besedilo njegovega osnutka je v 5. členu, da se v 35. členu poleg železniških
organizacij navedejo še organizacije združenega dela, ki
upravljajo industrijsko železnico ali progo druge železnice ali
industrijski tir. To je bilo pomotoma izpuščeno, čeprav je
ustrezna sankcija te določbe v 10. členu predloga pravilno že
zajela vse te subjekte. Poleg tega pa je sedaj tudi v skladu s
64. členom zakona o osnovah varnosti v železniškem prometu
(Uradni list SFRJ, štev. 62/77) podrobneje določeno v katerih
primerih mora železniška organizacija obvestiti Republiški
prometni inšpektorat.
III.
Izvajanje tega zakona ne bo zahtevalo dodatnih finančnih
sredstev iz proračunov družbeno - političnih skupnosti; z
razširitvijo pooblastil inšpektorjem železniškega prometa pa
uvaja dve novi obveznosti Republiškemu inšpektoratu za
ukrepe v primerih ogrožanja varnosti železniškega prometa
ter da sodeluje pri raziskovanju vzrokov hujših železniških
nesreč. Okrepitev inšpekcijskega nadzora uvaja pooblastilo
ukrepanja inšpektorjem dela glede vprašanj s področja razmerij, ki zadevajo varnost železniškega prometa. Drugim
organom družbenopolitičnih skupnostim, organizacijam
združenega dela, drugim samoupravnim organizacijam in
skupnostim pa ta zakon ne nalaga novih obveznosti.
Členi, ki se spreminjajo:
14. Člen
Za rekonstrukcijo proge, progovne naprave, objekta, tirnega vozila na jugoslovanskih železnicah, industrijskih železnicah in progah drugih železnic in industrijskih tirov, se
uporabljajo predpisi o graditvi objektov, kolikor ta zakon ne
določa drugače.
Za rekonstrukcijo tirnega vozila se šteje predelava vozila, s
katero se spreminjajo osnovne konstrukcije in tehnične lasnosti vozila.
Za rekonstrukcijo železniške proge, industrijske železnice
in proge druge železnice ter industrijskega tira se po tem
zakonu ne štejejo:
- zamenjava in obnova elementov zgornjega ustroja proge;
- dela na spodnjem ustroju proge (odvodhjavanje, ureditev in
senacija);
- zamenjava in obnova z enakim ali drugim materialom pri
propustih do 5 m dolžine, če se s tem ne spremeni odprtina;
- zamenjava elementov signalno - varnostnih naprav;
- zamenjava in dopolnitev elementov stabilnih naprav za
električno vleko, kakor tudi ostalih električnih naprav za dizelsko vleko;
- adaptacija in popravilo obratovalnih poslopij, s katerimi se
ne spreminja konstrukcija, namen in zunanji izgled objekta
ter se ne poslabšajo pogoji za varstvo okolja.
Za izvajanje del iz prejšnega odstavka mora biti izdelana
tehnična dokumentacija.
16. Člen
Graditev gradbenih objektov ali drugih objektov, ter postavljanje naprav na 200 m širokem zemljiškem pasu ob železniški
progi (varovalni progovni pas), računano od osi skrajnih tirov,
se sme dovoliti pod pogoji, ki jih predpiše Republiški komite
za promet in zveze.
34. člen
Inšpektor železniškega prometa je upravičen:
1. zadržati izvršitev odredb, ki nasprotujejo določbam
zakonov in predpisov, izdanih na njihovi podlagi;
poročevalec

2. odrediti, da se na vozilih, progah in progovnih napravah
odpravljajo tehnične pomanjkljivosti, ki ogrožajo varnost prometa;
3. odrediti, da se začasno izključijo iz prometa vozila,
proge in progovne naprave, ki ne ustrezajo predpisanim tehničnim in drugim pogojem, če bi bila sicer varnost prometa
ogrožena;
4. odstraniti z dela železniškega delavca, ki neposredno
sodeluje v železniškem prometu, če ne izpolnjuje predpisanih
zdravstvenih pogojev, ali nima predpisane strokovne usposobljenosti za samostojno delo na svojem delovnem mestu,
če pride na delo v takem telesnem ali duševnem stanju, da ni
zmožen pravilno opravljati svoje delovne dolžnosti, če zanemarja svojo dolžnost, jo opravlja površno ali nepravilno in to
vpliva na rednost in varnost prometa;
5. odrediti, da se odpravijo nepravilnosti v železniškem
prometu in da se promet prilagodi določbam zakonov in na
njihovi podlagi izdanih predpisov, če je treba, pa določiti tudi
način in odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti v železniškem prometu;
6. začasno ustaviti dela, ki se izvajajo v neposredni bližini
proge, če je nevarnost, da bodo ogrožala varnost prometa in
zahtevati od upravnega organa, ki je opravil kontrolo tehnične
dokumentacije in dal dovoljenje za graditev, naj pregleda
položaj in odredi ukrepe za sanacijo;
7. ustavi dfela, ki se izvajajo na železniškem območju ali v
neposredni bližini proge brez gradbenega dovoljenja, in o
tem obvesti upravni organ, ki je pristojen za izdajo gradbenega dovoljenja.
35. člen
Železniška organizacija mora brez odlašanja obvestiti
Republiški prometni inšpektorat o vsaki železniški nesreči; o
hujši železniški nesreči ga mora obvestiti takoj in ob vsakem
dnevnem času, prav tako tudi o delih, ki se izvajajo v bližini
proge ali progovnih naprav in objektov, ki bi lahko vplivala na
varnost železniškega prometa.
36. člen
Železniška organizacija in organizacija združenega dela, ki
upravlja industrijsko železnico ali progo druge železnice ali
industrijski tir, mora dostaviti Republiškemu prometnemu
inšpektoratu v osmih dneh vse splošne in posamične akte, s
katerimi se urejajo vprašanja železniškega prometa.
37. člen
Z denarno kaznijo do 500.000 dinarjev se kaznuje za gospodarski prestopek organizacija združenega dela ali druga
pravna oseba:
1. če pri graditvi prog železnic in industrijskih prog drugih
železnic ne upošteva predpisov za graditev železnic in varnost
prometa na jugoslovanskih železnicah in če ne predpiše
načina prometa na teh železnicah (2. člen);
2. če uporablja drugačna tirna vozila, kot so vozila jugoslovanskih železnic (5. člen);
3. če gradi v varovalnem progovnem pasu v nasprotju s
predpisi (16. člen);
4. če ne sprejme predpisanih protipožarnih ukrepov (prvi
odst. 17. člena);
5.če ne izvede križanja proge s cesto v skladu z določbami
prvega odst. 24. člena tega zakona.
Za dejanje iz prejšnjega odstavka se kaznuje tudi odgovorna oseba organizacije združenega dela oziroma druge
pravne osebe z denarno kaznijo do 20.000 dinarjev.
38. člen
Z denarno kaznijo do 200.000 dinarjev se kaznuje za gospodarski prestopek železniška organizacija, organizacija združenega dela, ali druga pravna oseba, če ne ravna v skladu z
določbami 21. in 22. člena tega zakona pri graditvi cestnega
prehoda prek železniške proge v istem nivoju, ali pri zagotovitvi varnega prometa prek teh prehodov.
Z denarno kaznijo iz prejšnjega odstavka se kaznuje za
gospodarski prestopek železniška organizacija, če ne ravna v
skladu z določbo drugega odstavka 18. člena tega zakona.
Za dejanje iz prvega in drugega odstavka se kaznuje tudi
odgovorna oseba železniške organizacje, organizacije zdru27

ženega dela ali druge pravne osebe z denarno kaznijo do
10.000 dinarjev.
39. člen
Z denarno kaznijo do 100.000 dinarjev se kaznuje za gospodarski prestopek organizacija združenega dela ali druga
pravna oseba:
1. če ne vzdržuje industrijskih železnic, prog drugih železnic, industrijskih tirov in tirnih vozil tako, da je zagotovljen
varen in neoviran promet in če nima tirov, tirnih naprav,
objektov in tirnih vozil pod stalnim nadzorstvom (8 člen):
2. če nima poslovnega reda ali če ta ni usklajen z enotnimi
pravili za urejanje železniškega prometa na jugoslovanskih
železnicah (9. člen);
Za dejanji iz prejšnjega odstavka se kaznuje tudi odgovorna
oseba org. združenega dela ali druge pravne osebe z denarno
kaznijo do 5.000 dinarjev.
40. člen
Z denarno kaznijo do 50.000 dinarjev se kaznuje za prekršek organizacija združenega dela ali druga pravna oseba:
1. če opravi rekonstrukcijo obstoječih industrijskih" tirov
brez predhodnega soglasja železniške transportne organizacije (7. člen);
.
2. če tirna vozila industrijskih tirov na območju postajnih
tirov jugoslovanskih železnic ne vozijo pod pogoji, ki jih je
predpisala železniška transportna organizacija. (10. člen);
3. če ne sklene pogodbe z železniško organizacijo na
katere območju je industrijski tir (11. člen);
4. če vozi na progah z večjo hitrostjo, kot je določeno v
poslovnem redu (12. člen);
5. če ne predpiše posebnih zdravstvenih pogojev in
potrebne strokovne usposobljenosti za delavce na posamez
nih delovnih mestih na industrijskih tirih (13. člen);

6. če v progovnem pasu ne ravna v smislu predpisanih
ukrepov za zaščito pred požarom (drugi odstavek 17. člena);
7. če ne zagotovi zadostno preglednost ceste na železniško
progo (prvi odstavek 25. člena);
8. če gradi objekte, zasadi drevje, ali stori kaj drugega, kar
preprečuje ali zmanjšuje preglednost na železniško progo
(drugi odstavek 25. člena);
9. če na svojem območju ne skrbi za vzdrževanje podvoza
oziroma nadvoza (28. člen);
10. če na svojem območju ne vzdržuje cestnega prehoda
tako, da je na njem zagotovljen varen in neoviran promet
(drugi odstavek 29. člena);
11 če ne vzdržuje delov ceste z obeh strani prehoda tako,
da je omogočen varen in neoviran železniški promet (tretji
odstavek 29. člena).
Za dejanje iz prvega odstavka se kaznuje tudi odgovorna
oseba organizacije združenega dela oziroma druge pravne
osebe z denarno kaznijo do 5.000 dinarjev.
Z denarno kaznijo do 10.000 dinarjev se kaznuje posameznik, ki stori dejanje iz 6. ali 8. točke prvega odstavka tega
člena.
41. člen
Z denarno kaznijo do 30.000 dinarjev §e kaznuje za prekršek železniška organizacija ali druga pravna oseba če ne
ravna v smislu izvršljive odločbe, ki so je izdal inšpektor
železniškega prometa po pooblastilih iz 34. člena tega zakona
ali, če prepreči, onemogoči ali ovira inšpektorja pri opravljanju nadzora, ali če ne dostavi Republiškemu prometnemu
inšpektoratu v predpisanem roku splošnega ali posamičnega
akta (36. člen).
Za dejanje iz prejšnjega odstavka se kaznuje tudi odgovorna oseba železniške organizacie, organizacije združenega
dela ali druge pravne osebe z denarno kaznijo do 5.000
dinarjev.
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Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 13 seji dne
23.7.1986 določil besedilo:
- OSNUTKA ZAKONA O UKREPIH ZA POSPEŠEVANJE PROIZVODNJE HRANE IN ZAGOTAVLJANJE OSNOVNE PRESKRBE TER O SAMOUPRAVNI INTERESNI ORGANIZIRANOSTI NA TEH PODROČJIH,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 215.
člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. člena
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na
podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije
Socialistična republika Slovenija
REPUBLIŠKI KOMITE ZA TRŽIŠČE IN
SPLOŠNE GOSPODARSKE ZADEVE
POVZETEK
Z namenom pospeševanja družbenoorganizirane tržne
proizvodnje hrane in zagotavljanja nemotene osnovne
preskrbe, ureja osnutek zakona o ukrepih za pospeševanje proizvodnje hrane in zagotavljanje osnovne preskrbe
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proizvodnje

področjih

(ESA-7)

določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Alojz KLEMENČIČ, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za tržišče in splošne gospodarske zadeve,
- Milan KNEŽEVIĆ, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- Metka ODERLAP, namestnica predsednika Republiškega
komiteja za tržišče in splošne gospodarske zadeve,
- Bojan TURK, namestnik predsednika Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
ter o samoupravni interesni organiziranosti na teh področjih zadeve posebnega družbenega pomena, zagotavljanje
sredstev ter ukrepe za izvajanje nalog na teh področjih.
Zadeve posebnega družbenega pomena na področju
pospeševanja proizvodnje hrane in zagotavljanja osnovne
preskrbe so kmetijske melioracije ter z njimi neposredno
povezane prostorsko ureditvene operacije, pospeševanje
družbenoorganizirane tržne proizvodnje hrane, zagotavljanje nemotene preskrbe in blagovne rezerve.
Zaradi izvajanja teh zadev je v osnutku zakona določena
obveznost ustanovitve samoupravnih interesnih skupnosti
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za pospeševanje proizvodnje hrane in osnovno preskrbo
za območje ene ali več občin in republiške samoupravne
interesne skupnosti, temeljna načela njihove organizacije
in mesebojnih razmerij v jih in med njimi.
V teh samoupravnih interesnih skupnostih bodo delavci,
delovni ljudje in občani sprejemali planske akte, zagotavljali sredstva za njihovo izvajanje, uvajali ukrepe v proizvodnji in porabi hrane, določali pogoje, ki jih morajo
izpolniti izvajalci posameznih programov, da se jim dodelijo sredstva ter opravljali druge naloge.
V republiški skupnosti bodo delavci, delovni ljudje in
občani sprejemali planske akte, ki bodo vsebovali programe skupnega pomena za delovne ljudi in občane v
republiki, v občinskih skupnostih pa programe, s katerimi
bodo urejali specifične razmere v občini.
V osnutku zakona je predvideno usklajevanje planskih
aktov ter ukrepov za njihovo uresničevanje med samoupravnimi interesnimi skupnostmi. Za izvajanje planskih
aktov v samoupravnih interesnih skupnostih je v osnutku
zakona predvidena obveznost plačevanja prispevka iz
dohodka temeljnih in drugih organizacij združenega dela,
delovnih skupnosti ter nosilcev gospodarske oziroma

I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
Zaradi pospeševanja družbeno organizirane tržne proizvodnje hrane in zagotavljanja osnovne preskrbe ureja ta zakon
zadeve posebnega družbenega pomena na teh področjih,
zagotavljanje sredstev ter ukrepe za izvajanje nalog na teh
področjih.
Ta zakon določa tudi obveznost ustanovitve samoupravnih
interesnih skupnosti za pospeševanje proizvMlnje hrane in za
osnovno preskrbo (v nadaljnjem besedilu: sOTioupravne interesne skupnosti) ter temeljna načela njihove organizacije in
medsebojnih razmerij v teh interesnih skupnostih in med
njimi.
2. člen
Na področju pospeševanja proizvodnje hrane in zagotavljanja osnovne preskrbe so posebnega družbenega pomena
naslednje zadeve:
- kmetijske melioracije ter z njimi neposredno povezane prostorsko ureditvene operacije;
- pospeševanje družbeno-organizirane tržne proizvodnje
hrane;
- zagotavljanje nemočne osnovne preskrbe;
- blagovne rezerve.
3. člen
V samoupravnih interesnih skupnostih delavci, delovni ljudje in občani trajno in organizirano izvajajo zadeve iz prejšnjega člena in v ta namen sprejemajo planske akte, zagotavljajo sredstva za njihovo izvajanje in urejajo druga razmerja,
pravice, obveznosti ter odgovornosti v skladu z zakonom in s
samoupravnimi splošnimi akti.
II. SAMOUPRAVNE INTERESNE SKUPNOSTI
4. člen
Delavci, delovni ljudje in občani se po temeljnih in drugih
organizacijah združenega dela, drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih ter po krajevnih skupnostih v skladu s
tem zakonom združujejo v samoupravne interesne skupnosti
za območje ene ali več občin (v nadaljnjem besedilu: občinske skupnosti), po teh skupnostih pa v samoupravno interesno skupnost Slovenije (v nadaljnjem besedilu: republiška
skupnost).
V skupščino občinske skupnosti delegirajo delegate
delavci, delovni ljudje ih občani iz organizacij združenega
dela, iz drugih samoupravnih organizacij in skupnosti in iz
krajevnih skupnosti ter organizirani potrošniki v občinah.

poklicne dejavnosti in prispevka iz osebnega dohodka
delavcev.
Z osnutkom zakona je predvidena tudi intervencija družbenopolitične skupnosti za primere, če v samoupravni
interesni skupnosti ne bi bil sklenjen samoupravni sporazum o temeljih plana oziroma, če ga ne bi sklenili vsi
udeleženci, če se ne odloči o vprašanju, od katerega je
bistveno odvisno njeno delo, če njeni planski akti niso
usklajeni z družbenim planom družbenopolitične skupnosti in če pravočasno ne uvede predvidenih ukrepov za
zagotavljanje osnovne preskrbe.
Izvajanje zakona ne bo terjalo dodatnih finančnih sredstev proračunov družbenopolitične skupnosti. Obveznosti, ki bodo nastale za delavce, delovne ljudi in organizacije združenega dela, so uvedene že sedaj.
Za izvajanje strokovnih, administrativnih in drugih
pomožnih del po uveljavitvi zakona ne bo potrebno zagotavljati dodatnih finančnih sredstev, saj je v osnutku
zakona predvideno, da se ta dela opravljajo v okviru strokovnih služb samoupravnih organizacij in skupnosti oziroma upravnih organih z delavci, ki so ta dela in naloge
opravljali že sedaj.
V skupščino republiške skupnosti delegirajo delegate
občinske skupnosti. Občinske skupnosti ustanovljene za
območje več občin, delegirajo v skupščino republiške skupnosti deiegate iz vsake občine.
5. člen
V občinski skupnosti delavci, delovni ljudje in občani:
-sprejemajo planske akte, ki vsebujejo programe pospeševanja družbeno-organizirane tržne proizvodnje hrane, programe zagotavljanja osnovne preskrbe in enotne programe
občinskih blagovnih rezerv, upoštevajoč program občinskih
stalnih blagovnih rezerv, sprejet po predpisih o blagovnih
rezervah;
- upravljajo s sredstvi za izvajanje planskih aktov;
- spodbujajo združevanje dela in sredstev med organizacijami združenega dela;
- opravljajo druge naloge v skladu z zakonom, drugimi predpisi, planskimi akti in samoupravnimi splošnimi akti.
6. člen
V republiški skupnosti delavci, delovni ljudje in občani:
- sprejemajo planske akte, ki vsebujejo program kmetijskih
melioracij ter z njimi neposredno povezanih prostorsko ureditvenih operacij in tiste programe pospeševanja družbeno
organizirane tržne proizvodnje hrane ter program zagotavljanja osnovne preskrbe, ki je skupnega pomena za delovne ljudi
in občane v republiki ter enotni program republiških blagovnih rezerv upoštevajoč program republiških stalnih blagovnih
rezerv, sprejet po predpisih o blagovnih rezervah;
- upravljajo s sredstvi za izvajanje planskih aktov;
- usklajujejo planske akte z občinskimi skupnostmi;
- spodbujajo združevanje dela in sredstev med organizacijami združenega dela v SR Sloveniji in v drugih republikah ter
avtonomnih pokrajinah;
- opravljajo druge naloge, določene z zakonom, drugimi
predpisi, planskimi akti in samoupravnimi splošnimi akti.
7. člen
Samoupravne interesne skupnosti medsebojno sodelujejo
pri pripravi planskih aktov ter vsklajujejo aktivnosti in ukrepe
za njihovo izvajanje.
III. PLANIRANJE IN ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV
8. člen
V samoupravnem sporazumu o temeljih plana samoupravne interesne skupnosti se določijo zlasti:
- programi za posamezna področja dela samoupravne
interesne skupnosti, aktivnosti in ukrepi za njihovo izvajanje;
- pogoji za dodelitev sredstev po programih;
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- obseg sredstev za izvajanje posameznih programov in
skupni obseg sredstev ter delež sredstev za posamezni program;
- stopnja prispevkov iz 12. in 13. člena tega zakona.
Sredstva, zbrana iz prispevka po tem zakonu se uporabljajo
namensko v skladu s programi za posamezno področje.
9. člen
Na podlagi srednjeročnega plana samoupravne interesne
skupnosti v skladu s planskimi akti družbenopolitične skupnosti se v letnem planskem aktu samoupravne interesne
skupnosti za programe za posamezno področje podrobneje
določijo:
- ukrepi za izvajanje nalog iz programov;
- obseg sredstev, potrebnih za posamezne aktivnosti in
ukrepe in za izvajanje posameznega programa;
- pogoji, ki jih morajo izpolniti izvajalci programov, da se
jim dodelijo sredstva;
- obseg sredstev za izvedbo posameznega programa in
skupni obseg sredstev ter delež sredstev za posamezni program.
10. člen
Sredstva po tem zakonu se lahko dodelijo izvajalcem, če
zagotovijo dogovorjen obseg družbeno-organizirane tržne
proizvodnje hrane in izpolnijo druge pogoje, določene s planskimi akti samoupravnih interesnih skupnosti.
Sredstva aa izvajanje planskega akta, ki se nanaša na program za zagotavljanje nemotene osnovne preskrbe, se po tem
zakonu dodeljujejo zato, da se preprečujejo motnje v preskrbi
zaradi neusklajenih cenovnih razmerij.
11. člen
Aktivnosti in ukrepi za izvajanje programov za posamezna
področja se uvedejo za določeno časovno obdobje in se
lahko ukinejo pred iztekom s planskimi akti samoupravne
.interesne skupnosti določenega roka veljavnosti.
12. člen
Sredstva za izvajanje zadev iz 1. alinee 2. člena tega zakona
zagotavljajo s plačevanjem prispevka iz dohodka:
- temeljne organizacije združenega dela, delovne organizacije v katerih niso organizirane temeljne organizacije združenega dela, kmetijske in druge zadruge, temeljne zadružne
organizacije, temeljne organizacije kooperantov, delovne
organizacije kooperantov, v katerih niso organizirane
temeljne organizacije kooperantov, pogodbene organizacije
združenega dela ter delovne skupnosti iz 95. člena zakona o
združenem delu od osnove za obračun davka od dohodka
temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti.
Zavezanec za plačevanje prispevka je tudi temeljna organizacija združenega dela, ki ima sedež na območju druge republike oziroma avtonomne pokrajine, pa v smislu zakona o
uporabi predpisov in o reševanju kolizije med republiškimi
oziroma pokrajinskimi zakoni na področju davkov, prispevkov
in taks trajno opravlja dejavnost tudi na območju SR Slovenije, in sicer glede tistega dela dohodka, ki ga doseže z
opravljanjem dejavnosti na območju SR Slovenije;
- delovni ljudje, ki samostojno z osebnim delom opravljajo
dejavnost z delovnimi sredstvi, ki so lastnina občanov in
delovni ljudje, ki z osebnim delom samostojno opravljajo
poklicno dejavnost, in se jim po predpisih o davkih občanov
ugotavlja dohodek iz samostojnega opravljanja kmetijske,
gospodarske oziroma poklicne dejavnosti, od osnove, od
katere se odmerja davek iz dejavnosti.
Glede načina obračunavanja in plačevanja prispevka iz
dohodka temeljnih organizacij se smiselno uporabljajo
določbe zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij
združenega dela in delovnih skupnosti.
Prispevek iz 2. alinee prvega odstavka tega člena se obračunava in plačuje kot je z zakonom o obračunavanju in plačevanju prispevkov za zadovoljevanje skupnih potreb na področju
družbenih dejavnosti (Uradni list SRS, št. 33/80, 23/83, 43/86)
določeno za obračunavanje in plačevanje prispevkov iz
dohodka, ki ga plačujejo delovni ljudje, za družbene dejavnosti.
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Glede obračunavanja, odmere in pobiranja ter vračanja
prispevka, prisilne izterjave, odpisa zaradi neizterljivosti,
poroštva, zastaranja in kaznovanja, se za prispevek, ki ga
plačujejo zavezanci iz 2. alinee prvega odstavka tega člena
uporabljajo določbe zakona o davkih občanov.
13. člen
Sredstva za izvajanje zadev posebnega družbenega
pomena iz 2., 3. in del sredstev iz 4. alinee 2. člena tega
zakona zagotavljajo po načelih vzajemnosti in solidarnosti s
plačevanjem prispevka:
- delavci v temeljnih organizacijah združenega dela, v
delovnih skupnostih ter delavci, ki so v delovnem razmerju z
delovnimi ljudmi oziroma drugimi zasebnimi delodajalci, iz
osebnega dohodka;
- delovni ljudje, ki samostojno z osebnim delom opravljajo
dejavnost z delovnimi sredstvi, ki so lastnina občanov, in
delovni ljudje, ki z osebnim delom samostojno opravljajo
poklicno dejavnost, in se jim po predpisih o davkih občanov
ugotavlja dohodek iz samostojnega opravljanja kmetijske,
gospodarske oziroma poklicne dejavnosti, iz osebnega
dohodka od osnove za plačevanje prispevkov za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje.
Osnova za obračunavanje in plačevanje prispevka iz osebnega dohodka delavcev iz 1. alinee prejšnjega odstavka je
osebni dohodek, namenjen za zadovoljevanje delavčevih
osebnih potreb, skupnih potreb ter splošnih družbenih potreb.
Prispevek iz prvega odstavka se plačuje po sklepu in v
korist samoupravne interesne skupnosti, ki je na območju
tiste družbenopolitične skupnosti, na katerem ima delavec
oziroma delovni človek ali člani njegove družine stalno prebivališče v smislu zakona o uporabi predpisov in o reševanju
kolizij med republiškimi oziroma pokrajinskimi zakoni na
področju davkov, prispevkov in taks.
Prispevek iz 1. alinee prvega odstavka tega člena se obračunava in plačuje na način, kot je z zakonom o obračunavanju in
plačevanju prispevkov za zadovoljevanje skupnih potreb na
področju družbenih dejavnosti (Uradni list SRS, št. 33/80 in
23/83 in 43/85) določeno za obračunavanje in plačevanje
prispevkov iz osebnega dohodka za družbene dejavnosti.
Glede obračunavanja, odmere in pobiranja ter vračanja
prispevka, prisilne izterjave, odpisa zaradi neizterljivosti,
poroštva, zastaranja in kaznovanja, se za prispevek, ki ga
plačujejo zavezanci iz 2. alinee prvega odstavka tega člana
uporabljajo določbe zakona o davkih občanov.
14. člen
Za izvajanje planskih aktov samoupravnih interesnih skupnosti se lahko uporabijo sredstva, ki jih delavci namensko
samoupravno združujejo iz skladov skupne porabe in iz drugih virov. Za izvajanje teh planskih aktov se lahko v skladu z
zakonom uporabijo tudi sredstva iz drugih virov.

IV. UKREPI ORGANOV DRUŽBENOPOLITIČNIH
SKUPNOSTI
15. člen
Če večina udeležencev samoupravnega sporazuma o temeljih plana samoupravne interesne skupnosti ne sklene samoupravnega sporazuma o temeljih plana in je zaradi tega ogroženo uresničevanje zadev posebnega družbenega pomena po
tem zakonu, lahko skupščina družbenopolitične skupnosti
začasno določi program kmetijskih melioracij ter z njimi
neposredno povezanih prostorsko ureditvenih operacij, program pospeševanja družbeno organizirane tržne proizvodnje
hrane, program zagotavljanja osnovne preskrbe in enotni
program blagovnih rezerv ter določi obveznost plačevanja
prispevka za te namene.
Če samoupravnega sporazuma o temeljih plana ne sklene
del udeležencev in je zaradi tega ogroženo njegovo izvajanje,
lahko skupščina družbenopolitične skupnosti predpiše
obveznost plačevanja prispevkov za tiste udeležence, ki
samoupravnega sporazuma o temeljih plana niso sklenili.
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16. člen
V postopku družbenega planiranja ugotavlja izvršni svet
skupščine družbenopolitične skupnosti skladnost samoupravnega sporazuma o temeljih plana in drugih planskih
aktov samoupravne interesne skupnosti s planskimi akti družbenopolitične skupnosti.
Če izvršni svet skupščine družbenopolitične skupnosti ugotovi, da samoupravni sporazum o temeljih plana oziroma
planski akt ni v skladu s planskim aktom družbenopolitične
skupnosti, predlaga samoupravni interesni skupnosti, da ga
uskladi ter ji določi rok.
Če samoupravna interesna skupnost v roku iz prejšnjega
odstavka ne obvesti izvršnega sveta skupščine družbenopolitične skupnosti o uskladitvi planskega akta, izvršni svet
skupščine družbenopolitične skupnosti o tem obvesti skupščino družbenopolitične skupnosti.
17.člen
Če samoupravna interesna skupnost ne odloči o vprašanju,
ki se nanaša na zadeve posebnega družbenega pomena,
določene s tem zakonom, oziroma katerega rešitev je nujna
za izvršitev skupaj ugotovljenih interesov in zastavljenih razvojnih ciljev v planskih aktih samoupravne interesne skupnosti oziroma družbenopolitičnih skupnosti, lahko skupščina
družbenopolitične skupnosti s svojo odločitvijo začasno uredi
tako vprašanje.
18. člen
Ukrepe za izvajanje zadev posebnega družbenega pomena
iz 2. člena tega zakona lahko uvede tudi izvršni svet skupščine
družbenopoMtične skupnosti, če je uvedba teh ukrepov nujna
za doseganje ciljev in nalog iz planskih aktov ustrezne družbenopolitične skupnosti oziroma zaradi preprečevanja in
odpravljanja hujših motenj na področju zagotavljanja
osnovne preskrbe.
Ukrepe za izvajanje programa zagotavljanja osnovne preskrbe lahko uvede tudi izvršni svet družbenopolitične skupnosti v skladu s planskimi akti te skupnosti, če je uvedba teh
ukrepov nujna zaradi preprečitve ali odpravljanja hudih
motenj na področju zagotavljanja osnovne preskrbe. Ukrepi,
ki jih uvede izvršni svet skupščine družbenopolitične skupnosti, lahko trajajo najdalj eno leto.
V. NADZORSTVO
19. člen
Nadzorstvo nad zakonitostjo izvajanja planskih aktov samoupravnih interesnih skupnosti v delu, ki se nanašajo na kmetijske melioracije in z njimi neposredno povezane prostorskoureditvene operacije ter za pospeševanje družbeno organizirane tržne proizvodnje hrane opravljajo upravni organi, pristojni za kmetijsko inšpekcijo; nadzor nad zakonitostjo izvajanja planskih aktov samoupravnih interesnih skupnosti v delu,
ki se nanaša na zagotavljanje osnovne preskrbe in za bla-

govne rezerve, pa upravni organi, pristojni za tržno inšpekcijo.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Občinske skupnosti se ustanovijo najpozneje do 31. marca
1987, republiška skupnost pa se ustanovi najpozneje do 30.
junija 1987.
21. člen
Z dnem ustanovitve občinskih skupnosti prenehajo delovati
občinski samoupravni skladi za intervencije v kmetijstvu in
porabi hrane. Vse pravice, obveznosti in odgovornosti teh
skladov se prenesejo na občinske skupnosti, te prevzamejo
tudi premoženje samoupravnih skladov za intervencije v kmetijstvu in porabi hrane.
Z dnem ustanovitve republiške skupnosti preneha delovati
Samoupravni sklad za intervencije v kmetijstvu in porabi
hrane v SR Sloveniji. Vse pravice, obveznosti in odgovornosti
tega sklada pa se prenesejo na republiško skupnost, ta prevzame tudi premoženje samoupravnega sklada za intervencije,
v kmetijstvu in porabi hrane v SR Sloveniji.
Delavci, ki opravljajo strokovna, finančna, administrativna
in druga dela za samoupravne sklade za intervencije v kmetijstvu in porabi hrane, imajo pravico da brez oglasa oziroma
razpisa sklenejo delovno razmerje v samoupravni organizaciji, skupnosti oziroma upravnem organu, ki bo za novoustanovljeno samoupravno interesno skupnost opravljal ta dela.
22.člen
Do 31. decembra 1990 se za področje kmetijskih melioracij
in z njimi neposredno povezanih prostorsko ureditvenih operacij zagotavljajo in uporabljajo sredstva po samoupravnem
sporazumu o temeljih plana Zveze vodnih skupnosti Slovenije
za obdobje 1985-1990 oziroma zakonu ter v skladu z določbami 140. a do 140. f člena zakona o kmetijskih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86).
S 1. januarjem 1991 se vse pravice, obveznosti in odgovornosti ter premoženje Zveze vodnih skupnosti Slovenije, ki
izvirajo iz sredstev, zbranih po zakonu o kmetijskih zemljiščih,
prenesejo na republiško skupnost.
23. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati:
- zakon o intervencijah v kmetijstvu in porabi hrane (Uradni
list SRS, št. 1/79);
- tretji in šesti odstavek 4. člena, 4. a člena, 1. alinea 4. b člena
in drugi odstavek 7. člena zakona o republiških blagovnih
rezervah (Uradni list SRS, št. 19/76 in 15/83).
24. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SRS.

OBRAZLOŽITEV
I. UVOD
Zbor občin in Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije sta dne 18. 6. 1986 obravnavala in sprejela predlog za
izdajo zakona o ukrepih za pospeševanje proizvodnje hrane
in zagotavljanje osnovne preskrbe ter o samoupravni interesni skupnosti organiziranosti na teh področjih, predlagatelju pa naložila, da ob upoštevanju pripomb, predlogov in
stališč, ki so jih podali delegati na zborih in delovnih telesnih
zborov, pripravi osnutek zakona o ukrepih za pospeševanje
proizvodnje hrane in zgotavljanje osnovne preskrbe ter o
samoupravni interesni organiziranosti na teh področih (v
nadaljnjem besedilu: osnutek zakona)
Zbor združenega dela in Zbor občin sta predlagatelja v
sklepu zadolžila, da pri pripravi osnutka zakona upošteva
predvsem:
- Ustavno podlago za sprejem zakona je potrebno vezati na
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60. člen Ustave SR Slovenije, po katerem se v samoupravni
interesni skupnosti uresničujejo določeni skupni interesi z
združevanjem sredstev v skupne sklade po načelu vzajemnosti in solidarnosti, pri čemer je skupščina enodomna.
Združena sredstva naj se namenjajo zagotavljanju enostavne reprodukcije na podlagi 70. člena Ustave SR Slovenije.
Ta sredstva naj se zbirajo v obliki prispevka iz dohodka
oziroma osebnih dohodkov.
- Vprašanja v zvezi z blagovnimi rezervami je potrebno urediti
skladno z zakonom o blagovnih rezervah, zlasti z vidika vključitve le-teh v samoupravno interesno skupnost, in v tem okvru
podpreti proces samupravnega urejanja tudi na področju
blagovnih rezerv.
- Ustrezno je potrebno urediti razmerja med samoupravnim
sporazumom o temeljih plana samoupravne interesne skupnosti in programom samoupravne interesne skupnosti oziroma programi posameznh zadev v okviru samoupravne inte31

resne skupnosti. Temelj za prispevek je lahko le samupravni
sporazum o temeljih plana samoupravne interesne skupnosti
in ne programi, ki so lahko le podlaga za urejanje notranjih
razmerij v samoupravni interesni skupnosti. Zato ti programi
tudi ne morejo biti podlaga za intervencijo družbenopolitične
skunosti.
- Zagotoviti je potrebno, da v skladu z zakonom o Službi
družbenega knjigovdstva le-ta opravlja nadzor na zakonitostjo razpolaganja z družbenimi sredstvi, upravni organi pa
lahko opravljajo upravno nadzorstvo le nad zakonitostjo
aktov oziroma zakonitostjo dela samoupravne interesne
skupnosti, ko so za to pooblaščeni.
- Ob predložitvi osnutka zakona je potrebno seznaniti delegate tudi z delovnimi zasnovami samoupravnih sporazumov o
temeljih planov samoupravnih interesnih skupnosti, s programi in z morebitnimi podzakonskimi akti.
O predlogu za izdajo zakona so razpravljala naslednja
delovna telesa:
a) Zbora združenega dela: Odbor za kmetijstvo, Odbor za
finance in kreditno monetarno politiko, Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj, Odbor za družbenopolitični
sistem:
b) Zbora občin: Odbor za družbenoekonomske odnose in
razvoj in Odbor za finance; Odbor za družbenopolitični sistem;
c) Zakonodajno pravna komisija Skupščine SR Slovenije.
Ta delovna telesa so predlog za izdajo zakona podprla,
njihove pripombe, predloge in stališča pa naj predlagatelj ob
pripravi osnutka zakona prouči ter ustrezno upošteva.
O predlogu za izdajo zakona je Svet za družbenoekonomske odnose v kmetijstvu, gozdarstvu in na vasi pri Predsedstvu Republiške konference Socialistične zveze delovnega
ljudstva Slovenije organiziral regijske posvete v času od 30. 5.
do 6. 6. 1986. V javni obravnavi je bil predlog za izdajo zakona
podprt, pripombe in predloge iz javne obravnave pa je predlagatelj ob pripravi osnutka zakona proučil in do njih zavzel
stališča.
II. NAČELA, S KATERIMI BODO UREJENA
RAZMERJA IN CILJI, KI SE ŽELIJO DOSEČI Z
ZAKONOM
Upoštevaje temeljna izhodišča ustave in pa dejstvo, da se
bodo v okviru teh samoupravnih interesnih skupnosti zagotavljale oziroma uresničevale različne dejavnosti oziroma
zadeve, predlagatelj meni, da je ustrezna rešitev, da bodo
skupščine teh interesnih skupnosti za preskrbo enodomne; v
njih bodo delavci, delovni ljudje in občani uresničevali
skupne interese in zadovoljevali določene potrebe po načelih
vzajemnosti in solidarnosti. Glede na pestrost interesov in
potreb teh ni možno jasno in nedvoumno deliti na potrebe in
interese uporabnikov ter potrebe in interese izvajalcev. V teh
samoupravnih interesnih skupnostih bodo namreč delovni
ljudje in občani za zagotavljanje pospeševanja proizvodnje
hrane in osnovne preskrbe sprejemali planske akte v katerih
bodo vsebovani programi pospeševanja družbenoorganizirane tržne proizvodnje hrane, zagotavljanja nemotene
osnovne preskrbe, enotni programi blagovnih rezerv, pri
čemer bodo upoštevani programi stalnih blagovnih rezerv,
sprejeti po predpisih o blagovnih rezervah; v republiški skupnosti pa tudi program kmetijskih melioracij ter z njimi neposredno povezanih prostorsko ureditvenih operacij. Za vse te
različne zadeve, vendar skupno povezane v enotnem cilju zagotoviti ustrezno osnovno preskrbo in pospeševanje proizvodnje hrane - bodo morali v teh samoupravnih interesnih
skupnostih delavci, delovni ljudje in občani zagotavljati
ustrezna sredstva po načelih vzajemnosti in solidarnosti. Iz
vseh teh razlogov predlagatelj meni, da je ustavna podlaga,
predvidena v 60. in 70. členu ustave SR Slovenije, zadostna in
utemeljena za oblikovanje takšnih samoupravnih interesnih
skupnosti.
Temeljni cilj, h kateremu želi prispevati nova zakonska
ureditev, je pospešitev uveljavljanja samoupravnih družbenoekonomskih odnosov in na tej podlagi uveljavljanje ekonomskih, zlasti tržnih zakonitosti na celotnem področju proizvodnje hrane in zagotavljanja osnovne preskrbe. To naj bi prispevalo k večji proizvodnji hrane v SR Sloveniji in v SFR Jugoslaviji, k zmanjševanju odvisnosti od uvoza hrane in k razvoju ter
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razširitvi dolgoročnega dohodkovnega povezovanja na tem
področju na enotnem jugoslovanskem trgu.
Programi usposabljanja zemljišč, pospeševanje proizvodnje hrane, intervencij v proizvodnji in v porabi hrane ter
blagovnih rezerv, bodo usmerjeni v doseganje večje in kvalitetnejše proizvodnje hrane, vspodbujanje družbeno-organizirane tržne proizvodnje hrane, v povečanje produktivnosti dela
in ekonomičnosti v proizvodnji hrane in v blagovnem prometu, v zagotavljanje ustreznejše strukture kmetijskih pridelkov; upoštevali bodo naravne in druge proizvodne zmogljivosti in njihovo optimalno izkoriščenost ter s tem hitrejše uveljavljanje primerjalnih prednosti.
Zakon bo uredil le temeljna razmerja, ki so pomembna za
uveljavljanje in razvijanje družbenoekonomskih odnosov na
področju pospeševanja proizvodnje hrane in zagotavljanja
nemotene osnovne preskrbe. Njihova konkretizacija bo zagotovljena z vspostavljanjem teh odnosov na podlagi planskih
aktov in samoupravnih splošnih aktov samoupravnih interesnih skupnosti. S tem naj bi se zagotovilo, da bo celota odnosov na tem področju družbene reprodukcije postala del samoupravnih pravic, obveznosti in odgovornosti delovnih ljudi in
občanov.
III. POGLA VITNE REŠITVE
Osnutek zakona ureja temeljna razmerja, ki so skupnega
pomena za delavce, delovne ljudi in občane pri pospeševanju
družbeno-organizirane tržne proizvodnje hrane in pri zagotavljanju nemotene osnovne preskrbe.
1. V osnutku je določeno, da so na področju pospeševanja
proizvodnje hrane in zagotavljanja nemotene preskrbe posebnega družbenega pomena naslednje zadeve:
- kmetijske melioracije ter z njimi neposredno povezane
prostorsko-ureditvene operacije;
- pospeševanje družbenoorganizirane tržne proizvodnje
hrane;
- zagotavljanje nemotene osnovne preskrbe;
- blagovne rezerve.
2. Za organizirano in trajno opravljanje zadev posebnega
družbenega pomena določa osnutek zakona obveznost ustanovitve samoupravnih interesnih skupnosti za pospeševanje
proizvodnje hrane in za osnovno preskrbo. Obvezno bodo
ustanovljene samoupravne interesne skupnosti za eno ali več
občin (v nadaljevanju: občinske skupnosti) in republiška
samoupravna interesna skupnost.
3. Občinske skupnosti ustanovijo delavci, delovni ljudje in
občani po samoupravnih organizacijah in skupnostih ter
organizirani potrošniki; občinske skupnosti pa ustanovijo
republiško skupnost.
4. V samoupravnih interesnih skupnostih delavci, delovni
ljudje in občani sprejemajo planske akte, zagotavljajo sredstva za izvajanje planskih aktov, sprejemajo aktivnosti in
ukrepe za izvajanje planskih aktov, določajo pogoje in merila
za pridobivanje sredstev za izvajanje planskih aktov ter urejajo druga razmerja, pravice in obveznosti ter odgovornosti v
skladu z zakonom s planskimi akti družbenopolitičnih skupnosti in s samoupravnimi splošnimi akti.
5. Zakon določa tudi obveznost samoupravnih interesnih
skupnosti, da medsebojno usklajujejo planske akte, programe ter aktivnosti in ukrepe za njihovo izvajanje. Le tako bo
mogoče doseči najbolj racionalno uporabo sredstev in enakopraven položaj vsem izvajalcem planskih aktov samoupravnih
interesnih skupnosti.
6. Zakon predvideva, da bodo skupščine samoupravnih
interesnih skupnosti enodomne. V enodomni skupščini bo v
celoti zagotovljen skupen interes združevalcev sredstev, zato
bo treba v samoupravnih splošnih aktih samoupravnih interesnih skupnosti določiti ustrezno zastopanost vseh samoupravnih subjektov.
7. Za opravljanje zadev posebnega družbenega pomena po
tem zakonu je treba zagotoviti nepovratna sredstva. Zato je v
zakonu predvideno zagotavljanje sredstev s prispevkom po
načelih vzajemnosti in solidarnosti za izvajanje skupno dogovorjenih programov, ki so sestavni deli planskih aktov samoupravnih interesnih skupnosti.
8. V samoupravnih interesnih skupnostih se bodo opravljale zadeve posebnega družbenega pomena na štirih ločenih,
čeprav med seboj tesno povezanih področjih. Za vsako od teh
poročevalec

področij bo izdelan smostojen program, vendar vskiajen z
drugimi programi.
Za izvedbo posameznega programa bo ugotovljen potreben
obseg sredstev in višina prispevka za vsak program, v samoupravnem sporazumu o temeljih plana samoupravne interesne
skupnosti pa bo določena skupna stopnja prispevka glede na
vir, iz katerega se bo prispevek plačeval; sredstva se bodo
namensko uporabljala za izvajanje sprejetih in ovrednotenih
programov za posamezno področje.
V samoupravni interesni skupnosti bodo za vsako področje
dela organizirani strokovni odbori, ki bodo pripravljali in
spremljali izvajanje planskih aktov in programov za področje
svojega dela. Ti odbori naj bi v skladu s planskimi akti in
programi uvajali tudi ukrepe, ki ne bodo uvedeni s samim
planskim aktom, če bodo izpolnjeni pogoji oziroma kriteriji za
uvedbo posameznega predvidenega ukrepa.
9. Predlagatelj po ponovni proučitvi obstoječe zakonske
ureditve republiških blagovnih rezerv in upoštevajoč sklep
Skupščine SR Slovenije meni, da je treba vprašanja v zvezi z
blagovnimi rezervami urediti skladno z zakonom s tega
področja, zlasti z vidika vključitve v samoupravno interesno
skupnost, pri čemer je treba podpreti proces podružbljanja in
samoupravnega odločanja tudi na tem področju. V skladu s
tem predlagatelj meni, da je smotrna in učinkovita rešitev, po
kateri bi samoupravna interesna skupnost sprejemala enotni
program blagovnih rezerv, upoštevajoč program stalnih blagovnih rezerv, ki ga sprejme izvršni svet skupščine družbenopolitične skupnosti v skladu z obstoječimi zveznimi in republiškimi predpisi o blagovnih rezervah. Programe republiških
oziroma občinskih stalnih blagovnih rezerv naj bi torej še
naprej, glede na njihov pomen in namen ter posebnosti glede
njihove uporabe oziroma sproščanja, sprejemali izvršni sveti
skupščin družbenopolitičnih skupnosti po postopku, ki ga
določa zakon o republiških blagovnih rezervah. Program
republiških tržnih blagovnih rezerv pa naj se ne bi sprejemal z
družbenim dogovorom, ki ga sklepajo Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije, organizacije združenega dela - nosilke preskrbe ter banke kot določa zakon o republiških blagovnih
rezervah, temveč bi ga sprejemala samoupravna interesna
skupnost. Samoupravne interesne skupnosti bi torej sprejemale enoten program blagovnih rezerv, katerega del je program stalnih blagovnih rezerv, v celoti pa bi oblikovale program tržnih blagovnih rezerv. S samoupravnim sporazumom
o temeljih plana bi se v bodoče v okviru enotnega prispevka iz
osebnega dohodka zagotavljal del sredstev za izvedbo enotnega programa blagovnih rezerv (tako za stalne, kakor tudi
del sredstev za tržne blagovne rezerve). Poleg tega vira pa naj
bi ostali tudi drugi viri zagotavljanja sredstev za te namene, ki
so predvideni z zakonom o republiških blagovnih rezervah.
Dosedanja vloga poslovnih bank pri zagotavljanju kreditnih
sredstev za tržne blagovne rezerve bi seveda morala ostati,
vendar bi morala biti predvidena v samoupravnem sporazumu
o temeljih plana samoupravne interesne skupnosti, na podlagi dogovora o temeljih plana družbenopolitične skupnosti, v
katerem naj bi tovrstne obveznosti glede blagovnih rezerv
sprejele tudi banke. Takšna rešitev bi bila tudi racionalnejša,
saj zakon o republiških blagovnih rezervah predvideva sklepanje družbenega dogovora za vsako leto.
S tem, da bi se programiranje in financiranje blagovnih
rezerv opravljalo na enem mestu, bi bila tudi bolj poudarjena
odgovornost v samoupravni interesni skupnosti interesno
povezanih samoupravnih subjektov.
10. Za vse zadeve posebnega družbenega pomena, določene s tem zakonom, razen za intervencije v porabi hrane, se
sredstva zagotavljajo s prispevkom že od leta 1982. Tudi po
osnutku tega zakona je predvideno, da ostanejo zavezanci za
plačilo prispevka, viri in osnove za plačilo prispevka takšni kot
veljajo tudi v letu 1986, za zagotavljanje nemotene preskrbe
pa naj se sredstva zagotavljajo na enak način kot za pospeševanje proizvodnje hrane, to je sedaj za intervencije v proizvodnji hrane ter za blagovne rezerve, vendar šele, ko bo o tem
sklenjen samoupravni sporazum o temeljih plana samoupravne interesne skupnosti.
Po osnutku zakona se lahko zagotavljajo sredstva za opravljanje zadev posebnega družbenega pomena tudi iz drugih
samoupravno dogovorjenih virov, v skladu s predpisi.
O potrebni višini sredstev in s tem o višini prispevkov bodo
odločali delavci in delovni ljudje s sprejemanjem samoupravporočevalec

nih sporazumov o temeljih plana samoupravnih interesnih
skupnosti.
11. Sredstva po tem zakonu se bodo namenila le tistim
izvajalcem programov, ki bodo izpolnili pogoje, predpisane s
planskimi akti in programi samoupravnih interesnih skupnosti. Planski akti in programi se bodo izvajali z različnimi
oblikami dodeljevanja sredstev in z ukrepi, med katerimi bodo
tudi premije, regresi, nadomestila ipd.
Ti ukrepi se bodo uvaljali že s srednjeročnimi planskimi akti
samoupravnih interesnih skupnosti ali drugimi akti, določenimi v samoupravnih splošnih aktih samoupravnih interesnih
skupnosti, podrobnejši pogoji za dodelitev sredstev pa bodo
določeni v letnih planskih aktih samoupravnih interesnih
skupnosti.
12. Ker gre za opravljanje zadev posebnega družbenega
pomena na področjih, katerih opravljanje je treba zagotoviti
organizirano in trajno,, osnutek zakona opredeljuje tudi pristojnost organov družbenopolitičnih skupnosti za nadzor in
ukrepanje in sicer:
- izvršni svet skupščine družbenopolitične skupnosti ugotavlja skladnost samoupravnega sporazuma o temeljih plana
in drugih planskih aktov samoupravne interesne skupnosti s
planskimi akti družbenopolitične skupnosti;
- če samoupravna interesna skupnost ne odloči o vprašanju, od katerega je bistveno odvisno njeno delo, bo skupščina
družbenopolitične skupnosti s svojo odločitvijo začasno uredila to vprašanje;
- za izvajanje programov, lahko uvede ukrepe tudi izvršni
svet skupščine družbenopolitične skupnosti, če je uvedba teh
ukrepov nujna za doseganje planskih ciljev in nalog ali zaradi
preprečitve ali odpravljanja hudih motenj na področju zagotavljanja osnovne preskrbe;
- če večina udeležencev samoupravnega sporazuma o
temeljih plana samoupravne interesne skupnosti ne sklene
samoupravnega sporazuma o temeljih plana in je zaradi tega
ogroženo uresničevanje zadev posebnega družbenega
pomena po tem zakonu, lahko skupščina ustrezne družbenopolitične skupnosti začasno določi ustrezen program ter
določi obveznost plačevanja prispevka za ta namen;
- če samoupravnega sporazuma o temeljih plana ne sklene
del udeležencev in je zaradi tega ogroženo uresničevanje
sprejetih programov, lahko skupščina družbenopolitične
skupnosti predpiše obveznost plačevanja prispevkov za izvajanje teh programov za tiste udeležence, ki samoupravnega
sporazuma o temeljih plana niso sklenili.
Poleg tega že na podlagi veljavne zakonske ureditve lahko
skupščina družbenopolitične skupnosti uvede začasne
ukrepe družbenega varstva samoupravnih pravic in družbene
lastnine, če bi v samoupravni interesni skupnosti nastale
bistvene motnje v samoupravnih odnosih, če bi bili huje
prizadeti družbeni interesi ali če samoupravna interesna
skupnost ne bi izpolnjevala z zakonom določenih obveznosti.
13. Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem planskih aktov
samoupravnih interesnih skupnosti bodo opravljali:
- upravni organi, pristojni za kmetijsko inšpekcijo za kmetijske melioracije in z njimi neposredno povezane kmetijske
prostorsko-ureditvene operacije ter za pospeševanje proizvodnje hrane;
- upravni organi, pristojni za tržno inšpekcijo, pa za zagotavljanje nemotene osnovne preskrbe in za blagovne rezerve.
14. V osnutku zakona je v predhodnih določbah opredeljeno predvsem:
- način prenehanja delovanja sedanjih samoupravnih skladov za intervencije v kmetijstvu in porabi hrane;
- določbe, ki se nanašajo na zagotovitev kontinuitete v
izvajanju planov in programov vse dotlej, dokler niso sprejeti
planski akti in programi novo ustanovljenih samoupravnih
interesnih skupnosti;
- določbe q prehodu pravic, obveznosti in odgovornosti ter
premoženja, kadrov in opreme v novo organizirane pravne
subjekte;
- določbe o roku za ustanovitev samoupravnih interesnih
skupnosti;
- določbe o tem, da se program kmetijskih melioracij in z
njimi neposredno povezanih prostorsko ureditvenih operacij
ter sredstva zanj do 31. 12. 1990 zagotavljajo v skladu z
zakonom o kmetijskih zemljiščih in v skladu s samoupravnim
sporazumom o temeljih plana Zveze vodnih skupnosti Slove33

nije za obdobje od leta 1986 do leta 1990 oziroma z zakonom
ki bo sprejet, če vsi udeleženci ne bi sprejeli samoupravnega
sporazuma. S 1. januarjem 1991. pa naj bi se tudi to področje
z vsemi pravicami, obveznostmi in odgovornostmi ter premoženjem vključili v republiško skupnost ustanovljeno po tem
zakonu,
- določbo o prenehanju veljavnosti zakona o intervencijah
v kmetijstvu in porabi,hrane ter nekaterih določb zakona o
republiških blagovnih rezervah. Intervencijskih zakonov na
podlagi katerih se zagotavljajo sredstva pa ni treba posebej
razveljaviti, ker bodo prenehali veljati z iztekom obdobja, za
katero so sprejeti.
IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA
Izvajanje predlaganega novega zakona ne bo terjalo finančnih sredstev proračunov družbenopolitičnih skupnosti.
Finančne obveznosti, ki bodo nastale za delavce in delovne
ljudi oziroma organizacije združenega dela, ne predstavljajo
novih obveznosti, ker so obstajale že doslej, njihov konkreten
obseg in stopnja prispevka pa bosta odvisna od sprejetih
planskih aktov samoupravnih interesnih skupnosti.
Za izvajanje strokovnih, administrativnih in drugih pomožnih del po uveljavitvi zakona ne bo potrebno zagotavljati
dodatnih finančnih sredstev, ker je že v obstoječih pravnih
subjektih organizirano opravljanje teh zadev, zaradi nove
ureditve pa ne bo potrebno zaposlovati novih delavcev oz. ne
bodo nastale druge finačne obveznosti
Predvidena je poenostavitev administrativnih postopkov pri
izvajanju Opredelitev predlaganega zakona, ki je bila doslej
precej zapletena z opredelitvami v številnih predpisih. Ze
samo dejstvo, da se bo celotna problematika urejala z enim
zakonom in na enem mestu zagotavlja večjo preglednost in s
tem tudi poenostavitev postopkov
Strokovno administrativna in druga podobna opravila naj bi
se organizirala čimbolj smotrno z upoštevanjem specifičnosti
posameznih programskih nalog bodisi v okviru upravnih
organov in upravnih organizacij, bodisi v planskih in drugih
strokovnih organizacijah; za ožje potrebe delovanja skupščin
samoupravnih interesnih skupnosti pa bodisi v skupnih strokovnih službah samoupravnih interesnih skupnosti, bodisi v
okviru že obstoječih strokovnih služb sedanjih skladov in
skupnosti.
Da bi lahko čimprej ustanovili občinske in republiško skupnost ter sprejeli njihove planske akte, pripravlja predlagatelj
vzorce konstitutivnih in planskih aktov občinskih skupnosti,
gradivo za konstitutivne in planske akte republiške skupnosti
ter delovno zasnovo programov republiške skupnosti za
posamezna področja, ki jih bo urejal zakon.
Predlagatelj meni, da glede na predpisane postopke za
ustanovitev samoupravnih interesnih skupnosti in za sprejem
njihovih planskih aktov ni realno pričakovati da bo s tem
osnutkom zakona predvideni sistem začel delovati pred oktobrom 1987. Zato bo pripravil za 1987. leto interventna zakona
na podlagi katerih se bodo po dosedanjem načinu zagotavljala sredstva za pospeševanje proizvodnje hrane in za republiške blagovne rezerve.
V. UPOŠTEVANJE STALIŠČ, MNENJ, PRIPOMB
IN PREDLOGOV, DANIH NA PREDLOG ZA
IZDAJO ZAKONA
Predlog za izdajo zakona je bil v vseh razpravah, tudi na
zborih Skupščine SR Slovenije po vsebini podprt. V razpravah
pa so bila podana nekatera stališča, mnenja, predlogi in
pripombe, ki so načelne narave, nekatere pa so povsem
konkretne; nekatere se ne nanašajo na sam zakon, temveč
predvsem na konstitutivne in planske akte samoupravnih interesnih skupnosti ter na organiziranje samoupravnih interesnih skupnosti za območje ene ali več občin.
1. Predlagatelj je pri pripravi osnutka upošteval vsa
načelna stališča, mnenja, pripombe in predloge sistemske
narave, na katera so opozorili Zakonodajno-pravna komisija
Skupščine SR Slovenije in oba zbora v sklepih.
a) Tako je organiziranje samoupravne interesne skupnosti
vezal na 60. člen Ustave SR Slovenije, saj se v tej skupnosti
uresničujejo skupni interesi delavcev, delovnih ljudi in obča34

nov za zagotavljanje nemotene preskrbe, kar bomo dosegli
tako s pripravo pogojev za proizvodnjo hrane, ekonomičnejšo
in večjo proizvodnjo hrane kot z vključevanjem blagovnih
rezerv v preskrbovalni sistem. Za te namene pa delavci in
delovni ljudje združujejo sredstva po načelih vzajemnosti in
solidarnosti.
b) Prav tako je prispevek za opravljanje zadev posebnega
družbenega pomena po tem zakonu vezan na 70. člen ustave
SR Slovenije, saj morajo biti sredstva zaradi namenov, za
katere se usmerjajo, nevarljiva. Ne gre namreč za razširjeno,
temveč le za zagotavljanje enostavne reprodukcije.
c) Glede vključitve blagovnih rezerv v samoupravno interesno skupnost je predlagatelj po ponovnem proučevanju
ugotovil, da je to nujno, saj bomo le tako dejansko povezali
medseboj tesno povezane zadeve v enoten sistem zagotavljanja pogojev za nemoteno osnovno preskrbo.
č) V osnutku zakona je tudi razmejena vlogaplanskih aktov
in programov za posamezno področje dela samoupravne interesne skupnosti. V samoupravnih sporazumih o temeljih
plana samoupravnih interesnih skupnosti bodo vsebovani
programi, aktivnosti in ukrepi za izvajanje planskih aktov, v
letnih planskih aktih pa bodo določeni pogoji, časovna omejitev trajanja ukrepov, obseg potrebnih sredstev ipd.
d) Tudi nadzor nad izvajanjem zakona je v osnutku zakona
usklajen s sistemsko ureditvijo. Za nadzor nad namensko
uporabo družbenih sredstev je pristojna v skladu s predpisi
služba družbenega knjigovodstva, medtem ko bodo organi
kmetijske in tržne inšpekcije nadzirali zakonitost izvajanja
planskih aktov samoupravnih interesnih skupnosti glede na
področje njihovega dela.
2. Ob obravnavi predloga za izdajo zakona so delegati na
delovnih telesih in na zborih Skupščine SR Slovenije podali
večje število stališč, mnenj, pripomb in predlogov, do katerih
je podano stališče predlagatelja po vsebinskih sklopih.
a) Več delegatov je zastavilo vprašanje, aH je potrebno
sedanje samoupravne sklade, ki so dobro, in brez večjih
stroškov opravljali svoje naloge, res preorganizirati v samoupravne interesne skupnosti.
V tej zvezi je treba pojasniti, da so bili samoupravni skladi
ustanovljeni z zakonom o intervencijah v kmetijstvu in porabi
hrane iz leta 1979 (oziroma na njegovi podlagi izdanih odlokov občinskih skupščin). V tem zakonu je predvideno tudi
zagotavljanje sredstev za intervencije v kmetijstvu in porabi
hrane in to s samoupravnim združevanjem sredstev in ne s
prispevkom, ter iz proračunov družbenopolitičnih skupnosti.
Do konca leta 1981 so bila sredstva za te namene zagotovljena v proračunih, potem pa se je zaradi limitiranja sredstev
splošne porabe iz proračunov začelo izločati tiste namene, ki
nimajo tipičnega značaja splošne porabe. Ker pa je bilo treba
za intervencije zagotoviti sredstva, je bil z zakonom leta 1982
uveden poseben republiški davek za te namene, sredstva pa
so se nakazovala samoupravnemu skladu. Leta 1983 seje tudi
ta posebni republiški davek za intervencije začel vštevati v
splošno porabo,zato je bil zakon spremenjen in sicer tako, da
so se z zakonom določile zadeve posebnega družbenega
pomena na področju pospeševanja proizvodnje hrane, davek
se je spremenil v prispevek, sredstva le-tega pa so se še vedno
nakazovala samoupravnemu skladu Šlo je za interventni
zakon in za izjemno situacijo, zato je to1 začasno rešitev
predlagatelj predlagal Skupščini ŠR Slovenije kot nujno. Istočasno pa se je predlagatelj na zahtevo Skupščine SR Slovenije zavezal, da bo pripravil sistemsko rešitev za to področje.
Prvotni zakon o zagotavljanju sredstev za intervencije v proizvodnji hrane je veljal od leta 1982, pa do leta 1985, za leto
1986 je sprejet novi interventni zakon, ki ureja to področje
enako kot prejšnji. S predloženim osnutkom zakona pa je
predlagatelj pripravih sistemsko rešitev navedenega vprašanja, ki je v veljavnem pravnem sistemu in ob vedno večjem
omejevanju splošne porabe, edina realna, če želimo za financiranje vseh zadev posebnega družbenega pomena po tem
zakonu trajneje zagotoviti nepovratna sredstva in podružbiti
odločanje o oblikovanju in uporabi teh sredstev.
Predlagatelj se zaveda, da zahteva organiziranje samoupravnih interesnih skupnosti precej dela v občinah in v
republiki. Kljub temu pa predlagatelj ocenjuje,da je možno v
občinah s tem,da se pripravijo vzorci konstitutivnih in planskih aktov občinskih skupnosti, te skupnosti ustanoviti v
relativno kratkem roku upoštevajoč izkušnje delovanja samoporočevalec

upravnih skladov in dejstva, da ponekod že delujejo samoupravne interesne skupnosti za preskrbo. Pri tem pa je treba
zagotoviti, da se zaradi spremembe v organiziranosti ne bo
povečal obseg administrativnih del in tudi ne število delavcev,
ki bodo za te skupnosti opravljali strokovna in administrativno-tehnična opravila. Na pomisleke glede enodomne
skupščine pa je stališče predlagatelja že podano.
b) Naslednji sklop pripomb, predlogov in mnenj se nanaša
na to, ali naj se za ta področja ustanovi samo republiška
skupnost ali tudi občinske oziroma ali ne bi bilo bolje občinskih skupnosti organizirati po regijah.
Predlagatelj je sledil tistim stališčem, ki se zavzemajo za to,
da se organizirajo republiška in občinske skupnosti s tem, da
se delovni ljudje v občinah dogovorijo. Ali bodo organizirali
skupnost za več občin ali za vsako občino posebej. Stališč, da
naj bi bila organizirana le republiška skupnost, predlagatelj ni
mogel upoštevati, zaradi ustavne vloge občine kot samoupravne in temeljne družbenopolitične skupnosti, v kateri
delovni ljudje in občani med drugim ustvarjajo in razvijajo
materialne in druge pogoje za življenje in delo ter solidarno
zadovoljujejo svoje materialne in druge potrebe, vključno z
vprašanji, ki se nanašajo na preskrbo in pospeševanje proizvodnje za ta namen.
V osnutku zakona je zato predvideno, da bi v republiški
skupnosti izvajali zadeve skupnega pomena za republiko, v
občini pa bi v občinski skupnosti ali skupnosti za več občin
opravljali tiste zadeve, ki so specifične za posamezno družbenopolitično skupnost.
c) Nadaljnji sklop mnenj, pripomb in predlogov se nanaša
na programe za posamezno področje dela občinskih in republiške skupnosti in na zagotavljanje sredstev za te namene.
Delegati so v tej zvezi poudarjali, da je treba z zakonom
zagotoviti za vse delavce in delovne ljudi enake obveznosti
glede plačevanja prispevka in tudi enake pravice pri uporabi
teh sredstev, vse to pa za enotno politiko. Predlagatelj je te
pobude upošteval v toliko, kolikor je to mogoče glede na prej
navedene ustavne določbe. Z zakonom je zato predvideno, da
bi se v republiški skupnosti opravljale zadeve, ki so skupnega
pomena za vse delavce, delovne ljudi in občane v SR Sloveniji
v skladu z republiškimi programi in samoupravnim sporazumom o temeljih plana ter drugimi planskimi akti republiške
skupnosti (v skladu s planskimi akti republike), ter s prispevkom po enotni stopnji za vse zavezance zagotovila sredstva za
izvajanje teh planiranih nalog. V občinah pa naj bi občinske
skupnosti sprejele planske akte v skladu s planskimi akti
občine, sredstva za izvajanje teh nalog pa naj bi določila
glede na specifične potrebe v občini.
Že predpisi o planiranju terjajo, da so planski akti družbenopolitičnih skupnosti usklajeni med seboj, z njimi pa morajo
biti usklajeni tudi planski akti samoupravnih interesnih skupnosti, organizacij združenega dela in drugih nosilcev planiranja. Predlagatelj meni, da v posameznih občinah ne more
prihajati do odstopanj od ciljev in nalog, določenih v planskih
aktih družbenopolitičnih skupnosti.
V zakonu po mnenju predlagatelja tudi ni mogoče določiti,
da se ukrepi in druge oblike pospeševanja proizvodnje hrane
in zagotavljanja nemotene osnovne preskrbe med občinami
ne smejo razlikovati, saj bi se tako v celoti odvzela občinskim
skupnostim pravica, da v planskih aktih glede na specifične
razmere v občini opredelijo ukrepe in druge oblike za izvajanje zadev posebnega družbenega pomena, ki jih doloda
zakon.
V osnutku zakona pa je določeno, da morajo samoupravne
interesne skupnosti med seboj usklajevati planske akte in
programe. Prav tako se bodo skupni programi v republiški
skupnosti izvajali s sredstvi, zbranimi na podlagi enotne prispevne stopnje in bo torej glede tega uveljavljena republiška
solidarnost. Z organiziranjem samoupravnih interesnih skupnosti za več občin skupno, pa je mogoče zagotoviti ne le
skupno reševanje soodvisnih in povezanih programskih
nalog, temveč tudi uveljaviti regijsko solidarnost.
č) Naslednji sklop pripomb se nanaša na programe ozii roma planske akte samoupravnih interesnih skupnosti in na
to, ali naj bodo podrobnejši nameni uporabe sredstev določeni že z zakonom.
V zvezi s pripombami na ta vsebinski sklop je predlagatelj v
osnutku zakona še jasneje razmejil vsebino in medsebojno
povezanost programov in planskih aktov. Pri tem je v drugem
poročevalec

odstavku 8. člena posebej določeno, da se morajo sredstva,
zbrana iz prispevka po tem zakonu uporabljati namensko za
program, za katerega so bila zbrana. Predlagatelj zato meni,
da ni razloga za bojazen, da bi se posamezni programi izvajali
na račun drugih programov.
Veliko število pripomb je bilo na podrobnejše namene uporabe sredstev in določitev tega v zakonu. Pripombe so bile
med seboj nasprotujoče. Pri pripravi osnutka je predlagatelj
upošteval predlog, da naj ne bi bili v zakonu posebej določeni
podrobnejši nameni uporabe sredstev, zato v osnutku ni več
vsebine 18. teze. Predlagatelj meni, da glede na trajnejši
značaj tega zakona ne bi bilo smotrno v zakonu določati
podrobnejših namenov. Razmere v proizvodnji in v porabi
hrane se spreminjajo; podrobno določanje namenov bi lahko
imelo za posledico, da se brez spremembe zakona ne bi dalo
dosegati ciljev ih nalog, določenih v planskih aktih družbenopolitičnih skupnosti.
Zato je v osnutku zakona predvideno, da se nameni uporabe sredstev ter aktivnosti in ukrepi za izvajanje nalog določijo v srednjeročnih planskih aktih samoupravnih interesnih
skupnosti, še podrobneje pa uredijo v letnih planskih aktih
samoupravnih interesnih skupnosti. Planski akti samoupravne interesne skupnosti pa morajo biti v skladu s planskimi akti družbenopolitičnih skupnosti.
d. Delegati so ob obravnavi predloga za izdajo zakona imeli
tudi več različnih pripomb na vlogo organov družbenopolitične skupnosti v primerih, če samoupravna interesna skupnost svojega dela ne bi opravljala v skladu z zakonom.
Predlagatelj meni, da sta proizvodnja hrane in zagotavljanje
preskrbe prebivalstva tako pomembni nalogi, da ju je
potrebno z zakonom določiti kot zadevi posebnega družbenega pomena, kar pa pomeni, da morajo organi družbenopolitične skupnosti v skladu z določbami ustave SR Slovenije
(70. in 71. člen) zagotoviti opravljanje teh dejavnosti, če tega
ne zagotovijo delavci, delovni ljudje in občani v samoupravni
interesni skupnosti. V skladu s temi ustavnimi določbami so v
osnutku zakona,v 15. do 18. členu posebej določena pooblastila organov družbenopolitičnih skupnosti, če samoupravna
interesna skupnost ne uresničuje svojih nalog v skladu s
posebnim družbenim interesom.
e. Posebno pozornost so delegati namenili tudi opravljanju
strokovnih in administrativnih nalog za samoupravne interesne skupnosti in predlagali različne, tudi povsem nasprotujoče si rešitve.
Predlagatelj je ocenil, da ni ustrezne ustavne podlage za to,
da bi bilo v zakonu določeno, kako se naj te zadeve urejajo.
To je namreč stvar samoupravnih interesnih skupnosti, o
kateri odločajo v njej delavci, delovni ljudje in občani. Predlagatelj meni, da se ta dela lahko uspešno opravljajo v okviru
upravnih organov v posamezni družbenopolitični skupnosti z
delavci, ki ta dela že opravljajo, deloma pa tudi v obstoječih
strokovnih službah ter strokovnih in znanstveno raziskovalnih
organizacijah. Pri tem ne bo potrebno zaposlovati novih
delavcev. Z opravljanjem del v okviru upravnih organov ne bo
potrebno zagotoviti dodatnih sredstev za financiranje služb
samoupravne interesne skupnosti na račun namenskih sredstev. Prav je tudi, da se omogoča takšna ureditev zato, da se v
odvisnosti od izkušenj in razmer olajša oblikovanje čimbolj
racionalne rešitve.
Poleg racionalnosti govori v prid opravljanja teh del v
okviru upravnih organov tudi specifičnost nekaterih področij,
predvsem pa intervencij v proizvodnji in porabi hrane ter
blagovnih rezerv. Ta dela so tesno povezana s pripravo predlogov in ukrepov, ki so sestavni del pristojnosti upravnih
organov in jih bo tudi v bodoče potrebno opravljati v teh
upravnih organih.
3. Poleg navedenih pripomb, ki so obravnavane v prejšnih
točkah obrazložitve in do njih pojasnjena stališča po vsebinskih sklopih, so delegati opozorili še na nekatere konkretne
posamične zadeve, in sicer:
- da bi bilo treba med zavezance za plačilo prispevka vključiti
tudi tiste kategorije delovnih ljudi in občanov, ki sedaj niso
zavezanci, to so predvsem upokojenci in samostojni kulturni
delavci. Predlagatelj bo te pripombe dokončno proučil do
predloga zakona, saj bi bilo treba, če bi bil predlog sprejet,
spremeniti nekatere predpise, ki urejajo to problematiko:
- upoštevan je predlog, da naj se prispevek iz osebnega
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dohodka delavcev in delovnih ljudi po tem zakonu plačuje po
domicilnem principu.
Prispevek iz osebnega dohodka za blagovne rezerve in za
intervencije v proizvodnji hrane se tudi po sedanji ureditvi
plačuje po stopnjah in v korist skladov oziroma posebnih
sredstev družbenopolitičnih skupnosti, kjer ima delavec oziroma njegova ožja družina svoje stalno bivališče (t. im. domiicilni princip). Zagotavljanje pogojev za nemoteno osnovno
preskrbo, zlasti pa izvajanje programov blagovnih rezerv, ki
morajo biti oblikovane glede na število prebivalstva posamezne občine, potrjujeta potrebo, da se tudi v bodoče ohrani
domicilni princip plačevanja prispevka iz osebnih dohodkov.
- predloga, da se tečajne razlike za kredite Mednarodne
banke za obnovo in razvoj ne bi plačevale iz sredstev prispevkov po tem zakonu, predlagatelj ni mogel upoštevati iz
naslednjih razlogov: gre za tečajne razlike za kredite mednerodne banke za obnovo in razvoj, ki so bili najeti za kmetijske
organizacije združenega dela, za organizacije združenih kme-

tov, vključno do 1983. leta; obveznosti za kritje teh tečajnih
razlik je sprejel Izvršni svet Skupščine SR Slovenije na seji
29.7.1975; sredstva za te namene so bila do konca leta 1981
zagotovljena v proračunu SR Slovenije od leta 1982 pa so se
sredstva za te namene zagotavljala z davkom in nato s prispevkom samoupravnemu skladu za intervencije v proizvodnji in porabi hrane v SR Sloveniji.
Gre torej za obveznosti do kritja tečajnih razlik za kredite, ki
so bili najeti do konca leta 1983, za nove kredite pa velja enak
sistem kot za druge gospodarske panoge. Ta obveznost pa bo
trajala do izplačila kreditov.
Predlagatelj je torej proučil vse predloge, stališča in sugestije in jih v osnutku zakona v okviru njegove zasnove upošteval v največji možni meri. Pri tem predlagatelj še posebej
poudarja, da osnutek zakona na obsega nobenih rešitev, ki bi
pomenile odstopanje od rešitve iz predloga za izdajo zakona
in tez.

PREDLOG ZAKONA
o

določitvi

obveznosti

plačevanja

prispevka za pospeševanje družbeno
organizirane proizvodnje
1987 z osnutkom

letu

zakona (ESA-86)

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 14. seji dne 30. 7.
1986 določil besedilo:
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O DOLOČITVI OBVEZNOST/PLAČEVANJA PRISPEVKA ZA POSPEŠEVANJE DRUŽBENO ORGANIZIRANE PROIZVODNJE HRANE V LETU 1987 Z
OSNUTKOMM ZAKONA,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 215.
člena, drugega odstavka 265. člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini SR
Slovenije, da hkrati obravnava in sprejema predlog za izdajo
zakona in zakonski osnutek zaradi tega, da bo lahko zakon
sprejet že letos. V letu 1986 se sredstva za pospeševanje
proizvodnje hrane zbirajo, kot določa zakon o zagotavljanju
in usmerjanju sredstev za intervencije v proizvodnji hrane za
leto 1986, ki pa bo 31. 12. 1986 prenehal veljati. Ker moramo
zagotoviti neprekinjenost ukrepov pri pospeševanju proizvodnje hrane tudi v bodoče, če želimo realizirati planirane cilje v
kmetijstvu, je treba še v letu 1986 sprejeti zakon, s katerim se
Socialistična republika Slovenija
REPUBLIŠKI KOMITE ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
POVZETEK
V obdobju 1982-1985 in v letu 1986 velja zakon o
zagotavljanju in usmerjanju sredstev za intervencije v proizvodnji hrane, na podlagi katerega se v republiškem
samoupravnem skladu za intervencije v kmetijstvu in
porabi hrane zbirajo sredstva, s katerimi sklad na podlagi
potrjenega programa, dogovora z občinskimi skladi in na
podlagi odloka Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
intervenira v proizvodnjo hrane. Te intervencije so dale
pozitivne rezultate, saj lahko ugotovimo, da je dosežena
stalna rast družbeno organizirane tržne kmetijske proiz-
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hrane v

bodo zagotavljala sredstva za pospeševanje proizvodnje
hrane do sklenitve samoupravnega sporazuma o temeljih
plana samoupravne interesne skupnosti za pospeševanje proizvodnje hrane in za osnovno preskrbo, katere ustanovitev je
predvidena z zakonom o ukrepih za pospeševanje proizvodnje hrane in zagotavljanje osnovne preskrbe, ter o samoupravni intresni organiziranosti na teh področjih, katerega
osnutek bo obravnavan na zborih Skupščine SR Slovenije 24.
9. 1986.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. člena .
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na
podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije
določil, da bosta kot njegova predstavnika pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovala:
- Milan KNEŽEVIĆ, član Izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- Bojan TURK, namestnik predsednika Republiškega
komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
vodnje, povečani so hektarski pridelki, oživlja se kmetijska
proizvodnja v hribovitih predelih, dosežen je precejšen
napredek v krepitvi strokovnega dela v kmetijskih organizacijah in še zlasti v organizacijah združenih kmetov, v
katerih se združuje vse več kmetov.
Če želimo dosežene rezultate obdržati in jih razvijati, je
treba tudi v naslednjem srednjeročnem obdobju zagotoviti
sredstva za program intervencij v proizvodnji hrane. Ker
bo zakon o ukrepih za pospeševanje proizvodnje hrane in
zagotavljanje osnovne preskrbe ter o samoupravni interesni organiziranosti na teh področjih, ki bo sistemsko
urejal tudi obravnavano problematiko, sprejet šele koncem leta 1986, ne bo možno sistema, ki ga bo ta zakon
uredil, izvajati pred koncem leta 1987. Zato je po mnenju
predlagatelja treba s tem zakonom zagotoviti sredstva za
pospeševanje proizvodnje hrane do sklenitve samoupravnega sporazuma o temeljih plana samoupravne interesne
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skupnosti za pospeševanje proizvodnje hrane in osnovno
preskrbo, vendar najdlje do 31. 12. 1987.
Na podlagi predloženega zakona bi tudi v letu 1987 za
uresničevanje ciljev in nalog iz planskih aktov SR Slovenije za področje kmetijstva delavci zagotavljali sredstva s
prispevkom od osebnega dohodka v višini 0,5%. Prav tako
pa bi lahko občinske skupščine podpisale stopnjo posebnega občinskega prispevka za specifične potrebe kmetijske proizvodnje v občini, opredeljene v planskih aktih
občine.

Sredstva bi se kot doslej zbirala pri samoupravnih skladih, ki bi pripravili programe na podlagi namenov, ki bodo
opredeljeni že z zakonom, in sklenili medsebojni dogovor
o enotni politiki in ukrepih pri pospeševanju proizvodnje
hrane. Interventne ukrepe pa bi tudi v bodoče uvedel z
odlokom izvršni svet skupščine družbenopolitične skupnosti.
Z izvajanjem tega zakona ne bodo nastale nove obveznosti in ne bodo potrebna nova ali dodatna opravila, ker
gre za že vpeljan sistem.
-

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
o določitvi obveznosti plačevanja prispevka za
pospeševanje družbeno organizirane proizvodnje hrane
v letu 1987
I. USTAVNA PODLAGA
Ustavna podlaga za urejanje te problematike z zakonom je
podana v:
- 2. točki prvega odstavka 321. člena ustave SR Slovenije,
po kateri Skupščina SR Slovenije v okviru pravic in dolžnosti
republike z zakonom ureja tudi ukrepe za uresničevanje z
družbenim planom začrtane razvojne politike republike;
- 70. členu, po katerem se lahko, kadar so dejavnosti
oziroma zadeve samoupravne interesne skupnosti posebnega
družbenega pomena, z zakonom oziroma z odlokom skupščine družbenopolitične skupnosti, ki temelji na zakonu, med
drugim predpiše obveznost plačevanja prispevkov tej skupnosti.
II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO
ZAKONA
1. Ocena stanja
S sprejemom zakona o zagotavljanju sredstev za intervencije v proizvodnji hrane v obdobju 1982-1985 (Uradni list
SRS, št. 3/82 in 26/83) v začetku leta 1982 in v nadaljevanju z
zakonom o zagotavljanju sredstev za intervencije v proizvodnji hrane za leto 1986 (Uradni list SRS, št. 43/85), je bilo
uveljavljeno načelo, da vsi porabniki hrane prispevajo sredstva za povečanje proizvodnje hrane, in da se zbrana sredstva
usmerjajo na podlagi dogovora o enotni politiki pospeševanja
proizvodnje hrane. 2 zakonom za leto 1986 je bilo določeno,
da se za izvedbo nalog skupnega pomena za SR Slovenijo
plačuje poseben republiški prispevek iz osebnega dohodka
delavcev, in sicer po stopnji 0,5% in da lahko na ravni občine
občinske skupščine z odloki predpišejo poseben občinski
prispevek iz osebnega dohodka delavcev.
Sredstva intervencij v proizvodnji hrane se v letu 1986
usmerjajo za naslednje namene:
- pospeševanje kmetijske proizvodnje v hribovitih pre^
delih;
- pospeševanje živinoreje na domači krmni osnovi;
- pospeševanje intenzifikacije poljedelstva in zagotavljanje družbeno organizirane poljedelske proizvodnje;
- za delovanje kmetijske pospeševalne službe in pospešitev prenosa znanja v proizvodnjo;
- kritje tečajnih razlik in dela obresti pri kreditih Mednarodne banke za obnovo in razvoj ter nadomestilo dela obresti
za kredite iz sredstev hranilno kreditnih služb, danih do leta
1980;
- za delno sofinanciranje delovanja in vzdrževanja sistema
obrambe pred točo na branjenih območjih v SR Sloveniji.
S sredstvi, izbranimi po zakonu za obdobje 1982-1985 in
po zakonu za leto 1986, je bil dosežen pomemben razvoj
kmetijske proizvodnje, in sicer:

a) Pomemben napredek smo dosegli v poljedelstvu, zlasti
pri povečevanju hektarskih pridelkov, izboljšanju setvene
strukture in tržnosti, zlasti krušnih žit. S tem je dan pomemben prispevek k zmanjševanju razlik v razvitosti med živinorejo in rastlinsko proizvodnjo. Hkrati pa je ustvarjen temelj
nadaljnje intenzifikacije poljedelstva v Sloveniji in osnove za
skladnejši razvoj kmetijstva na kvalitetnejših osnovah.
b) Ukrepi intervencij v proizvodnji hrane so v tem obdobju
pomembno prispevali k postopnemu oživljanju kmetijske proizvodnje v hribovitih predelih.
S tem smo pričeli boljše izkoriščati pomemben del proizvodnih možnosti za pridelavo hrane (govedoreja in ovčjereja)
in v nižinah na njivah ustvarili več prostora za poljedelstvo, s
čemer je začet proces smotrnejše rajonizacije kmetijske proizvodnje v Sloveniji glede na naravne danosti. S pospeševanjem kmetijske proizvodnje pa ustvarjamo tudi pogoje za
naseljenost, s čemer se ohranja tem območjem tudi druge
družbeno pomembne funkcije (splošna ljudska obramba).
c) Med kvalitetnimi dosežki sistema intervencij v proizvodnji hrane je tudi napredek pri krepitvi strokovnega dela v
kmetijskih organizacijah. V primerjavi z letom 1981 se bo do
konca leta 1986 število kmetijskih strokovnjakov v organizacijah združenih kmetov podvojilo (od 352 v letu 1981 na preko
700 do konca leta 1986). To je rezultat sistematičnega izobraževanja, predvsem pa uveljavljenega sistema sofinanciranja
pospeševalne službe iz občinskih in republiškega sklada za
intervencije v kmetijstvu ter tudi sofinanciranja iz dohodkovnih reproverig. Kriterij za sofinanciranje je doseganje planskih ciljev. Najmočnejši razvoj je dosegla pospeševalna
služba v organizacijah združenih kmetov, kar predstavlja
temelj večje uveljavitve sodobne tržne kmetijske proizvodnje
na višjem tehnološkem nivoju. Bistven napredek je dosežen
tudi v vključevanju strokovne nadgradnje v razreševanje tekočih in razvojnih strokovnih vprašanj.
č) Pomemben napredek je dosežen tudi pri krepitvi kmetijskega zadružništva in uveljavljanju samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v kmetijstvu in pri povezovanju organizacij združenega dela s področja kmetijstva, živilske industrije, trgovine, gostinstva in turizma, na dohodkovnih osnovah. To predstavlja kvalitetno podlago za nadaljnji razvoj in
utrjevanje procesa združevanja dela, sredstev in kmetijskih
zemljišč kmetov med seboj in z organizacijami združenega
dela.
Ti dosežki predstavljajo kvalitetno podlago nadaljnjega stabilnejšega in kvalitetnejšega razvoja kmetijstva in proizvodnje
hrane, s tem pa stabilnejše in kvalitetnejše oskrbe prebivalstva s hrano. To pa le v primeru, če bo zagotovljena kontinuiteta nadaljnjega razvoja kmetijstva tudi na področju ukrepov
intervencij v proizvodnji hrane.
2. Razlogi za izdajo zakona
V skladu z dolgoročnimi usmeritvami razvoja SR Slovenije
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je primarna proizvodnja hrane v družbenem planu SR Slovenije za obdobje 1986-1990 opredeljena kot ena izmed ključnih planskih nalog, ki so pomembne za skladen razvoj SR
Slovenije in za koriščenje domačih proizvodnih ter delovnih
potencialov. Pri tem se izhaja iz ugotovitve, da na področju
kmetijstva in živilstva močno zaostajamo pri spreminjanju
obstoječe agrarne in zemljiške strukture, da je potrebno zagotoviti kontinuiteto v aktivnostih in ukrepih za zagotovitev
potrebne hrane za redno in stabilno oskrbo, zagotovitev
potrebnih rezerv in povečanje izvoza, ob nadaljnji krepitvi
samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v kmetijstvu.
V družbenem planu SR Slovenije za obdobje 1986—1990
je predvidena rast kmetijske proizvodnje. To naj bi temeljilo
na kvalitetnih dejavnikih razvoja kot so: intenzivnejša izraba
proizvodnih dejavnikov, povečanje produktivnosti dela in
ekonomičnosti kmetijske proizvodnje, oživitvi kmetijstva v
hribovitih predelih, krepitvi strokovnega dela v kmetijski proizvodnji ipd.
Tak razvoj terja poleg več kvalitetnih sredstev za naložbe v
kmetijstvu tudi sredstva intervencije v proizvodnji hrane,
predvsem v obliki premij in regresov ter intervencij za krepitev
materialne osnove dela zaradi pospešitve procesa združevanja dela, sredstev in kmetijskih zemljišč. S premijami naj bi
vplivali na ustrezno usmeritev oziroma strukturo proizvodnje,
z regresi v proizvodnji naj bi se vzpodbujala predvsem raba
ključnih reprodukcijskih materialov, ki vplivajo na usmeritev
ali obseg proizvodnje. Spodbujali pa naj bi tudi proizvodnjo
na bazi združevanja dela, sredstev in kmetijskih zemljišč.
Intervencije v proizvodnji hrane v letu 1987 naj bi zajele le
ključne namene, to je minimalni program, ki še zagotavlja
potrebno stabilnost v kmetijski proizvodnji:
- pospeševanje kmetijske proizvodnje v hribovitih predelih;
- pospeševanje živinoreje na domači krmni osnovi;
- pospeševanje intenzifikacije poljedelstva in zagotavljanje družbeno organizirane poljedelske proizvodnje;
- za delovanje kmetijske pospeševalne službe in pospešitev prenosa znanja v proizvodnjo;
, - kritje tečajnih razlik in dela obresti pri kreditih Mednarodne banke za obnovo in razvoj ter nadomestilo dela obresti
za kredite iz sredstev hranilno kreditnih služb, danih do leta
1980;
- za delno sofinanciranje delovanja in vzdrževanja sistema
obrambe pred točo na branjenih območjih v SR Sloveniji.
Ta usmeritev tudi pomeni, da bi zagotovili kontinuiteto
intervencijskih ukrepov na temeljnih razvojnih področjih primarne kmetijske proizvodnje. Spreminjanje posestne, lastniške, proizvodne strukture ter ustvarjanje pogojev za ekonomičnejšo kmetijsko proizvodnjo je v kmetijstvu dolgotrajen in
občutljiv proces. Doseženi rezultati v preteklem srednjeročnem obdobju dokazujejo, da je bil po letu 1982 ta proces
začet oziroma pospešen, ki pa bo dal želene rezultate v celoti
le, če se bo nadaljeval tudi v bodoče.
V družbenem planu SR Slovenije za obdobje 1986-1990 je
predlagana rešitev, da bo del sredstev, potrebnih za hitrejši
razvoj proizvodnje hrane, zagotovljen na podlagi družbenointerventnih sredstev. Takšna rešitev temelji na dejstvu, da je
zagotovitev potrebne hrane nenadomestljiv pogoj za delo in
življenje vseh delovnih ljudi in občanov in je zato njihova
dolžnost in pravica, da zagotovijo tudi pogoje za njeno stabilno proizvodnjo. S tem naj bi zagotovili takšno prestrukturiranje primarne proizvodnje hrane, ki bo zagotovila prevladujoč značaj družbeno organizirane kmetijske proizvodnje na
tržišču.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pripravlja sistemsko
rešitev zagotavljanja sredstev za pospeševanje proizvodnje
hrane, in sicer je podlaga za samoupravno organiziranje in
zagotavljanje sredstev za te namene podana v zakonu o
ukrepih za pospeševanje proizvodnje hrane in za zagotavljanje osnovne preskrbe ter o samoupravni interesni organiziranosti na teh področjih. Predlog za izdajo tega navedenega
zakona sta pristojna zbora Skupščine SR Slovenije sprejela
18. junija 1986, osnutek navedenega zakona pa bo obravnavan na zborih Skupščine SR> Slovenije, 24. septembra 1986. V
navedenem zakonu je predvideno, da bi se za opravljanje
zadev posebnega družbenega pomena po tem zakonu (med
njimi tudi za pospeševanje družbeno organizirane tržne proizvodnje hrane) ustanovile občinske samoupravne interesne
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skupnosti za pospeševanje proizvodnje hrane in za osnovno
preskrbo, in to najpozneje do 31. 3. 1987, republiška samoupravna interesna skupnost za pospeševanje proizvodnje
hrane in za osnovno preskrbo najpozneje do 30. 6. 1987.
Delavci in delovni ljudje, združeni v teh samoupravnih interesnih skupnostih, bi v samoupravnih sporazumih o temeljih
plana teh skupnosti določili program pospeševanja proizvodnje hrane, ugotovili potreben obseg sredstev za ta program in
določili stopnjo prispevka za ta namen.
Glede na postopek in rok za ustanovitev samoupravnih
interesnih skupnosti ter glede na postopek sprejemanja planskih aktov teh samoupravnih interesnih skupnosti, predlagatelj meni, da ni realno pričakovati, da bi predvidena sistemska
ureditev lahko zaživela pred koncem leta 1987. Zato meni, da
je potrebno s predloženim zakonom podaljšati interventno
zagotavljanje sredstev za pospeševanje družbeno organizirane tržne proizvodnje hrane do sklenitve samoupravnih sporazumov o temeljih plana predvidenih novih samoupravnih
interesnih skupnosti, vendar najdlje do 31. 12.1987. Pospeševanje proizvodnje hrane pomeni namreč bistven pogoj za
zagotavljanje stabilne oskrbe s hrano vseh delovnih ljudi in
občanov, zato je treba zagotoviti neprekinjeno zagotavljanje
sredstev za te namene in s tem tudi kontinuiteto ukrepov na
področju pospeševanja proizvodnje hrane, kajti le na ta način
bodo lahko doseženi cilji in naloge določene s planskimi akti
SR Slovenije za obdobje 1986-1990 za področje pospeševanja proizvodnje hrane in zagotavljanje nemotene preskrbe s
hrano.
III. TEMELJNA NAČELA IN CILJI ZAKONA
Zakon naj bi omogočil, glede na prehransko bilanco SR
Slovenije, pospešeno uresničevanje nekaterih ključnih, za vse
delovne ljudi in občane v SR Sloveniji, pomembnih nalog, ki
pomenijo ustvarjanje temeljnih pogojev za primarno proizvodnjo hrane in za pospeševanje družbene organizirane proizvodnje hrane.
Zakon bo temeljil na načelu, da morajo za pospeševanje
družbene organizirane tržne proizvodnje hrane, ki bo kot
zadeva posebnega družbenega pomena opredeljena v zakonu
o ukrepih za pospeševanje proizvodnje hrane in zagotavljanje
osnovne preskrbe ter o samoupravni interesni organiziranosti
na teh področjih, zagotavljati sredstva solidarno in vzajemno
s prispevkom iz osebnega dohodka in vsi delavci in delovni
ljudje v SR Sloveniji.
Cilj te zakonske ureditve je, da se tudi v letu 1987 vse do
sklenitve samoupravnih sporazumov o temeljih plana predvidenih novih samoupravnih interesnih skupnosti, zagotovi
kontinuiteta pri zbiranju in uporabi sredstev za pospeševanje
družbeno organizirane tržne proizvodnje hrane in s tem izvajanje nalog, določenih v planskih aktih republike za to področje.
IV. POGLAVITNE REŠITVE ZAKONA
1. Z zakonom naj bi bilo določeno, da se za pospeševanje
proizvodnje hrane v letu 1987 plačuje prispevek po stopnji
0,5%. Ta prispevek bi plačevali zavezanci, iz vira, od osnove,
po postopku in na način kot bo to določeno v 13. čienu
zakona o ukrepih za pospeševanje proizvodnje hrane in zagotavljanje osnovne preskrbe ter o samoupravni interesni organiziranosti na teh področjih.
2. Prispevek po tem zakonu bi plačevali zavezanci, dokler
ne bi sklenili samoupravnega sporazuma o temeljih plana
samoupravne interesne skupnosti za pospeševanje proizvodnje hrane in za osnovno preskrbo, katere ustanovitev je predvidena v prej omenjenem zakonu, vendar najdlje do 31. 12.
1987.
3. Za zadovoljitev specifičnih potreb v občinah ugotovljenih v planskih aktih občin, naj bi občinske skupščine z odlokom določile obveznost plačila občinskega prispevka za
pospeševanje proizvodnje hrane. Tudi za občinske prispevke
naj bi se smiselno uporabljale določbe tega zakona.
4. Sredstva prispevka po tem zakonu bi se usmerjala v
Samoupravni sklad za intervencije v kmetijstvu in porabi
hrane - republiški sklad, dokler ne bi le-ta v skladu s prej
navedenim zakonom prevzel te pravice, obveznosti itd. na
novoustanovljeno republiško skupnost.
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5 Republiški sklad bi pripravil program pospeševanja proizvodnje hrane za leto 1987, katerega skladnost s planskimi
akti SR Slovenije bi preverjal Izvršni svet Skupščine SR Slovenije.
6 Sredstva prispevka bi se lahko namenila zlasti za:
- pospeševanje kmetijske proizvodnje v hribovitih predelih;
- pospeševanje živinoreje na domači krmni osnovi;
- pospeševanje intenzifikacije poljedelstva in zagotavljanje družbeno organizirane poljedelske proizvodnje;
- za delovanje kmetijske pospeševalne službe in pospešitev prenosa znanja v proizvodnjo;
- kritje tečajnih razlik in dela obresti pri kreditih Mednarodne banke za obnovo in razvoj ter nadomestilo dela obresti
za kredite iz sredstev hranilno kreditnih služb, danih do leta
1980;
- za delno sofinanciranje delovanja in vzdrževanja sistema
obrambe pred točo na branjenih območjih v SR Sloveniji.
7. Samoupravni skladi (republiški in občinski) bi med seboj
sklenili dogovor o enotni politiki in ukrepih pri pospeševanju
proizvodnje hrane za leto 1986.
8. Ukrepe, predvidene s programom republiškega sklada,
bi tudi v bodoče uvedel Izvršni svet Skupščine SR Slovenije z
odlokom.

V. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA
Predlagani zakon ne uvaja novih finančnih obveznosti.
Veljavni zakon o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za
intervencije v proizvodnji hrane za leto 1986 namreč že
določa obveznost zagotavljanja sredstev iz osebnega
dohodka delavcev, in sicer po stopnji o,5%.
Gre le za nadaljevanje interventnega zagotavljanja sredstev
za pospeševanje proizvodnje hrane do sprejetja samoupravnega sporazuma o temeljih plana samoupravnih interesnih
skupnosti, katerih ustanovitev je predvidena v letu 1987. Pri
tem pa je treba poudariti, da ob pripravi predloga za izdajo
zakona še ne razpolagamo z ocenami 'o gibanju cen in osebnih dohodkov za leto 1987; stopnja prispevka je zato le orientacijska in ni dokončana. Ob pripravi predloga zakona bo
namreč treba upoštevati tudi rešitve na ravni federacije, ki
bodo znane jeseni; v postopku kontinuiranega samoupravnega družbenega planiranja pa bo treba izhajajoč iz potreb in
dejanskih možnosti in ovrednotenih programov določiti konkretno stopnjo prispevka.
Uveljavitev zakona ne bo zahtevala novih administrativnih
in strokovnih služb in ne opravil, kajti vse to se že opravlja v
obstoječih samoupravnih skladih za intervencije v kmetijstvu
in porabi hrane.

OSNUTEK ZAKONA
o določitvi obveznosti plačevanja prispevka za
pospeševanje družbeno organizirane proizvodnje hrane
v letu 1987
"l.člen
Za uresničevanje ciljev in nalog pri pospeševanju družbeno
organizirane tržne proizvodnje hrane v skladu s planskimi akti
SR Slovenije za obdobje 1986-1990 se s tem zakonom določa
obveznost plačevanja prispevka za pospeševanje družbenoorganizirane tržne proizvodnje hrane v letu 1987 in določajo
prednostni nameni uporabe sredstev tega prispevka.
2. člen
Prispevek po tem zakonu se plačuje po stopnji 0,5%. Zavezanci, vir, osnova, postopek in način zbiranja prispevka so
določeni v 13. členu zakona o ukrepih za pospeševanje proizvodnje hrane in zagotavljanje osnovne preskrbe ter o samoupravni organiziranosti na teh področjih (Uradni list SRS, št.
/86).
Obveznost plačevanja prispevka po tem zakonu velja za
zavezance dokler ne sklenejo samoupravnega sporazuma o
temeljih plana Samoupravne interesne skupnosti za pospeševanje proizvodnje hrane in za osnovno preskrbo Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: republiška skupnost) za obdobje od leta
1987 do leta 1990, vendar najdlje do 31. decembra 1987,
Za zagotovitev izvajanja planskih nalog in ciljev, določenih
v planskih aktih občin, lahko občinske skupščine z odlokom
določijo obveznost plačevanja občinskega prispevka za
pospeševanje proizvodnje hrane. Tudi za te prispevke se
smiselno uporabljajo določbe tega zakona.
3. člen
Sredstva prispevka po tem zakonu se plačujejo Samoupravnemu skladu za intervencije v kmetijstvu-in porabi hrane v SR
Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: republiški sklad), dokler le-ta
v skladu z zakonom o ukrepih za pospeševanje proizvodnje
hrane in zagotavljanje osnovne preskrbe ter o samoupravni
intreresni organiziranosti na teh področjih ne prenese pravic,
obveznosti in odgovornosti na republiško skupnost.
4. člen
t
Sredstva, zbrana s prispevkom po tem zakonu in s prispevki
za pospeševanje proizvodnje hrane, določenimi v odlokih
občinskih skupščin, se v letu 1987 lahko namenijo zlasti za:
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- pospeševanje kmetijske proizvodnje v hribovitih območjih,
- pospeševanje živinoreje na domači krmni osnovi,
- pospeševanje intenzifikacije poljedelske proizvodnje in
zagotavljanje družbenoorganizirane poljedelske proizvodnje,
delovanje kmetijske pospeševalne službe in pospešitev
prenosa znanja v proizvodnjo,
- kritje tečajnih razlik in dela obresti pri kreditih Mednarodne banke za obnovo in razvoj ter za nadomestilo dela
obresti za kredite, dane iz sredstev hranilno-kreditnih služb
do leta 1980,
- delno sofinaciranje delovanja in vzdrževanja sistema
" obrambe pred točo na branjenih območjih v SR Sloveniji.
Sredstva za intervencije iz 1. do 4. alinee prejšnjega
odstavka se lahko upravičencem dodelijo le ob pogoju, če
izpolnijo obveznosti, sprejete s sporazumom oziroma
pogodbo glede oddaje dogovorjenih količin hrane organizacijam združenega dela s področja preskrbe s hrano.
Sredstva in intervencije iz 6. alinee prejšnjega odstavka se
dodelijo območnim samoupravnim skupnostim za obrambo
pred točo.
,
5. člen
V skladu z okvirnim programom pospeševanja proizvodnje
hrane, opredeljenim v resoluciji o izvajanju družbenega plana
SR Slovenije za leto 1987 in s tem zakonom, sprejme republiški sklad najpozneje do 30. oktobra 1986 program pospeševanja proizvodnje hrane za leto 1987.
Skladnost programa pospeševanja proizvodnje hrane s
planskimi akti SR Slovenije ugotovi Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije.
Ukrepe za izvedbo programa republiškega sklada za leto
1987 uvede z odlokom Izvršni svet Skupščine SR Slovenije.
6. člen
Samoupravni skladi za intervencije v kmetijstvu in porabi
hrane v SR Sloveniji sprejmejo dogovor o enotni politiki in
ukrepih pri pospeševanju proizvodnje hrane za leto 1987.
7. člen
Ta zakon začne veljati 1. januarja 1987.
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V Skupščini SR Slovenije je v fazi osnutka v postopku
sprejemanja zakon o ukrepih za pospeševanje proizvodnje
hrane in zagotavljanje osnovne preskrbe ter o samoupravni
interesni organiziranosti na teh področjih. V tem zakonu so
določene zadeve posebnega družbenega pomena, med drugim tudi pospeševanje družbeno organizirane tržne proizvodnje hrane, predpisana je obvezna ustanovitev samoupravnih
interesnih skupnosti in obvezen prispevek za opravljanje
zadev posebnega družbenega pomena. Navedeni zakon bo
predvidoma sprejet v Skupščini SR Slovenije v novembru
1986. Ker je postopek za ustanovitev samoupravnih interesnih
skupnosti in za sprejemanje njihovih planskih aktov, v katerih
bo določen program pospeševanja proizvodnje hrane, potreben obseg sredstev za ta program in stopnja prispevka za te
namene, dolgotrajen, ni realno pričakovati, da bi se sredstva
za te potrebe zbirala na predvideni sistemski način pred
koncem leta 1987.
Ker pa gre za izvajanje zadev posebnega družbenega
pomena, predlagatelj meni, da je treba zagotoviti kontinuiteto
pri zagotavljanju sredstev in njihovemu usmerjaju v pospeševanje proizvodnje hrane.
Zato naj bi na podlagi predloženega zakona zagotovili sredstva za pospeševanje proizvodnje hrane do sklenitve samou-

PREDLOG ZA

IZDAJO ZAKONA

o zagotavljanju
blagovne
zakona

sredstev za

rezerve v

letu

republiške

1987 z osnutkom

(ESA-85)

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 14. seji dne 30. 7.
1986 določil besedilo:
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O ZAGOTAVLJANJU
SREDSTEV ZA REPUBLIŠKE BLAGOVNE REZERVE V LETU
1987 Z OSNUTKOM ZAKONA,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 215.
člena, drugega odstavka 265. člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini SR
Slovenije, da hkrati obravnava in sprejema predlog za izdajo
zakon in zakonski osnutek zaradi tega, ker gre pri izvajanju
programa republiških blagovnih rezerv za stalno akativnost,
za katero je treba sproti in nepretrgoma zagotavljati ustrezna
sredstva, saj so republiške blagovne rezerve pomembna
sestavina obrambnih priprav, poleg tega pa imajo pomembno
funkcijo pri odpravljanju in preprečevanju motenj na trgu, in
bi bilo treba zakon sprejeti do konca tega leta. Sistem zagotavljanja sredstev republiških blagovnih rezerv je določen z
zakonom o zagotavljanju sredstev za republiške blagovne
rezerve v letu 1986, ki pa bo prenehal veljati 1. januarja
prihodnjega leta. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije sodi, da
bi utegnile nastati večje motnje pri oblikovanju republiških
stalnih blagovnih rezerv, če sredstva ne bi bila zagotovljena.
Socialistična republika Slovenila
REPUBLIŠKI KOMITE ZA TRŽIŠČE IN
SPLOŠNE GOSPODARSKE ZADEVE
POVZETEK
Zakon uvaja poseben prispevek iz osebnih dohodkov
delavcev v višini 0,4% za zagotovitev dela potrebnih sred-

40

pravnega sporazuma o temeljih plana novo ustanovljene
samoupravne intresne skupnosti za pospeševanje proizvodnje hrane in osnovno preskrbo, vendar najdlje do 31. 12. 1987.
Sredstva bi se zbirala iz prispevka iz osebnega dohodka
delavcev po stopnji 0,5%. Zavezanci, osnova, vir, postopek in
način plačila prispevka bi bili enaki kot doslej in kot so
opredeljeni v 13. členu osnutka prej omenjenega zakona.
Sredstva bi se kot doslej nakazovala repubiškemu skladu,
dokler ta ne bi prenesel svojih pravic in obveznosti na novo
ustanovljeno republiško skupnost, kot doslej, bi tudi za leto
1987 republiški sklad sprejel program pospeševanja proizvodnje hrane, njegovo skladnost s planskimi akti SR Slovenije bi
ugotovil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, ki bi z odlokom
uvedel ukrepe, predvidene v tem programu.
Enako možnost naj bi zakon zagotovil tudi občinam, ki naj
bi za svoje specifične potrebe na področju pospeševanja
proizvodnje hrane z odlokom občinske skupščine določile
stopnjo prispevka za pospeševanje proizvodnje hrane za leto
1987.
Predlagani osnutek zakona ne nalaga novih finančnih
obveznosti in tudi ne novih del in nalog ter ne terja novih
služb, saj gre za podaljšanje že uveljavljenega sistema še za
leto 1987.

Z zakonom se bodo zagotavljala sredstva za financiranje
blagovnih rezerv do sklenitve samoupravnega sporazuma o
temeljih plana samoupravne interesne skupnosti za pospeševanje proizvodnje hrane in za osnovno preskrbo, katerih ustanovitev je predvidena z zakonom o ukrepih za pospeševanje
proizvodnje hrane in zagotavljanje osnovne preskrbe ter o
samoupravni interesni organiziranosti na teh področjih, katerega osnutek bo obravnavan na zborih Skupščine SR Slovenije 24. 9. 1986.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi P5. člena
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Slovenije in na podlagi
220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije določil,
da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Alojz KLEMENČIČ, član Izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za tržišče in splošne gospodarske
zadeve,
- Metka ODERLAP, namestnica predsednika Republiškega
komiteja za tržišče in splošne gospodarske zadeve,
- Roman KLADOŠEK, republiški podsekretar v Republiškem komiteju za tržišče in splošne gospodarske,,zadeve,
- Jože KOPUŠAR, pomočnik predsednika Rfepubliškega
komiteja za tržišče in splošne gospodarske zadeve.
stev za izvedbo programa republiških blagovnih rezerv v
letu 1987.
Pridobljena sredstva bodo usmerjena v Samoupravni
sklad za intervencije v kmetijstvu in porabi hrane v SR
Sloveniji in bodo uporabljena za oblikovanje republiških
blagovnih rezerv, namenjenih za osnovno preskrbo občanov in organizacij združenega dela v primeru vojne in
naravnih nesreč večjega obsega in za intervencije, s katerimi se preprečujejo večja neskladja na trgu ter prepreču-
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jejo in odpravljajo večje motnje na trgu blaga osnovne
preskrbe občanov.
Če žel'mo dosežene rezultate obdržati in jih razvijati, je
treba tudi v tem srednjeročnem obdobju zagotavljati sredstva za oblikovanje republiških blagovnih rezerv. Ker bo
zakon o ukrepih za pospeševanje proizvodnje hrane in
zagotavljanje osnovne preskrbe ter o samoupravni interesni organiziranosti na teh področjih, ki bo sistemsko
urejal tudi obravnavano problematiko, sprejet šele koncem leta 1986, ne bo možno sistema, ki ga bo ta zakon
uredil, izvajati v prvi polovici leta 1987. Zato je po mnenju

predlagatelja treba s tem zakonom zagotoviti sredstva za
financiranje blagovnih rezerv do sklenitve samoupravnega
sporazuma o temeljih plana samoupravne interesne skupnosti za pospeševanje proizvodnje hrane in osnovno preskrbo vendar najdlje 31. 12. 1987.
Zakon bo poleg financiranja dela republiških blagovnih
rezerv omogočil tudi ureditev financiranja občinskih blagovnih rezerv. Vseboval bo namreč podlago za sprejemanje odlokov občinskih skupščin o uvedbi prispevkov za
financiranje občinskih blagovnih rezerv.

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
o zaaotavlianiu sredstev za republiške blagovne rezerve
v letu 1987
I. USTAVNA PODLAGA ZA IZDAJO ZAKONA
Ustava SR Slovenije v 2. točki, prvega odstavka 321. člena
določa, da Skupščina SR Slovenije v okviru pravic in dolžnosti republike z zakonom ureja razmerja, ki so skupnega
pomena za delovne ljudi in občane na področju blagovnih
rezerv. Kadar gre za zadeve posebnega družbenega pomena,
se po določbi 70. člena Ustave SR Slovenije lahko z zakonom
predpiše obveznost plačevanja prispevkov.
II. OCENA STANJA NA PODROČJU
ZAGOTAVLJANJA SREDSTEV ZA REPUBLIŠKE
BLAGOVNE REZERVE
Program republiških blagovnih rezerv je za srednjeročno
obdobje 1986-1990 sprejel Izvršni svet Skupščine SR Slovenije na osnovi Odloka Predsedstva SFRJ, ki določa, da je v
republikah in pokrajinah potrebno oblikovati stalne blagovne
rezerve, ki so namenjene za osnovno preskrbo občanov in
organizacij združenega dela v primeru vojne in naravnih
nesreč večjega obsega ter za intervencije, s katerimi se preprečujejo in odpravljajo večje motnje na trgu blaga osnovne
preskrbe.
V skladu z izhodišči za pripravo srednjeročnega programa
oblikovanja blagovnih rezerv ter izgradnje skladišč v SR Sloveniji srednjeročni program oblikovanja rezerv predvideva
nadaljevanje oblikovanja blagovnih rezerv proizvodov
osnovne preskrbe, hitrejše oblikovanje blagovnih rezerv
nekaterih industrijskih proizvodov in nadaljevanje izgradnje
nujno potrebnih skladiščnih kapacitet za oblikovane republiške blagovne rezerve.
Na tej osnovi program oblikovanja republiških stalnih blagovnih rezerv in izgradnje skladišč za 1987. leto predvideva
nadaljevanje oblikovanja republiških stalnih blagovnih rezerv
kmetijskoživilskih proizvodov, pralnih praškov in mila, sanitetnega materiala in medicinskega potrošnega materiala,
veterinarskih zdravil in naftnih derivatov. Predvideva tudi
nadaljevanje izgradnje skladiščnih kapacitet za oblikovane
republiške stalne blagovne rezerve in sicer silosov za pšenico
in moko, rezervoarjev za jedilno olje, hladilnic za meso ter
skladišča za ostale proizvode iz blagovnih rezerv.
Po tekočih cenah in junija 1986. leta bi za oblikovanje
navedenega programa potrebovali 4.900 mio din sredstev. Ob
pripravi predloga iz osnutkom zakona še ne razpolagamo z
ocenami o gibanju cen in osebnih dohodkov v 1987. letu, zato
je težko oceniti potrebna finančna sredstva kot tudi višino
prispevka iz osebnih dohodkov, ki bo potreben za zagotovitev
potrebnih sredstev. Ocenjujemo pa, da bi ob približno skladnem gibanju rasti cen in osebnih dohodkov v 1987. letu lahko
zagotovili potrebna sredstva za uvedbo prispevka 0,4% od
osebnih dohodkov delavcev. Navedene podatke bomo preverjali in dopolnjevali v postopku sprejemanja zakona. Stopnja
prispevka je zato le orientacijska in ni dokončna. Ob pripravi
predloga zakona bo namreč treba upoštevati tudi rešitve na

ravni federacije, ki bodo znane jeseni; v postopku kontinuiranega samoupravnega družbenega planiranja pa bo treba
izhajajoč iz potreb in dejanskih možnosti in ovrednotenih
programov določiti konkretno stopnjo prispevka. Vprašanje
financiranja blagovnih rezerv imajo posamezne republike in
pokrajine zelo različno urejeno, za kar pa je dana podlaga v
Družbenem dogovoru o določitvi virov sredstev za financiranje blagovnih rezerv, ki so ga skenile Skupščina SFR Jugoslavije, skupščine republik in pokrajini, Gospodarska zbornica
Jugoslavije in gospodarske zbornice republik in pokrajin. V
navedenem družbenem dogovoru so opredeljeni različni viri
financiranja blagovnih rezerv in dana pomožnost, da se s
posebnimi akti družbenopolitičnih skupnosti določijo tudi
drugi viri, med katere vključujemo tudi uvedbo prispevka iz
osebnega dohodka delavcev.
Navedena možnost za financiranje republiških blagovnih
rezerv v družbenem dogovoru je predstavljala podlago za
financiranje republiških blagovnih rezerv v letu 1985 in 1986.
Predlagamo, da se financiranje republiških blagovnih
rezerv v letu 1967 prav tako zagotovi na osnovi navedene
opredelitve v družbenem dogovoru.
III. RAZLOGI, KI UTEMELJUJEJO POTREBO PO
ZAKONU O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA
REPUBLIŠKE BLAGOVNE REZERVE IN
PROBLEMI, KI JIH BO ZAKON REŠEVAL
Republiške blagovne rezerve, ki so po zakonu o republiških
blagovnih rezervah namenjene za osnovno preskrbo občanov
in organizacij združenega dela na območju SR Slovenije v
primeru vojne, naravnih nesreč večjega obsega in večjih
motenj na trgu, so se do leta 1981 financirale iz proračuna. V
letu 1982 so se republiške blagovne rezerve kot del nelimitirane splošne porabe financirale iz presežkov proračunskih
prihodkov občin. Ker za 1983, 1984 in 1985. leto niso bili
predvideni proračunski presežki, je kot edina možnost za
zagotavljanje sredstev za republiške blagovne rezerve v
skladu z Zakonom o financiranju splošnih družbenih potreb
ostal posebni republiški davek oziroma prispevek iz osebnega
dohodka delavcev. V letu 1983 je bil z zakonom predpisan
republiški davek iz osebnih dohodkov, za leto 1984, 1985 in
1986 pa prispevek iz osebnih dohodkov delavcev. Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije pripravlja sistemsko rešitev zagotavljanja sredstev za financiranje blagovnih rezerv in sicer je
podlaga za samoupravno organiziranje in zagotavljanje sredstev za te namene podana v zakonu o ukrepih za pospeševanje proizvodnje hrane in za zagotavljanje osnovne preskrbe
ter o samoupravni interesni organiziranosti na teh področjih.
Predlog za izdajo tega navedenega zakona sta pristojna zbora
Skupščine SR Slovenije sprejela 18. junija 1986, osnutek
navedenega zakona pa bo obravnavan na zborih Skupščine
SR Slovenije 24. septembra 1986. V navedenem zakonu je
predvideno, da bi se za opravljanje zadev posebnega družbenega pomena po tem zakonu (med njimi tudi za blagovne
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rezerve) ustanovile občinske samoupravne interesne skupnosti za pospeševanje proizvodnje hrane in za osnovno preskrbo, in to najpozneje do 31. 3. 1987, republiška samoupravna interesna skupnost za pospeševanje proizvodnje
hrane in za osnovno preskrbo najpozneje do 30. 6. 1987.
Delavci in delovni ljudje, združeni v teh samoupravnih interesnih skupnostih, bi v samoupravnih sporazumih o temeljih
plana teh skupnosti določili program pospeševanja prizvodnje hrane, ugotovili potreben obseg sredstev za ta program in
določili stopnjo prispevka za ta namen.
Glede na postopek in rok za ustanovitev samoupravnih.
interesnih skupnosti ter glede na postopek sprejemanja planskih aktov teh samoupravnih interesnih skupnosti, predlagatelj meni, da ni realno pričakovati, da bi predvidena sistemska
ureditev lahko zaživela pred 1. januarjem 1987. Zato meni, da
je potrebno s predloženim zakonom zagotoviti zbiranje sredstev za financiranje blagovnih rezerv do sklenitve samoupravnih sporazumov o temeljih plana predvidenih novih samoupravnih interesnih skupnosti, vendar najdlje do 31. 12. 1987.
Nadaljevanje izgradnje sistema blagovnih rezerv predstavlja
pomembno vlogo pri odpravljanju in preprečevanju motenj na
trgu z blagom osnovne preskrbe občanov, zato je treba zagotoviti neprekinjeno zagotavljanje sredstev ter kontinuiteto
ukrepov na tem področju.

IV. NAČELA, PO KATERIH BODO UREJENA
RAZMERJA Z ZAKONOM O ZAGOTAVLJANJU
SREDSTEV ZA REPUBLIŠKE BLAGOVNE
REZERVE V LETU 1987 IN CILJI, KI SE ŽELIJO
DOSEČI IN POGLAVITNE REŠITVE V ZAKONU
1. Načela — Za zagotovitev sredstev za republiške blagovne rezerve se v letu 1987 uvede prispevek iz osebnega
dohodka delavcev in daje podlaga občinskim skupščinam, da
bodo lahko s svojimi odloki določile vire plačevanja prispev"kov za financiranje občinskih blagovnih rezerv.
2. Cilji - Zagotovitev stabilnih in trajnih virov financiranja
blagovnih rezerv v republiki in na istih osnovah tudi financiranje blagovnih rezerv v občini.
3. Poglavitne rešitve v zakonu
a. Za zagotovitev sredstev za republiške blagovne rezerve
se v letu 1987 uvede prispevek iz osebnega dohodka delavcev
v višini 0,4%.
b. Tako zagotovljena sredstva se bodo usmerjala v Samoupravni sklad za intervencije v kmetijstvu in porabi hrane v SR
Sloveniji in se uporabila za oblikovanje stalnih in tržnih blagovnih rezerv.
c. Dana bo podlaga občinskim skupščinam, da bodo lahko

s svojimi odloki določile vire plačevanja prispevkov za financiranje občinskih blagovnih rezerv.
V. POSLEDICE, KI BODO NASTALE ZA
DELOVNE LJUDI NA PODLAGI ZAKONA O
ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA REPUBLIŠKE
BLAGOVNE REZERVE V LETU 1987
Republiške blagovne rezerve, za katere naj bi se v letu 1987
zagotavljala sredstva na podlagi predlaganega zakona, so
pomembna sestavina obrambnih priprav. Razen te funkcije pa
so blagovne rezerve še posebno pomembne za odpravljanje
in preprečevanje motenj na trgu blaga osnovne preskrbe
občanov.
VI. FINANČNA SREDSTVA, POTREBNA ZA
REPUBLIŠKE BLAGOVNE REZERVE
Ocenjujemo, da bodo v 1987. letu po enakih osnovah pridobljena sredstva za republiške blagovne rezerve znašala
okoli 6.860 mio dinarjev. Višina sredstev bo odvisna od izhodišč za gibanje oziroma doseganje osebnih dohodkov.
VII. VIRI IN NAČIN ZAGOTOVITVE SREDSTEV,
MATERIALNE OBVEZNOSTI ZA ORGANIZACIJE
ZDRUŽENEGA DELA
Vir in način zagotovitve sredstev je prispevek iz osebnega
dohodka delavcev (0,4%). V tej višini se oblikujejo materialne
obveznosti za organizacije združenega dela, ki ostajajo na isti
ravni kot v preteklem obdobju. Zagotavlja se torej samo kontinuiteta.
VIII. NOVE NALOGE, KI JIH BODO IMELI
REPUBLIŠKI IN OBČINSKI ORGANI,
SAMOUPRAVNI ORGANI ORGANIZACIJ
ZDRUŽENEGA DELA IN DRUGIH
SAMOUPRAVNIH ORGANIZACIJ IN SKUPNOSTI
Novih nalog ni, ker se samo podaljšuje veljavnost obstoječega sistema zagotavljanja sredstev za republiške blagovne
rezerve.
IX. IZVRŠILNI PREDPISI
Za zagotavljanje republiških blagovnih rezerv izvršilni predpisi niso potrebni, občinske skupščine pa bodo morale na
podlagi predlaganega zakona sprejeti odloke o zagotavljanju
sredstev za občinske blagovne rezerve v letu 1987.

OSNUTEK ZAKONA
o zagotavljanju sredstev za republiške blagovne rezerve
v letu 1987
1. člen
Za zagotovitev dela potrebnih sredstev za izvedbo programa republiških blagovnih rezerv v letu 1987, se s tem
zakonom uvaja poseben prispevek iz osebnega dohodka
delavcev v letu 1987, in sicer po stopnji 0,4%.

temeljih plana Samoupravne interesne skupnosti za pospeševanje proizvodnje hrane in za osnovno preskrbo Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: republiška skupnost) za obdobje od leta
1987 do leta 1990, vendar najdlje do 31. decembra 1987. leta.

2. člen
Zavezanci, vir, osnova, postopek in način zbiranja prispevka so določeni v 13. členu zakona o ukrepih za pospeševanje proizvodnje hrane in zagotavljanje osnovne preskrbe
ter o samoupravni organiziranosti na teh področjih. (Uradni
list SRS, št. /86.
Obveznost plačevanja prispevka po tem zakonu velja za
zavezance dokler ne sklenejo samoupravnega sporazuma o

3. člen
Sredstva iz 1. člena tega zakona se v skladu s programom
republiških blagovnih rezerv za leto 1987 usmerjajo za oblikovanje republiških blagovnih rezerv, namenjenih:
— za osnovno preskrbo občanov in organizacij združenega
dela v primeru vojne in naravnih nesreč večjega obsega in
- za intervencije, s katerimi se preprečuje večje motnje na
trgu blaga osnovne preskrbe občanov.
poročevalec
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4. člen
Sredstva prispevka po tem zakonu se plačujejo Samouprava
nemu skladu za intervencije v kmetijstvu in porabi hrane v SR
Sloveniji, dokler le-ta v skladu z zakonom o ukrepih za pospeševanje proizvodnje hrane in zagotavljanje osnovne preskrbe
ter o samoupravni interesni organiziranosti na teh področjih
ne prenese pravic, obveznosti, odgovornosti na republiško
skupnost.
Ta sredstva se uporabljajo za nabavljanje blaga za republiške stalne blagovne rezerve, obnavljanje teh rezerv, zagotavljanje skladiščnih prostorov za potrebe teh rezerv, kritje manipulativnih stroškov, stroškov investicijskega in tekočega vzdr-

ževanja republiških stalnih blagovnih rezerv ter kritje dela
obresti za republiške tržne blagovne rezerve.
5. člen
Za zagotovitev sredstev, potrebnih za izvajanje programov
občinskih blagovnih rezerv v letu 1987, lahko občinske skupščine predpišejo prispevek iz osebnega dohodka delavcev.
Pridobljena sredstva občinske skupščine usmerijo v samoupravne sklade za intervencije v kmetijstvu in porabi hrane in
jih v celoti namenijo za občinske blagovne rezerve. Tudi za ta
prispevek se smiselno uporabljajo določbe tega zakona.
6. člen
Ta zakon začne veljati 1. januarja 1987.

OBRAZLOŽITEV
Po zakonu o republiških blagovnih rezervah in družbenem
dogovoru o določitvi virov sredstev za financiranje blagovnih
rezerv se republiške blagovne rezerve lahko financirajo iz
različnih virov. V skladu z-navedenimi možnostmi smo v letih
1984, 1985 in 1986 financiranje republiških in občinskih blagovnih rezerv zagotavljali s prispevkom iz osebnih dohodkov
delavcev.
V Skupščini SR Slovenije je v fazi osnutka v postopku
sprejemanja zakon o ukrepih za pospeševanje proizvodnje
hrane in zagotavljanje osnovne preskrbe ter o samoupravni
interesni organiziranosti na teh področjih. V tem zakonu so
določene zadeve posebnega družbenega pomena, med drugim tudi blagovne rezerve, predpisana je obvezna ustanovitev
samoupravnih interesnih skupnosti in obvezen prispevek za
opravljanje zadev posebnega družbenega pomena. Navedeni
zakon bo predvidoma sprejet v skupščini SR Slovenije v
novembru 1986. Ker je postopek za ustanovitev samoupravnih
interesnih skupnosti in za sprejemanje njihovih planskih
aktov, v katerih bo določen program blagovnih rezerv, potreben obseg sredstev za ta program in stopnja prispevka za te
namene, dolgotrajen, ni realno pričakovati, da bi se sredstva
za te potrebe zbirala na predvideni sistemski način pred
koncem leta 1987.
Ker pa gre za izvajanje zadev posebnega družbenega
pomena, predlagatelj meni, da je treba zagotoviti kontinuiteto
pri zagotavljanju sredstev za financiranje blagovnih rezerv.
Zato naj bi na podlagi predloženega zakona zagotovili sredstva za financiranje blagovnih rezerv do sklenitve samouprav-

nega sporazuma o temeljih plana novo ustanovljene samoupravne .interesne skupnosti za pospeševanje proizvodnje
hrane in osnovno preskrbo, vendar najdlje do 31. 12 1987.
Sredstva bi se zbirala iz prispevka iz osebnega dohodka
delavcev po stopnji 0,4%. Zavezanci, osnova, vir, postopek in
način plačila prispevka bi bili enaki kot doslej in kot so
opredeljeni v 13. členu osnutka prej omenjenega zakona.
Sredstva bi se kot doslej nakazovala republiškemu skladu,
dokler ta ne bi prenesel svojih pravic in obveznosti na novo
ustanovljeno republiško skupnost.
Obveznost oblikovanja stalnih blagovnih rezerv je določena
z akti predsedstva SFRJ in drugimi zveznimi akti s področja
blagovnih rezerv, ki določajo stalni minimalni obseg blagovnih rezerv po posameznih letih in strukturo teh rezerv. Ti akti
in programi so sestavni del aktov o obrambnih pripravah, zato
je treba šteti, da so republiške blagovne rezerve, za katere se
bodo v letu 1987 zagotavljala sredstva na področju predlaganega zakona, pomembna sestavina obrambnih priprav. Razen
te funkcije pa so blagovne rezerve še posebno pomembne za
odpravljanje in preprečevanje motenj na trgu blaga osnovne
preskrbe občanov.
S sredstvi, pridobljenimi na podlagi predlaganega zakona,
bo poleg financiranja republiških stalnih blagovnih rezerv enako kot letos - treba zagotoviti kritje dela obresti za najete
kredite za oblikovanje republiških tržnih blagovnih rezerv.
Poleg ureditve financiranja republiških blagovnih rezerv, je
predvidena tudi pravna podlaga za sprejemanje odlokov
skupščin občin o uvedbi prispevkov za financiranje občinskih
blagovnih rezerv.

OSNUTEK ZAKONA
o varstvu
boleznimi

prebivalstva pred

nalezljivimi

(ESA-1)

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 14. seji dne 30. 7.
1986 določil besedilo:
- OSNUTKA ZAKONA O VARSTVU PREBIVALSTVA PRED
NALEZLJIVIMI BOLEZNIMI,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 215.
člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. člena
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na
Socialistična republika Slovenija
REPUBLIŠKI KOMITE ZA ZDRAVSTVO IN
SOCIALNO VARSTVO
POVZETEK
Osnutek zakona o varstvu prebivalstva pred nalezljivimi
boleznimi je predlagatelj pripravil na podlagi mnenj, pred-

podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije
določil, da bosta kot njegova predstavnika pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovala:
- Dinko LESKOVŠEK, dr. med., član Izvršnega sveta in
predsednik Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno
varstvo,
- Jože VIDMAR, dr. med., namestnik predsednika Republiškega kćmiteja za zdravstveno in socialno varstvo.
logov in pripomb, ki so jih podala delovna telesa in skupine delegatov na predlog za izdajo zakona o varstvu
prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi. S tem zakonom bi
dosegli boljše zdravstveno varstvo prebivalstva, postopno
eliminiranje posameznih nalezljivih bolezni in boljšo organizacijo ter koordinacijo dela med izvajalci protiepidemijskih ukrepov proti nalezljivim boleznim.
Z zakonom o varstvu prebivalstva pred nalezljivimi

poročevalec
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boleznimi bi določili 29 nalezljivih bolezni, ki ogrožajo
zdravstveno varstvo prebivalstva v SR Sloveniji. Zakon o
varstvu prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi, ki ogrožajo vso državo, pa ureja ukrepe za preprečevanje in
zatiranje 44 nalezljivih bolezni. Nadalje bi zakon opredelil
sprejemanje programov za varstvo prebivalstva pred
nalezljivimi boleznimi, izvajalce programov in zagotavljanje sredstev za njihovo izvajanje. Uredil bi tudi ukrepe za

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta zakon določa nalezljive bolezni, ki ogrožajo zdravstvene
varstvo prebivalstva v SR Sloveniji (v nadaljnjem besedilu:
nalezljive bolezni), ter predpisuje ukrepe za njihovo preprečevanje in zatiranje.
2. člen
Za nalezljive bolezni se štejejo poleg nalezljivih bolezni po
zakonu o varstvu prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi, ki
ogrožajo vso državo (Uradni list SFRJ, št. 51/84 - v nadaljnjem besedilu: zvezni zakon), še
1. amebna dizenterija (Amoebiasis)
2. borreliosis Lyme (Morbus Lyme)
3. četrta spolna bolezen (Lymphogranuloma Inguinale)
4. dermatofitije (Trichophytia superficialis capillicci,
Favus, Microsporiasis, Trychophytia profunda)
5. enterobiaza (Enterobius vermicularls - Oxiuris)
6. erizipeloid (Erysipeloides)
7. gnojni meningitis (Meningitis purulenta)
8. himenolepiaza (Hymenolepis nana)
9. hlamidialne infekcije (chlamydiae)
10. jersinioza (Yersiniosis)
11. kampilobakterioza (Campylobacteriosis)
12. kandidiaza (Candidiasis)
13. lambliaza (Giardia Lamblia)
14. lejšmaniaza (Leischimaniasis - Kala Azar)
15. listerioza (Listeriosis)
16. mehki čankar (Ulcus molle)
17. meningokokna sepsa (Sepsis meningococcica)
18. nalezljivo vnetje veznice (Conjunctivitis) - epidemična
oblika
19. bolezen, povzročana po Streptococcus agalactiae
20. porodična mrzlica (Sepsis puerperalis)
21. primarne atipične pneumonije
22. psitakoza - ornitoza (Psittacosis)
23. rotavirusna driska (Enterocolitis rotaviralis)
24. smrkavost (Malleus)
25. šen (Erysipelas)
26. teniaza (Taeniasis)
27. toksoplazmoza (Toxoplasmosis)
28. trahom (Trachoma)
29. virusna zlatenica ne A ne B (Hepatitis virusa non A non
B).
Če se pojavi nevarnost drugih nalezljvih bolezni, ki utegnejo ogroziti prebivalstvo SR Slovenije, lahko Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije odloči, da se za varstvo prebivalstva
uporabijo vsi ali posamezni ukrepi, ki jih določata zvezni
zakon ali ta zakon.
3.fclen
Varstvo prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi obsega
ustrezno organiziranost zdravstvenih organizacij, izvajanje
ukrepov za preprečevanje, ugotavljanje, zatiranje, zdravljenje
in odstranitev njihovih posledic ter zagotavljanje materialnih
sredstev.
Varstvo prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi ima prednost pred drugimi ukrepi za zdravstveno varstvo.
Zagotavljanje in izvajanje varstva pred nalezljivimi boleznimi je obveznost družbenopolitičnih skupnosti in njihovih
organov, samoupravnih intersnih zdravstvenih skupnosti,
zdravstvenih in drugih organizacij združenega dela ter delovnih ljudi in občanov.
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varstvo prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi (splošne
in posebne), možnost razglasitve epidemije nalezljive
bolezni v republiki ali na določenem območju SR Slovenije in ustanovitev komisij za varstvo prebivalstva pred
nalezljivimi boleznimi. V podzakonskem predpisu pa bi
podrobneje določili obseg in način zdravstvenih pregledov oseb, ki so pod zdravstvenim nadzorstvom zaradi
preprečevanja nalezljivih bolezni.
4. člen
Varstvo pred nalezljivimi boleznimi se izvaja po programu.
Univerzitetni zavod za zdravstveno in socialno varstvo pripravi republiški program za varstvo prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi za enoletno ali daljše obdobje. V programu
določi ukrepe, izvajalce, roke in finančna sredstva za izvršitev
programa. Program sprejme za zdravstveno varstvo pristojni
republiški upravni organ.
Zavodi za socialno medicino in higieno v sodelovanju z
Univerzitetnim zavodom za zdravstveno in socialno varstvo
lahko pripravijo program za varstvo prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi za bolezni, ki ogrožajo prebivalstvo le v posameznih območjih SR Slovenije. V teh programih za enoletno
ali daljše obdobje določijo ukrepe, izvajalce, roke in finančna
sredstva za izvršitev programa. Program sprejmejo za zdravstveno varstvo pristojni občinski upravni organi.
Visokošolska temeljna organizacija združenega dela za
veterinarstvo Biotehnične fakultete ifi Univerzitetni zavod za
zdravstveno in socialno varstvo pripravita program za varstvo
prebivalstva pred zoonozami. Program sprejmeta republiški
upravni organ, pristojen za kmetijstvo in za zdravstveno varstvo pristojni republiški upravni organ.
Univerzitetni zavod za zdravstveno in socialno varstvo ter
zavodi za socialno medicino in higieno spremljajo in preučujejo epidemidloško stanje in gibanje nalezljivih bolezni. Pri
tem sodelujejo z organi sanitarne in veterinarske inšpekcije.
5. člen
Ukrepe za preprečevanje in zatiranje nalezljivih bolezni
izvajajo zdravstvene organizacije in zdravstveni delavci ter
drugi strokovni delavci v skladu s programom iz prejšnjega
člena.
Ukrepe za preprečevanje in zatiranje zoonoz zaradi varstva
prebivalstva izvajajo veterinarske organizacije v sodelovanju s
pristojnimi organi in organizacijami s področja zdravstva v
skladu s programom iz prejšnjega člena. Ukrepi obsegajo
vzajemno obveščanje o pojavu in gibanju nalezljivih bolezni,
ki se lah+co prenašajo z živali na ljudi ter organiziranost in
izvajanje protiepidemijskih, higienskih in drugih ukrepov za
preprečevanje oziroma zatiranje teh bolezni.
6. člen
Sredstva za varstvo prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi
zagotavljajo samoupravne interesne zdravstvene skupnosti in
družbenopolitične skupnosti. Organizacije združenega dela,
druge organizacije in skupnosti, delovni ljudje in občani, pa
plačujejo stroške za preprečevanje in zatiranje nalezljivih
bolezni, kadar so protiepidemijski ukrepi nujno potrebni za
opravljanje njihove dejavnosti.
Če se zaradi epidemiološke situacije preseže program za
3%, morajo skupnosti iz prejšnjega odstavka zagotoviti
dodatna potrebna sredstva.
Občina zagotavlja sredstva, kadar odredi ukrepe za varstvo
prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi, če za kritje stroškov
ni zavezana federacija ali republika.
7. člen
Izvajalci ukrepov za preprečevanje in zatiranje nalezljivih
bolezni morajo na krajevno običajen način obveščati javnost
o ukrepih, ki so pomembni za preprečevanje nalezljivih
bolezni in za zdravstveno prosveto in vzgojo prebivalstva na
določenem območju.
poročevalec

II. UKREPI ZA VARSTVO PREBIVALSTVA PRED
NALEZLJIVIMI BOLEZNIMI
8. člen
Zaradi preprečevanja in zatiranja nalezljivih bolezni se
poleg ukrepov iz zveznega zakona izvajajo še splošni in
posebni ukrepi pri nalezljivih boleznih 1. do 29. točke 2. člena
tega zakona.
Kot splošni ukrep se izvaja odstranjevanje odpadnih snovi ,
tako, da se prepreči okužba ljudi in okolja.
Posebni ukrepi so: pravočasno odkrivanje virov okužbe in
poti širjenja nalezljivih bolezni, prijavljanje, laboratorijska
preiskava, dezinfekcija, depedikulacija, imunizacija, kemoprofilaksa ter sanitarno higienski ukrepi.
9. člen
Da se pravočasno odkrijejo viri okužbe in poti širjenja
nalezljivih bolezni, se mora opraviti epidemiološko poizvedovanje (anketa) in epidemiološka preiskava pri nalezljivih
boleznih iz 7., 10., 11. 14., 15., 16,, 17., 18., 19.. 24., 28 in 29.
točke 2. člena tega zakona in pri vseh nalezljivih boleznih, pri
katerih omenjene ukrepe določa zvezni zakon.
10. člen
Zdravstvena organizacija mora takoj,prijaviti vsako obolenje ali smrt za nalezljivo boleznijo iz 1. do 29. točke 2. člena
tega zakona.
Nalezljive bolezni se prijavljajo zdravstveni organizaciji, za
katero je z zakonom o zdravstvenem varstvu določeno, da se v
svoji dejavnosti ukvarja s preprečevanjem in zatiranjem nalezljivih bolezni oziroma s preučevanjem gibanja teh bolezni in
vodenjem evidec.
Vsak primer nalezljive bolezni, ki ima izvor v zdravstveni
organizaciji, mora zdravstvena organizacija takoj prijaviti
(hišna infekcija) organizaciji združenega dela iz prejšnjega
odstavka.
11. člen
Obvezna je laboratorijska potrditev diagnoze pri nalezljivih
boleznih iz: 1., 2., 4., 5., 7. do 24. in 26. do 29. točke 2. člena
tega zakona in pri vseh nalezljivih boleznih, pri katerih laboratorijsko preiskavo določa zvezni zakon.
12. člen
Zdravstvene organizacije vodijo podatke in dajejo obvestila
o povzročiteljih posameznih nalezljivih bolezni v skladu s
predpisi o pogojih in načinu vodenja podatkov o laboratorijskih preiskavah ter o dajanju obvestil o povzročiteljih posameznih nalezljivih bolezni.
13. člen
Obvezna je dezinfekcija izločkov, osebnih in drugih predmetov, ki so bili v stiku z bolnikom, stanovanjskih in drugih
prostorov, v katerih se je zadrževal bolnik, ki je zbolel za
jersiniozo oziroma kampilobakteriozo.
Obvezno je razuševanje (depedikulacija) ušivih oseb. Izvajanje razuševanja pri množičnem pojavu ušivosti v kolektivu
mora strokovno nadzorovati pristojni zavod za socialno medicino in higieno.
14. člen
Dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo zaradi preprečevanja in zatiranja nalezljivih bolezni organizirajo in opravljajo
zavodi za socialno medicino in higieno v skladu z zveznim
zakonom in drugimi predpisi o pogojih za opravljanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije zaradi preprečevanja in
zatiranja nalezljivih bolezni.
x
15. člen
Zdravstvene preglede oseb, ki so prebolele trebušni tifus,
bacilarno grižo, salmoneloze, jeresiniozo, kampilobakteriozo,
ali virusno zlatenico B, ali se zanje sumi, da nosijo povzročitelje teh bolezni, organizirajo in opravljajo zavodi za socialno
poročevalec

medicino in higieno na način in pod pogoji, ki so predpisani z
zveznimi in republiškimi predpisi.
Zdravstvene preglede oseb, ki so po zveznem zakonu pod
zdravstvenim nadzorstvom zaradi preprečevanja nalezljivih
bolezni, izvajajo oziroma spremljajo izvajanje zavodi za socialno medicino in higieno na način in pod pogoji, ki so predpisani z zveznimi in republiškimi predpisi.
Za zdravstveno varstvo pristojni republiški organ predpiše
natančnejši obseg in način zdravstvenih pregledov oseb iz
tega člena.
16. člen
Jmunizacija, seroprofilaksa in kemoprofilaksa je obvezna
proti tistim nalezljivim boleznim, ki so pomembne za zdravstveno varstvo določenih skupin prebivalstva v SR Sloveniji in
so opredeljene v program iz 4. člena tega zakona.
17. člen
Vsak občan ima pravico uporabljati ukrepe za varstvo pred
nalezljivimi bolezimi. Kdor zboli za nalezljivo boleznijo, pa
ima pravico in dolžnost, da se zdravi.
Vsaka organizacija združenega dela, druga samoupravna
organizacija in skupnost ter vsak občan so dolžni storiti in
izvajati predpisane in odrejene ukrepe za varstvo pred nalezljivimi boleznimi.
18. člen
Kdor zboli za nalezljivo boleznijo, mora izvajati ukrepe po
navodilih zdravstvene organizacije, kjer se zdravi, zlasti glede
varstva svoje okolice pred boleznijo.
Posebna dolžnost osebe, ki stalno ali občasno nosi povzročitelja kakšne nalezljive bolezni je, da izvaja ukrepe po navodilih, ki jih da zdravstvena organizacija ali zdravstveni delavec
ali za to pooblaščeni organ družbenopolitične skupnosti.
Če oseba ne izvaja ukrepov iz tega člena, Republiški sanitarni inšpektorat izda odločbo o obveznem zdravljenju.
19. člen
Vsaka zdravstvena organizacija in vsak zdravstveni delavec,
ki pri opravljanju svoje, redne dejavnosti odkrije nalezljivo
bolezen, mora določiti in izvajati protiepidemijske in sanitarnohigienske ukrepe, ki jih terja nžirava bolezni, hkrati pa
poučiti obolele osebe in druge osebe iz njihove okolice, kako
naj se varujejo te bolezni.
Vsaka zdravstvena organizacija mora v sami organizaciji
zagotoviti sanitarno-tehnične in druge pogoje ter izvajati
ustrezne protiepidemijske, sanitarno-higienske in druge
ukrepe za varstvo pred širjenjem hišne infekcije.
Vsaka zdravstvena organizacija s samoupravnim aktom
določi ukrepe, obveznosti in odgovornosti za varstvo pred
hišnimi infekcijami v skladu z zveznim zakonom in s predpisom izdanim na podlagi zveznega zakona ter v skladu s
prejšnjima odstavkoma.
20. člen
Vsaka organizacija združenega dela, druga samoupravna
organizacija in skupnost ter vsak občan mor9jo omogočiti
pristojnim upravnim organom, zdravstvenim organizacijam in
zdravstvenim delavcem, da opravljajo predpisane zdravstvene
preglede oseb, stavb in proizvodov, da jemljejo za preglede
potreben material in da opravljajo druge predpisane oziroma
odrejene ukrepe za preprečevanje ali zatiranje nalezljivih bo. lezni.

III. DRUGE DOLOČBE
21. člen
Za zdravstveno varstvo pristojni republiški upravni organ
poleg pravic in dolžnosti iz tega zakona še:
- spremlja gibanje nalezljivih bolezni v SR Sloveniji;
- nadzira in koordinira delo organov in organizacij, ki
pripravljajo programe in izvajajo ukrepe za preprečevanje in
zatiranje nalezljivih bolezni.
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22. člen
Epidemijo nalezljive bolezni v republiki razglasi za zdravstveno varstvo pristojni republiški upravni organ na podlagi
prijave Univerzitetnega zavoda za zdravstveno in socialno
varstvo in določi tudi okuženo oziroma ogroženo območje.
Epidemijo nalezljive bolezni na določenem območju (ene
ali več občin) razglasi pristojni izvršilni organ skupščine družbenopolitične skupnosti na podlagi prijave pristojnega
zavoda za socialno medicino in higieno.
23. člen
Za zdravstveno varstvo pristojni republiški upravni organ
ustanovi komisijo za varstvo prebivalstva pred nalezljivimi
boleznimi kot svoje strokovno in svetovalno telo.
Za zdravstveno varstvo pristojni republiški upravni organ in
republiški upravni organ, pristojen za kmetijstvo, ustanovita
skupno komisijo za varstvo pred zoonozami kot njuno strokovno in svetovalno telo.
Za zdravstveno varstvo pristojni občinski upravni organi
ustanovijo občinske komisije za varstvo pred nalezljivimi
boleznimi kot njihovo strokovno in svetovalno telo. Člane
komisije imenuje upravni organ iz vrst zdravstvenih, veterinarskih in drugih strokovnjakov.
Člani komisij so imenovani za dobo štirih let.
Stroške za delo komisij krijejo pristojne družbenopolitične
skupnosti.
24. člen
Pri izvajanju strokovno-instrukcijskega nadzorstva nad
delom zdravstvenih organizacij in zdravstvenih delavcev
sodelujejo v okviru svojih pristojnosti tudi Republiški sanitarni inšpektorat in ustrezni strokovnjaki Univerzitetnega
zavoda za zdravstveno in socialno varstvo.
25. člen
Če je z obvezno imunizacijo, seroprofilakso ali kemoprofilakso proti nalezljivim boleznim povzročena osebi škoda na
zdravju, je družbenopolitična skupnost, katere organ je odredil imunizacijo, seroprofilakso ali kemoprofilakso, odgovorna
za nastalo škodo.
IV. KAZENSKE DOLOČBE
26. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 dinarjev se kaznuje za
prekršek zdravstvena organizacija, če ne prijavi obolenja ali
smrti za nalezljivo boleznijo ali opusti prijavo po 10. členu
tega zakona.
Z denarno kaznijo iz prejšnjega odstavka se kaznuje za
prekršek zdravstvena ali veterinarska organizacija, če opusti
obveščanje v primerih iz 5. člena tega zakona.
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 dinarjev se kaznuje za
prekršek tudi odgovorna oseba zdravstvene ali veterinarske
organizacije, ki stori prekršek iz prvega in drugega odstavka
tega člena.
27. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 dinarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba, če ne izvede ukrepov za varstvo
prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi iz 8., 11., 13., 16.
člena tega zakona.
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 dinarjev se kaznuje za
prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

28. člen
Z denarno kaznijo 5.000 dinarjev se kaznuje takoj na kraju
prekrška posameznik, ki opusti predpisani ukrep, ki ne dovoli
izvesti ukrepa ali se ne ravna po odločbi Republiškega sanitarnega inšpektorata, s katero so odrejeni določeni ukrepi za
varstvo pred nalezljivimi boleznimi (18. člen).
29. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 dinarjev se kaznuje za
prekršek zdravstvena organizacija, ki v nasprotju s 15. členom
tega zakona in na njegovi podlagi izdanega predpisa:
1. ne opravi zdravstvenih pregledov oseb;
2. ne vodi evidence o rokih za izvrševanje zdravstvenih
pregledov ali rte zagotovi, da se zdravstveni pregledi oseb
pravočasno opravijo;
3. v roku 24 ur pismeno ne obvesti pristojnega organa za
sanitarno inšpekcijo, zavoda za socialno medicino in higieno,
organizacije združenega dela, v kateri je oseba zaposlena ali
nosilca samostojnega osebnega dela s sredstvi, ki so lastnina
občana in osebe, ki je pod zdravstvenim nadzorstvom, da je
pregledana oseba začasno ali trajno nesposobna opravljati
določena dela;
4. ne vodi evidence o sanitarnih knjižicah;
5. ne izda sanitarne knjižice po opravljenem zdravstvenem
pregledu.
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 dinarjev se kaznuje za
prekršek tudi odgovorna oseba zdravstvene organizacije, če
stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.
' 30. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 dinarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v
zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, ki v nasprotju s
15. členom tega zakona in na njegovi podlagi izdanega predpisa:
- ne poskrbi, da ima oseba, ki je pod zdravstvenim nadzorstvom, opravljen zdravstveni pregled
- ne poskrbi, da ima oseba, ki je pod zdravstvenim nadzorstvom, pri sebi sanitarno knjižico, ko opravlja dela in naloge.
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 dinarjev se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba pravne osebe, če stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.
Z denarno kaznijo 5.000 dinarjev se kaznuje takoj na kraju
prekrška posameznik, ki nima pri sebi sanitarne knjižice, ko
opravlja dela in naloge.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
Zdravstvene organizacije morajo v enem letu od uveljavitve
tega zakona uskladiti svoje samoupravne splošne akte z
določbami tega zakona.
32. člen
Za zdravstveno varstvo pristojni republiški upravni organ
izda izvršilni predpis iz 15. člena tega zakona v roku šestih
mesecev od uveljavitve tega zakona.
33. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o
varstvu prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi (Uradni list
SRS, št. 7/77).
34. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SRS.

OBRAZLOŽITEV:
Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slovenije sta na sejah dne 18. junija 1986 obravnavala in sprejela
predlog za izdajo zakona o varstvu prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi s tezami za osnutek zakona. Zdravstvena skupnost Slovenije je obravnavala in sprejela navedeni predlog za
izdajo zakona na svoji skupščini dne 23. julija 1986. V zvezi s
tem so skupščinski zbori sprejeli sklep, da osnutek zakona
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pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, ki naj pri pripravi
prouči in ustrezno upošteva mnenja, predloge in pripombe
delovnih teles, skupin delegatov in pripombe iz razprave
delegatov na sejah zborov. Posebej pa naj prouči vsebino
nekaterih predlaganih določb, ki bi po svoji vsebini bolj sodile
v izvršilne predpise ter umetnost ponavljanja določb, ki jih
vsebuje zvezni zakon, v republiškem zakonu.
poročevalec

V predlogu za izdajo zakona' je predlagatelj že navedel
osnovna načela in cilj, ki ga želi doseči s sprejemom zakona,
in sicer:
»Osnovna načela, na katerih bo temeljil zakon o varstvu
prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi, so:
- varstvo in obvladovanje nalezljivih bolezni z izvajanjem
strokovnih in preventivnih ukrepov;
- zdravstvena varnost prebivalstva republike glede varstva
pred nalezljivimi boleznimi;
- pravočasno in istočasno izvajanje posameznih higiensko-epidemioloških in sanitarno-tehničnih ukrepov in upoštevanje enotne medicinske doktrine;
- odgovornost delavcev, ki opravljajo zdravstvene storitve
v zdravstvenih organizacijah;
- odgovornost družbenopolitičnih skupnosti za izvajanje
ukrepov in obveznost upravnih organov za izvajanje nadzora.
Cilj, ki ga želimo doseči z izdajo zakona o varstvu prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi, je boljše varstvo prebivalstva '
pred nalezljivimi boleznimi, ki bi lahko ogrozile vso republiko,
postopna eliminacija posameznih nalezljivih bolezni in boljša
organizacija ter koordinacija dela med izvajalci protiepidemijskih ukrepov proti nalezljivim boleznim.
Predlagatelj je pri pripravi osnutka zakona v skladu s sprejetimi sklepi zborov Skupščine SR Slovenije proučil vse pripombe na teze za osnutek zakona. V skladu z 279. členom
Poslovnika Skupščine SR Slovenije (Ur. I. SRS, št. 34/85 prečiščeno besedilo) predlagatelj podaja naslednje:
- kako so upoštevana stališča, mnenja, pripombe in pred" logil ki so bili dani k predlogu za izdajo zakona;
- katerih stališč, mnenj, pripomb in predlogov predlagatelj
ni sprejel in zakaj jih ni sprejel;
- rešitve, ki odstopajo od predloga za izdajo zakona.

Največ pripomb je bilo podanih na drugi odstavek 6. teze, ki
se glasi: »V kolikor se zaradi epidemiološke situacije preseže
progam za 5% (varianta 10%), morajo skupnosti iz prejšnjega
odstavka zagotoviti dodatna potrebna sredstva.« V osnutku
zakona je raven izražena s 3 odstotki; Zdravstvena skupnost
Slovenije je namreč ocenila, da je preseganje programa
zaradi epidemiološke situacije za 5%, ki bi predstavljalo tudi
podlago za zagotovitev dodatnih sredstev, previsoko in predlagala 3%, kar je predlagatelj upošteval v osnutku zakona.

2. člen
Glede na pripombe, zakaj v 2. členu ni navedena nalezljiva
bolezen AIDS, je predlagatelj v uvodni besedi za sprejem
predloga za izdajo zakona o varstvu prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi navedel, da te nalezljive bolezni ne bo vnesel v
ta zakon ker bo Zvezni izvršni svet v juniju 1986 sprejel odlok
o ukrepih za varstvo prebivalstva pred AIDS-om za vso državo.
Zvezni izvršni svet je izdal na podlagi drugega odstavka 1.
člena zakona o varstvu prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi, ki ogrožajo vso državo, odlok o ukrepih za varstvo
prebivalstva pred sindromom pridobljene zmanjšane odpornosti, ki je objavljen v Uradnem listu SFRJ, št. 36/86.
Nadalje je predlagatelj na podlagi pripomb črtal nalezljivo
bolezen pod točko 5. prvega odstavka 2. teze - dermatomikoze, ker so že posamezno naštete v naslednjih točkah. Dodal
pa je na osnovi spremljanja gibanja nalezljivih bolezni v SRS
novo nalezljivo bolezen, in sicer hlamidialno infekcijo (chlamydiae).

19. in 20. člen (22. in 23. teza)
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je
opozorila, da vsebuje enake določbe že zvezni zakon in predlaga, da se ponovno prouei, ali je res nujno vse določbe
vključiti tudi v republiški zakon. Predlagatelj meni, da morajo
biti določbe ponovljene tudi v republiškem zakonu, ki v 2.
členu določa 29 nalezljivih bolezni, ki jih nima zvezni zakn.
Prav na te nalezljive bolezni iz republiškega zakona se navezujejo določbe teh dveh členov.

4. člen
Skupina delegatov za delegiranje delegatov v Zbor združenega dela, Skupščine SR Slovenije Titovo Velenje navaja, da
naj bo pri planiranju varstva pred nalezljivimi boleznimi upoštevana tudi higiensko epidemiološka služba (HE služba) na
osnovni ravni - HE službe zdravstvenih domov. Zakon o
zdravstvenem varstvu določa, da zdravstveni dom opravlja na
območju občine med drugim tudi osnove higiene in epidemiologije, če te za območje zdravstvenega doma ne organizira
zavoda za socialno medicino in higieno. Glede na navedeno
določbo zakona o zdravstvenem varstvu, ki ureja vsebino in
organizacijske oblike zdravstvene dejavnosti, ni potrebe po
ponovnem opredeljevanju tega vprašanja v tem zakonu.
Predlagatelj je opravil v skladu s pripombami tudi redakcijske popravke.
6. člen
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je
podala pripombo, da bi bilo treba v 3. odstavku te teze opustiti
možnost, da tudi za zdravstveno varstvo pristojni republiški
upravni organ odredi ukrepe, ki niso predpisani z zakonskimi
določili in niso predpisani v programih, saj bi to pomenilo, da
upravni organ zaveže SR Slovenijo, da zagotovi sredstva za
ukrepe, ki jih sama ureja. Glede na navedeno je v 6. členu
osnutka zakona črtan tretji odstavek 6. teze.
poročevalec

15. člen (17. teza)
Dodan je nov tretji odstavek, na podlagi katerega bo Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo izdal pravilnik
o opravljanju zdravstvenih pregledov oseb, ki so pod zdravstvenim nadzorstvom. Zakon o varstvu prebivalstva pred
nalezljivimi boleznimi, ki ogrožajo vso državo, določa v 21.
členu osebe, ki so pod zdravstvenim nadzorstvom in v 22.
členu pa pogostnost opravljanja teh zdravstvenih pregledov.
Zvezni komite za delo, zdravstvo in socialno varstvo je izdal
pravilnik o zdravstvenih pregledih oseb pod zdravstvenim
nadzorstvom zaradi preprečevanja nalezljivih bolezni, Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo pa bi določil
ob tem še natančnejši obseg zdravstvenih pregledov in način
opravljanja le-teh.
V zvezi z opravljanjem zdravstvenih pregledov so bile pripombe glede izvajanja teh pregledov v zdravstvenih organizacijah. V drugem odstavku tega člena je zato določeno, da
izvajajo oziroma spremljajo izvajanje zavoda za socialno
medicino in higieno, tako da bodo to dejavnost lahko opravljali tudi dispanzerji za medicino dela, prometa in športa
odvisno od organiziranosti oziroma razvitosti zdravstvenih
dejavnosti na določenem območju.

23. člen (26. teza)
Skupina delegatov s področja zdravstva in socialnega varstva in skupina delegatov za Zbor občin Skupščine občine
Murska Sobota je predlagala, da naj se dodajo okvirne
naloge, ki jih mora komisija opravljati na območju, za katero
je ustanovljena. Predlagatelj meni, da ni potrebno določati
komisiji nalog. Zakon o varstvu prebivalstva pred nalezljivimi
boleznimi, ki ogrožajo vso državo, v 50. členu tudi določa, da
se v zveznem upravnem organu za zdravstvo ustanovi komisija za varstvo pred nalezljivimi boleznimi kot njegovo strokovno svetovalno telo, ne določa pa njenih nalog.
25. člen (29. teza)
V skladu s pripombami je predlagatelj popravil ta člen
osnutka zakona.
Ob navedenem predlagatelj še dodaja:
V 12. členu osnutka zakona o varstvu prebivalstva pred
nalezljivimi boleznimi je predlagatelj besedilo prvega
odstavka 12. teze izpustil, ker že zakon o zdravstvenem varstvu določa, da morajo biti opredeljeni pogoji (kadrovski,
prostorski, tehnični) za delo zdravstvenih organizacij.
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je
izrazila pomislek, ali določbe 13. in 15.-19. teze predloga za
izdajo zakona po svoji vsebini sodijo v zakon. Predlagatelj je
ponovno proučil navedene določbe in ugotovil, da ni potrebe,
da so vse v osnutku zakona, zato ni vnesel besedila 15., 16. in
19. teze. Za ostale pa meni, da so umestne zaradi kvalitetnejšega izvajanja zdravstvenega varstva v zvezi z varstvom prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi.
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je
predlagala, da predlagatelj zakona ponovno prouči, ali
pomeni predlagana določba ustrezno podlago za ravnanje
organov za notranje zadeve, ki naj bi bili po tej določbi dolžni
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pomagati pristojnemu organu za zdravstveno varstvo oziroma
organu sanitarne inšpekcije, če ta naleti pri izvajanju sanitarno-higienskih in drugih ukrepov na odpor ali upiranje, aii
se takšen upor oziroma upiranje da utemeljeno pričakovati.
Komisija je opozorila, da lahko pristojni organ za zdrastveno
varstvo oziroma organ sanitarne inšpekcije zaprosi organe za
notranje zadeve za pomoč le na podlagi odločbe, s katero
zaveže določene osebe k zdravstvenim pregledom ali zdravljenju.
Predlagatelj je proučil vprašanje s pristojnimi republiškimi
upravnimi organi in ugotovil, da so podane pravne podlage za
sodelovanje organov za notranje zadeve tako v zakonu o
notranjih zadevah kot v zakonu o splošnem upravnem
postopku, zato v osnutek zakona ni vnesel besedila 27. teze.
Nadalje je predlagatelj opredelil v osnutku zakona tudi
druge kazenske določbe, katerih ni bilo v predlogu za izdajo
zakona in opravil druge redakcijske popravke v skladu s

PREDLOG ZA

IZDAJO ZAKONA

o spremembah
sodnih

taksah

podanimi pripombami.
Pri pripravi osnutka zakona so sodelovali strokovni delavci
Univerzitetnega zavoda za zdravstveno in socialno varstvo in
Univerzitetne klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja
Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana.
Predlagatelj je že v predlogu za izdajo zakona o varstvu
prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi navedel, da za izvajanje določb zakona ne bo potrebnih dodatnih sredstev iz
proračuna družbenopolitičnih skupnosti. Prav tako ne bo
potrebnih večjih dodatnih sredstev iz zdravstvenih skupnosti.
Pri tem ponovno poudarja, da je razširitev seznama nalezljivih
bolezni, obveznih za prijavo, utemeljena na podlagi odkritja
teh bolezni z laboratorijskimi preiskavami, ki so se že do sedaj
opravljale. Z izvajanjem protiepidemijskih ukrepov ob pojavu
teh bolezni se preprečuje nadaljnje širjenje bolezni, zato v
končni fazi večje število nalezljivih bolezni, obveznih za prijavo, ne zahteva bistvenega povečanja finančnih sredstev.

in

dopolnitvah

z osnutkom

zakona o

zakona

(ESA-

82)
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 13. seji dne 23. 7.
1986 določil besedilo:
- PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ZAKONA O SODNIH TAKSAH Z OSNUTKOM
ZAKONA,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 215.
člena, drugega odstavka 265. člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini SR
Slovenije, da se prva in druga faza postopka za sprejem
zakona združita, tako da se hkrati obravnava in sprejema
predlog za izdajo zakona in zakonski osnutek. S predlaganim
Socialistična republika Slovenija
Republiški sekretariat za pravosodje in
upravo
POVZETEK
Ustavna podlaga za izdajo zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o sodnih taksah je podana v drugem
in četrtem odstavku 109. člena Ustave SR Slovenije.
Zadnje spremembe zakona o sodnih taksah (Uradni list
SRS, štev. 30/78 in 36/83) in taksne tarife so bile uveljavljene dne 23. 11. 1983.
Od zadnje uskladitve višine sodnih taks se je bistveno
spremenila vrednost dinarja, povečali pa so se tudi stroški
za delo sodišč, katerih delno nadomestilo predstavlja tudi
plačilo sodnih taks. V letu 1984 je Skupščina SR Slovenije
sklenila s skupščinami drugih republik in pokrajin dogovor o enotni emisiji upravnih in sodnih kolkov, določbe
tega dogovora pa je SR Slovenija dolžna uzakoniti. V
juniju 1986 je Skupščina SR Slovenije sprejela zakon o
nepravdnem postopku in je, glede na nekatere posebne
postopke, ki jih ta zakon ureja, potrebno ustrezno dopolniti taksno tarifo. Potrebe po spremembah posameznih
tarifnih številk v taksni tarifi, ne le zaradi spremembe
vrednosti dinarja, pa so se pokazale v praksi, pri izvajanju
zakona.
S predlaganimi spremembami se višina taksnih obveznosti usklajuje z inflacijskimi gibanji in vzpostavlja enaka
sorazmerja med sodnimi taksami, stroški sodišč in
dohodki taksnih zavezancev, kot so bila določena ob zad-
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zakonom se namreč ne spreminjajo izhodišča, na katerih
temelji zakon o sodnih taksah.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. člena
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na
podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije
določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupčinskih
delovnih teles sodelovali:
- Janez ZAJC, član Izvršnega sveta in republiški sekretar
za pravosodje in upravo,
- Jože TRATNIK, namestnik republiškega sekretarja za
pravosodje in upravo,
- Janez BREZNIK, pomočnik republiškega sekretarja za
pravosodje in upravo.
nji spremembi zakona. Zaradi spremembe vrednostnih
razredov, na podlagi katerih se odmerja sodne takse v
nekaterih postopkih, se predlaga ustrezna sprememba
določb zakona, ki določajo vrednost zahtevkov, kot
osnovo za odmero takse v določenih zadevah. Po predlagani spremembi se vrednosti zahtevkov določijo v zaokroženih zneskih tako, da se določene zadeve uvrščajo v isti
vrednostni razred, kot so bile uvrščene pred spremembo.
V višji vrednostni razred se uvrščajo le spori zaradi motenja posesti, to pa iz razloga zajezitve teh sporov, ki so
prepogosti.
Zaradi izpolnitve obveznosti republike po dogovoru o
enotni emisiji upravnih in sodnih kolkov se predlagajo
ustrezne spremembe zakona, ki pa ne posegajo v načela,
na katerih temelji zakon.
Taksna tarifa se razširja z dvema novima tarifnima številkama, v katerih se določa takso v postopkih za določitev
odškodnine in za cenitev in prodajo, ki jih ureja zakon o
nepravdnem postopku. Glede na ugotovitve sodišč o zahtevnosti posameznih postopkov in o plačilni nedisciplini
taksnih zavezancev, se predlaga močnejše zvišanje takse v
splošnih nepravdnih postopkih, upravnih in upravno
računskih sporih, v postopkih na podlagi zahteve za
sodno varstvo v postopku o prekrških, kot tudi takse za
opomin.
Izvedba tega zakona ne bo zahtevala dodatnih finančnih
sredstev družbenopolitičnih skupnosti.
S predlaganim zakonom bo dosežena uskladitev deleža
prihodkov od sodnih taks s stroški za delo sodišč, kot tudi
uskladitev finančne obremenitve taksnih zavezancev z
gibanjem vrednosti dinarja.
poročevalec

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah
1. Ustavna podlaga za izdajo zakona
Ustavna podlaga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah je podana v drugem odstavku
109. člena Ustave SR Slovenije, po katerem sistem, vire in
vrste davkov, taks ter drugih davščin določa zakon ter v
četrtem odstavku 109, člena Ustave SR Slovenije, ki določa,
da družbenopolitične skupnosti samostojno določajo višino
davka, taks in drugih davščin, ki so v skladu z zakonom njihov
dohodek, ter z njim samostojno razpolagajo. Sodne takse so
' po zakonu o sodnih taksah dohodek republike.
2. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona
Sodne takse je republika predpisala z zakonom o sodnih
taksah (Uradni list SRS, štev. 30/78), ki je začel veljati 6. 1.
1979, ter spremembami in dopolnitvami zakona o sodnih
takstah (Uradni list SRS, št. 36/83), ki veljajo od 23. 11. 1983
dalje.
Od zadnje uskladitve višine sodnih taks se je bistveno
spremenila vrednost dinarja, prav tako pa so se povečali tudi
stroški za delo sodišč, katerih delno nadomestilo predstavlja
tudi plačilo sodnih taks. Prihodek od sodnih taks raste, zaradi
neusklajene višine taks, bistveno počasneje od stroškov za
delo sodišč in ne predstavlja več ustreznega deleža sredstev,
ki jih je potrebno zagotoviti sodiščem za njihovo delo.
Višine taksnih obveznosti bi bilo treba uskladiti z inflacijskimi gibanji tako, da bi bila vzpostavljena enaka sorazmerja
med sodnimi taksami, stroški sodišč in dohodki taksnih zavezancev, kot so bila določena ob zadnji spremembi zakona
oziroma taksne tarife. Pri valorizaciji taks pa je potrebno
upoštevati zlasti večji porast materialnih stroškov pri delu
sodišč in zato v večji meri zvišati najnižje taksne zneske tako,
da bo ponovno doseženo ustrezno sorazmerje med njimi in
dejanskimi stroški, ki nastanejo sodiščem ob opravljanju
ustreznih sodnih dejanj.
V decembru 1984 je Skupščina SR Slovenije sklenila s
skupščinami drugih republik in avtonomnih pokrajin dogovor
o enotni emisiji upravnih in sodnih kolkov (Uradni list SFRJ,
štev. 10/85). Zaradi izpolnitve obveznosti iz dogovora, je
potrebno določbe tega dogovora vnesti v zakon o sodnih
taksah. Skupščina SR Slovenije je dne 18. 6. 1986 sprejela
zakon o nepravdnem postopku, glede na nekatere posebne
postopke, ki jih ureja, pa je potrebno ustrezno dopolniti
taksno tarifo.
Redna sodišča pri svojem delu ugotavljajo, da se je povečala plačilna nedisciplina taksnih zavezancev. Zaradi tega so
sodišča preobremenjena z opominskim poslovanjem in so
potrebne ustrezne spremembe taksne tarife (tar. št. 37), s
katerimi bi dosegli večjo disciplino taksnih zavezancev.
3. Načela, na katerih bo temeljil zakon in
poglavitne rešitve, ki se predlagajo
S predlaganimi spremembami zakona o sodnih taksah se
ne spreminjajo načela, na katerih temelji zakon. Prav tako se
ohranjajo tudi načela, po katerih je oblikovana taksna tarifa.
Tarifna postavka bi se praviloma zvišala za toliko, kot je
potrebno za uskladitev s porastom stroškov za delo sodišč,
pri tem pa bi bila upoštevana tudi rast dohodkov taksnih
zavezancev.
Zaradi spremenjene vrednosti dinarja se ustrezno spreminjajo tudi razponi zneskov, ki določajo vrednostne razrede,
po katerih se plačujejo sodne takse v pravdnem, izvršilnem,
zapuščinskem in delitvenem postopku, kot tudi za sestavo
pogodbe pred sodiščem.
Pri vrednostih zahtevkov, ki jih zakon določa kot osnovo za
odmero takse, se predlaga takšno zvišanje zneskov, ki bo
usklajeno s spremembo vrednostnih razredov v taksni tarifi,
tako da bodo posamezne vrste zadev tudi po spremembi
zakona in taksne tarife glede plačila takse uvrščene v isti
vrednostni razred, kot so bile pred spremembo zakona. Od
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tega načela se odstopa le pri določitvi vrednosti zahtevka pri
sporih zaradi motenja posesti. Sodišča namreč pri svojem
delu ugotavljajo, da so spori zaradi motenja posesti prepogosti in se z uvrstitvijo sporov zaradi motenja posesti v višji
vrednostni razred želi doseči zmanjšanje števila teh sporov. Iz
razlogov smotrnosti se predlaga tudi večje zvišanje zneska,
do katerega se sodne takse plačujejo v sodnih kolkih in
zneska, do katerega se neplačana taksa ne izterja.
V skladu s sprejeto obveznostjo republike po dogovoru o
enotni emisiji upravnih in sodnih kolkov se predlaga sprememba določb glede zahteve za vrnitev takse, podrobneje se
v zakonu ureja prodaja, zamenjava in umik sodnih kolkov
enotne emisije iz prodaje. V zakonu se določa višina maloprodajne provizije od prodaje sodnih kolkov, prodaja neuporabljenih kolkov in zamenjava naključno poškodovanih kolkov.
Glede na posebna postopka za določitev odškodnine in o
cenitvi in prodaji po zakonu o nepravdnem postopku, se
predlaga dopolnitev taksne tarife z novima tarifnima številkama. Pri tem se glede postopka za določitev odškodnine
predlaga ureditev taksne obveznosti po načelih, kot veljajo za
zapuščinski postopek. Postopek za določitev odškodnine se
namreč lahko uvede tudi po uradni dolžnosti, kot zapuščinski
postopek in iz tega razloga ni umestno predpisovati posebne
takse za predlog, temveč le takso za prvostopno sodno
odločbo. Iz istega razloga je potrebno tudi takso za pritožbo
predpisati v absolutnem dinarskem znesku in ne v višini
dvojne takse za predlog, kot je to urejeno za pravdni postopek. Ker pa je postopek za določitev odškodnine zahtevnejši
in po svoji vsebini ustreza odločanju o odškodnini v pravdnem postopku, se predlaga določitev taksne obveznosti v
višini in ob upoštevanju vrednostnih razredov, kot je predpisana za pravdni postopek (tarifna številka 1). Pri postopku za
cenitev in prodajo se predlaga plačilo takse v višini kot v
izvršilnem postopku.
Zaradi večje zahtevnosti upravno računskih sporov se predlaga večje zvišanje takse v teh sporih (sprememba četrtega
odstavka tarifne številke 27), močnejše zvišanje takse pa se
predlaga tudi v splošnih nepravdnih postopkih, upravnih in
upravno-računskih sporih in v postopkih na podlagi zahteve
za sodno varstvo v postopku o prekrških (tarifna številka 29).
Večje zvišanje se predlaga zaradi vzpostavitve ustreznega
relativnega razmerja med stroški; nastalimi z reševanjem teh
zadev (odloča senat Vrhovnega sodišča SR Slovenije) in
višino predpisane takse.
Zaradi bistvenega povečanja materialnih stroškov pri delu
sodišč, zlasti tudi poštnih, se predlaga večje povečanje najnižjih taksnih zneskov, pri čemer naj bi bil praviloma najmanjši znesek takse za posamezne vrste sodnih dejanj 300
din. Ob upoštevanju dejanske vrednosti dinarja in zaradi
vzpostavitve ustreznih notranjih razmerij v taksni tarifi se
predlaga zvišanje posameznih zneskov v taksni tarifi tako, da
so smiselno zaokroženi.
Zaradi zagotovitve boljše plačilne discipline taksnih zavezancev se predlaga bistveno zvišanje takse za opomin (tar. št.
37). Predlaga se določitev zneska takse za opomin glede na
višino zneska neplačane redne takse tako, da se uvajajo trije
vrednostni razredi, na podlagi razvrstitve v vrednostni razred
pa tudi trije različni zneski takse za opomin. Predlagata se dve
varianti določitve vrednostnih razredov in zneskov takse za
opomin.
4. Finančne posledice
Za izvedbo tega zakona niso potrebna dodatna finančna
sredstva družbenopolitičnih skupnosti.
Za taksne zavezance bo izvajanje tega zakona pomenilo
povečano finačno obremenitev, vendar praviloma ne večjo,
kot je realno obstajala ob sprejemu zadnje spremembe zakona.
Predlagane spremembe in dopolnitve zakona ne bodo zahtevale povečanja administrativnih del in nalog in tudi ne
izdaje izvršilnih predpisov.
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OSNUTEK ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah
1. člen
V drugem odstavku 6. člena zakona o sodnih taksah (Uradni
list SRS, štev. 30/78 in 36/83) se znesek »1.000 din« nadomesti
z zneskom »5.000 din«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se
glasi:
»(4) Sodne takse v taksnih vrednotnicah se plačujejo s
sodnimi kolki enotne emisije, tiskanimi pri Narodni banki
Jugoslavije v apoenih, barvi in obliki, kot je to določeno v
dogovoru o enotni emisiji upravnih in sodnih kolkov (Uradni
list SFRJ, štev. 10/85)«.
2. člen
7. člen se črta.
3. člen
V drugem odstavku 19. člena se znesek »3.000 din« nadomesti z zneskom »15.000 din«.
4. člen
V 1. točki 22. člena se znesek »12.000 din« nadomesti z
zneskom »50.000 din«.
V 2., 6. in 7. točki se zneski »3.000 din« nadomestijo z zneski
»15.000 din«.
V 3. točki se znesek »3.000 din« nadomesti z zneskom
»50.000 din«
V 4. točki se znesek »6.000 din« nadomesti z zneskom
»25.000 din«.
V 5. točki se znesek »4.000 din« nadomesti z zneskom
»15.000 din«.
V 8. točki se znesek »8.000 din« nadomesti z zneskom
»25.000 din«.
5. člen
V četrtem odstavku 29. člena se znesek,»1.000 din« nadomesti z zneskom »5.000 din«.
6. člen
V 31. členu se znesek »40 din« nadomestf.z zneskom »200
din«.
7. člen
35. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če je bila taksa plačana v gotovini, pošlje sodišče
zahtevo za vrnitev takse z mnenjem in potrebnimi spisi za
finance pristojnemu upravnemu organu občine, na območju
katere ima sodišče svoj sedež.
(2) Če je bila taksa plačana v sodnih kolkih, pošlje sodišče
zahteva za njeno vrnitev za finance pristojnemu upravnemu
organu občine, na območju katere je stalno prebivališče oziroma sedež taksnega zavezanca.
(3) O zahtevi za vrnitev takse odloči za finance pristojni
upravni organ občine.
(4) Taksa se vrne v breme zbirnega računa sodnih taks.«
8. člen
38. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Republiški sekretariat za finance je pooblaščen skleniti
z Narodno banko Jugoslavije pogodbo o tiskanju, načinu
dajanja v obtok in distribuciji sodnih kolkov ter o znesku
nadomestila za kritje stroškov v zvezi s temi deli.
(2) Prodaja, zamenjava in umik sodnih kolkov enotne emisije iz prodaje se poveri Službi družbenega knjigovodstva v
SR Sloveniji, o čemer ta sklene pogodbo z Narodno banko
Jugoslavije v skladu s pogodbo iz prejšnjega odstavka tega
člena.
(3) Organizacije združenega dela, registrirane za prodajo

taksnih in davčnih vrednotnic v maloprodaji, kupujejo sodne
kolke pri službi družbenega knjigovodstva, pristojni za
občino, v kateri se bodo taksne vrednotnice prodajale.
(4) Provizija za prodajo sodnih kolkov v maloprodaji znaša
10% nominalne vrednosti kupljenih sodnih kolkov«.
9. člen
39. člen se spremeni tako, da se glasi:
(1) Osebe, ki iz kakršnegakoli razloga ne uporabijo kolkov,
ki so v obtoku, lahko kolke zamenjajo za gotovino samo na
blagajnah, ki jih distribuirajo, in proti odbitku maloprodajne
provizije.
(2) Prodajalci kolkov na drobno, organizacije in fizične
osebe lahko zamenjajo tekoče emisije, ki so se pri njih naključno poškodovali, za nove pri blagajnah, ki jih distribuirajo.
Kolkov, ki so bili nalepljeni na spis, ali so tako poškodovani,
da ni mogoče ugotoviti, ali so bili uporabljeni ali naključno
poškodovani, se ne sme zamenjati.«
10. člen
V prvem odstavku 40. člena se znesek »20.000 din« nadomesti z zneskom »100.000 din«, v tretji in četrti vrsti pa se za
besedama »v nasprotju« besede »z drugim odstavkom prejšnjega člena tega zakona« nadomesti z besedami »s tretjim
odstavkom 38. člena t^ga zakona«.
V drugem odstavku se znesek »2.000 din« nadomesti z
zneskom »10.000 din«.
11. člen
Taksna tarifa se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»TAKSNA TARIFA«
I. PRAVDNI IN IZVRŠILNI POSTOPEK
1. Vloga
Tarifna številka 1
(1) Za tožbo in nasprotno tožbo se plača po vrednosti
zahtevka naslednja taksa:
nad din
do din
din
20.000
2.000
20.000'
40.000
3.000
40.000
100.000
4.000
100.000
200.000
5.600
200.000
300.000
7.200
300.000
400.000
8.600
400.000
1% od vrednosti in znesek 4.600 din
s tem, da najvišja taksa ne sme presegati zneska 400.000 din.
(2) Za tožbo, ki obsega predlog za izdajo plačilnega naloga,
za predlog za izvršbo, za odpoved poslovne stavbe ali poslovnega prostora, za odgovor na tožbo, za odgovor na pritožbo
ali revizijo se plača polovica takse iz prvega odstavka te
tarifne številke.
(3) Za predlog za zavarovanje po zakonu o izvršilnem
postopku, za predlog za vrnitev v prejšnje stanje, za predlog
za zavarovanje dokazov, za predlog za poskus poravnave
pred uvedbo postopka, za prfedlog za priznanje odločbe
tujega sodišča, za predlog za odlog izvršbe, za odgovor na
ugovor zoper sklep o izvršbi se plača taksa 300 din.
Pojasnilo:
a) Kadar oba zakonca sporazumno predlagata razvezo
zakonske zveze, se plača samo ena taksa za predlog.
b) Če se obravnava v sporu za razvezo zakonske zveze ali za
ugotovitev očetovstva hkrati tudi zahtevek za varstvo, vzgojo
in preživljanje otroka ali zahtevek za preživljanje zakonca, se
plača samo taksa za tožbo za razvezo zakonske zveze oziroma za tožbo za ugotovitev očetovstva.
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c) Če je v sporu za razvezo zakonske zveze ali v sporu za
preživljanje otroka predlagana začasna odredba, se plača
samo taksa za tožbo za razvezo oziroma taksa za tožbo za
preživljanje.
č) Za predlog za izvršbo in za predlog za zavarovanje se
plača ena taksa tudi tedaj, kadar je predlaganih več sredstev
za izvršbo ali za zavarovanje, ne glede na to, ali istočasno ali
drugo za drugim dokler se izvršilni postopek s sklepom ne
ustavi.
d) Če obsega ena tožba več zahtevkov zoper istega toženca,
se taksa izračuna po vrednosti, ki predstavlja seštevek vrednosti vseh zahtevkov.
e) Če je v eni tožbi združenih več zahtevkov zoper več
tožencev in se zahtevki opirajo na bistveno istovrstno dejansko in pravno podlago, se taksa zaračuna po vrednosti vsakega posameznega zahtevka.

(2) Za pritožbo zoper sklepe, za katere je predpisano plačilo
sodne takse po tretjem odstavku tarifne številke 2, se plača
taksa po prvem odstavku tarifne številke 1.
(3) Za ugovor zoper plačilni nalog, za ugovor zoper nalog o
odpovedi poslovne stavbe oziroma poslovnih prostorov, za
ugovor zoper sklep o izvršbi in zavarovanju se plača taksa po
drugem odstavku tarifne številke 1.
(4) Za pritožbo zoper sklep, s katerim se tožba zavrže, zoper
sklep, s katerim se ugodi predlogu za vrnitev v prejšnje stanje,
ali se predlog zavrne, zoper sklep o priznanju odločbe tujega
sodišča, se plača taksa 500 din.
(5) Za revizijo in za predlog za obnovo postopka se plača
taksa kot za pritožbo.

2. Odločbe

Tarifna številka 4

Tarifna številka 2
(1) Za sodbo prve stopnje in za sklep zaradi motenja posesti
se plača po vrednosti spornega predmeta taksa iz prvega
odstavka tarifne številke 1.
(2) Za sodbo zaradi izostanka in za sodbo na podlagi pripoznave, izdano najkasneje na pripravljalnem naroku oziroma, če pripravljalnega naroka ni bilo, na prvem naroku za
glavno obravnavo, se plača polovica takse iz prvega odstavka
te tarifne številke.
(3) Za sklep o plačilnem nalogu in nalogu za izpraznitev
poslovne stavbe oziroma poslovnega prostora, za sklep o
predlogu za izvršbo in za sklep o stroških postopka, se plača
polovica takse iz prvega odstavka te tarifne številke.
(4) Za sklep o zavarovanju po zakonu o izvršilnem
postopku, za sklep, s katerim se tožba zavrže, za sklep o
predlogu za vrnitev v prejšnje stanje, za sklep o zavarovanju
dokazov, za sklep o predlogu za priznanje odločbe tujega
sodišča se plača taksa 300 din.
Pojasnilo:
a) Za dopolnilno sodbo ali dopolnilni sklep se ne plača
taksa.
b) Če se izda med pravdo vmesna sodba, se plača taksa za
polno vrednost spornega predmeta. V takem primeru se ne
plača taksa za dokončno odločbo, ki se izda po vmesni sodbi.
c) Če se izda med pravdo delna sodba, se plača taksa po
vrednosti zahtevka, o katerem je z njo odločeno. Za dokončno
odločbo se plača preostala taksa od skupno vtoževanega
zneska.
č) Za sodbo, ki jo izda sodišče prve stopnje v zvezi z
nasprotno tožbo, se plača taksa, kot da je sodišče nasprotno
tožbo posebej obravnavalo.
d) Če je bilo več pravd združenih v skupno obravnavanje, se
plača taksa za sodbo v vsaki pravdi posebej, kot da pravde
niso bile združene.
e) Taksa za plačilni nalog in nalog za izpraznitev poslovne
stavbe oziroma poslovnega prostora se všteje v takso za
odločbo, ki jo izda sodišče na ugovor oziroma v takso za
poravnavo. Taksa za sklep o izvršbi na podlagi'-verodostojne
listine se všteje v takso za odločbo oziroma poravnavo (3.
odstavek 55. člena zakona o izvršilnem postopku).
1) Taksa za odločbo o predlogu za izvršbo oziroma zavarovanje in taksa za odločbo zaradi tožbe, v kateri je predlagana
izdaja plačilnega naloga, se plača takrat, ko se vloži predlog
oziroma tožba.
g) Za sklep o izvršbi ali o zavarovanju se plača ena taksa
tudi tedaj, kadar je bilo odločeno o več sredstvih za izvršbo
ozioroma zavarovanje, ne glede na to ali istočasno aH drugo
za drugim.
3. Pravna sredstva

4. Poravnava

(1) Za sobno poravnavo med pravdnim postopkom na prvi
stopnji ali pred uvedbo pravdnega postopka se plača polovica
takse iz prvega odstavka tarifne številke 1 po vrednosti, na
katero sta se stranki poravnali.
(2) če je predmet poravnave neocenljiv, se plača taksa
1.000 din.
Pojasnilo:
Če je bilo z vmesno sodbo odločeno o podlagi zahtevka,
nato pa sklenjena poravnava o njenem znesku, se ne plača
taksa za poravnavo.
II. NEPRAVDNI POSTOPKI
A. SPLOŠNE DOLOČBE
1. Predlogi
Tarifna številka 5
Za predlog, da se začne nepravdni postopek, se plača taksa
500 din.
Pojasnilo:
a) Takse po tarifnih številkah 5-8 se plačujejo v vseh
nepravdnih postopkih, razen tistih, za katere so takse v tej
taksni tarifi posebej določene.
b) V postopku za razglasitev za mrtvo osebo, ki je pogrešana v vojni, se ne plačajo takse po tarifnih številkah 5-8.
2. Odločbe
Tarifna številka 6
Za odločbo sodišča prve stopnje se plača taksa 1.000 din.
3. Pravna sredstva
Tarifna številka 7
Za pritožbo zoper odločbo sodišča prve stopnje se plača
taksa 1.000 din.
Pojasnilo:
Takse za pritožbo v postopku za odvzem poslovne sposobnosti ne plača tisti, ki mu je odvzeta poslovna sposobnost
oziroma njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik.

Tarifna številka 3

4. Poravnava

(1) Za pritožbo zoper sodbo in zoper sklep v sporih zaradi
motenja posesti se plača dvojna taksa iz prvega odstavka
tarifne številke 1, s tem da najvišja taksa ne sme presegati
zneska 800.000 din.

Tarifna številka 8
Za sodno poravnavo se plača polovica takse, predpisane za
odločbo.
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B. POSEBNE DOLOČBE ZA
POSAMEZNE VRSTE NEPRAVDNEGA
POSTOPKA
1. Zapuščinski postopek
Tarifna številka 9
(1) Za obravnavo zapuščine v postopku na prvi stopnji če
se postopek zaključi s sklepom o dedovanju, se plača
poprečna taksa po čisti vrednosti zapuščine, ki znaša:
nad din
20.000
40.000
100.000
200 000
400.000
800.000
' 2.000.000

do din
20.000
40.000
100.000
200.000
400.000
800.000
2.000.000
-

din
1.000
2.000
4.000
6.000
10.000
16.000
24.000
40.000

nastane z vročitvijo sklepa o odškodnini udeležencu, ki mu je
naloženo plačilo odškodnine.
b) Taksna obveznost po drugem odstavku te tarifne številke
nastane s sklenitvijo poravnave, taksna obveznost po tretjem
odstavku pa z vložitvijo pritožbe.
c) Taksni zavezanec v primerih iz prvega in drugega
odstavka je udeleženec, ki mu je naloženo plačilo odškodnine, oziroma se je po poravnavi zavezal plačati odškodnino,
v primerih iz tretjega odstavka pa vložnik pritožbe.
2. b Postopek za cenitev in prodajo stvari
Tarifna številka 11 b
(1) Za predlog za cenitev in prodajo stvari se plača polovica
takse po prvem odstavku tarifne številke 1
(2) Za odločbo sodišča prve stopnje se plača taksa iz prvega
odstavka te tarifne številke.
(3) Za pritožbo zoper odločbo sodišča prve stopnje se plača
dvojna taksa iz prvega odstavka te tarifne številke.
3. Delitveni postopek

(2) Za dodatni sklep o dedovanju se plača taksa od vrednosti naknadno ugotovljene zapuščine.
Pojasnilo:
a) Sodišče ugotavlja vrednost, ki je odločilna za odmero
poprečne takse po prostem preudarku, na podlagi izjav dedičev in podatkov, s katerimi razpolaga. Če je potrebno, lahko
odredi, da ocenijo vrednost izvedenci na stroške dedičev
Vrednost čiste zapuščine se ugotovi po vrednosti, ki jo ima ob
cenitvi.
b) Ne plača se posebej taksa za delitev zapuščine, če jo
dediči sporazumno predlagajo, in je sporazum o delit , i vpis m
v sklep o dedovanju.
c) Če sodišče ne opravi nove zapuščinske obravnave,
nastane taksna obveznost za dodatni sklep o dedovanji z
vročitvijo tega sklepa dedičem.

Tarifna številka 12
(1) Za predlog, da se opravi delitev stvari ali skupnega
premoženja, se plača taksa po vrednosti stvari ali premoženja,
ki se deli: .
nad din
do din
din
20.000
1.000
20.000
200.000
2.000
200 000
400.000
3.000
400.000
2.000.000
4.000
2.000.000
4.000.000
5.000
■ 4.000.000
6.500
(2) Za odločbo sodišča prve stopnje se plača dvojna taksa iz
prvega odstavka te tarifne številke.
(3) Za pritožbo zoper odločbo sodišča prve stopnje se plača
dvojna taksa iz prvega odstavka te tarifne številke.

Tarifna številka 10

4. Postopek za ureditev meje in postopek za
določitev zasilne poti

Za pritožbo zoper sklep o dedovanju in o volilu, za pritožbo
zoper dodatni sklep o dedovanju se plača taksa 1.500 din.
2. Sestavitev in hramba oporoke
Tarifna številka 11
(1) Za sestavo sodne oporoke se plača taksa 1.000 din
(2) Za hrambo oporoke pri sodišču se plača taksa 500 din
(3) Za preklic oporoke pred sodiščem ali za vrnitev oporoke,
ki je v hrambi pri sodišču, se plača taksa 300 din.
(4) Za sestavo sporazuma potomca s prednikom o odpovedi
dediščini se plača taksa 500 din.
Pojasnilo:
a) Ne plača se nova taksa za hrambo, če se oporoka nadomesti z drugo, pač pa se plača taksa za vrnitev oporoke, ki se
nadomešča z drugo.
b) Ne plača se taksa za preklic, če se s poznejšo oporoko
prekliče prejšnja in hkrati sestavi nova oporoka.
2. a Postopek za določitev odškodnine
Tarifna številka 11 a
(1) Kadar se v postopku za določitev odškodnine plača
sodna taksa in se postopek zaključi s sklepom o določitvi
odškodnine, se za sklep prve stopnje plača po višini določene
odškodnine taksa iz prvega odstavka tarifne številke 1.
(2) Za sodno poravnavo se plača polovica takse iz prvega
odstavka te tarifne številke.
(3) Za pritožbo zoper odločbo sodišča prve stopnje se plača
taksa 1,500 din.
Pojasnilo:
a) Taksna obveznost po prvem odstavku te tarifne številke
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Tarifna številka 13
(1) Za predlog za ureditev meje in za predlog za določitev
zasilne poti se plača taksa 1.000 din.
(2) Za odločbo sodišča prve stopnje se plača taksa 2.000
din.
(3) Za pritožbo zoper odločbo sodišča prve stopnje se plača
taksa 2.500 din.
5. Overitev podpisov, pisave in prepisov
Tarifna številka 14
(1) Za overitSv vsakega podpisa (ročnega znaka), pisave ali
prepisa oziroma fotokopije se plača taksa 300ydin. Taksa za
overitev pisave ali prepisa se plača od vsakega lista.
(2) Za overitev prepisa listine, pisane v tujem jeziku, se
plača dvojna taksa iz prvega odstavka ter tarifne številke.
(3) Za overjtev podpisov na pooblastilih in za overitev podpisov na pogodbah se ob istočasni overitvi plača ena sama
taksa, ne glede na to ali se overja en podpis ali več in ne glede
na to, koliko izvodov se overja.
(4) Ne plača se taksa za overitev listine, potrebne za uveljavljanje pravic iz socialnega z varovanja v tujini.
(5) Ne plača se taksa za overitev podpisa na listini ali za
overitev prepisa listine, na podlagi katere občani pridobijo
pomoč iz solidarnostno zbranih sredstev za odpravo posledic
naravnih nesreč.
(6) Za overitev podpisa na pogodbi se plača:
1) Za pogodbe, katerih vrednost znaša
do 20.000 din vrednosti 500 din
nad 20.000 dinhhhhhhhhhhh do 40.000 din vrednosti 1.000 din
nad 40.000 din
do 200.000 din vrednosti 2.000 din
nad 200.000 din
1%
poročevalec

s tem, da najvišja taksa ne sme presegati zneska 5.000 din
2) Če vrednost pogodbe ni ocenljiva, se plača taksa 1.000
din.
3) Za overitev sporazuma o delitvi skupnega premoženja
med zakoncema po sodniku se plača taksa 1.000 din.
4) Za overitev podaljšanja veljavnosti pogodbe se plača
polovica takse iz točke 1) oziroma 2).
(7) Če taksa ni plačana, se overitev ne opravi!
Pojasnilo:
Podpisi na listini, ki jo izda državni organ, organizacija
združenega dela ali druga pravna oseba, se štejejo za en
podpis, če je po predpisih ali pravilih pooblaščenih za podpisovanje dvoje ali več oseb.
6. Vpisi ladij v vpisnike
Tarifna številka 15
(1) Za predlog za dovolitev prvega vpisa ladje v vpisnik se
plača taksa 5.000 din.
(2) Za sklep o vpisu se plača polovica takse iz prvega
odstavka te tarifne številke.
(3) Za predlog za druge vpise v vpisnike ladij in za sklepe o
teh vpisih se plača polovica takse iz prvega oziroma drugega
odstavka te tarifne številke.
(4) Za pritožbo zoper sklep o vpisu se plača taksa 6.000 din.
Pojasnilo:
Če se v vlogi zahteva prvi vpis za več ladij, se plača taksa za
vsako ladjo posebej.
6. a Ustanavljanje sklada za omejitev
odgovornosti ladjarja
Tarifna številka 15 a
(1) Za predlog za ustanovitev sklada za omejitev odgovornosti ladjarja se plača taksa po prvem odstavku tarifne številke 1.
(2) Za sklep o ustanovitvi sklada iz prvega odstavka te
tarifne številke se plača taksa, predpisana v prvem odstavku
tarifne številke 2.
(3) Za sklep o delitvi sklada za omejitev odgovornosti
ladjarja se plača dvojna taksa, predpisana v prvem odstavku
tarifne številke 2.
(4) Za pritožbo zoper sklep o delitvi sklada za omejitev
odgovornosti ladjarja se plača taksa kot za sklep o delitvi.
Tarifna številka 16
Za pomorski protest se plača taksa 1.000 din.
III. ZEMLJIŠKOKNJIŽNI POSTOPEK
1. Vloge
Tarifna številka 17
(1) Za zemljiškoknjižni predlog se plača taksa 500 din.
(2) Za zemljiškoknjižni predlog, s katerim se predlaga samo
vpis ali izbris zaznambe se plača taksa 300 din.
(3) Za pritožbo zoper odločbo sodišča prve stopnje se plača
taksa 500 din.
(4) Za sklep v pozivnem postopku se plača taksa 500 din.
Pojasnilo:
a) Če se zahteva z enim predlogom vpis aH izbris v zemljiški
knjigi več sodišč, se plača taksa tolikokrat, kolikor je sodišč,
pri katerih je treba opraviti vpis ali izbris.
To velja tudi, kadar gre za skupno zastavno pravico, in je
treba opraviti vpise tudi v sovložkih pri raznih sodiščih, ne
glede na to, da stranke v svoji vlogi niso izrecno zahtevale teh
vpisov■.
b) Če se zahteva vpis ali izbris v kakšni vlogi iz tarifne
številke 1, se ne plača taksa posebej za zemljiškoknjižni
predlog.
c) Taksa iz te tarifne številke se ne plača v zadevah, ki so
navedene v pojasnilu č) točke 3., 4. in 8. tarifne številke 18.
poročevalec

2. Vpis
Tarifna številka 18
(1) Za vknjižbo ali predznambo lastninske pravice se plača
taksa od vrednosti od 4.000.000 din 1 %, vendar najmanj 1.000
din, od presežka nad 4.000.000 din pa 0,5%.
(2) Če je pridobitni naslov, na podlagi katerega se opravi
vknjižba ali predznamba lastninske pravice, zavezan davku od
prometa z nepremičninami, se plača taksa od vrednosti do
4.000.000 din 0,5%, vendar najmanj 500 din, od presežka nad
4.000.000 din pa 0,25%«.
(3) Za vknjižbo ali predznambo drugih stvarnih ali njim
enakih pravic se plača:
1) če je predmet pravice ocenljiv -1%,
2) če predmet pravice ni ocenljiv - 1.000 din
3) za vpis pravice uporabe na družbeni lastnini - 1.000 din.
(4) Za zaznambo se plača taksa 500 din.
Pojasnilo:
a) Takso je treba plačati tudi, če se vpis opravi po uradni
dolžnosti, razen če gre za vpis, ki je takse oproščen (opomba
č).
b) Taksa za vpis se plača tudi, kadar se opravi vpis med
pravdnim, nepravdnim ali izvršilnim postopkom.
c) Taksa po 3. točki tretjega odstavka se plača tudi v
primeru, če gre za pripis posameznih parcel k že obstoječemu
vložku, pri katerem je vpisana pravica uporabe.
č) Ne plača se taksa za naslednje vpise:
1) za vpis opravičbe predznambe;
2) za popolni ali delni izbris kakšne vpisne pravice;
3) za vpis v korist družbenopolitične skupnosti;
4) za uradna dejanja v postopku za ureditev, osnavljanje in
popravljanje zemljiških knjig, razen, če je napaka nastala po
krivdi nosilca pravice, ter za prilagoditev zemljiških knjig
dejanjskemu stanju in stanju v katastru. Ta oprostitev velja
tudi za postopek za obnovo uničenih zemljiških knjig;
5) za ponovni vpis iste, čeprav deloma ugasle pravice zaradi
pravdnega ali izvršilnega postopka v korist iste osebe. Če je
vrednost vpisane pravice večja, se plača predpisana taksa za
presežno vrednost;
6) za vpis iste, čeprav deloma ugasle pravice na več nepremičninah, ki jih vodi v knjigah eno ali več sodišč; za prenos
iste pravice z ene nepremičnine na drugo nepremičnino
istega lastnika; za omejitev ali utesnitev iste pravice na del
iste nepremičnine; za razširitev iste pravice še na druge
nepremičnine istega lastnika; za razširitev skupnega poroštva
na posamezna zemljiškoknjižna telesa. Ta oprostitev velja
samo, če niso nastale spremembe glede obsega pravice in
glede upravičenca;
7) za vpis delitve lastninske pravice, pravice uporabe ali
služenostne užitne pravice med vpisanimi udeleženci, če so
bile vpisane te pravice kot skupne;
8) za vpis na podlagi sklepa o dedovanju;
9) za vpis zastavne pravice na nepremičnino poroka, če je ta
pravica že vpisana na nepremičnino glavnega dolžnika, in če
je bila za ta vpis plačana taksa;
10) za poznejši vpis solastnine zakonca na nepremičnini, ki
je njuna skupna lastnina, če je samo eden od zakoncev vpisan
kot lastnik v zemljiški knjigi, in za vpis, s katerim se označi
idealni del vsakega zakonca na nepremičninah, ki so njuna
skupna lastnina.
IV. TAKSE V STEČAJNEM POSTOPKU
1. Vloge
Tarifna številka 19
(1) Za predlog, da se uvede stečaj nad organizacijo združenega dela ali nad obratovalnico samostojnega obrtnika, se
plača taksa 300 din.
(2) Za predlog za prisilno poravnavo se plača taksa 300 din.
(3) Za prijavo vsake posamezne terjave upnikov se plača
taksa 500 din.
(4) Za pritožbo zoper odločbo stečajnega senata se plača
taksa 1.000 din.
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Pojasnilo:
a) Takse po tej tarifni številki in po tarifni številki 20 se
plačujejo tudi v stečaju nad temeljno zadružno organizacijo,
temeljno organizacijo kooperantov, kmetijsko, obrtno in
drugo zadrugo ter pogodbeno organizacijo združenega dela.
b) Taksa za predlog za prisilno poravnavo se ne plača, če je
predlog vložil predlagatelj stečajnega postopka.
2. Poprečna taksa
Tarifna številka 20
(1) Poprečna taksa se plača:
1) V stečajnem postopku od seštevka zneskov, ki so bili
uporabljeni, ali so na razpolago za poravnavo dolgov stečajne
mase - 2%;
2) v postopku prisilne poravnave od seštevka zneskov, s
katerimi je bila dosežena prisilna poravnava - 1%
' Pojasnilo:
a) Poprečna taksa se šteje za dolg stečajne mase. To takso
mora plačati stečajni upravitelj.
b) Poprečno takso za prisilno poravnavo plača organizacija
združenega dela oziroma samostojni obrtnik, v katerega
korist je potrjena prisilna poravnava.
V. VPIS V SODNI REGISTER
1. Vloga
Tarifna številka 21
(1) Za vlogo za vpis v sodni register se plača taksa 300 din.
(2) Če se zahteva z isto vlogo več vpisov za isto organizacijo, se plača eria taksa po prvem odstavku te tarifne številke.
2. Vpis v sodni register
Tarifna številka 22
(1) Za vpis ustanovitve delovne organizacije se plača taksa
3.000 din.
(2) Za vpis ali izbris predznambe ali zaznarrtbe se plača
taksa 1.000 din.
(3) Za vpis konstituiranja temeljne organizacije in delovne
organizacije, ki nima v svoji sestavi temeljnih organizacij, se
plača taksa 4.500 din.
(4) Za vpis konstituiranja delovne organizacije, ki ima v svoji
sestavi temeljne organizacije, se plača poleg takse iz tretjega
odstavka te tarifne številke še za vsako temeljno organizacijo
taksa 2.000 din.
(5) Za vpis organiziranja in konstituiranja sestavljene organizacije združenega dela, združitve v poslovno skupnost,
ustanovitve in konstituiranje skupnosti premoženjskega in
osebnega zavarovanja, se plača taksa 10.000 din.
(6) Za vpis opravljanja zunanjetrgovinskega prometa in drugih podatkov, ki jih določa zakon, se plača taksa 1.500 din.
(7) Za vpis sprememb podatkov se za vsak registrski list
plača taksa 1.500 din.
(8) Za vpis prenehanja subjekta vpisa se plača taksa 1.000
din.
(9) Organizacije združenega dela in drugi subjekti vpisa v
sodni register, ki opravljajo družbene dejavnosti, plačajo za
vpise polovico takse po tej tarifni številki.
(10) Določbe te tarifne številke se uporabljajo tudi za vpis
ustanovitve in konstituiranja drugih subjektov vpisa in za vpis
sprememb pri teh subjektih.
Pojasnilo:
a) Določbe tretjega in četrtega odstavka te tarifne številke
veljajo tudi za vpis organiziranja in konstituiranja delovne
organizacije, ki nastane zaradi spremmb v organiziranju
* delovne organizacije aH zaradi izločitve temeljne organizacije
iz sestava delovne organizacije.
b) Če se zahteva z isto vlogo več vpisov za isto organizacijo
združenega dela ali drug subjekt vpisa v sodni register, se
plača taksa za vsak vpis ali izbris posebej.
c) Za vpise v zvezi s stečajnim postopkom se ne plača taksa.

3. Vpis in evidentiranje poslovne enote
Tarifna številak 23
(1) Za vlogo za vpis ali evidentiranje poslovne enote se
plača polovica takse iz tarifne številke 21.
(2) Za vpis poslovne enote se plača polovica takse iz prvega
odstavka tarifne številke 22.
(3) Za vpis spremembe vpisanih podatkov pri poslovni
enoti se plača polovica takse iz sedmega odstavka tarifne
številke 22.
(4) Za evidentiranje poslovne enote in za izbris poslovne
enote se plača taksa 500 din.
(5) Za vpis sprememb pri evidentirani poslovni enoti se
plača taksa 300 din.
VI. KAZENSKI POSTOPEK NA
ZASEBNO TOŽBO
'
1. Vloge
Tarifna številka 24
(1) Za zasebno tožbo in za nasprotno tožbo se plača taksa
2.000 din. Ena sama taksa se plača tudi v primeru, če vlogo
vloži več zasebnih tožilcev, ali če je vložena zoper več obdolžencev, ali če obsega več kaznivih dejanj. Smiselno se besedilo tega odstavka uporablja tudi k tarifni številki 25.
(2) Za predlog za vrnitev v prejšnje stanje se plača taksa
600 din.
2. Odločbe
Tarifna številka 25
(1) Za sodbo sodišča prve stopnje in za sklep, s katerim
izreče sodišče sodni opomin, se plača taksa 2.000 din.
(2) Če izda isto sodišče za več kaznivih dejanj istega storilca zaradi izločitve postopka posebne sodbe, se plača taksa
za sodbo samo enkrat.
(3) Za sklep o zahtevi za obnovo postopka se plača taksa
600 din.
3. Pravna sredstva
Tarifna številka 26
(1) Za pritožbo zoper sodbo sodišča prve stopnje in za
pritožbo zoper sklep, s katerim se izreče sodni opomin, se
plača taksa 3.000 din.
(2) Za odgovor na pritožbo se plača polovica takse iz
prvega odstavka tarifne številke 24.
(3) Za zahtevo za izreden preizkus pravnomočne sodbe in
za zahtevo za obnovo postopka se plača taksa, kot za pritožbo.
VII. POSTOPEK V UPRAVNIH SPORIH
IN UPRAVNO RAČUNSKIH SPORIH
1. Vloga
Tarifna številka 27
(1) Za tožbo zoper upravni akt se plača taksa 1.000 din.
(2) Taksa po prejšnjem odstavku se plača tudi za zahtevo
za sodno varstvo zoper dokončne posamične akte in za zahtevo za varstvo zaradi nezakonitega dejanja.
(3) Za tožbo za obnovo postopka se plača taksa 500 din.
(4) V sporih o deviznih zadevah in v upravno računskih
sporih se plača taksa povečana za 100% iz te tarifne številke
in tarifne številke 28.
(5) Za pritožbo zoper sodbo sodišča v postopku v upravnem sporu se plača taksa 1.500 din.

2. Odločbe
Tarifna številka 28
(1) Za sodbo v postopku v upravnem sporu se plača taksa
2.000 din.
(2) Taksa po prejšnjem odstavku se plača tudi za sodbo o
zahtevi za varstvo zoper dokončne posamične akte in o zahtevi za varstvo zaradi nezakonitega dejanja.
(3) Za sodbo v zadevah socialnega varstva se plača taksa
500 din.
(4) Za sodbo o obnovi postopka se plača taksa 500 din.
(5) Za sklep, s katerim se tožba zavrže, se plača taksa 500
din.
Pojasnilo:
Takse iz prvega do četrtega odstavka te tarifne številke se ne
plača, če je tožbi ugodeno, in je izpodbijana odločba odpravljena oziroma razveljavljena sodba ali sklep sodišča.
VIII. ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO V
POSTOPKU O PREKRŠKIH
Tarifna številka 29
(1) Za zahtevo za sodno varstvo se plača taksa 800 din.
(2) Za sodbo v postopku za sodno varstvo, s katero se
zahteva zavrne, se plača taksa 1.000 din.
(3) Za sklep, s katerim se zahteva za sodno varstvo zavrže,
se plača taksa 800 din.
IX. POSEBNI PRIMERI
1. Sodna potrdila
Tarifna številka 30
(1) Za potrdilo se plača taksa 300 din. Če se izda potrdilo v
dveh ali več izvodih, se plača za vsak nadaljnji izvod 100 din.
(2) Ne plača se taksa iz te tarifne številke za potrdila:
1) izdana strankam, pričam, izvedencem in tolmačem o
tem, da so navzoči na naroku, če so morali priti na narok;
2) o pravnomočnosti in izvršljivosti sodne odločbe;
3) za uveljavljanje pravice do otroškega dodatka ali za
uveljavljanje pravice iz zdravstvenega, invalidskega in pokojninskega zavarovanja.
(3) Potrdila se ne izda, če taksa ni plačana.
2. Prepisi
Tarifna številka 31
(1) Za prepisovanje sodnih spisov ter za prepisovanje spisov
iz zbirke listin, ki ga opravi sodišče na zahtevo stranke, se
plača od lista izvirnika taksa 300 din. Za vsak nadaljnji izvod
prepisa in za prepis sodnega zapisnika, ki je bil napravljen s
samim izvirnikom, se plača od lista taksa 50 din.
(2) Za prepisovanje listin v tujem jeziku se poveča taksa iz te
tarifne številke za 50%.
(3) Prepis se ne izda, če taksa ni plačana.
3. Izpiski iz javnih knjig
Tarifna številka 32
(1) Za spisek iz sodnega registra se plača za vsako začeto
stran taksa 300 din, za vsako overjeno fotokopijo registrskega
lista pa taksa 100 din.
(2) Za izpiske iz zemljiških knjig ali iz drugih javnih knjig, ki
jih vodijo sodišča, če se izdajo na zahtevo stranke, se plača od
lista taksa 300 din.
(3) Za vsak nadaljnji izvod izpiska, ali če napravi izpisek ali
fotokopijo sama stranka in ga predloži sodišču v potrditev, se
plača polovica takse iz te tarifne številke.
(4) Ne plača se taksa iz te tarifne številke za izpiske iz
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zemljiških knjig in drugih javnih knjig o nepremičninah, ki se
izdajo strankam, da bi mogle uveljaviti pravico do otroškega
dodatka ali pravice iz zdravstvenega, invalidskega in pokojninskega zavarovanja.
(5) Izpisek ali fotokopija se ne izda, če taksa ni plačana.
4. Sodni pologi
Tarifna številka 33
(1) Za polog denarja, stvari in vrednostnih papirjev na zahtevo stranke se plača letno od vsakih začetih 4.000 din vrednosti taksa 300 din.
(2) Taksa se plača za prvo leto naprej, za ostala leta pa
takrat^ ko se polog dvigne. Začeto leto se šteje za celo leto.
(3) Ce se prenese polog od enega sodišča k drugemu na
zahtevo položnika, se plača za prenos enoletna taksa.
(4) Taksna obveznost nastane z vložitvijo predloga.
5. Protesti
Tarifna številka 34
Za protest menice, čeka in drugih listin ali pogodb zaradi
neakceptiranja, neplačila, ali neizpolnitve in za nadomestitve
protestov po predpisih o menici in čeku se plača od vrednosti;
do 50.000 din
300 din
nad 50.000 din
600 din
6. Pravna pomoč
Tarifna številka 35
(1) Za sestavo vloge, ki se da ustno na zapisnik pred sodiščem, vštevši tudi vloge, ki so sprejete na zapisnik na pripravljalnem naroku ali med glavno obravnavo, se plača polovica
takse, predpisane za vlogo.
(2) Za sestavo pogodbe pred sodiščem se plača
1) po vrednosti:
do 20.000 din
1.500 din
do 40.000 din
3.000 din
nad 20.000 din
do 200.000 din
6.000 din
nad 40.000 din
7.000 din
nad 200.000 din
2) Ce vrednost pogodbe ni ocenljiva, in za sestavo sporazuma o delitvi skupnega premoženja zakoncev, se plača taksa
2.000 din.
(3) Za overitev podpisov na pogodbi, sestavljeni pred sodiščem, se ne plača taksa.
Tarifna številka 36
Za vsako pot sodnega delavca zunaj sodišča na zahtevo
stranke zaradi sestave ali overitve listine se plača ne glede na
število sodnih delavcev:
1. zaradi overitve taksa
300 din
2. zaradi sestave listine taksa
600 din
7. Druge zadeve
Tarifna številka 37
Za opomin za plačilo takse se plača od zneska neplačane
takse:
do 1.000 din
300 din
nad 1.000 din
do 10.000 din
500 din
nad 10.000 din
1.000 din
VARIANTA:
Za opomin za plačilo takse se plača od zneska neplačane
takse:
do 3.000 din
300 din
nad 3.000 din
do 30.000 din
1.000 din
nad 30.000 din
3.000 din
12. člen
(1) Takse za vloge, dejanja in listine, glede katerih je nastala
taksna obveznost do dneva, ko začne veljati ta zakon, se bodo
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plačevale po dosedanjih predpisih in po dosedanji tarifi.
(2) Če je bila do uveljavitve tega zakona plačana taksa za
dejanje, ki naj bo opravljeno po uveljavitvi tega zakona, ni
treba plačati nove takse po tem zakonu, preveč plačana taksa
pa se ne vrne.
(3) Če po uveljavitvi tega zakona višje sodišče razveljavi
odločbo, ki jo je izdalo nižje sodišče, preden je začel veljati ta

zakon, za novo odločbo nižjega sodišča takse ni treba doplačati, preveč plačana taksa pa se ne vrne.
13. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SRS.

OBRAZLOŽITEV:
Predlagane spremembe in dopolnitev zakona ne spreminjajo načel, na katerih temelji veljavni zakon o sodnih taksah
(Uradni list SRS, št. 30/78, 10/79 in 36/83). S spremembami in
dopolnitvami zakona bi se predvsem valorizirale takse in
vrednosti zahtevkov oziroma predmetov, od katerih se takse
odmerjajo, s posameznimi določbami zakona pa bi se izpolnila obveznost republike, sprejete z dbgovorom o enotni
emisiji upravnih in sodnih kolkov (Ur. list SFRJ, št. 10/85).
S spremembami v 1. odstavku 1. člena, 3., 4., 5. in 6. člena
osnutka se ustrezno dviguje višina dinarskih zneskov, do
katerih se plačujejo sodne takse v sodnih kolkih (1. odstavek
1. člena osnutka), s katerimi se določa vrednost zahtevkov, od
katere se odmerja sodna taksa (3. in 4. člen osnutka) oziroma
se določa zgornja višina kazenske takse zaradi nepredložitve
potrdila o plačilu takse (5. člen osnutka), kot tudi znesek, do
katerega se ne uporabljajo določbe o prisilni izterjavi takse (6.
člen osnutka). Dinarski znesek po 1. odstavku 1. člena, 5. in 6.
člena se zvišujejo petkratno. Z navedenim zvišanjem se ne
vpliva na taksno obremenitev discipliniranih taksnih zavezancev in se višina zneskov, do katerih se takse plačujejo v
sodnih kolkih, do katerega se največ lahko odmeri kazenska
taksa zaradi nepredložitve potrdila o plačilu takse, oziroma do
katerega se ne uporabljajo določbe o prisilni izterjavi takse
določajo tako, da so zneski zaokroženi.
Tudi dinarski zneski, s katerimi se označuje vrednost zahtevka v postopku za izvršitev zahtevka za preživljanje otroka
ali zakonca (2. člen osnutka) oziroma vrednost zahtevkov v
nekaterih posebej določenih postopkih (3. člen osnutka) se
ne valorizirajo z določenim mnogokratnikom, temveč tako, da
se tako določene vrednosti zahtevkov, upoštevajoč spremembo taksne tarife, uvrščajo v vrednostne razrede, kot so
bili razvrščeni v dosedanji taksni tarifi (Tarifna številka 1).
Tako so vrednosti zahtevkov v postopku za izvršitev zahtevka
za preživljanje otroka ali zakonca, v sporih za ugotovitev ali
izpodbijanje očetovstva in v sporih o varstvu in vzgoji otrok, v
postopkih za zavarovanje dokazov pred začetkom pravde in v
sporih za objavo popravka z določenim zneskom 15.000 din
razvrščeni v prvi vrednostni razred. Vrednosti zahtevkov v
sporih o služnostih in v stanovanjskih sporih oziroma sporih
za izpraznitev poslovne stavbe ali prostora so z zneskom
25.000 din ovrednotene tako, da se uvrstijo v drugi vrednostni
razred (enako so bile razvrščene pred spremembo). Enako kot
pred spremembo se tudi s predlaganim zvišanjem vrednosti
spora v sporih o veljavnosti ali razvezi zakonske zveze te
spore uvrščajo v tretji vrednostni razred. V sporih zaradi
motenja posesti je vrednost zahtevka po veljavnem zakonu
določena z zneskom 3.000 din, s čimer so ti spori uvrščeni v
najnižji vrednostni razred. Glede na to, da sodišča pri svojem
delu ugotavljajo izjemno številnost teh sporov in da se k
tovrstnim sporom nekatere osebe zatekajo brez utemeljenih
razlogov, se, zaradi preprečevanja nepotrebnih pravd za
motenje posesti, predlaga ovrednotenje vrednosti teh sporov
z zneskom 50.000 din in s tem uvrstitev v tretji vrednostni
razred.
V 2. odstavku 1. člena osnutka je določba o uporabi sodnih
kolkov enotne emisije, s čimer se izpolnjujejo sprejete obveznosti iz dogovora o enotni emisiji upravnih in sodnih kolkov
(Uradni list SFRJ, št. 10/85).
Z določbo 2. člena osnutka se črta 7. člen zakona, ki
vsebuje določbo o zaokrožanju zneska takse nad 50 par na 1
dinar oziroma o neupoštevanju zneska takse do 50 par. Z
zakonom o spremembah zakona o izdaji novih bankovcev in
kovancev (Uradni list SFRJ, št. 39/85) je uveljavljeno pravilo o
zaokrožanju, kot ga vsebuje 7. člen zakona o sodnih taksah,
za celotni plačilni promet na območju SFRJ in je tako postala
navedena določba brezpredmetna.
S 7. členom osnutka se v skladu z obveznostmi iz citiranega
dogovora na novo ureja postopek za vrnitev preveč plačane
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takse oziroma vrnitev takse, ki je ne bi bilo potrebno plačati.
Odločanje o zahtevi za vrnitev sodne takse se s sodišča
prenaša na upravni organ skupščine občine, pristojen za
finance in sicer v primeru plačila takse v sodnih kolkih, občine
po prebivališču taksnega zavezanca, v primeru plačila takse v
gotovini pa po sedežu sodišča.
Z 8. členom osnutka se v skladu s citiranim dogovorom na
novo ureja prodaja, zamenjava in umik sodnih kolkov enotne
emisije iz prodaje.
V 9. členu osnutka je urejen način zamenjave neuporabljenih sodnih kolkov za gotovino in zamenjava neuporabljenih in
naključno poškodovanih sodnih kolkov. Vprašanja se urejajo
v skladu s sprejetim dogovorom republik in pokrajin.
Z 10. členom osnutka se ustrezno valorizirajo denarne
kazni, predpisane za prekršek v 40. členu zakona in besedilo
določbe redakcijsko prilagaja novemu besedilu.
V taksni tarifi določene sodne takse se povprečno zvišujejo,
do višine porasta stroškov za delo sodišč, katerih delno nadomestilo predstavljajo tudi prihodki od sodnih taks, kot tudi do
višine porasta dohodkov taksnih zavezancev. Zaradi spremenjene vrednosti dinarja se ob predlagani valorizaciji sodnih
taks predlaga tudi ustrezna sprememba vrednostnih razredov
v primerih, ko se taksa plačuje od vrednosti predmetov v
okviru teh razredov. Upoštevajoč višji porast materialnih stroškov sodišč pri opravljanju posameznih vrst sodnih dejanj, pa
se v večji meri povišujejo najnižje takse tako, da bi se z
najnižjimi predpisanimi taksami praviloma pokrili zlasti poštni
in drugi administrativni stroški sodišča, ki so neposredno
zvezani z vodenjem posameznih postopkov oziroma opravljanjem posameznih sodnih dejanj. Posamezni taksni zneski se
zaradi notranje uravnoteženosti taksne tarife in iz razlogov
smotrnosti ustrezno zaokrožajo. V praksi se je ob uporabi
zakona o sodnih taksah in taksne tarife pokazalo, da je taksa
za določena sodna dejanja glede na njihovo zahtevnost doslej
ovrednotena neustrezno in da zgolj valorizirane sodne takse
za ta dejanja, ne bi predstavljale primernega delnega nadomestila stroškov za delo sodišča: Kadar se višina taksne
obveznosti za dejanja v posameznih postopkih oblikuje na teh
posebnih osnovah, je to posebej obrazloženo.
Skupščina SR Slovenije je dne 18. 6. 1986 sprejela zakon o
nepravdnem postopku; Zakon ureja tudi posebna postopka
za določitev odškodnine v nepravdnem postopku in za cenitev in prodajo stvari. Navedena postopka v taksni tarifi nista
posebej ovrednotena, čeprav sta se v praksi tudi do sedaj
vodila na podlagi posebnih predpisov in ob uporabi pravnih
pravil predvojnega zakona o nepravdnem postopku. Osnutek
zakona tako uvaja novi tarifni številki 11 a in 11 b taksne tarife.
V tarifni številki 11 a je urejeno plačilo sodne takse v
postopkih za določitev odškodnine. Glede na to, da se navedeni postopki uvedejo tudi po uradni dolžnosti in ne vselej na
predlog, se plačevanje sodne takse po tej tarifni številki ureja
po načelih, kot so uveljavljena v zapuščinskem postopku (Tar.
številka 9). Ker pa so postopki za določitev odškodnine praviloma zahtevnejši in po svoji naravi ustrezajo odškodninskim
sporom v pravdnem postopku, se za določitev višine takse
predlaga upoštevanje vrednostnih razredov in taksnih zneskov, kot veljajo za pravdni postopek (Tar. številka 1). V
določenih materialnih predpisih, ki urejajo področja določitve
odškodnin in določanje o njih v nepravdnem postopku, je
določeno, da se v postopku za določitev odškodnine, uvedenem na podlagi določb teh zakonov, takse ne plačujejo.
Takšne ureditve predlagana sprememba ne spreminja, glede
na nespremenjeno določilo 1. in 3. odstavka 11. člena zakona
o sodnih taksah, po katerem so posamezni subjekti oproščeni
plačila sodnih taks oziroma se sodne takse ne plača v primeru, kadar tako določa poseben zakon. Takso v tem
postopku bo torej potrebno plačati le v primeru, ko ni pogojev
za taksno oprostitev po 1. in 3. odstavku 11. člena zakona o
poročevalec

sodnih taksah. V postopku za cenitev in prodajo stvari po
predlogu zakona o nepravdnem postopku opravi sodišče na
predlog, kadar tako določa zakon, prodajo stvari ob smiselni
uporabi določb zakona o izvršilnem postopku. Glede na navedeno je v osnutku zakona predvidena v tarifni številki 11 b v
teh postopkih taksa, kot je predpisana za izvršilni postopek.
Po veljavni taksni tarifi so takse v splošnih določbah o
nepravdnih postopkih nesorazmerno nizke, glede na to, da se
obseg in zahtevnost dela sodišča v teh postopkih praviloma
povečuje. Zato se v osnutku zakona (tarifna številka 5, 6 in 7)
za to področje predlaga večje zvišanje taks. Večje zvišanje
takse se predlaga tudi v postopkih v upravnih sporih in
upravno računskih sporih (tar. št.: 27 in 28) ter v postopkih na
podlagi zahteve za sodno varstvo v postopku o prekrških (tar
št.: 29). Tudi večje zvišanje taks v navedenih postopkih je
utemeljeno z obsegom in zahtevnostjo sodnega dela, pri
čemer je potrebno upoštevati, da v teh postopkih odloča
senat Vrhovnega sodišča SR Slovenije. Upravni spori o deviznih zadevah in upravno računski spori so po svoji naravi
bistveno zahtevnejši od ostalih upravnih sporov in zato osnutek vsebuje določbo (4. odstavek tarifne številke 27), po kateri
se v teh sporih plača dvojna taksa, kot je predpisana za
upravne spore.
S spremembo tarifne številke 37 se predlaga, zaradi zagotovitve boljše plačilne discipline taksnih zavezancev, bistveno
zvišanje takse za opomin. Višina takse za opomin je odvisna
od zneska neplačane redne takse tako, da se uvajajo trije
vrednostni razredi. Po osnovnem predlogu se plača 300 din
takse za opomin do zneska 1000 din neplačane redne takse,
500 din takse za opomin v primeru, da znaša znesek neplačane takse nad 1000 din do 10.000 din in 1000 din za opomin,
če znesek neplačane takse presega 10.000 din. Po variantnem
predlogu se uvajajo vrednostni razredi do 3000 din (taksa za
opomin 300 din), nad 3000 do 30.000 din (taksa za opomin
1000 din) in nad 30.000 din (taksa za opomin 3000 din), kar
predstavlja postrožitev opominske takse za večje neplačane
zneske.
Kot je bilo že navedeno, se v tarifi določeni absolutni
dinarski zneski pretežno valorizirajo v skladu s spremenjeno
vrednostjo dinarja. Od tega vodila se odstopa le v posameznih
primerih, ko je potrebno znesek zaokrožiti ali obstoje posebni
razlogi za drugačno valorizacijo taksnih zneskov in pri najnižjih taksah. S takšnim zvišanjem dinarskih zneskov se bo po
oceni predlagatelja vzpostavilo stanje, kot je obstajalo ob
zadnji spremembi zakona v letu 1983.
Spremembe in dopolnitve zakona bodo prispevale k večji
učinkovitosti pri izvajanju zakona o sodnih taksah. Za izvedbo
tega zakona niso potrebna dodatna finančna sredstva družbenopolitičnih skupnosti, kot tudi ne povečanje administrativno
tehničnih opravil.
Taksna tarifa je podana v celotnem besedilu zaradi tega, ker
bi citiranje zgolj spremenjenih delov otežkočalo uporabo
tarife v praksi.
DOLOČBE ZAKONA, KI SE
SPREMENIJO
6. člen
(1) Sodne takse se plačujejo v taksnih vrednotnicah (sodni
kolki) ali gotovini.
(2) V gotovini se plačujejo takse tedaj, kadar mora plačati
taksni zavezanec večjo takso kot 1.000 din.
(3) Takso v gotovini vplača taksni zavezanec na prehodni
račun sodnih taks. Potrdilo o vplačilu takse se priloži vlogi, za
katero je taksa plačana.
7. člen
Pri plačilu taks se znesek takse zaokroži tako, da se del
zneska do 50 par ne upošteva, del nad 50 par pa zaokroži na 1
dinar.
19. člen
(1) V sporih o pravici do zakonite preživnine ali o terjatvi
posameznih zneskov zakonite preživnine se izračuna vredporočevalec

nost za plačilo takse tako, da se seštejejo dajatve za tri
mesece, razen če se zahteva preživnina za krajši čas.
(2) V postopku za izvršitev zahtevka za preživljanje otroka
ali zakonca se kot vrednost za plačilo takse vzame znesek
3.000 din.
22. člen
Kot vrednost zahtevka za plačilo takse se vzame:
1. v sporih za ugotovitev obstoja ali neobstoja zakonske
zveze, o veljavnosti ali razvezi zakonske zveze - znesek
12.000 din;
2. v sporih za ugotovitev ali izpodbijanje očetovstva in v
sporih o varstvu in vzgoji otrok - znesek 3.000 din;
3. v sporih zaradi motenja posesti - znesek 3.000 din;
4. v sporih o stvarnih in osebnih služnostih in o dosmrtnem
preživljanju - znesek 6.000 din;
5. v sporih o odpovedi pogodbe o najemu ali zakupu stvari,
v sporih o odpovedi stanovanjskega razmerja, v sporih o
odpovedi stanovanjske ali podstanovalske pogodbe. V sporih
za izpraznitev stanovanjskih prostorov, v sporih za odpoved
najemne pogodbe in za izpraznitev poslovne stavbe oz.
poslovnega prostora - znesek 4.000 din;
6. če se zahteva zavarovanje dokazov pred začetkom
pravde znesek 3.000 din;
7. v sporih za objavo popravka - znesek 3.000 din;
8. v vseh drugih primerih, če v tem zakonu ni določeno
drugače - znesek 8.000 din.
29. člen
(1) Če taksni zavezanec ne plača takse v roku, ki je določen
v 26. oziroma 28. členu tega zakona, sporoči sodišče to v
nadaljnjem roku 15 dni upravi za družbene prihodke občine, v
kateri ima taksni zavezanec svoje stalno prebivališče (sedež),
naj takso prisilno izterja, na spisu pa zaznamuje, da je omenjeni organ obveščen o neplačani taksi.
(2) Če taksni zavezanec nima stalnega prebivališča
(sedeža) v Jugoslaviji, pošlje sodišče sporočilo iz prejšnjega
odstavka upravi za družbene prihodke občine, v kateri je
sodišče ali upravi za družbene prihodke občine, v kateri je
sodišče, ali upravi za družbene prihodke občine, v kateri ima
taksni zavezanec kakšno premoženje.
(3) Ko prejme uprava za družbene prihodke občine sporočilo, izda odločbo, s katero naloži taksnemu zavezancu, naj v
15 dneh od prejema odločbe placa dolžno takso in 50%
pribitka nanjo kot kazensko takso. Če taksni zavezanec v tem
roku takse ne plača, se obe taksi prisilno izterjata in knjižita
na račun prihodkov od sodnih taks.
(4) Če upravni organ ugotovi, da je bila taksa plačana v
gotovini, pa taksni zavezanec ni predložil potrdila o plačilu, se
zaračuna in izterja samo kazenska taksa v višini 10%, vendar
ne več kot 1.000 din. Če taksa ni bila plačana pravočasno, se
izterja kazenska taksa po tretjem odstavku tega člena.
31. člen
Če neplačane takse v posamezni zadevi ne presegajo skupnega zneska 40 dinarjev, se ne uporabljajo dold^be tega
poglavja o prisilni izterjavi takse.
35. člen
(1) O zahtevi za vrnitev takse odloči s sklepom sodišče iz
prejšnjega člena tega zakona.
(2) Taksa se vrne v breme zbirnega računa sodnih taks.
38. člen
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je pooblaščen, da z
drugimi republikami in avtonomnima pokrajinama sklene
dogovor o enotni izdaji takšnih vrednotnic.
39. člen
(1) Način prodaje taksnih vrednotnic na drobno določajo
skupščine občin.
(2) Pooblaščeni prodajalci taksnih vrednotnic v maloprodaji smejo kupovati taksne vrednotnice samo pri enoti Službe
družbenega knjigovodstva, ki je pristojna za občino, v kateri
se bodo taksne vrednotnice prodajale.
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40. člen
(1) Z denarno kaznijo do 20.000 din se za prekršek kaznuje
pooblaščeni prodajalec taksnih vrednotnic, če nabavi taksne
vrednotnice v nasprotju z drugim odstavkom prejšnjega člena
tega zakona.
(2) Z denarno kaznijo do 2.000 din se kaznuje tudi odgovorna oseba pooblaščenega prodajalca takšnih vrednotnic, ki
stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
TAKSNA TARIFA
I. PRAVDNI IN IZVRŠILNI POSTOPEK
1.Vloga
Tarifna številka 1
(1) Za tožbo in nasprotno tožbo se plača po vrednosti
zahtevka naslednja taksa:
nad din
do din
din
5.000
300
5.000
10.000
500 '
10.000
30.000
1.000
30.000
50.000
1-400
50.000
80.000
1.800
80.000
100.000
2.150
100.000
1% od vrednosti in znesek 1.150 din
s tem, da najvišja taksa ne sme presegati zneska 100.000 din.
(2) Za tožbo, ki obsega predlog za izdajo plačilnega naloga,
za predlog za izvršbo, za odpoved poslovne stavbe ali poslovnega prostora, za odgovor na tožbo, za odgovor na pritožbo
ali revizijo se plača polovica takse iz prvega odstavka te
tarifne številke.
(3) Za predlog za zavarovanje po zakonu o izvršilnem
postopku, za predlog za vrnitev v prejšnje stanje, za predlog
za zavarovanje dokazov, za predlog za poskus poravnave
.pred uvedbo postopka, za predlog za priznanje odločbe
tujega sodišča, za predlog za odlok in ustavitev izvršbe, za
odgovor na ugovor zoper sklep o izvršbi se plača taksa 60 din.
Pojasnilo:
a) Kadar oba zakonca sporazumno predlagata razvezo
zakonske zveze, se plača samo ena taksa za predlog.
b) Če se obravnava v sporu za razvezo zakonske zveze ali za
ugotovitev očetovstva hkrati tudi zahtevek za varstvo, vzgojo
in preživljanje otroka ali zahtevek za preživljanje zakonca, se
plača samo taksa za tožbo za razvezo zakonske zveze oziroma za tožbo za ugotovitev očetovstva
c) Če je v sporu za razvezo zakonske zveze aH v sporu za
preživljanje otroka predlagana začasna odredba, se plača
samo taksa za tožbo za razvezo oziroma taksa za tožbo za
preživljanje.
č) Za predlog za izvršbo in za predlog za zavarovanje se
plača ena taksa tudi tedaj, kadar je predlaganih več sredstev
za izvršbo ali za zavarovanje, ne glede na to, ali istočasno ali
drugo za drugim, dokler se izvršilni postopek s sklepom ne
ustavi.
d) Če obsega ena tožba več zahtevkov zoper istega toženca,
se taksa izračuna po vrednosti, ki predstavlja seštevek vrednosti vseh zahtevkov.
e) Če je v eni tožbi združenih več zahtevkov zoper več
tožencev in se zahtevki opirajo na bistveno istovrstno dejansko in pravno podlago, se taksa zaračuna po vrednosti vsakega posameznega zahtevka.

(3) Za sklep o plačilnem nalogu in nalogu za izpraznitev
poslovne stavbe oziroma poslovnega prostora, za sklep o
predlogu za izvršbo in za sklep o stroških postopka, se plača
polovica takse iz prvega odstavka te tarifne številke.
(4) Za sklep o zavarovanju po zakonu o izvršilnem
postopku, za sklep, s katerim se tožba zavrže, za sklep o
predlogu za vrnitev v prejšnje stanje, za sklep o zavarovanju
dokazov, za sklep o predlogu za priznanje odločbe tujega
sodišča se plača taksa 60 din.
Pojasnilo:
a) Za dopolnilno sodbo ali dopolnilni sklep se ne plača
taksa.
b) Če se izda med pravdo vmesna sodba, se plača taksa za
polno vrednost spornega predmeta. V takem primeru se ne
plača taksa za dokončno odločbo, ki se izda po vmesni sodbi.
c) Če se izda med pravdo delna sodba, se plača taksa po
vrednosti zahtevka, o katerem je z njo odločeno. Za dokončno
odločbo se plača preostala taksa od skupno vtoževanega
zneska.
č) Za sodbo, ki jo izda sodišče prve stopnje v zvezi z
nasprotno tožbo se plača taksa, kot da je sodišče nasprotno
tožbo posebej obravnavalo.
d) Če je bilo več pravd združenih v skupno obra vnavanje, se
plača taksa za sodbo v vsaki pravdi posebej, kot da pravde
niso bile združene.
e) Taksa za plačilni nalog in nalog za izpraznitev poslovne
stavbe oziroma poslovnega prostora se všteje v takso za
odločbo, ki jo izda sodišče na ugovor oziroma v takso za
poravnavo. Taksa za sklep o izvršbi na podlagi verodostojne
listine se všteje v takso za odločbo oziroma poravnavo (3.
odstavek 55. člena zakona o izvršilnem postopku).
f) Taksa za odločbo o predlogu za izvršbo oziroma zavarovanje in taksa za odločbo zaradi tožbe, v kateri je predlagana
izdaja plačilnega naloga, se plača takrat, ko se vloži predlog
oziroma tožba.
g) Za sklep o izvršbi ali o zavarovanju se plača ena taksa
tudi tedaj, kadar je bilo odločeno o več sredstvih za izvršbo
oziroma zavarovanje, ne glede na to ali istočasno ali drugo za
drugim.
3. Pravna sredstva
Tarifna številka 3
(1) Za pritožbo zoper sodbo in zoper sklep v sporih zaradi
motenja posesti se plača dvojna taksa iz prvega odstavka
tarifne številke 1, s tem da najvišja taksa ne sme presegati
zneska 200.000 din.
(2) Za pritožbo zoper sklepe, za katere je predpisano plačilo
sodne takse po tretjem odstavku tarifne številke 2, se plača
taksa po prvem odstavku tarifne številke 1;
(3) Za ugovor zoper plačilni nalog, za ugovor zoper nalog o
odpovedi poslovne stavbe oziroma poslovnih prostorov, za
ugovor zoper sklep o izvršbi in zavarovanju se plača taksa po
drugem odstavku tarifne številke 1.
(4) Za pritožbe zoper sklep, s katerim se tožba zavrže, zoper
skiep, s katerim se ugodi predlogu za vrnitev v prejšnje stanje
ali se predlog zavrne, zoper sklep o priznanju odločbe tujega
sodišča, se plača taksa 120 din.
(5) Za revizijo in za predlog za obnovo postopka se plača
taksa kot za pritožbo.
4. Poravnava

2. Odločbe

Tarifna številka 4

Tarifna številka 2
(1) Za sodbo prve stopnje in za sklep zaradi motenj posesti
se plača po vrednosti spornega predmeta taksa iz prvega
odstavka tarifne številke 1.
(2) Za sodbo zaradi izostanka in za sodbo na podlagi pri
poznave, izdano najkasneje na pripravljalnem naroku oziroma, če pripravljalnega naroka ni bilo, na prvem naroku za
glavno obravnavo, se plača polovico takse iz prvega odstavka
te tarifne številke.

(1) Za sodno poravnavo med pravdnim postopkom na prvi
stopnji ali pred'uvedbo pravdnega postopka se plača polovico
takse iz prvega odstavka tarifne številke 1 po vrednosti, na
katero sta se stranki poravnali.
(2) če je predmet poravnave neocenljiv, se plača taksa 240
din.
Pojasnilo:
Če je bilo z vmesno sodbo odločeno o podlagi zahtevka,
nato pa sklenjena poravnava o njenem znesku, se ne plača
taksa za poravnavo.
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II. NEPRAVDNI POSTOPKI
A. SPLOŠNE DOLOČBE

b) Ne plača se posebej taksa za delitev zapuščine, če jo
dediči sporazumno predlagajo in je sporazum o delitvi vpisan
v sklep o dedovanju.
c) Če sodišče ne opravi nove zapuščinske obravnave,
nastane taksna obveznost za dodatni sklep o dedovanju z
vročitvijo tega sklepa dedičem.

1. Predlogi
Tarifna številka 5
Za predlog, da se začne nepravdni postopek, se plača taksa
60 din.
Pojasnilo:
a) Takse po tarifnih številkah 5-8 se plačujejo v vseh
nepravdnih postopkih, razen tistih, za katere so takse v tej
taksni tarifi posebej določene.
b) V postopku za razglasitev za mrtvo osebo, ki je pogrešana v vojni, se ne plačajo takse po tarifnih številkah 5-8.
2. Odločbe
Tarifna številka 6
Za odločbo sodišča prve stopnje se plača taksa
100 din.
3. Pravna sredstva
Tarifna številka 7
Za pritožbo zoper odločbo sodišča prve stopnje se plača
taksa 120 din.
Pojasnilo:
Takse za pritožbo v postopku za odvzem poslovne sposobnosti ne plača tisti, ki mu je odvzeta poslovna sposobnost oz.
njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik.

Tarifna številka 10
Za pritožbo zoper sklep o dedovanju in o volilu, za pritožbo
zoper dodatni sklep o dedovanju se plača taksa 200 din.
2. Sestavitev in hramba oporoke
Tarifna številka 11
*
(1) Za sestavo sodne oporoke se plača taksa 180 din.
(2) Za hrambo oporoke pri sodišču se plača taksa 100 din.
(3) Za preklic oporoke pred sodiščem ali za vrnitev oporoke,
ki je v hrambi pri sodišču, se plača taksa 60 din.
(4) Za sestavo sporazuma potomca s prednikom o odpovedi
dediščini se plača taksa 90 din.
Pojasnilo:
a) Ne plača se nova taksa za hrambo, če se oporoka nadomesti z drugo, pač pa se plača taksa za vrnitev oporoke, ki se
nadomešča z drugo.
b) Ne plača se taksa za preklic, če se s poznejšo oporoko
prekliče prejšnja in hkrati sestavi nova oporoka.
3. Delitveni postopek
Tarifna številka 12
(1) Za predlog, da se opravi delitev stvari ali skupnega
premoženja, se plača taksa po vrednosti stvari ali premoženja,
ki se deli:
nad din

4. Poravnava
Tarifna številka 8
Za sodno poravnavo se plača polovica takse, predpisane z
odlčbo.
B. POSEBNE DOLOČBE ZA
POSAMEZNE VRSTE NEPRAVDNEGA
POSTOPKA
1. Zapuščinski postopek
Tarifna številka 9
(1) Za obravnavo zapuščine v postopku na prvi stopnji, če
se postopek zaključi s sklepom o dedovanju, se plača
popreča taksa po čisti vrednosti zapuščine, ki znaša:
nad din
do din
din
5.000
200
5.000
10.000
400
10.000
30.000
1.000
30.000
50.000
1.500
50.000
100.000
2.500
100.000
200.000
4.000
200.000
500.000
6.000
500.000
10.000
(2) Za dodatni sklep o dedovnaju se plača taksa od vrednosti naknadno ugotovljene zapuščine.
Pojasnilo:
a) Sodišče ugotavlja vrednost, ki je odločilna za odmero
poprečne takse po prostem preudarku, na podlagi izjav dedičev in podatkov, s katerimi razpolaga. Če je potrebno, lahko
odredi, da ocenijo vrednost izvedenci na stroške dedičev.
VrednosUčiste zapuščine se ugotovi po vrednosti, ki jo ima ob
cenitvi.

5.000
50.000
100.000
500.000
1,000.000

do din
5.000
50.000
100.000
500.000
1,000.000

din
200
500
700
1.000
1.200

1.600
(2) Za odločbo sodišča prve stopnje se plača dvojna taksa iz
prvega odstavka te tarifne številke.
(3) Za pritožbo zoper odločbo sodišča prve stopnje se plača
dvojna taksa iz prvega odstavka te tarifne številke.
4. Postopek za ureditev meje in postopek za
določitev zasilne poti
Tarifna številka 13
(1) Za predlog za ureditev meje in za predlog za določitev
zasilne poti se plača taksa 200 din.
(2) Za odločbo sodišča prve stopnje se plača taksa 600 din.
(3) Za pritožbo zoper odločbo sodišča prve stopnje se plača
taksa 600 din., .
5. Overitev podpisov, pisave in predpisov
Tarifna številka 14
(1) Za overitev vsakega podpisa (ročnega znaka), pisave ali
prepisa oziroma fotokopije se plača taksa 30 din. Taksa za
overitev pisave ali prepisa se plačg od vsakega lista.
(2) Za overitev prepisa listine, pisane v tujem jeziku, se
plača dvojna taksa iz prvega odstavka te tarifne številke.
(3) Za overitev podpisov na pooblastilih in za overitev podpisov na pogodbah se ob istočasni overitvi plača ena sama
taksa, ne glede na to ali se overja en podpis ali več in ne glede
na to, koliko izvodov se overja.
(4) Na plača se taksa za overitev listine, potrebne za uveljavljanje pravice iz sociaclnega zavarovanja v tujini.
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(5) Ne plača se taksa za overitev podpisa na listini ali za
overitev prepisa listine, na podlagi katere občani pridobijo
pomoč iz solidarnostno zbranih sredstev za odpravo posledic
naravnih nesreč.
(6) Za overitev podpisa na pogodbi se plača:
1) Za pogodbe, katerih vrednost znaša
do 5.000 din vrednosti
100 din
nad 5.000
do 10.000 din vrednosti
200 din
nad 10.000
do 50.000 din vrednosti
400 din
nad 50.000
1%
s tem, da najvišja taksa ne sme presegati zneska 1.200 din.
2) Če vrednost pogodbe ni ocenljiva, se plača taksa 200
din.
3) Za overitev sporazuma o delitvi skupnega premoženja
med zakoncema po sodniku se plača taksa 200 din.
4) Za overitev podaljšanja veljavnosti pogodbe se plača
polovica takse iz točke 1) oziroma 2).
(7) Če taksa ni plačana, se overitev ne opravi.
Pojasnilo:
Podpisi na listini, ki jo izda državni organ, organizacija
združenega dela ali druga pravna oseba, se štejejo za en
podpis, če je po predpisih ali pravilih pooblaščenih za podpisovanje dvoje ali več oseb.
6. Vpisi ladij v vpisnike
Tarifna številka 15
(1) Za predlog za dovolitev prvega vpisa ladje v vpisnik ladij
se plača taksa 1.000 din.
(2) Za sklep o vpisu se plača polovico takse iz prvega
odstavka te tarifne številke.
(3) Za predlog za druge vpise v vpisnike ladij in za sklepe o
teh vpisih se plača polovico takse iz prvega oziroma drugega
odstavka te tarifne številke.
(4) Za pritožbo zoper sklep o vpisu se plača taksa 1.500 din.
Pojasnilo:
Če se v vlogi zahteva prvi vpis za več ladij, se plača taksa za
"vsako ladjo posebej.
Ustanavljanje sklada za omejitev odgovornosti
ladjarja
Tarifna številka 15 a
(1) Za predlog za ustanovitev sklada za omejitev odgovornosti ladjarja se plača taksa po prvem odstavku tarifne številke 1.
(2) Za sklep o ustanovitvi sklada iz prvega odstavka te
tarifne številke se plača taksa, predpisana v prvem odstavku
tarifne številke 2.
(3) Za sklep o delitvi sklada za omejitev odgovornosti
ladjarja se plača dvojna taksa, predpisana v prvem odstavku
tarifne številke 2.
(4) Za pritožbo zoper sklep o delitvi sklada za omejitev
odgovornosti ladjarja se plača taksa kot za sklep o delitvi.
Tarifna številka 16
Za pomorski protest se plača taksa 200 din.
III. Zemljiškoknjižni postopek
1. Vloge
Tarifna številka 17
(1) Za zemljiškoknjižni predlog se plača taksa 100 din.
(2) Za zemljiškoknjižni predlog, s katerim se predlaga samo
vpis ali izbris zaznambe, se plača taksa 60 din.
(3) Za pritožbo zoper odločbo sodišča prve stopnje se plača
taksa 100 din.
(4) Za sklep v pozivnem postopku se plača taksa 70 din.
Pojasnilo:
,
.
A) če se zahteva z enim predlogom vpis ali izbris v zemljiški

knjigi več sodišč, se plača taksa tolikokrat, kolikor je sodišč,
pri katerih je treba opraviti vpis ali izbris.
To velja tudi, kadar gre za skupno zastavno pravico in je
treba opraviti vpise tudi v sovložkih pri raznih sodiščih ne
glede na to, da stranke v svoji vlogi niso izrecno zahtevale teh
vpisov.
b) Če se zahteva vpis ali izbris v kakšni vlogi iz tarifne
številke 1, se ne plača taksa posebej za zemljiškoknjižni
predlog.
c) Taksa iz te tarifne številke se ne plača v zadevah, ki so
navedene v pojasnilu č) točke 3, 4 in 5 tarifne številke 18.
2. Vpis
Tarifna številka 18
(1) Za vknjižbo ali predznambo lastninske pravice se plača
taksa v vrednosti do 1,000.000 din 1% vendar najmanj 200 din,
od presežka nad 1,000.000 din pa 0,5%.
(2) Če je pridobitni naslov, na podlagi katerega se opravi
vknjižba ali predznamba lastninske pravice zavezan davku od
prometa z nepremičninami, se plača taksa od vrednosti do
1,000.000 din 0,5%, vendar najmanj 100 din, od presežka nad
1,000.000 din pa 0,25%.
(3) Za vknjižbo ali predznambo drugih stvarnih ali njim
enakih pravic se plača:
1) Če je predmet pravice ocenljiv - 1%,
2) Če predmet pravice ni ocenljiv - 200 din
3) Za vpis pravice uporabe na družbeni lastnini - 200 din.
(4) Za zaznambo se plača taksa 60 din.
Pojasnilo:
a) Takso je treba plačati tudi, če se vpis opravi po uradni
dolžnosti, razen če gre za vpis, ki je taks oproščen (opomba
č
>...
b) Taksa za vpis se plača tudi, kadar se opravi vpis med
pravdnim, nepravdnim ali izvršilnim postopkom.
c) Taksa po 3. točki tretjega odstavka se plača tudi v
primeru. če gre za pripis posameznih parcel k že obstoječemu
vložku, pri katerem je vpisana pravica uporabe.
č) Ne plača se taksa za naslednje vpise:
1) za vpis opravičbe predznambe;
2) za popolni ali delni izbris kakšne vpisane pravice:
3) za vpis v korist družbenopolitičnih skupnosti;
4) za uradna dejanja v postopku za ureditev, osnavljanje in
popravljanje zemljiških knjig razen, če je napaka nastala po
krivdi nosilca pravice, ter za prilagoditev zemljiških knjig
dejanskemu stanju in stanju v katastru. Ta oprostitev velja
tudi za postopek za obnovo uničenih zemljiških knjig;
5) za ponovni vpis iste, čeprav deloma ugasle pravice zaradi
pravdnega ali izvršilnega postopka v korist iste osebe. Če je
vrednost vpisane pravice večja, se plača predpisana taksa za
preseženo vrednost;
6) za vpis iste, čeprav deloma ugasle pravice na več nepremičninah, ki jih vodi v knjigah eno ali več sodišč; za prenos
iste pravice z ene nepremičnine na drugo nepremičnino
istega lastnika; za omejifcv ali utesnitev iste pravice na del
iste nepremičnine; za razširitev iste pravice še na druge
nepremičnine istega lastnika; za razširitev skupnega poroštva
na posamezna zemljiškoknjižna telesa. Ta oprostitev velja
samo, če niso nastale spremembe glede obsega pravice in
glede upravičenca;
7) za vpis delitve lastninske pravice, pravice uporabe ali
služnostne užitne pravice med vpisanimi udeleženci, če so
bile vpisane te pravice kot skupne;
8) za vpis na podlagi sklepa o dedovanju;
9) za vpis zastavne pravice na nepremičnino poroka, če je ta
pravica že vpisana na nepremičnino glavnega dolžnika in če
je bila za ta vpis plačana taksa;
10) za poznejši vpis solastnine zakonca na nepremičnini, ki je
njuna skupna lastnina, če je samo eden od zakoncev vpisan
kot lastnik v zemljiški knjigi in za vpis, s katerim se označi
idealni del vsakega zakonca na nepremičninah, ki so njuna
skupna lastnina.
IV. TAKSE V STEČAJNEM POSTOPKU
1. Vloge

Tarifna številka 19
(1) Za predlog, da se uvede stečaj nad organizacijo združenega dela ali nad obratovalnico samostojnega obrtnika se
plača taksa 60 din.
(2) Za predlog za prisilno poravnavo se plača taksa 60 din.
(3) Za prijavo vsake posamezne terjatve upnikov se plača
taksa 100 din.
(4) Za pritožbo zoper odločbo stečajnega senata se plača
taksa 200 din.
Pojasnilo:
a) Takse po tej tarifni številki in po tarifni številki 20 se
plačujejo tudi v stečaju nad temeljno zadružno organizacijo,
temeljno organizacijo kooperantov, kmetijsko, obrtno in
drugo zadrugo ter pogodbeno organizacijo združenega dela.
b) Takso za predlog za prisilno poravnavo se ne plača, če je
predlog vložil predlagatelj stečajnega postopka.
2. Poprečna taksa
Tarifna številka 20
(1) Poprečna taksa se plača:
1) v stečajnem postopku od seštevka zneskov, ki so bili
uporabljeni ali so na razpolago za poravnavo dolgov stečajne
masa - 2%;
2) v postopku prisilne poravnave od seštevka zneskov, s
katerimi je bila dosežena prisilna poravnava - 1%
Pojasnilo:
a) poprečna taksa se šteje za dolg stečajne mase. To takso
mora plačati stečajni upravitelj.
b) Poprečno takso za prisilno poravnavo plača organizacija
združenega dela oziroma samostojni obrtnik, v katerega
korist je potrjena prisilna poravnava.
V. VPIS V SODNI REGISTER
1. Vloga
Tarifna številka 21
(1) Za vlogo za vpis v sodni register se plača taksa 45 din.
(2) Če se zahteva z isto vlogo več vpisov za isto organizacijo, se plača ena taksa po prvem odstavku te tarifne številke.
2. Vpis v sodni register
Tarifna številka 22
(1) Za vpis ustanovitve delovne organizacije se plača taksa
750 din.
(2) Za vpis ali izbris predznambe ali zaznambe se plača
taksa 150 din.
(3) Za vpis konstituiranja temeljne organizacije in delovne
organizacije, ki nima v svoji sestavi temeljnih organizacij se
plača taksa 1.050 din.
(4) Za vpis konstituiranja delovne organizacije, ki ima v svoji
sestavi temeljne organizacije, se plača poleg takse iz tretjega
odstavka te tarifne številke še za vsako temeljno organizacijo
taksa 450 din.
(5) Za vpis organiziranja in konstituiranja sestavljene organizacije združenega dela, združitve v poslovno skupnost,
ustanovitve in konstituiranje skupnosti premoženjskega in
osebnega zavarovanja, se plača taksa 2.250 din.
(6) Za vpis opravljanja zunanjetrgovinskega prometa in drugih podatkov, ki jih določa zakon se plača taksa 300 din.
(7) Za vpis sprememb podatkov se za vsak registrski list
plača taksa 300 din.
(8) Za vpis prenehanja subjekta vpisa se plača taksa 150 din.
(9) Organizacije združenega dela in drugi subjekti vpisa v
sodni register, ki opravljajo družbene dejavnosti plačajo za
vpise polovico takse po tej tarifni številki.
(10) Določbe te tarifne številke se uporabljajo tudi za vpis
ustanovitve in konstituiranja drugih subjektov vpisa in za vpis
sprememb pri teh subjektih.
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Pojasnilo:
a)Določbe tretjega in četrtega odstavka te tarifne številke
veljajo tudi za vpis organiziranja in konstituiranja delovne
organizacije, ki nastane zaradi sprememb v organiziranju
delovne organizacije ali zaradi izločitve temeljne organizacije
iz sestava delovne organizacije.
b) Če se zahteva z isto vlogo več vpisov za isto organizacijo
združenega dela ali drug subjekt vpisa v sodni register, se
plača taksa za vsak vpis aH izbris posebej.
c) Za vpise v zvezi s tečajnim postopkom se ne plača taksa.
3. Vpis in evidentiranje poslovne enote
Tarifna številka 23
(1) Za vlogo za vpis ali evidentiranje poslovne enote se
plača polovico takse iz tarifne številke 21.
(2) Za vpis poslovne enote se plača polovico takse iz prvega
odstavka tarifne številke 22.
(3) Za vpis sprememb vpisanih podatkov pri poslovni enoti
se plača polovico takse iz sedmega odstavka iz tarifne številke
22.
(4) Za evidentiranje poslovne enote in za izbris poslovne
enote se plača taksa 75 din.
(5) Za vpis sprememb pri evidentirani poslovni enoti se
plača taksa 45 din.
VI. KAZENSKI POSTOPEK NA
ZASEBNO TOŽBO
1. Vloge
Tarifna številka 24
Za zasebno tožbo in za nasprotno tožbo se plača taksa 500
din. Ena sama taksa se plača tudi v primeru, če vlogo vloži več
zasebnih tožilcev, ali če je vložena zoper več obdolžencev, ali
če obsega več kaznivih dejanj. Smiselno se besedilo tega
odstavka uporablja tudi k tarifni številki 25.
(2) Za predlog za vrnitev v prejšnje stanje se plača taksa 150
din.
2. Odločbe
Tarifna številka 25
(1) Za sodbo sodišča prve stopnje in za sklep, s katerim
izreče sodišče sodni opomin, se plača taksa 500 din.
(2) Če izda isto sodišče za več kaznivih dejanj istega storilca
zaradi izločitve postopka posebne sodbe, se plača taksa za
sodbo samo enkrat.
(3) Za sklep o zahtevi za obnovo postopka se plača taksa
150 din.
3. Pravna sredstva
Tarifna številka 26
(1) Za pritožbo zoper sodbe sodišča prve stopnje in za
pritožbo zoper sklep, s katerim se izreče sodni opomin, se
plača taksa 750 din.
(2) Za odgovor na pritožbo se plača polovico takse iz prvega
odstavka tarifne številke 24.
(3) Za zahtevo za izreden preizkus pravnomočne sodbe in
za zahtevo za obnovo postopka se plača taksa kot za pritožbo.
VII. POSTOPEK V UPRAVNIH SPORIH
IN UPRAVNO RAČUNSKIH SPORIH
1. Vloga
Tarifna številka 27
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(1) Za tožbo zoper upravni akt se plača taksa 100 din.
(2) Taksa po prejšnjem odstavku se plača tudi za zahtevo za
sodno varstvo zoper dokončne posamične akte in za zahtevo
za varstvo zaradi nezakonitega dejanja.
(3) Za tožbo za obnovo postopka se plača taksa 60 din.
(4) V sporih o deviznih zadevah se plača taksa, povečana za
50% iz te tarifne številke in tarifne številke 28.
(5) Za pritožbo zoper sodbo sodišča v postopku o upravnem
sporu se plača taksa 120 din.
2. Odločbe
Tarifna številka 28
(1) Za sodbo v postopku v upravnem sporu se plača taksa
300 din.
(2) Taksa po prejšnjem odstavku se plača tudi za sodbo o
zahtevi za varstvo zoper dokončne posamične akte in o zahtevi za varstvo zaradi nezakonitega dejanja.
(3) Za sodbo v zadevah socialnega varstva se plača taksa
100 din.
(4) Za sodbo o obnovi postopka se plača taksa 100 din.
f
(5) Za sklep, s katerim se tožba zavrže, se plača taksa 100
din.
~
Pojasnilo:
a) Po tej tarifni številki se plača taksa tudi za odločbo v
upravno računskem sporu.
b) Taksa iz prvega do četrtega odstavka te tarifne številke se
ne plača, če je tožbi ugodeno in je izpodbijana odločba
odpravljena oziroma razveljavljena sodba ali sklep sodišča

Tarifna številka 32
(1) Za izpisek iz sodnega registra se plača za vsako začeto
stran taksa 60 din, za vsako overjeno kopijo registrskega lista
pa taksa 20 din.
(2) Za izpiske iz zemljiških knjig ali iz drugih javnih knjig, ki
jih vodijo sodišča, če se izdajo na zahtevo stranke, se plača od
lista taksa 50 din.
(3) Za vsak nadaljnji izvod izpiska ali če napravi izpisek ali
fotokopijo sama stranka in ga predloži sodišču v potrditev, se
plača polovica takse iz6 te tarifne številke.
(4) Ne plača se taksa iz te tarifne številke za izpiske iz
zemljiških knjig in drugih javnih knjig z nepremičninami, ki se
izdajo strankam, da bi mogle uveljaviti pravico do otroškega
dodatka ali pravice iz zdravstvenega, invalidskega in pokoja
ninskega zavarovanja.
(5) Izpisek ali fotokopija se ne izda, če taksa ni plačana.
4. Sodni pologi
Tarifna številka 33
(1) Za polog denarja, stvari in vrednostnih papirjev na zahtevo stranke se plača letno od vsakih začetnih 1.000 din
vrednosti taksa 40 din.
(2) Taksa se plača za prvo leto naprej, za ostala leta pa
takrat^ ko se polog dvigne. Začeto leto se šteje za celo leto.
(3) Ce se prenese polog od enega sodišča k drugemu na
zahtevo položnika, se plača za prenos enoletna taksa.
(4) Taksna obveznost nastane z vložitvijo predloga.
5. Protesti

VIII. ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO V
POSTOPKU O PREKRŠKIH
Tarifna številka 29
(1) Za zahtevo za sodno varstvo se plača taksa
100 din.
(2) Za sodbo v postopku za sodno varstvo, s
katero se zahteva zavrne, se plača taksa 120 din.
(3) Za sklep, s katerim se zahteva za sodno
varstvo zavrže, se plača taksa 100 din.
IX. POSEBNI PRIMERI
1. Sodna potrdila
Tarifna številka 30
(1) Za potrdilo se plača taksa 50 din. Če se izda potrdilo v
dveh ali več izvodih, se plača za vsak nadaljnji izvod 10 din.
(2) Ne plača se taksa iz te tarifne številke za potrdila:
(1) izdana strankam pričam, izvedencem in tolmačem o
tem, da so bili navzoči na naroku, če so morali priti na narok:
(2) o pravnomočnosti in izvršljivosti sodne odločbe;
(3) za uveljavljanje pravice do otroškega dodatka ali za
uveljavljanje pravice iz zdravstvenega, invalidskega in pokojninskega zavarovanja;
(3) Potrdilo se ne izda, če taksa ni plačana.
2. Prepisi
Tarifna številka 31
i (1) Za prepisovanje sodnih spisov ter za prepisovanje spisov
iz zbirke listin, ki ga opravi sodišče na zahtevo stranke, se
plača od lista izvirnika taksa 40 din. Za vsak nadaljnji izvod
prepisa in za prepis sodnega zapisnika, ki je bil napravljen s
samim izvirnikom se plača od lista taksa 20 din.
(2) Za prepisovanje listin v tujem jeziku se poveča taksa iz te
tarifne številke za 50%.
(3) Prepis se ne izda, če taksa ni plačana.
3. Izpiski iz javnih knjig
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Tarifna številka 34
Za protest menice, čeka in drugih listin ali pogodb zaradi
neakceptiranja, neplačila, ali neizpolnitve in za nadomestitve
protestov po predpisih o menici in čeku se plača od vrednosti:
do 10.000 din
60 din
nad 10.000 din
120 din
6. Pravna pomoč
Tarifna številka 35
(1) Za sestavo vloge, ki se da ustno na zapisnik pred sodiščem, vštevši tudi vloge, ki so sprejete na zapisnik na pripravljalnem naroku ali med glavno obravnavo, se plača polovico
takse, predpisane za vlogo.
(2) Za sestavo pogodbe pred sodiščem se plača
(1) po vrednosti
360 din
do 5.000 din
700 din
do 10.000 din
nad 5.000 din
1.300 din
do 50.000 din
nad 10.000 din
znesek 1.300 din
nad 50.000 din
in 0,1% od
celotne vrednosti
s tem, da najvišja taksa ne sme presegati zneska 1.600 din
(2) če vrednost pogodbe ni ocenljiva in za sestavo sporazuma o delitvi skupnega premoženja zakoncev se plača taksa
400 din.
(3) Za overitev podpisov na pogodbi, sestavljeni pred sodiščem se na plača taksa.
Tarifna številka 36
Za vsako pot sodnega delavca zunaj sodišča na
zahtevo stranke zaradi sestave ali overitve listine
se plača ne glede na število sodnih delavcev:
1) zaradi overitve taksa
60 din
2) zaradi sestave listine taksa
120 din
7. Druge zadeve
Tarifna številka 37
Za opomin za plačilo takse se plača 50 din.
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OSNUTEK

DRUŽBENEGA DOGOVORA
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(ESA-76)
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 11. seji dne 10/
07-1986 na podlagi 80. člena poslovnika Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije obravnaval:
- OSNUTEK DRUŽBENEGA DOGOVORA O ELEMENTIH SKUPNE POLITIKE IN TEMELJIH ZA DOLOČANJE
MERIL ZA VARSTVO IN IZBOLJŠANJE ČLOVEKOVEGA
Na podlagi 124. čiena v zvezi s 87. členom ustave Socialistične federativne republike Jugoslavije in 579. člena zakona
o združenem delu sklepajo Skupščina SFR Jugoslavije,
Skupščina SR Bosne in Hercegovine, Skupščina SR Črne
gore, Sabor SR Hrvatske, Sobranje SR Makedonije, Skupščina SR Slovenije, Skupščina SR Srbije, Skupščina SAP
Kosovo, Skupščina SAP Vojvodine, Zvezna konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstya Jugoslavije, svet Zveze
sindikatov Jugoslavije, Gospodarska zbornica Jugoslavije,
Stalna konferenca mest in občin Jugoslavije
DRUŽBENI DOGOVOR
o elementih skupne politike in temeljih za
določanje meril za varstvo in zboljševanje
človekovega okolja in urejanje prostora
1. člen
Udeleženci družbenega dogovora o elementih skupne politike in temeljih za določanje meril za varstvo in zboljševanje
človekovega okolja in urejanje prostora (v nadaljnjem besedilu: udeleženci dogovora) določamo s tem dogovorom v
mejah svojih pravic in dolžnosti elemente skupne politike in
temelje za določanje meril za varstvo in zboljševanje človekovega okolja ter izkoriščanje in urejanje prostora kot svoja
stališča glede ukrepanja in delovanja za izvajanje tega dogovora.
2. člen
- da so po tem dogovoru človekovo okolje naravne in z
delom pridobljene vrednote v medsebojni odvisnosti s človekovim delovanjem pri izkoriščanju in urejanju prostora;
- da dogovor temelji na zasnovi aktivnega varstva in zboljševanja človekovega okolja in urejanja prostora, ki je usmerjena v medsebojno vzročno in posledično reševanje problemov človekovega okolja in družbenega razvoja, v vzpostavljanje kakovostnejših oblik ravnotežja med družbeno in naravno
reprodukcijo ter doseganje boljše kakovosti življenja;
- da je treba človekovo okolje varovati in zboljševati ter
prostor uTejati s pravočasnim in usklajenim načrtovanjem
družbenega razvoja (ekonomskega, prostorskega in socialnega), z razvojem znanosti in uporabo njenih dosežkov ob
angažiranju družbenih subjektov na vseh področjih in ravneh;
- da sta človekovo okolje in družbeni razvoj v Jugoslaviji v
medsebojni odvisnosti s človekovim okoljem in razvojem v
svetu, ter da vprašanja varstva in zboljševanja človekovega
okolja presegajo lokalne, regionalne in državne meje;
- da je treba dogovor izpopolnjevati v skladu z družbenim
razvojem, materialnimi možnostmi in dosežki sodobne znanosti in prakse.
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OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA,
ki ga je v mnenje poslal Zvezni izvršni svet s prošnjo, da
ga pošljemo v obravnavo Skupščini SR Slovenije.
Ob obravnavi navedenega osnutka družbenega dogovora je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije oblikoval mnenje, ki■ vam ga pošiljamo v prilogi.

3. člen
Udeleženci dogovora soglašamo, da v skladu z njim zagotavljamo uresničevanje tehle ciljev:
- usklajevanje družbenega razvoja z ohranitvijo naravnih
in z delom pridobljenih vrednot človekovega okolja, smotrno
izkoriščanje naravnih virov in preprečevanje njihove degradacije, reprodukcija obnovljivih virov, zboljševanje procesa
izkoriščanja dela in energetskih virov, nadomeščanje deficitarnih naravnih virov z obnovljivimi in alternativnimi viri;
- določanje elementov skupne politike varstva in zboljševanja človekovega okolja ter izkoriščanja in urejanja prostora
in dogovarjanje o temeljih za določanje meril in prednosti na
posameznih področjih, da bi se strategija varstva in zboljševanja človekovega okolja ter izkoriščanja in urejanja prostora
urejala in uresničevala po enotnem sistemu za vso državo;
- pospeševanje in usklajevanje odnosov politike varstva in
zboljševanje človekovega okolja ter izkoriščanja in urejanja
prostora z elementi družbenega razvoja zaradi sprejemanja
ukrepov na vseh področjih, ki bistveno vplivajo na človekovo
okolje in prostor, t. j. zaradi načrtovanega uresničevanja varstva in zboljševanja človekovega okolja in urejanja prostora
kot sestavnega dela celotnega načrtovanja razvoja;
- posodabljanje, zboljševanje in medsebojno usklajevanje
sedanjih in uvajanje novih manjkajočih ukrepov za varstvo in
zboljševanje človekovega okolja in urejanje prostora - zakonodajnih, ekonomskih, tehničnih, tehnoloških, izobraževalnih
in drugih, sprejemanje programov ukrepov-za saniranje škodljivih posledic sedanjega stanja in sprejemanje ukrepov za
preventivno varstvo in zboljševanje okolja;
- ustvarjanje materialnih možnosti za varstvo in zboljševanje človekovega okolja in urejanje prostora;
zagotavljanje učinkovite družbene in strokovne kontrole
vseh dejavnosti, ki ogrožajo ali utegnejo ogroziti človekovo
okolje in prostor;
usklajevanje varstva in zboljševanje človekovega okolja
in urejanje prostora z zahtevami in potrebami splošne ljudske
obrambe in družbene samozaščite.
4. člen
Da bi politiko varstva in zboljševanje človekovega okolja ter
izkoriščanja in urejanja prostora uskladili z elementi družbenega razvoja, udeleženci dogovora soglašamo, da natančneje
razčlenimo in dosledno uporabljamo naslednje elemente politike varstva in zboljševanja človekovega okolja ter izkoriščanja in urejanja prostora:
- racionalizacijo proizvodnje, prenosa in porabe energije s
postopnim nadomeščanjem konvencionalnih virov energije s
čistejšimi in obnovljivimi viri, z uporabo onesnažujočih goriv,
predvsem v velikih energetskih objektih, ter z ustvarjanjem
možnosti za uporabo prečiščevalnih naprav, zlasti za desulfo63

rizacijo; uporabo čistejših energetskih virov za oskrbo manjših porabnikov na področjih z onesnaženim zrakom, združevanje kotlovnic skupin manjših porabnikov in uvajanje sistemov za izkoriščanje odpadne toplote v termoenergetskih objektih;
- uvajanje sodobnejše tehnologije z boljšim izkoriščanjem
surovin, boljše izkoriščanje sekundarnih surovin iz industrijskega in drugega odpada, spodbujanje proizvodnje izdelkov z
daljšo življenjsko dobo, ki se lahko po uporabi predelajo v
sekundarne surovine ali brez nevarnosti odložijo v okolje;- smotrno izkoriščanje kmetijskega zemljišča, pri čemer je
treba preprečiti, da se spremeni namen kakovostnega kmetijskega zemljišča, razčlenitev in usklajevanje normativov, standardov in ukrepov za uporabo gnojil, pesticidov in drugih
kemičnih agensov, kontrolo onesnaževanja tal, razvoj melioracijskih, antierozijskih in drugih preventivnih ukrepov;
- smotrno izkoriščanje in zagotavljanje reprodukcije
gozdnega sklada ob hitrejšem pogozdovanju goličav in
degradiranih gozdnih površin, zboljševanje vseh družbeno
koristnih funkcij gozdov in njihove biološke kakovosti;
- onemogočanje nekontroliranega širjenja naselij z ukrepi
zemljiške, lokacijske, davčne, investicijske in kreditne politike
ter z večjim izkoriščanjem podzemlja in kontroliranjem vplivov naselij na širši prostor; gradnjo regionalnih sistemov
infrastrukture; spodbujanje razvoja majhnih in srednjih naselij z enakomernejšo disperzijo proizvodnih zmogljivosti in
objektov urbanega standarda po naseljih; zboljševanje življenjskih razmer, predvsem kakovosti vode, zraka in tal, povečevanje zelenih površin v naseljih, zmanjševanje hrupa, zboljševanje komunalne opremljenosti, ustvarjanje urbanih vrednot in vključevanje graditeljske dediščine v sodobno življenje
naselij ter razvijanje stanovanjske kulture;
- zmanjševanje škodljivih vplivov prometa na človekovo
okolje z medsebojnim usklajevanjem vseh oblik prometa, s
funkcionalnim povezovanjem terminalov, izkoriščanjem
goriva, ki ne vsebuje svinca, in sodobnejših tehnologij pogonskih motorjev z boljšim zgorevanjem in emisijo škodljivih
plinov, težkih kovin in hrupa v okviru dovoljenih mej; načrtovanje in projektiranje prometne infrastrukture v prostoru ob
najmanjših škodljivih vplivih na človekovo okolje, pejsaž,
naselja, posebno pa na narodne parke in druge zaščitene
predele; razvijanje novih oblik prometa;
- načrtovanje, graditev in izkoriščanje turističnih zmogljivosti v skladu s politiko varstva naravnih vrednot, pejsažov in
kulturnih spomenikov, z revitalizacijo in izkoriščanjem zgodovinske dediščine urbanih in ruralnih celot, z izkoriščanjem in
varstvom naravnih virov, z zmanjševanjem hrupa na turističnih območjih in odpravo drugih oblik degradacije okolja in
prostora, ki so posledica pretirane koncentracije turističnih
zmogljivosti.
5. člen
Zaradi ohranitve naravnih virov, njihovega smotrnega izkoriščanja in preprečevanja njihove degradacije udeleženci
dogovora soglašamo, da natančneje razčlenimo in dosledno
uporabljamo naslednje elemente politike varstva in zboljševanja človekovega okolja ter izkoriščanja in urejanja prostora;
- zagotavljanje optimalnega izkoriščanja zmogljivosti
naravnega prostora, njegovih virov in z dosedanjo graditvijo
pridobljene družbene in komunalne infrastrukture na podlagi
družbenoekonomskih, prostorskih in urbanističnih načrtov
ter njihovega medsebojnega usklajevanja; razširjanje varstva
in urejanja še nezajetih dobrin naravne dediščine ter učinkovitejše varstvo flore in favne;
- boljše upravljanje in kontrolo vodnega bogastva kot
dobrine splošnega pomena z njegovim povečevanjem in
zboljševanjem; varstvo pred onesnaževanjem površinskih in
podtalnih sladkih voda ter zagotavljanje ustrezne kakovosti
pitne vode, vode za kmetijstvo, industrijo, rekreacijo; varstvo
voda Jadranskega morja pred onesnaževanjem s kopnega in
morja ter jadranskega obalnega območja in otokov pred
nenačrtno in neustrezno graditvijo - glede na pomen Jadranskega morja za razvoj Jugoslavije kot pomorske države, zlasti
pa za razvoj turizma in njegov mednarodni značaj in obveznosti države v zvezi s tem;
- zboljševanje varstva kakovosti zraka, določanje najvišjih
dovoljenih emisij onesnažujočih in nevarnih snovi v zrak v
odvisnosti od naravne zmogljivosti prostora ter predvidevanje
64

ukrepov za saniranje sedanjega stanja in preprečevanje
nadaljnjega onesnaževanja;
- revitalizacijo poškodovanega zemljišča in preprečevanje
nadaljnje degradacije s smotrno in strokovno uporabo kemičnih sredstev v kmetijstvu, s smotrnim gospodarjenjem z gozdovi in pogozdovanjem goličav ter z ustreznim usmerjanjem
procesa urbanizacije.
6. člen
Da bi zmanjšali onesnaževanje okolja, udeleženci dogovora
soglašamo, da natančneje razčlenimo in dosledno uporabljamo zlasti naslednje elemente politike varstva in zboljševanja okolja ter izkoriščanja in urejanja prostora:
- strogo kontrolo in varno uporabo kemičnih izdelkov v
proizvodnji, prometu in porabi; razvoj sistema za kontrolo
prometa in hrambo nevarnih snovi, nevarnih odpadkov in
strupov ter varstvo prebivalstva pred sevanjem, hrupom in
vibracijami; uporabo enotnih načel tretiranja nevarnih odpadkov po postopkih, s katerimi se odpadki, preden se deponirajo, spremenijo v obliko, ki ni nevarna za okolje, ter urejanje
zapuščenih območij, ki jih ogrožajo deponirani nevarni
odpadki; razvoj sistema za prečiščevanje in odvajanje odplak
iz naselij in industrije ter odlaganje usedlin in mulja iz odtočnih jaškov in mestnih naprav;
- zmanjševanje ravni emisije vseh škodljivih snovi iz stacionarnih in premičnih virov onesnaževanja tal, vode in zraka;
- zmanjševanje ravni hrupa in vibracij v naseljih in industrijskih postrojih z izpopolnjevanjem in usklajevanjem predpisov, ki urejajo emisijo hrupa, predpisov pri investicijski
graditvi ter predpisov pri proizvodnji izdelkov in opreme tgr
opreme za varstvo pred hrupom in vibracijami, z učinkovitejšo
kontrolo izvajanja sedanjih predpisov, s progresivno poostritvijo emisijskih norm za vse vire hrupa v skladu z mednarodnimi priporočili, z razvijanjem planskih ukrepov v boju zoper
hrup, vštevši tudi dislokacijo, s komplementarnim razvijanjem
različnih spodbud za zmanjšanje hrupa.
7. člen
Zaradi posodabljanja, zboljševanja in medsebojnega usklajevanja sedanjih ter uvajanja novih manjkajočih ukrepov za
varstvo in zboljševanje človekovega okolja ter urejanje prostora - planskih, zakonodajnih, ekonomskih, tehničnih, izobraževalnih in drugih udeleženci dogovora soglašamo, da
natančneje razčlenimo in dosledno uporabljamo naslednje
elemente politike varstva in zboljševanja človekovega okolja
ter izkoriščanja in urejanja prostora:
- načrtovanje proizvodnje, storitev in graditve naselij v
skladu z zahtevami varstva in zboljševanja človekovega okolja
in urejanja prostora;
- lokacijsko politiko, ki zagotavlja varstvo in zboljševanje
okolja t z razčlenitvijo sistema meril za dovolitev gradnje in
obratovanja objektov, ki lahko bistveno vplivajo na kakovost
človekovega okolja, ob obvezni izdelavi študij o vplivih na
človekovo okolje; uporabo metod za oceno vpliva aktivnosti;
investicij in graditeljstva na človekovo okolje in prostor;
- usklajevanje in spreminjanje norm za kakovost človekovega okolja in prostora v življenjskem in delovnem okolju,
zlasti mejnih vrednosti škodljivih snovi v vodah, zraku in
hrani, ki se vnašajo v organizem, norm in mejnih vrednosti za
dovoljena izpuščanja škodljivih snovi v okolje, standardov za
zaščitno opremo, instrumente in metode;
- zagotavljanje sodobnega sistema spremljanja stanja človekovega okolja in prostora ter sprejemanje ustreznih skupnih kazalnikov za spremljanje tega stanja; uvajanje enotnega
informacijskega sistema o stanju okolja skupaj z vzpostavljanjem katastra onesnaževanja in onesnaženosti, spremljanje
znanja in tehnike za reševanje, cen in učinkov sprejetih ukrepov ipd.;
- usklajevanje izobraževalnih in vzgojnih programov s
potrebami varstva in zboljševanja človekovega okolja in urejanja prostora;
- intenzivnejši razvoj in večjo stopnjo koordinacije znanstvenoraziskovalnega dela na vseh ravneh in njegovo povezovanje z združenim delom pri konkretnem reševanju vprašanj varstva in zboljševanja človekovega okolja ter izkoriščanja in urejanja prostora;
- dogovarjanje in usklajevanje ekonomskih in finančnih
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ukrepov, predvsem pa spodbujanje uporaobe ukrepov za varstvo človekovega okolja s proizvodnjo ustrezne opreme, s
programi urejanja človekovega okolja in prostora, z ugodnejšimi pogoji kreditiranja, z ustrezno davčno in uvozno politiko
itd.;
- vključevanje stroškov za varstvo in zboljševanje človekovega okolja in delovnega okolja v ceno izdelkov in ceno
izkoriščanja naravnih virov;
- solidarnost in organiziranost pri odpravi škodljivih
posledic za človekovo okolje, ki presegajo možnosti subjektov - »onesnaževalcev«, ter v akcidenčnih primerih;
- nepretrgano in objektivno obveščanje javnosti o stđnju
človekovega okolja in odprtih vprašanjih ter o možnostih in
ukrepih za njihovo reševanje;
- nadaljnje razvijanje mednarodnega sodelovanja, zlasti s
sosednimi državami, pri vprašanjih, ki so skupnega pomena,
ter dosledno izpolnjevanje mednarodnih obveznosti, določenih s konvencijami, ki jih je podpisala naša država.
8. člen
Skupščina SFRJ kot udeleženka dogovora prevzema obveznost:
- da bo dala pobudo za sprejetje strategije varstva in
zboljševanja človekovega okolja ter izkoriščanja in urejanja
prostora;
- da bo pri sprejemanju zakonov in drugih predpisov ter
določanju dokumentov o razvoju in ekonomski politiki (družbeni plani) vgrajevala cilje in opredelitve iz tega dogovora in
ustvarjala možnosti za usklajevanje politike človekovega okolja in urejanja prostora z drugimi ustreznimi politikami (kmetijstva, vodnega gospodarstva, energetike, industrije, transporta, turizma, splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite);
~ da bo z ukrepi ekonomske politfke (kreditno-monetarne
politike, davčne politike ipd.) spodbujala proizvodnjo in uporabo tehnologij z malo odpadkov in brez njih, proizvodnjo
naprav za prečiščevanje odpadnih snovi, uvajanje obnovljivih
virov energije, ki ne onesnažujejo okolja;
- da si bo prizadevala, da se stroški za varstvo in zboljše- vanje človekovega okolja vključijo v ceno izdelkov in storitev
ter ceno izkoriščanja naravnih virov na vsem ozemlju države
ter da se sredstva, ki so v načrtih in bilancah namenjena za
varstvo in zboljševanje človekovega okolja, vodijo ločeno in
uporabljajo namensko; da bo del dohodka delovne organizacije, namenjen za varstvo in zboljševanje človekovega okolja,
oproščen davka in da bo osnova za kreditne in druge olajšave;
- da bo zagotovila in pospešila sprejemanje večletnih programov standardizacije in predpisov, ki se izdajajo na podlagi
zakona o standardizaciji, vsebujejo pa elemente, ki vplivajo na
človekovo okolje in urejanje prostora, zlasti na določanje
mejnih vrednosti emisije škodljivih snovi v okolje;
- da bo zagotovila in pospešila medsebojno usklajevanje
in noveliranje sedanjih zveznih, republiških in pokrajinskih
zakonov in predpisov, pomembnih za človekovo okolje in
urejanje prostora ter sprejemanje manjkajočih predpisov, ki
bodo uredili neurejena vprašanja na tem področju (na primer
zrak), ter zagotovila nadaljnje podružbljanje upravljanja
naravnih dobrin splošnega družbenega pomena;
- da bo določila pogoje in način manipuliranja, transporta
in deponiranja jedrskih in drugih nevarnih odpadkov ter lokacijo enotne deponije teh odpadkov za vso državo;
- da bo določila organizacijske in materialne pogoje,
obvezne za vso državo, za učinkovito preventivno varstvo in
reševanje dobrin v akcidentnih primerih, naravnih katastrofah
in vojnih razmerah;
- da bo določila in zagotovila vzpostavitev sistema-nenehnega spremljanja stanja človekovega okolja, izdelavo minimuma enotnih kazalnikov za spremljanje in oceno stanja
človekovega okolja in prostorske ureditve (do leta 1990) ter
redno letno obravnavanje poročil o stanju človekovega okolja
in urejanju prostora v Jugoslaviji s predlogom ukrepov za
njegovo zboljšanje;
- da bo zagotovila izpolnjevanje mednarodnih pogodb in
usklajevanje in dopolnitev domače zakonodaje v skladu s
prevzetimi mednarodnimi obveznostmi na tem področju v
funkciji jugoslovanskih potreb.
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9. člen
Skupščine republik in skupščini avtonomnih pokrajin kot
udeleženke dogovora prevzemajo obveznosti:
- da bodo v okviru splošne razvojne politike odločale o
varstvu in zboljševanju človekovega okolja ter o izkoriščanju
in urejanju prostora kot o sestavnem delu razvoja in zagotovile, da bodo vse temeljne organizacije združenega dela in
njihove asociacije ter družbenopolitične skupnosti dale v
načrtih družbenoekonomskega razvoja, srednjeročnih in dolgoročnih načrtih posebno mesto varstvu in zboljševanju človekovega okolja ter urejanju prostora in zagotovile njihovo
dosledno izvajanje na planski, investicijski in upravni ravni na
podlagi strokovnega preverjanja posledic investicijskih rešitev za okolje in prostor;
- da bodo sprejele programe za varstvo in zboljševanje
človekovega okolja v okviru razvojnih načrtov in ustvarjale
možnosti za njihovo uresničevanje, glede vprašanj, ki so
pomembna za več republik in avtonomnih pokrajin, se bodo
zainteresirane republike in pokrajini dogovorile o združevanju sredstev in njihovi namenski uporabi;
- da bodo s prostorskimi in urbanističnimi načrti in z
ustvarjanjem možnosti za njihovo uresničevanje zagotovile
smotrno izkoriščanje prostora in naravnih virov;
- da bodo z ustreznimi zakoni (o investicijski graditvi,
urbanističnem in prostorskem planiranju) zagotovile obvezno
vključevanje postopka za oceno vpliva razvoja na človekovo
okolje v fazi načrtovanja, investiranja in upravljanja ter
ukrepe, da se neželjene posledice odpravijo;
- da bodo redno (letno) obravnavale poročila o stanju
človekovega okolja in urejanju prostora (v svoji SR in SAP) s
predlogom ukrepov za njegovo zboljšanje;
- da bodo s svojimi predpisi in dogovori zagotovile: (1) da
bodo stroški za varstvo in zboljševanje človekovega okolja se
stavni del investicijskih stroškov oziroma da bodo vključeni v
cene izdelkov in storitev; (2) da bo del dohodka delovne
organizacije, namenjen za varstvo in zboljševanje človekovega okolja, oproščen davka in da bo osnova za kreditne in
druge olajšave;
- da bodo z dogovorom republik in avtonomnih pokrajin
sprejele metodološke osnove za izdelavo prostorskih načrtov
v republikah in avtonomnih pokrajinah in elemente urejanja
prostora, pomembnega za vso državo in mednarodno skupnost (kot so koridorji velike infrastrukture, varstvo Jadrana in
drugi nameni prostora, pomembnega za vso državo);
- da bodo ukrepale za organizacijsko in kadrovsko usposabljanje strokovnih organov, uprave in družbenih teles ter
ustanovile organe za usklajevanje varstva in zboljševanje človekovega okolja na ravni republik in avtonomnih pokrajin;
- da bodo zagotovile uvedbo in redno vodenje katastra
emisije onesnažujočih snovi in katastra kakovosti okolja;
- da bodo preučile sedanje urbanistične in prostorske
načrte s stališča varstva in zboljševanja človekovega okolja
ter zagotovile, da bodo pri sprejemanju novih načrtov varstva
in izboljševanja človekovega okolja njihov integralni del;
- da bodo preučile tudi druge konkretne upravne, ekonomske in tehnološke ukrepe, da bi preprečile degradacijo in
odpravile že nastalo škodo.
10. člen
Zvezna konferenca socialistične zveze delovnega ljudstva
Jugoslavije prevzema obveznost, da bo delovala, da bodo
delovni ljudje, organizirani v Socialistično zvezo delovnega
ljudstva, aktivno sodelovali pri izvajanju dogovora ter da bodo
organi in organizacije Socialistične zveze delovnega ljudstva
na vseh ravneh:
- dajali pobude, spremljali, spodbujali in usklajevali delovanje subjektivnih sil na vseh ravneh za dosledno izvajanje
elementov skupne politike, določene s tem dogovorom;
- dajali pobude za sprejemanje in izvajanje družbenih
dogovorov in samoupravnih sporazumov ter predpisov, s
katerimi bi se zagotovilo dosledno izvajanje tega dogovora in
sprejete politike;
- delovali na določanje in uresničevanje družbenih stališč
o varstvu človekovega okolja in urejanju prostora ter spodbujali združevanje sredstev za varstvo in zboljševanje okolja in
urejanje prostora;
- delovali, da se po samoupravni poti odloča o sredstvih
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za varstvo in zboljševanje človekovega okolja in urejanje
prostora ter o drugih načinih in možnostih za financiranje teh
dejavnosti;
- spodbujali idejno in družbenopolitično in strokovno
aktivnost vseh odgovornih subjektov, družbenih organizacij
in strokovnih združenj zaradi uresničevanja tega dogovora;
- spodbujali delovanje ustreznih subjektov za združevanje
sredstev za graditev naprav za prečiščevanje odpadnih snovi
(trdnih, tekočih in plinastih):
- postavljali vprašanje politične in druge odgovornosti za
neizpolnjevanje obveznosti, prevzetih z družbenimi dogovori,
samoupravnimi sporazumi, načrti in predpisi;
- delovali za zagotavljanje hitrejšega razvoja znanstvenih
in strokovnih raziskovanj na tem področju ter za uporabo
znanstvenih dognanj v praksi;
- prispevali z najširšo družbeno organiziranostjo, množičnim idejno-političnim delom in družbeno akcijo k dviganju
ravni zavesti in boljši obveščenosti javnosti prek sredstev
javnega obveščanja, ki naj bi javnost seznanjala tudi z dogovorjenimi stališči in spremljanjem njihovega uresničevanja.
11. člen
Svet Zveze sindikatov Jugoslavije prevzema obveznost, da
si bo kot udeleženec dogovora prizadeval:
- za razvoj takšnih samoupravnih odnosov, ki bodo razvijali zavest vseh članov o potrebnem zdravem delovnem in
življenjskem okolju;
- za izločanje sredstev iz dohodka, osebno udeležbo pri
prostovoljnem delu ali za druge načine odpravljanja vzrokov
in sanacijo posledic degradacije človekovega okolja;
- za uvajanje sodobnejših tehnologij v proizvodne procese
in vplival na njihovo izbiro;
- da se v vseh delovnih organizacijah organizirata zbiranje
in sortiranje odpadkov kot osnove za sekundarne surovine;
- da se v vseh delovnih organizacijah razvijajo in uporabljajo ukrepi za varstvo pri delu in ukrepi za varstvo in zboljševanje človekovega okolja ter oplemenitenje prostora za delo
in rekreacijo;
- za vključevanje stroškov za varstvo človekovega okolja v
stroške proizvodov in storitev in njihovo namensko uporabo,
12. člen
Gospodarska zbornica Jugoslavije kot udeleženka dogovora prevzema obveznost, da si bo prizadevala:
- za razvoj in uporabo tehnologije z malo odpadkov in
brez njih na bazi domačih virov, za smotrno izkoriščanje
surovin in energije, boljše izkoriščanje sekundarnih surovin;
- za povezovanje proizvajalcev opreme za varstvo okolja
pred onesnaževanjem in drugih organizacij združenega dela
ter predlagala ukrepe ekonomske in davčne politike za spodbujanje razvoja domače opreme;
- za razvoj znanstveno-raziskovalnega dela in inovacijske
dejavnosti na področju varstva človekovega okolja in skupno
uporabo rezultatov dela v sodelovanju z drugimi udeleženci;
- da se s samoupravnimi sporazumi in samoupravnimi
splošnimi akti organizacij združenega dela in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti konkretizirajo skupni temelji
politike, določene s tem dogovorom;
- da projektantske in proizvodne organizacije združenega
dela ukrepajo za izbiro in proizvodnjo sistemov za prečiščevanje trdnih, tekočih in plinastih odpadkov, da bi se zboljšala
sedanja in osvojila nova proizvodnja teh naprav na bazi
domače tehnologije;
- za ekonomske in druge spodbude varstva človekovega
okolja (spodbujanje proizvodnje in uporabe naprav, ki ne
povzročajo hrupa, ne onesnažujejo okolja ipd.).
13. člen
Stalna konferenca mest in občin Jugoslavije kot udeleženka dogovora prevzema obveznost, da si bo prizadevala:
- da se v mestih in občinah kot temeljnih nosilcih varstva
človekovega okolja določijo programi za varstvo in zboljševanje okolja, ki bodo temeljili na programih temeljnih organizacij združenega dela in krajevnih skupnosti ter reševali
bistvena življenjska vprašanja v temeljnih življenjskih skupnostih, zlasti glede higiene naselij, razvoja in vzdrževanja zelenic;
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- da se z razvojnimi načrti in programi določijo stalni viri
in višina sredstev za varstvo človekovega okolja in urejanje
prostora;
- da se uporabljajo enotni tehnični in drugi normativi,
norme za kakovost in standardi, pomembni za človekovo
okolje in urejanje prostora;
- da se določijo in uporabljajo enotna merila za uporabo
mestne rente za urejanje naselij in zboljševanje človekovega
okolja;
- da se v občinah in mestih ukrepa za smotrno izkoriščanje mestnega oziroma stavbnega zemljišča ter preprečujeta
nenačrtna graditev in spreminjanje kmetijskega obdelovalnega zemljišča v stavbno zemljišče;
- da se v občinah posveti posebna pozornost varstvu voda
in da se pri načrtovanju razvoja onemogoči, da se z graditvijo
novih zmogljivosti in izbiro tehnologije še nadalje onesnažujejo vode, ter da se sprejmejo sanacijski ukrepi za odpravo
obstoječih onesnažitev;
- da se sprejemajo predpisi in samoupravni sporazumi za
reševanje problemov človekovega okolja in urejanja prostora,
ki se nanašajo na več občin ali mest.
14. člen
Udeleženci dogovora soglašamo, da se merila za operacionalizacijo elementov skupne politike in njihovo spreminjanje
v zakonodajne, planske, upravne in druge ukrepe sukcesivno
razčlenjujejo in da so, ko jih sprejmejo vsi udeleženci dogovora, njegov sestavni del. S stališča varstva in izboljševanje
človekovega okolja in urejanja prostora bomo obdelali zlasti:
- merila za vrednotenje družbeno-ekonomskega razvoja
(tehnološkega, urbanega, razvoja energetike, industrije, prometa, turizma, kmetijstva, gozdarstva, vodnega gospodarstva
itd.) s stališča človekovega okolja;
- merila za smotrno izkoriščanje in urejevanje prostora,
zlasti pa kmetijskega, gozdnega in stavbnega zemljišča;
- merila za izkoriščanje mineralnih in energetskih virov;
- merila za izkoriščanje voda, varstvo in izboljševanje
kakovosti voda (kopenskih in morja) ter graditev novih zmogljivosti in izbiro tehnologij zaradi smotrnega izkoriščanja in
ohranjevanja kakovosti voda;
- merila za izkoriščanje zraka;
- merila za varstvo in urejanje naravne in graditeljske
dediščine;
- merila za ravnanje z odpadki in njihovo deponiranje;
- merila za varstvo pred hrupom in vibracijami;
- merila za varstvo človekovega zdravja in kakovosti hrane
ter drugih izdelkov, ki so življenjskega pomena za zdravje;
- merila za varstvo pred radiacijo;
- merila za oceno objektov, ki škodljivo vplivajo na človekovo okolje, oziroma za katere je potrebno izdelati študije o
vplivu na človekovo okolje.
Udeleženci dogovora soglašamo, da v okviru skupnih
delovnih načrtov in programov (kratkoročnih, srednjeročnih
in dolgoročnih) določimo metodologijo, prednosti, dinamiko
in način izdelave načel in meril iz tega člena dogovora.
Udeleženci dogovora soglašamo, da izdelamo svoje programe in predvidimo izdelavo skupnih medrepubliških konkretnih programov za posamezna področja (na primer: varstvo pred onesnaževanjem voda porečij Save in Donave in
porečja Jadranskega morja itd ).
Zaradi izdaje, razčlenitve, sprejetja, razvoja in uporabe
meril udeleženci dogovora prevzemamo obveznost, da bomo
glede na mednarodne obveznosti in standarde industrijskih
držav enotno izdelali in sprejeli osnovna tehnična merila kot
minimum obveznosti vseh republik in avtonomnih pokrajin.
Udeleženci dogovora prevzemamo obveznost, da zagotavljamo trajne vire sredstev za zboljšanje in izdelavo meril (iz
skladov in programov raziskovalnih skupnosti, aktivnosti
resorjev, iz kazni za spodkopavanje človekovega okolja, združevanje sredstev družbenopolitičnih skupnosti in gospodarstva itd.).
Načrt sredstev se sprejme skupaj s kratkoročnimi, srednjeročnimi in dolgoročnimi načrti in programi.
15. člen
Udeleženci dogovora soglašamo, da se za spremljanje izvajanja dogovora in vzajemno obveščanje o ukrepanju in deloporočevalec

vanju v skladu s tem dogovorom ustanovi odbor za spremljanje izvajanja dogovora ter spremljanje in spodbujanje izdelave meril iz 15. člena tega dogovora.
Skupščina SFR Jugoslavije, skupščine republik in skupščini avtonomnih pokrajin, .Zvezna konferenca Socialistične
zveze delovnega ljudstva Jugoslavije, svet Zveze sindikatov
Jugoslavije, Gospodarska zbornica Jugoslavije in Stalna konfrenca mest in občin Jugoslavije delegirajo v odbor po enega
predstavnika in njegovega namestnika.
16. člen
Udeleženci dogovora soglašamo, da odbor za spremljanje
izvajanja dogovora obravnava po potrebi, najmanj pa enkrat
na leto, stanje, pojave in probleme ter daje pobude za ukrepanje in delovanje pri izvajanju dogovora, pojasnila in razlage
določb dogovora ter opravlja druge zadeve, ki mu jih zaupajo
udeleženci dogovora.
Udeleženci dogovora prevzemamo obveznosti, da bomo
odboru za spremljanje izvajanja dogovora pošiljali podatke in
obvestila, ki jih potrebuje za spremljanje izvajanja dogovora.
Odbor za spremljanje izvajanja dogovora ustanovi delovne
skupine za posamezne naloge, ki jih sestavljajo ugledni strokovni in znanstveni delavci s tega področja; le-te morajo pri
svojem delu upoštevati sodobne mednarodne izkušnje.
17. člen
Udeleženci dogovora soglašamo, da pogoje za delo odbora
za spremljanje izvajanja dogovora zagotovi Koordinacijski
odbor za človekovo okolje, prostorsko ureditev ter stanovanjske in komunalne zadeve.
18. člen
Udeleženci dogovora soglašamo, da pobudo za spremembe in dopolnitve dogovora lahko da vsak njegov udeleženec. Dogovor se spremeni in dopolni po istem postopku, po
katerem je bil sprejet.
Udeleženci dogovora soglašamo, da se pobuda iz prvega
odstavka tega člena pošlje odboru za spremljanje izvajanja
dogovora, ki jo mora s svojim mnenjem poslati drugim udeležencem dogovora najpozneje v 30 dneh od dneva, ko mu je
bila poslana.

I. PRAVNA PODLAGA ZA SKLENITEV
DRUŽBENEGA DOGOVORA
Pravna podlaga za sklenitev družbenega dogovora sta 124.
člen ustave SFRJ, ki ureja, da organizacije združenega dela,
zbornice in druga splošna združenja, samoupravne interesne
skupnosti, organi družbenopolitične skupnosti, sindikati in
druge družbenopolitične in družbene organizacije zagotavljajo in usklajujejo samoupravno urejanje družbenoekonomskih in drugih odnosov, ki so širšega skupnega pomena za
udeležence dogovora ali splošnega družbenega pomena, in
579. člen zakona o združenem delu, ki natančneje določa
področje, urejeno s tem pravnim aktom.
Družbeni dogovor o elementih skupne politike in temeljih
za določanje meril za varstvo in zboljševanje človekovega
okolja in urejanje prostora bi zajel varstvo in zboljševanje
čovekovega okolja, ki sta pomembna za vso državo in mednarodno skupnost in ju v skladu z 281. členom ustave SFRJ (10.
točka) federacija ureja prek zveznih organov.
Družbeni dogovor o elementih skupne politike in temeljih
za določanje meril za varstvo in zboljševanje človekoega
okolja in urejanje prostora mora zagotoviti izvajanje (uresničevanje) 85. člena ustave SFRJ, ki določa, da so zemljišča,
gozdovi, vode, vodotoki, morje in morska obala, rude in druga
naravna bogastva, dobrine v splošni rabi ter nepremičnine in
druge stvari posebnega kulturnega in zgodovinskega pomena
kot dobrine splošnega pomena pod posebnim varstvom, ter
86. člena, po katerem se le-te izkoriščajo na način in pod
pogoji, ki so predpisani z zakonom in zagotavljajo njihovo
smotrno izkoriščanje in druge splošne interese.
poročevalec

19. člen
Udeleženci dogovora prevzemamo obveznost, da bomo
najpozneje v dveh letih od začetka uporabe tega dogovora
analizirali učinke njegove uporabe in na podlagi te analize
predlagali morebitne spremembe in dopolnitve.
20. člen
Dogovor je sklenjen, ko ga sprejmejo njegovi udeleženci in
podpišejo njihovi pooblaščeni predstavniki.
Dogovor začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SFRJ.
ZA SKUPSCINO SFR JUGOSLAVIJE:
ZA SKUPŠČINO SR BOSNE
IN HERCEGOVINE:
ZA SKUPŠČINO ČRNE GORE:
ZA SABOR SR HRVATSKE:
ZA SOBRANJE SR MAKEDONIJE:
ZA SKUPŠČINO SR SLOVENIJE:
ZA SKUPŠČINO SR SRBIJE:
ZA SKUPŠČINO SAP KOSOVO:
ZA SKUPŠČINO SAP VOJVODINE:
ZA ZVEZNO KONFERENCO SOCIALISTIČNE ZVEZE DELOVNEGA LJUDSTVA JUGOSLAVIJE:
ZA SVET ZVEZE SINDIKATOV
JUGOSLAVIJE:
ZA GOSPODARSKO ZBORNICO JUGOSLAVIJE:
ZA STALNO KONFERENCO MEST
IN OBČIN JUGOSLAVIJE
Beograd,

——

II. OCENA STANJA NA PODROČJU, KI GA UREJA
DRUŽBENI DOGOVOR
Problematika človekovega okolja je ena izmed najbolj perečih tem sveta, v katerem živimo, ne glede na družbeno ureditev in stopnjo razvoja.
Jugoslavija sodi med države, ki so v relativno kratkem času
dosegle ogromen napredek pri razvoju. Kvantitativno so spremenjeni družbeni odnosi, gospodarski tokovi in kulturni
okviri. Od leta 1948 do leta 1981 je več kot šest milijonov
prebivalcev zapustilo kmetijstvo, mestno prebivalstvo se je
več kot podvojilo, industrijska proizvodnja se je povečala za
več kot 12 krat, proizvodne zmogljivosti elektrarn pa so se
povečevale po stopnji 10,5% itd.
Vse te spremembe pri razvoju so bistveno spreminjale tudi
človekovo okolje in prostor. Veliko bolj so se uporabljali
naravni in energetski viri, povečevale zgrajene in zmanjševale
kmetijske in gozdne površine. Obdelovalne površine so se
zmanjšale za približno 10%, s prvo, drugo in tretjo stopnjo
erozije je bilo zajetih 54% ozemlja, posek gozdov se je leta
1981 približal letnemu prirastku, kakovost vode je vse slabša
in se zmanjšujejo njene razpoložljive rezerve, letno se v zrak
izpusti več kot 800.000 ton žveplovega dioksida itd.
Očitno je, da sta gospodarska ekspanzija in degradacija
okolja v medsebojni odvisnosti in da je pogosto težko ločiti
pozitivne od negativnih učinkov, toliko prej, ker so negativni
učinki zaradi degradacije okolja večkrat daljnosežni, pozitivne učinke gospodarskega razvoja pa je mogoče ugotoviti v
precej krajšem obdobju.
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Politiko varstva in zboljševanja človekovega okolja in urejanja prostora v Jugoslaviji urejajo številni dokumenti v obliki
vrste parcialnih ciljev in opredelitev na vseh ravneh - od
temeljne organizacije združenega dela prek krajevne skupnosti, občine, republike in avtonomne pokrajine do federacije.
Manjka pa celovito obravnavanje človekovega okolja in urejanja prostora in niso zmeraj očitne medsebojne odvisnosti
posameznih ali panožnih ciljev in celote.
Zakonodajno urejanje človekovega okolja je predvsem v
pristojnosti republik in avtonomnih pokrajin, federacija pa
ureja vprašanja, ki so pomembna za vso državo in mednarodno skupnost. Pri tem se velike pravice in obveznosti prenašajo na občino, v kateri se zadovoljujejo splošne, skupne in
posamične potrebe in neposredno urejajo odnosi v človekovem okolju. Človekovo okolje v Jugoslaviji ureja več kot 300
zveznih, republiških in pokrajinskih zakonov in predpisov,
mednarodne pogodbe in konvencije, na tisoče odlokov, ki so
jih izdale občine. Problem pa je v tem, da posamezne rešitve v
različnih predpisih niso medseboj usklajene, da so velike
razlike pri urejanju enakih vprašanj in problemov v posameznih republikah in avtonomnih pokrajinah, pa celo znotraj ene
republike, da so odnosi do okolja izraženi v sektorski obliki in
da niso dovolj operacionalizirane ustavne opredelitve.
III. NAMEN, KI GA ŽELIMO DOSEČI, IN RAZLOGI
ZA SKLENITEV DRUŽBENEGA DOGOVORA
Namen družbenega dogovora o elementih skupne politike
in temeljih za določanje meril za varstvo in zboljševanje človekovega okolja in urejanje prostora je:
- da na področju politike zagotovi premostitev sedanjih
slabosti in napak ter prispeva k določitvi skupnega temelja za
usklajevanje ciljev, ukrepov in dejavnosti v vsej državi in na
mednarodnem področju, ter za sprejetje konkretnih upravnih,
ekonomskih in tehnoloških ukrepov za varstvo okolja in urejanje prostora in sicer z združevanjem in usklajevanjem sedanjih elementov politike okolja, opredeljenih v uradnih dokumentih, in izdelavo novih dokumentov v skladu s politiko
dolgoročnega ekonomskega razvoja;
- da na področju zakonodaje zagotovi usklajevanje in izenačevanje sedanjih meril, njihovo posodabljanje ter sprejemanje novih, na katerih bodo temeljili predpisi, norme in
ukrepi republik, avtonomnih pokrajin in federacije za varstvo
vode, zraka in tal pred nadaljnjim onesnaževanjem in degradacijo ter za saniranje in odpravo sedanjih škod in njihovih
vzrokov, da preventivno ukrepa za ohranitev narave in prostora, zlasti v urbanih in industrijskih središčih in aglomeracijah ter njihovem okolju, da bi bilo omogočeno izvajanje mednarodnih konvencij.
Dogovor obdeluje elemente politike varstva in zboljševanja
človekovega okolja in urejanja prostora ter obveznosti udeležencev dogovora, da se elementi skupne politike uresničijo;
določa temelje in inicira izdelavo meril, ki bi se uporabila za
operacionalizacijo elementov skupne politike in za njihovo
spreminjanje v sredstva in ukrepe za uresničevanje politike
varstva in zboljševanja človekovega okolja in urejanja prostora, ter način njihove izdelave.
Pričakujemo, da bo ta dogovor prispeval k zagotavljanju
enakih pravic do zdravega življenja, ohranitvi kakovosti človekovega okolja v vsej državi in doseganju enakih pogojev za
gospodarjenje v skladu s pogoji in vrednotami okolja.
Med delom je bil navzoč dvom, ali v naslovu dogovora
pustiti »in urejanje prostora■< - iz strahu pred ekostranskim
pristopom k reševanju tega vprašanja. Večina udeležencev pa
je bila za to, da se naslov ne spremeni.
IV. TEMELJNA NAČELA, NA KATERIH TEMELJI
SKLENITEV DRUŽBENEGA DOGOVORA

Pri sklenitvi družbenega dogovora o elementih skupne politike in temeljih za določanje meril za varstvo in zboljševanje
človekovega okolja in urejanje prostora, smo med drugimi
izhajali iz naslednjih načel: ohranitev in zboljševanje človekovega okolja je ustavna obveznost v naši družbi (87. člen
ustave SFRJ): odločanje o varstvu in zboljševanju človekovega okolja je postavljeno kot integralni del družbenega razvoja in kot eden izmed elementov dolgoročne ekonomske
stabilizacije: udeležba Jugoslavije v mednarodni delitvi dela
in številne mednarodne obveznosti terjajo širše obravnavanje
vprašanj človekovega okolja izven lokalnih pa tudi nacionalnih meja; kompleksnost snovi in zapletenost vprašanj zahtevata integralni pristop, dogovarjanje in sinhronizirano delovanje vseh družbenih subjektov - od temeljnih organizacij
združenega dela do organov federacije; treba je pokriti vso
snov ne glede na raven, za katero so elementi politike in
merila relevatni.
Elementi skupne politike za varstvo in zboljševanje človekovega okolja in urejanje prostora naj bi omogočali rešitev
ugotovljenih problemov oziroma naj bi se spremenili v
upravne, ekonomske in tehnološke ukrepe. Pričakujemo, da
bodo merila, ki jih inicira dogovor, spodbudila izdelavo planskih in normativnih ukrepov, da bi tako preprečili degradacijo
človekovega okolja, predvideli maksimalno dovoljene emisije
in imisije, koncentracijo in izpostavljenost negativnim vplivom na človekovo okolje in samega človeka ter s konkretnimi
upravnimi, ekonomskimi in tehnološkimi ukrepi zagotovili
zboljšanje že degradiranega človekovega okolja.
V. UDELEŽENCI PRI SKLENITVI DRUŽBENEGA
DOGOVORA
Glede na ustavno podlago in sklepe Zveznega zbora Skupščine SFRJ (s 35. seje z dne 12. decembra 1984) ter sklepe
Zveznega zbora Skupščine SFR Jugoslavije, ki se nanašajo na
družbene dogovore (Uradni list SFRJ št. 47/79), so udeleženke
tega družbenega dogovora Skupščina SFR Jugoslavije ter
skupščine republik in skupščini avtonomnih pokrajin, ker
dogovor določa politiko človekovega okolja, ki je širšega
skupnega pomena za udeležence pri njegovi sklenitvi.
Zaradi pomena vprašanj, ki jih ureja ta družbeni dogovor,
so udeleženci dogovora tudi Zvezna konferenca Socialistične
zveze delovnega ljudstva Jugoslavije (ki bo spodbujala in
organizirala družbeno aktivnost za uresničevanje tega dogovora), Svet zveze sindikatov Jugoslavije (ki bo spodbujal svoje
organizacije in člane v delovnih organizacijah), Gospodarska
zbornica Jugoslavije (ki bo. spodbujala in usklajevala aktivnosti organizacij združenega dela pri izvajanju družbenega
dogovora) in Stalna konferenca mest in občin Jugoslavije (ki
bo intenzivirala dejavnosti na področju občin in mest). Možno
je, da k temu družbenemu dogovoru pristopijo tudi drugi
zainteresirani organi in organizacije.
VI. VSEBINA DOGOVORA
Glede na ustavno podlago določajo udeleženci dogovora v
prvem členu predmet dogovora. V 2. členu je opredeljen
pristop (načela, na katerih temelji dogovor), v 3. členu pa so
natančneje določeni cilji, ki jih želimo doseči.
4., 5., 6. in 7. člen razčlenjujejo elemente politike varstva in
zboljševanja človekovega okolja ter izkoriščanje in urejanje
prostora, ki naj bi zagotovili uresničevanje ciljev iz 3. člena
dogovora.
8., 9., 10., 11., 12., 13. in 14. člen obdeljujejo obveznosti
udeležencev dogovora.
V15. členu je podan okvir za izdelavo meril, s katerimi naj bi
se zagotovila operacionalizacija dogovorjene politike.
16., 17., 18., 19. in 20. člen se nanašajo na izvajanje dogovora.

MNENJE
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o osnutku družbenega dogovora o
elementih skupne politike in temeljih za določanje meril za varstvo in izboljšanje
človekovega okolja in urejanje prostora
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se zaveda nujnosti
ukrepanja za zaustavitev onesnaževanja človekovega okolja v
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SFR Jugoslaviji, ki ima daljnosežne posledice za narodno
gospodarstvo in za splošno zdravstveno stanje prebivalstva. S
poročevalec

tega stališča pozdravlja dogovarjanje v SFR Jugoslaviji za
skupno reševanje problematike varstva okolja in za določanje
nalog na tem področju. Obenem pa ugotavlja da je večina
halog, ki jih predvideva osnutek družbenega dogovora, že
vključenih v planske dokumente SR Slovenije, predvsem v
dogovor o temeljih družbenega plana za obdobje 1986 -1990.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije prav tako ugotavlja, da
predložena vsebina družbenega dogovora ne ustreza njegovi
ustavno določeni funkciji, ker predmet družbenega dogovora
ne morejo biti obveznosti republik in avtonomnih pokrajin,
občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti. Varstvo
bivalnega okolja in urejanje prostora se urejata z zakoni in
drugimi predpisi republik in avtonomnih pokrajin ter s-plani
družbenopolitičnih skupnosti, na kar je Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije že opozoril v mnenju o predlogu za sklenitev
družbenega dogovora o elementih skupne politike in o merilih za varstvo človekovega okolja (ter prostorsko ureditev), št.
630-07/84 z dne 28/03-1986.
K besedilu družbenega dogovora ima Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naslednje pripombe in predloge:
- Družbeni dogovor naj se nanaša le na varstvo okolja.
Urejanje prostora, ki je po Ustavi v pristojnosti republik in
avtonomnih pokrajin, naj se v dogovor vključi le toliko, kolikor
je pogoj za izvajanje politike varstva okolja. Izhajati je namreč
treba iz ugotovitve, da s smotrnim gospodarjenjem s prostorom, z ustrezno razporeditvijo dejavnosti v prostoru ter s
smotrnim gospodarjenjem z dobrinami splošnega pomena

J
lahko bistveno vplivamo tudi na zmanjšanje ekološke obremenjenosti okolja. Skupni elementi urejanja prostora v Jugoslaviji (medrepubliški vodotoki, železniške povezave itd.) naj
se ustrezno obravnavajo v zveznih zakonskih in planskih
aktih.
V družbenem dogovoru naj se oblikujejo zahteve po
minimalnih skupnih merilih in normativih za varovanje vseh
vidikov človekovega okolja, stvar republik pa je, da v skladu s
svojimi potrebami na svojem ozemlju predpišejo strožja
merila, če to narekujejo specifične potrebe. Skupna merila so
pogoj za enakovredne pogoje gospodarjenja delovnih organizacij ob načelu, da le-te same skrbijo za varovanje okolja.
- Iz besedila družbenega dogovora je treba izpustiti opredelitve, ki se nanašajo na solidarnost in davčne olajšave, ker
to že načelno in konkretno opredeljujejo drugi zvezni predpisi.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije hkrati predlaga, naj se
sedanje obširno besedilo skrajša in omeji na bistvene elemente, da bo tako bolj pregledno in učinkovito.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini SR
Slovenije, naj osnutek družbenega dogovora o elementih
skupne politike in temeljih za določanje meril za varstvo in
izboljšanje človekovega okolja in urejanje prostora podpre,
ne glede na splošno pripombo o neustreznosti oblike družbenega dogovora, če se bodo z njegovo vsebino strinjale druge
republike in avtonomni pokrajini.

POROČILO
o stanovanjskem
Sloveniji

gospodarstvu

(ESA-84)~

Izvršni Svet Skupščine SR Slovenije je na 14. seji dne 30.
7. 1986 obravnaval:
- POROČILO O STANOVANJSKEM GOSPODARSTVU V
SR SLOVENIJI,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 222. člena
poslovnika Skupščine SR Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85.
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
in na podlagi 220. in 221 člena poslovnika Skupščine SR
1. Uvod
Skupščina SR Slovenije je na zasedanjih zborov dne 26. 1.
1981 sprejela zakon o stanovanjskem gospodarstvu (Uradni
list SRS, št. 3/81, 34/83, 24'85 in 1/86). Z njim so bili določeni
temelji stanovanjske politike v SR Sloveniji, ki so izhajali iz
stališč sklepov in priporočil Skupščine SR Slovenije za nadaljnji razvoj družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem
gospodarstvu (Uradni list SRS. št. 35/79). S tem je bila dana
podlaga za urejanje samoupravnih družbenoekonomskih
odnosov pri graditvi stanovanj, pri gospodarjenju s stanovanji
in stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini, pri zagotavljanju
vzajemnosti in solidarnosti pri pridobivanju in uporabi stanovanja ter varstvu stanovanjskega in bivalnega okolja.
Poročilo o izvajanju zakona je Skupščina SR Slovenije
obravnavala na sejah Zbora združenega defa in Zbora občin
dne 28. septembra 1983 ter ga sprejela. Podprla je ugotovitve,
sklepe in priporočila Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
pri tem pa sprejela sklep, da kljub ugotovitvi, da se zakon v
nekaterih temeljnih rešitvah prepočasi ali sploh ne uveljavlja,
ni razlogov za spreminjanje zakona glede temeljnih usmeritev, pač pa je treba zastaviti bolj odločno akcijo za njegovo
uveljavljanje.
V skladu z ugotovitvami, sklepi in priporočili Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije so bile izvedene številne aktivnosti. Spremenjen in dopolnjen je bil zakon o stanovanjskih
razmerjih (Uradni list §RS, št 14/84) in zakon o stanovanjporočevalec
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Slovenije določil, da ■bodo kot njegovi predstavniki pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Tomaž VUGA, član Izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora,
- Maver JERKIČ, namestnik predsednika Republiškega
komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora,
- Ladislav HORVAT, pomočnik predsednika Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora.
skem gospodarstvu (Uradni list, št. 1/86). Spremembe in
dopolnitve zakonov so bile tehnično operativne narave in niso
posegale v temeljne usmeritve zakonov.
Skupščina SR Slovenije je ob obravnavi zadnje spremembe
in dopolnitve zakona o stanovanjskem gospodarstvu dne 25.
12. 1985 ocenila, da se razvoj samoupravnih družbeno ekonomskih odnosov na področju stanovanjskega gospodarstva
ne uresničuje v skladu s sprejetimi sklepi, stališči in cilji, zato
je potrebno izdelati celovito poročilo o stanovanjskem gospodarstvu, v katerem se analizira izvajanje zakona o stanovanjskem gospodarstvu, zakona o stanovanjskih razmerjih,
zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v
družbeni lastnini, zvezni družbeni dogovor o skupnih elementih stanovanjske in komunalne politike in izvajanje dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije v stanovanjskem in
komunalnem gospodarstvu.
Na podlagi teh napotkov je v pričujočem poročilu prikazan
razkorak med sprejetimi dokumenti in prakso na področju
planiranja, stanovanjeke graditve, zagotavljanja sredstev vzajemnosti ih solidarnosti, samoupravne organiziranosti,
gospodarjenje s stanovanjskimi hišami in stanovanji v družbeni lastnini, urejanju stanovanjskih razmerij ter pravnolastninska razmerja pri uporabi in v prometu s stanovanjskimi
hišami in stanovanji v družbeni lastnini.
Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije, Splošno združenje komunalnega in stanovanjskega gospodarstva, SDK Centrala za Slovenijo, Zavod SR Slovenije za statistiko, Ljubljan69

ska banka združena banka, Temeljna sodišča v SR Sloveniji,
Sodišče združenega dela v SR Sloveniji in v Ljubljani ter
nekateri republiški in občinski upravni organi.
Poročilo je pripravljeno tudi ob opoštevanju ocen in izhodišč problemskih konferenc pri CK ZKS ter številnih drugih
obravnavah v okviru družbenopolitičnih organizacij na nivoju
republike in zveze, predvsem pa obravnav v okviru Koordinacijskega odbora za uresničevanje stanovanjske politike pri
Predsedstvu RK SZDL, ocene analiz uresničevanja samoupravnih družbenoekonomskih odnosov na področju stanovanjskega gospodarstva,
V poročilu so upoštevane tudi ocene kritične analize delovanja političnega sistema socialističnega samoupravljanja in
stališča ter sklepi Skupščine SR Slovenije v zvezi z uresničevanjem družbenoekonomskih odnosov in samoupravne organiziranosti v samoupravnih interesnih skupnostih materialne
proizvodnje. .
Namen poročila je, da na podlagi kritične ocene uresničevanja družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu vzpodbudi poglobljeno razpravo o izvajanju sprejete
stanovanjske politike v SR Sloveniji in nakaže smeri ter
načine nadaljnjega dograjevanja in razvoja celovitih družbenoekonomskih odnosov na področju stanovanjskega gospodarstva, zlasti na področju planiranja, graditve in gospodarjenja s stanovanjskimi hišami in stanovanji v družbeni lastnini,
vzajemnosti in solidarnosti v stanovanjskem gospodarstvu ter
reševanje stanovanjskih vprašanj oz. urejanje stanovanjskih
razmerij. Posebno pozornost v obravnavi zahteva tudi samoupravna organiziranost in uresničevanje samoupravnih pravic
na področju stanovanjskega gospodarstva ter družbeni nadzor pri smotrnem gospodarjenju z družbeno lastnino.
2. Analiza stanja
2.1. Planiranje v stanovanjskem gospodarstvu
V skladu s sistemom družbenega planiranja delavci, delovni
ljudje in občani zavestno in organizirano usklajujejo odnose v
„družbeni reprodukciji ter usmerjajo gospodarski, socialni in
prostorski razvoj, upoštevajoč skupne interese in cilje vseh
udeležencev planiranja. Na podlagi tega izhodišča po zakonu
o stanovanjskem gospodarstvu so temeljni nosilci planiranja
na področju stanovanjskega gospodarstva delavci v organizacijah združenega dela, delovni ljudje in občani v krajevni
skupnosti in stanovalci v skupnosti stanovalcev.
V samoupravni stanovanjski skupnosti udeleženci oblikujejo, soočajo, usklajujejo in dogovorno določajo osebne in
skupne potrebe, splošni družbeni interes pa se oblikuje z
dogovorom o temeljih planov družbeno politične skupnosti.
Glede na navedeno je nujno oblikovati metode izdelave in
sprejemanja, ki ustrezajo pomenu, ter zagotoviti mehanizme
najširšega sodelovanja delovnih ljudi in občanov pri njihovem
sprejemanju. Za realizacijo te zahteve je pogoj dober informacijski sistem in sistem financiranja ter njihovo dobro funkcioniranje.
Značilnosti planiranja na področju stanovanjskega gospodarstva od leta 1980 naprej so naslednje:
1. Planski dokumenti za srednjeročno obdobje 1981 -85 so
se prvič sprejemali po demokratični samoupravni poti, kot jo
določa republiški zakon o sistemu družbenega planiranja in o
družbenem planu SR Slovenije.
2. Dosežen je pomemben napredek v družbeno ekonomski
kakovosti in vsebini srednjeročnih planskih aktov.
Kljub navedenemu pa se je stanovanjsko gospodarstvo na
področju planiranja srečevalo z vrsto pomanjkljivosti:
- premalo je bilo upoštevano, da je priprava planskih
dokumentov zahtevno strokovno in samoupravno delo;
- posamezni nosilci planiranja so preveč posploševali
širše usmeritve in planske cilje, namesto, da bi izhajali iz
konkretnih potreb in možnosti ob tem pa kritično izpostavili in
obravnavali odprta vprašanja, ki jih v planskih dokumentih
niso mogli upoštevati oz. zajeti;
- Samoupravni sporazumi o temeljih planov stanovanjskih
skupnosti v večini primerov niso bili usklajeni z planskimi
dokumenti političnih skupnosti in ostalih dejavnikov, ki sodelujejo v procesu stanovanjske graditve. Nujno vsebinsko
usklajevanje v.večini primerov ni bilo opravljeno niti do konca
srednjeročnega obdobja 1981-85;
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- Samoupravni sporazumi o temeljih plana stanovanjskih
skupnosti za obdobje 1981-85 so bili sprejeti pred sprejemom zakona o stanovanjskem gospodarstvu in metodologije
za oblikovanje elementov za samoupravno sporazumevanje o
temeljih planov stanovanjskega gospodarstva. Glede na
časovni zamik v teh planskih dokumentih, niso bila ustrezno
urejena vsa vprašanja, ki jih zakon in metodologija na novo
urejata. Na tem področju tudi v naslednjih letih niso bile
odpravljene vse pomanjkljivosti, čeprav so vse stanovanjske
skupnosti v obdobju 1981-85 sprejemale anekse k samoupravnim sporazumom o temeljih planov (večinoma zaradi
■spreminjanja obsega stanovanjske gradnje);
- ob pomanjkljivosti planiranja pri temeljnih nosilcih planiranja in pri stanovanjskih skupnostih se je stanovanjsko
gospodarstvo soočilo z pomanjkljivostmi v planskih dokumentih občin predvsem pri prostorskih sestavinah družbenih
planov zaradi neustreznih strokovnih podlag in neurejene
prostorske izvedbene dokumentacije.
Stavbna zemljišča v preteklem srednjeročnem obdobju še
niso bila poglaviten omejitveni faktor v dinamiki ali obsegu
stanovanjske graditve razen nekaterih izjem, že v letu 1986 pa
se problematika v zvezi s stavbnimi zemljišči zaostruje, ker so
stavbna zemljišča, ki so bila na zalogi, izkoriščena, pridobivanje in urejanje stavbnih zemljišč v naprej pa je odvisno oz.
pogojeno z ustrezno ali neustrezno opredelitvijo prostorskih
sestavin dolgoročnih in srednjeročnih planov občin ter izdelavo in sprejemom prostorskih izvedbenih aktov. Zastoj pri
planiranju bo negativno vplival tudi na prostorske rešitve in
kontinuiteto gradnje, preti pa tudi nevarnost ponovnega
povečanja nedovoljene gradnje v zasebnem sektorju.
Pri presoji ustreznosti prostorskih sestavin dolgoročnih
planov občin medresorska komisija za usklajevanje planov v
skladu z 49. in 50. členom zakona o urejanju prostora ugotavlja v zvezi z razvojem stanovanjskega gospodarstva predvsem
naslednje pomanjkljivosti:
- usmeritve za razvoj dejavnosti v prostoru so izražene
preveč splošno, kar še zlasti velja za poselitev ter omrežja
naselij, varovanje in razvoj naravne in kulturne dediščine.
- zasnove organizacije dejavnosti v prostoru so prav tako
preveč splošne, ker še zlasti velja za obravnavo sistema naselij, ki so mnogokrat omejene le na omrežje pomembnejših
(centralnih) naselij v občinah;
- zasnove namenske rabe prostora večinoma niso prikazane v skladu z obveznimi enotnimi kazalci. Niso opredeljena
ureditvena območja vseh naselij v občinah. Pri opredeljevanju
ureditvenih območij je vključeno preveč območij primarne
rabe ter 1. območje kmetijskih zemljišč. Prav tako niso vedno
opredeljena obstoječa stavbna zemljiša v primerih razpršene
gradnje;
- opredelitve za uresničevanje prostorskih sestavin dolgoročnih planov občin so deloma nepravilne ter nepopolne, kar
še zlasti velja za področje nadaljnjega urejanja območij s
prostorskimi izvedbenimi akti, kjer je urbanističnim zasnovam
večkrat neprimerno pripisana vloga prostorskega izvedbenega akta. Prav tako so pomanjkljivo opredeljene naloge za
uresničevanje planov ter naloge v zvezi z urejanjem prostora
na razvojno enotnih območjih, ki segajo na ozemlje večjih
občin.
Specifičnost pri planiranju na področju stanovanjskega
gospodarstva je postopek sprejemanja samoupravnega sporazuma o temeljih plana stanovanjske skupnosti. Glede na to,
da gre za planski akt in samoupravni sporazum o združevanju
sredstev, ga morajo sprejeti vsi subjekti, ki v procesu planiranja sodelujejo, to pa so delavci v združenem delu, delovni
ljudje in občani v krajevni skupnosti in stanovalci v skupnosti
stanovalcev, sicer ni osnove za samoupravno združevanje
sredstev (vzajemno vzdrževanje, amortizacija). Skupnosti stanovalcev v preteklem srednjeročnem obdobju niso pristopale
k samoupravnemu sporazumu o temeljih planov, ker so le-ti
bili sprejeti pred sprejemom zakona o stanovanjskem gospodarstvu oz. pred ustanovitvijo skupnosti stanovalcev, tudi
postopno pristopanje po ustanovitvi skupnosti stanovalcev k
veljavnim samoupravnim sporazumom o temeljih planov ni
bilo v celoti izvedeno. Skupnosti stanovalcev se s samoupravnim sporazumom o temeljih plana stanovanjske skupnosti kot
planskim aktom srečujejo prvič pri pripravi planskih aktov za
srednjeročno obdobje 1986-90. Odziv je skromen, zato je
ogrožen sprejem samoupravnega sporazuma o temeljih plana
poročevalec

stanovanjske skupnosti in uveljavitev njegovih določil.
Zaskrbljujoče je tudi planiranje v skupnosti stanovalcev kot
temeljni enoti planiranja.
Ocenjujemo, da je sistem planiranja na področju stanovanjskega gospodarstva preveč zahteven za posamezne subjekte
(skupnost stanovalcev). Navedeni problemi v planiranju na
področju stanovanjskega gospodarstva terjajo, da se čimprej
sprejme republiški zakon o družbenem planiranju, v katerem
bo na podlagi izkušenj treba ustrezneje opredeliti mesto in
način družbenega planiranja tudi v stanovanjskem gospodarstvu. Spremenjene temeljne rešitve v dopolnjeni zakonodaji s
področja družbenega planiranja bi bile podlaga za ustreznejšo opredelitev planiranja tudi na področju stanovanjskega
gospodarstva.
2.2. Stanovanjska graditev
Dogovor o temeljih družbenega plana SR Slovenije za
obdobje 1981-1985 je predvideval, da se bo nadaljevala
intenzivnost stanovanjske gradnje iz obdobja 1976-1980 in
da bo do leta 1985 zgrajenih 65.000 stanovanj v razmerju
60:40 v korist družbene gradnje (družbena in etažna zasebna lastnina). Na podlagi ocenjenih možnosti in pogojev
razvoja je Skupščina SR Slovenije sprejela Stališča za spremembo in dopolnjevanje planskih aktov v SR Sloveniji za
obdobje 1981-85 in novi Dogovor o temeljih družbenega
plana SR Slovenije za obdobje 1981-85 (Uradni list SRS, št.
30/83) v katerem je opredeljeno, da bo obseg stanovanjske
gradnje v obdobju 1981-85 znašal okoli 58.000 stanovanj v
razmerju 60% v družbeni in 40% v individualni gradnji.
V obdobju 1981-85 je bilo v SR Sloveniji dokončanih
62.877 stanovanj ali 108,4% planiranega. V družbeni gradnji je
bilo dokdnčanih 30.870 stanovanj ali 88,7% v individualni
gradnji pa 32.007 stanovanjskih enot ali 138% planiranih.
Dinamika stanovanjske gradnje v SR Sloveniji v obdobju
1981-85 je naslednja:
a) dokončana stanovanja
Leto
Skupaj Družbena Individualna
gradnja
gradnja
1981
14.674
8.281
6.393
1982
13.245
7.105
6.140
1983
12.344
5.634
6.710
1984
11.512
4.910
6.702
1985
11.002
4.940
6.062
Skupaj
62.877
30.870
32.007
b) stanovanja v gradnji
Leto
Skupaj
1981
1982
1983
1984
1985
Skupaj

39.202
37.480
36.750
36.499
35.700

Družbena Individualna
gradnja
gradnja
8.970
30.232
7.878
29.602
7.187
29.563
7.194
29.305
6.200
29.500

Razmerje
56,4:43,6
53,6:46,4
45,6:54,4
42,3:57,7
44,9:55,1
49,1:50,9

Razmerje
22,9:77,1
21,0:79,0
19,6:80,4
19,7:80,3
17,4:82,6

V srednjeročnem obdobju 1976-8, je bilo zgrajenih 70.946
stanovanj od tega 39.178 v družbeni gradnji in 31.768 stanovanj v individualni gradnji (razmerje 52,2:47,8). Realizacija
stanovanjske graditve v srednjeročnem obdobju 1981-85 je
navidezno ugodna, podrobnejše analize stanja pa kažejo, da
je stanovanjsko gospodarstvo kljub doseženim rezultatom v
resni krizi. Posledice bodo negativno vplivale na realizacijo
planskih ciljev tekočega srednjeročnega obdobja.
Ena od temeljnih značilnosti stanovanjske gradnje v preteklem srednjeročnem obdobju je izredno zmanjšanje obsega
družbene stanovanjske gradnje. Število stanovanj v gradnji
se je od leta 1980 do konca leta 1985 zmanjšalo od 12.020 na
6200 ali za 48,4%,zmanjšalo pa se je tudi število zgrajenih
družbenih stanovanj od 8.281 leta 1981 na 4940 v letu 1985
ali za 40,3%.
Zastoj pri družbeni stanovanjski gradnji v zadnjih letih je
posledica premajhne učinkovitosti vseh dejavnikov v stanovanjski gradnji, predvsem pa v njihovi šibki organizacijski in
poročevalec

dohodkovni povezanosti, s katero bi se morale razmejiti tako
pristojnosti kot odgovornosti posameznih subjektov, ki sodelujejo v kompleksni stanovanjski graditvi.
Pomanjkljivosti (problemi) so zlasti na naslednjih področjih: v pripravi planskih aktov, neurejenem sistemu financiranja, pridobivanju in urejanju stavbnih zemljišč, in v zvezi z
uveljavljanjem inveštitorstva v stanovanjski gradnji.
Vzroki za padec družbene gradnje so poleg nastalih tudi v
neustreznem gospodarjenju s stanovanjskimi sredstvi v organizacijah združenega dela, v stanovanjskih skupnostih in v
bankah. Značilnost gospodarjenja s stanovanjskimi sredstvi v
organizacijah združenega dela je preusmerjanje stanovanjskih sredstev v začasno pokrivanje primanjkljaja pri obratnih
sredstvih (navidezno cenena sredstva) in s tem pospeševanje
reproduktivne sposobnosti ter dajanje prednosti kreditiranju
individualne stanovanjske gradnje in nakupa etažne lastnine v
škodo graditve in nakupa družbenih stanovanj. Podobna politika se izvaja tudi v stanovanjskih skupnostih pri dodeljevanju
posojil iz združenih sredstev vzajemnosti in pri gospodarjenju
s stanovanjskimi sredstvi v bankah.
Zakon o stanovanjskem gospodarstvu je januarja 1981 uvedel sistem družbeno usmerjene stanovanjskke gradnje
(DUSG). Klasična oblika gradnje stanovanj za trg je bila ukinjena. Vsebinska opredelitev družbeno usmerjene stanovanjske gradnje je podana v Stališčih, sklepih in priporočilih
Skupščine SR Slovenije za nadaljnji razvoj družbeno ekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu iz leta 1979. V
teh stališčih je družbeno usmerjena stanovanjska gradnja
tista, pri kateri ima družba kot celota oz. družbeno politična
skupnost osrednji interes, ki se uresničuje z družbenim dogovarjanjem in samoupravnim sporazumevanjem v vseh fazah
načrtovanja, graditve in gospodarjenja. Pogoj za uveljavitev
družbeno usmerjene stanovanjske gradnje je predvsem, da je
sestavni del družbenega planiranja in urbanističnega načrtovanja, da se na ta način zagotovi družbeni vpliv na obseg
stanovanjske graditve, na vrsto in kvaliteto stanovanj, na
specifične potrebe pri izgradnji stanovanj, na racionalizacijo
stanovanjske graditve, oblikovanje cen, zagotavljanje sredstev za predviden obseg stanovanjske gradnje ter na izgradnjo celovitih naselij. Poleg širšega družbenega vpliva morajo
v družbeno usmerjeni stanovanjski gradnji imeti neposreden
vpliv tudi pričakovalci stanovanj, kar se zagotavlja v procesu
planiranja in ob sprejemanju prostorskih izvedbenih načrtov
ter investicijskih programov. V nadaljnjih fazah gradnje se
neposredni vpliv na dinamiko in kvaliteto gradnje izvaja preko
kvalitetnega finančnega in tehničnega nadzora.
Iz vsebinske opredelitve izhaja, da je bil osnovni cilj organizirati tako družbeno usmerjeno stanovanjsko gradnjo, da
bodo pri oblikovanju stanovanjske politike, pri graditvi in pri
uporabi stanovanj vsklajeno sodelovali vsi zainteresirani subjekti ter da bo le-ta izraz njihovih potreb, interesov, možnosti
in odgovornosti. Uvedba novih odnosov v družbeno usmerjeni stanovanjski gradnji pomeni razvoj samoupravnega
sistema v kompleksno zajeti gradnji stanovanj, ki ga je treba
uresničevati hkrati z vzpostavljanjem čimbolj neposrednih
odnosov vseh uporabnikov (pričakovalcev) in izvajalcev ter s
koordinacijo dela samoupravnih in strokovnih struktur.
Temu je bilo treba prilagoditi organizacijo in funkcionalnost posameznih subjektov, ki v stanovanjski gradnji sodelujejo, da bi se obvladali protislovni interesi uporabnikov in
izvajalcev ter, da bo stanovanjska skupnost postala kraj neposrednega uspešnega dogovarjanja v vseh prvinah stanovanjske politike.
Zakon o stanovanjskem gospodarstvu iz leta 1981 je opredelil, kdo je lahko investitor družbeno usmerjene stanovanjske gradnje in kdo lahko opravlja investitorska dela pri graditvi stanovanj. Kot investitor družbeno usmerjene stanovanjske gradnje je lahko nastopala stanovanjska skupnost, organizacija združenega dela, stanovanjska skupnost in stanovanjska zadruga. Kadar bi organizacija združenega dela
opravljala investitorska dela za družbeno usmerjeno stanovanjsko gradnjo, le-ta ne bi smela biti izvajalec gradbenih del
na stanovanjskih objektih. Podrobneje so bili urejeni družbeno ekonomski odnosi v stanovanjski gradnji v družbenem
dogovoru o skupnih osnovah za zagotavljanje in usklajevanje
družbenoekonomskih odnosov na področju stanovanjskega
gospodarstva v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 15/81).
Pričakovanja pa se niso uresničila. Samoupravne stano71

vanjske skupnosti in njihove strokovne službe zlasti v večjih
centrih niso bile kos nalogam. Uveljavili so se različni načini
investitorstva tehnomenežerske vsebine in razne oblike
posredništva. Roki stanovanjske gradnje so se v mnogih primerih podaljševali, kvaliteta gradnje in zaključnih del je
padala, cene so se oblikovale neodvisno od kvalitete ob tem
pa je obseg družbene stanovanjske gradnje iz leta v leto
padal.
Število stanovanjskih" zadrug se je v preteklem obdobju
povečalo, bistveno se je povečalo tudi članstvo, kar pa na
obseg družbene stanovanjske gradnje ni imelo vpliva, ker se
stanovanjske zadruge v družbeno gradnjo niso vključevale.
Ugotavljamo, da v minulih 5 letih ni bilo ustanovljene niti
ene poslovne skupnosti, ki bi lahko kot investitor v družbeno
usmerjeni stanovanjski gradnji prispevala k povečani aktivnosti na področju stanovanjske graditve in bila ena enota stanovanjske skupnosti za te namene. Strokovni kadri gradbene
operative niso bili povsod angažirani v pripravi strokovnih
osnov za gradnjo, investitorji pa zahtevnim strokovnim nalogam niso bili koš, zato so te praznine z različnimi učinki
izpolnjevali številni posredniki, ki so po nepotrebnem (povečevali) vključevali svoj delež v ceno oz. vrednost stanovanja.
Ob obravnavi poročila o izvajanju zakona o stanovanjskem
gospodarstvu so zbori Skupščine SR Slovenije leta 1983 med
ostalimi sklepi in priporočili sprejeli tudi usmeritve, da se v
okviru družbeno usmerjene stanovanjske gradnje omogoči
uveljavitev vseh možnih oblik stanovanjske graditve, upoštevajoč tudi gradnjo za trg. Take usmeritve so bile sprejete tudi
v zveznem družbenem dogovoru o določitvi skupnih elementov stanovanjske in komunalne politike (Uradni list SFRJ, št.
2/85). Na teh podlagah je bil dopolnjen zakon o graditvi
objektov in zakon o stanovanjskem gospodarstvu.
S spremembo zakona se dopušča možnost vseh oblik gradnje stanovanj, vključno s proizvodnjo stanovanj v okviru
DUSG.
Obseg in dinamika ter struktura stanovanjske gradnje se
bodo še naprej dogovarjali v stanovanjski skupnosti, izvajalci
za investitorska dela in za graditev pa naj bodo tisti, ki so za to
pod dogovorjenimi pogoji najbolj usposobljeni in konkurenčni.
Proizvodnja stanovanj kot ena izmed oblik DUSG ne nadomešča nobene od dosedanjih oblik stanovanjske gradnje,
temveč je dopolnitev v organiziranem pristopu izvajanja
DUSG v primerih ko v posameznih okoljih druge oblike organiziranja in izvajanja niso učinkovite ali pa objektivne okoliščine zahtevajo nastop specifičnega investitorja za posamezen
objekt.
Cene v stanovanjski graditvi so se od leta 1978 oblikovale
po načelih družbenega dogovora o oblikovanju cen v stanovanjski graditvi v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 8/78) z
uporabo metodologije za ugotavljanje stroškov in oblikovanje
cen stanovanjske graditve v SR Sloveniji ter metodologije za
ugotavljanje razlik v ceni.
Po podatkih Zavoda SR Slovenije za statistiko je bilo gibanje cene m2 stanovanjske površine in povprečni osebni dohodek v preteklih 10 letih naslednje:
Povprečna2
Povprečni
Cena m2/
cena m
mes. OD
mes. OD
1976
6.744
4.068
1^66
1977
7.425
4.844
1,53
1978
8.767
5.903
1,49
1979
11.099
7.393
1,50
1980
13.995
8.767
1,60
1981 .
19.437
11.404
1,70
1982
25.493
14.365
1,77
1983
33.734
18.259
1,85
1984
48.605
27.762
1,75
1985
91.442
54.967
1,66
Z uveljavitvijo zakona o temeljih sistema cen in družbeni
kontroli cen (Ur.
I. SFRJ, št. 1/80) so se pristojnosti s
področja cen m2 stanovanj prenesle na občinske skupnosti
za cene.
Določila družbenega dogovora o oblikovanju cen v stanovanjski graditvi v SR Sloveniji se niso povsod izvajala
dosledno. Ta ugotovitev se nanaša predvsem na vprašanje
sklepanja sporazumov in s tem pravočasnost oblikovanja
Leto
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izhodiščnih predvsem pa končnih cen, izvajanja intervencijskih predpisov na področju
cen ter izključevanje stroškov, ki
ne spadajo v ceno m2 stanovanja. Pretežni del stanovanjskih
skupnosti v občinah ni obveščal
pristojnih organov za cene o
višini in strukturi cen 2m2 stanovanj, ter ni objavljal izhodiščnih in končnih cen m stanovanja v uradnih glasilh na svojem območju. Ne glede na navedeno pa ni bilo zadržkov za
nemoteno uporabo družbenih sredstev, ker sankcij zaradi
kršitev predpisov (nedogovorjene cene) niso izvajale niti stanovanjske skupnosti, niti banke.
Zakon o sistemu družbene kontrole cen, ki je začel veljati
1.1. 1985, je vnesel na področje cen spremembe in novosti.
Po tem zakonu delavci v temeljnih organizacijah združenega
dela samostojno v odnosu medsebojne odvisnosti, povezanosti in odgovornosti z delavci v drugih organizacijah združenega dela oziroma drugih samoupravnih organizacijah in
skupnostih oblikujejo cene svojih proizvodov in storitev
glede na tržne razmere, kar velja tudi za področje stanovanjske graditve oziroma oblikovanja cen te graditve.
S samoupravnim splošnim aktom organizacije združenega
dela določijo postopek za oblikovanje cen, pravice in dolžnosti očganov upravljanja organizacije združenega dela pri
oblikovanju cen in način obveščanja delavcev o kazalcih, ki
so podlaga za oblikovanje cen. Na podlagi samoupravnega
sporazuma oz. s pogodbo smejo organizacije združenega
dela določiti tudi elemente za oblikovanje cen oz. oblikovati
cene. Glede na to, da so cene stanovanj sestavni del družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu zato
njihovega oblikovanja ni možno prepustiti zgolj tržnim razmeram je nujno, da se to vprašanje na novo uredi v družbenem dogovoru o skupnih osnovah za zagotavljanje in usklajevanje samoupravnih družbenoekonomskih odnosov na
področju stanovanjskega gospodarstva v SR Sloveniji
(DDEO) posebej opredelijo skupna izhodišča pri oblikovanju
cen, ki bi jih uporabniki - investitorji izvajalci upoštevali. Te
naloge izhajajo tudi iz Resolucije o izvajanju družbenega
plana Slovenije za obodobje 1986-1990 v letu 1986.
Hkrati pa so dolžne izvajati tudi določilo 8. člena zakona,
po katerem se cene proizvodov in storitev, ki se izdelujejo
oziroma opravljajo na podlagi posameznih naročil ali po
posebnih tehničnih zahtevah in oddajo nsredno z zbirnajem
ponudb ali na javnih dražbah določijo s pogodbo v fiksnem
znesku, spremenijo pa se s spremembo pogodbe na način in
v roku, ki je bil s pogodbo prvotno določen.
Pomembno pri oblikovanju cen m2 stanovanjske površine je
tudi, da so ločeno prikazani stroški odškodnine za stavbno
zemljišče (stroški pridobivanja), stroški urejanja stavbnega
zemljišča in stroški graditve z zaključnimi deli, ker so ti
podatki nujni pri kasnejših prenosih na upravljalce in da se v
ceni stanovanja ne vključujejo stroški, ki v to ceno ne spadajo.
V ta namen bi morali
podpreti enoten obrazec prikazovanja
strukture cene m2 stanovanja.
Iz navedenih podatkov je razvidno, da se je cena m2 stanovanjske površine v preteklih 10 letih (1976-1985) povečala
13,6 krat, povprečni osebni dohodki v enakem obdobju pa2
13,5 krat. V srednjeročnem obdobju 1981-85 se je cena m
povečala 4,7 krat, povprečni osebni dohodki pa 4,8 krat.
Največji porast cen je bil v obdobju 1981-1983 in sicer 1,7 do
1,85 osebnega dohodka, v letih 1984 in 1985 pa se je nadaljnja
porast cen zaradi družbene intervencije(zamrznitve in neposredna kontrola) nekoliko umiril.
Zaradi neurejenih odnosov na področju oblikovanja cen v
stanovanjskem gospodarstvu po sprejetju nove zakonodaje s
področja sistema in družbene kontrole cen je stanje oblikovanja cen odprto na področju dogovarjanja o cenah. Kljub
sistemskim rešitvam preti nevarnost novih zapletov, ki ima
lahko nove negativne vplive na obseg in dinamiko gradnje na
eni strani in akumulativno sposobnost izvajalcev na drugi
strani. Da bi se temu izognili je potrebno v DDEO čimprej
sprejeti enotna izhodišča za oblikovanje cen DUSG in sprejeti
konkreten model izvajanja vseh oblik DUSG.
V stališčih, sklepih in priporočilih za nadaljnji razvoj samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem
gospodarstvu v SR Sloveniji, v Družbenem dogovoru o določanju skupnih elementov stanovanjske in komunalne politike
ter v Dolgorčnem programu ekonomske stabilizacije stanovanjskega in komunalnega gospodarstva je kot pomemben
dejavnik v angažiranju lastnih sredstev pri reševanju stanoporočevalec

vanjskih vprašanj in v stanovanjski gradnji izpostavljeno stanovanjsko zadružništvo. V skladu z zakonom o stanovanjskem gospodarstvu naj bi stanovanjska zadruga postala
oblika združevanja občanov, v kateri člani zadrug po načelu
vzajemnosti in enakopravnosti združujejo svoja sredstva in
delo z namenom, da na organiziran način rešujejo svoja
stanovanjska vprašanja, tako pri graditvi oziroma nakupu,
kakor tudi pri gospodarjenju z objekti in stanovanji. Da bi
zadruge lahko uveljavile svojo vlogo, je potrebno zagotoviti,
da bo stanovanjska zadruga postala pomemben udeleženec v
planiranju stanovanjskega gospodarstva v okviru stanovanjske skupnosti kar pomeni, da se stanovanjske zadruge
morajo bolj kot doslej vključiti v samoupravni sistem stanovanjskih skupnosti. Dosedanja praksa stanovanjskih zadrug
navedenemu ni sledila. Stanovanjsko zadružništvo je sicer
uspešno in daje dobre rezultate, vendar podrobnejše analize
kažejo, da je stanovanjsko zadružništvo po vsebini dela nedorečeno. Stanovanjske zadruge se preveč ukvarjajo s komisijskimi in posredniškimi posli, organizacijsko premalo pa izvajajo dejavnost zadruge kamor spada: organiziranje različnih
oblik stanovanjskega varčevanja in pridobivanje kreditov za
zadrugo in njene člane, pridobivanje stavbnih zemljišč, organizacijo graditve stanovanj, organizacijo nakupa gradbenega
in drugega materiala, opravljanje investitorstva in nadzora
nad izvajanjem del. Stanovanjske zadruge so praviloma odprtega tipa kar pomeni, da se v njo lahko včlani pod podgoji
zakona in statuta zadruge vsak občan, pri tem pa je nesmiselno, da se odprtost stanovanjske zadruge uveljavlja tako, da
graditelj stanovanjske hiše npr. v Kopru postane član stanovanjske zadruge v Murski Soboti. Tako članstvo ima namen
oprostitve davka na promet proizvodov, kar pa je le ena od
ugodnosti gradnje v okviru stanovanjske zadruge in ne
namen stanovanjske zadruge oz. pravica iz članstva.

Glede na to, da so za Zvezo stanovanjskih skupnosti Slovenije v letu 1985 sprejete enotne osnove za izračun višine
obveznosti za združevanje sredstev med prizadetimi občinami, je pričakovati, da pri nadaljnjem združevanju sredstev
solidarnosti med občinami ne bo težav.
Večji del sredstev za potrebe stanovanjskega gospodarstva
delavci združujejo iz čistega dohodka, preko sklada skupne
porabe - stanovanjski del, tekoče ob izplačilu OD. Sredstva iz
čistega dohodka so namenjena za:
- vzajemno združevanje sredstev za kadrovska stanovanja
v manj razvitih in obmejnih krajih;
- vzajemno združevanje sredstev za kreditiranje graditve
in prenove stanovanj pri stanovanjski skupnosti;
- za lastne potrebe.
Sredstva za solidarnost in vzajemnost v stanovanjskem
gospodarstvu se združujejo na podlagi samoupravnega sporazuma o temeljih plana stanovanjske skupnosti. Podlaga za
izločanje je bruto osebni dohodek delavca. Stopnje za izločanje so glede na potrebe in možnosti po občinah različne.
Povprečne stopnje združevanja sredstev solidarnosti in
vzajemnosti v SR Sloveniji so naslednje:
1981-85
1986-90
Solidarnost na ravni republike
0,295
0,135
Od tega:
- dijaški in študentski domovi
0,2$)2
- zavodi za usposabljanje otrok
in mladostnikov v telesnem in duševnem razvoju
0,132
- M DA
0,003
0,003
Solidarnost na ravni občine
1,550
1,550
Vzajemnost na ravni republike
0,020
0,020
Vzajemnost na ravni občine
1,160
1,160

2.3. Zagotavljanje sredstev
Delavci, delovni ljudje in občani namenjajo za uresničevanje svojih potreb in interesov na področju graditve stanovanj
lastna sredstva, sredstva iz dohodka in čistega dohodka ter
druga sredstva - to so dopolnilna bančna sredstva in sredstva drugih subjektov. Sedanji sistem financiranja je bil uveljavljen s sprejetjem zakona o stanovanjskem gospodarstvu
leta 1981.
V strukturi finančnih sredstev so z največjim deležem udeležene organizacije združenega dela in drugi uporabniki družbenih sredstev (55%), sledijo občani s svojim deležem privarčevanih sredstev (30%), banke z dopolnjenimi viri (10%) in
drugi udeleženci (SPIZ in drugi 5%).
V primerjavi dosežene strukture sredstev s planiranimi cilji
se ugotavlja, da se kljub težavam še najbolj uresničujejo
začrtani cilji na področju združevanja sredstev uporabnikov
družbenih sredstev v skladu s SSTPSS (OZD in DS); ostali
subjekti pa se obnašajo neplansko, obseg njihovega združevanja sredstev se je že v preteklem petletnem obdobju
postopno zmanjševal.
Sredstva iz dohodka (osnova bruto OD) za solidarnost v
stanovanjskem gospodarstvu se izplačujejo ob izplačilu OD in
so v obdobju 1981-85 bila namenjena za:
- graditev ali nakup solidarnostnih stanovanj;
- financiranje bivalnih pogojev mladinskih delovnih
brigad;
- gradnjo dijaških in študentskih domov;
- delno nadomestitev stanarine;
- vračilo anuitet ter
- pokrivanje stroškov poslovanja.
Solidarnost v stanovanjskem gospodarstvu se je dobro uveljavila zato pri oblikovanju sredstev in pri njihovi uporabi v
obdobju po sprejetju zakona ni bilo težav, razen pri združevanju sredstev za delavce, ki se dnevno vozijo na delo iz drugih
občin. Problemi pri združevanju sredstev solidarnosti so bili v
zvezi z zavlačevanjem in odklanjanjem pristopov k samoupravnemu sporazumu o združevanju sredstev in pri določanju
osnov za izračunavanje višine obveznosti. Z spremembami in
dopolnitvami zakona o stanovanjskem gospodarstvu (Uradni
list SRS, št. 1/81) ki določa postopek obveznega sporazumeanja so s formalne strani odpravljeni zadržki o združevanju
solidarnostnih sredstev za potrebe delavcev zajetih z dnevno
migracijo med občinami.

Za reševanje lastnih potreb določajo višino sredstev
delavci v svojih samoupravnih splošnih aktih o delitvi
dohodka in čistega dohodka. Sredstva za reševanje stanovanjskih vprašanj so sredstva, ki jih delavci v združenem delu
izločajo in usmerjajo v stanovanjsko gospodarstvo za tekoče
poslovno leto in predstavljajo novo oblikovana sredstva in
sredstva iz minulih odnosov (neporabljena sredstva, anuitete
od danih posojil, sredstva sproščena iz vezave v bankah,
lastna udeležba pri pridobitvi stanovanjske pravice, aktivne
obresti, stanovanjska posojila itd.). Sredstva iz minulih odnosov znašajo približno toliko kot novo oblikovana sredstva oz.
cca 50% vseh razpoložljivih sredstev v enem letu.
V razpravah ob sprejemanju zakona o stanovanjskem
gospodarstvu 1980 je bila izražena bojazen, da bo novi
sistem financiranja stanovanjske graditve, ki temelji predvsem na sredstvih, izplačanih iz čistega dohodka, povzročil
zastoj pri stanovanjski graditvi oziroma onemogočil njeno
kontinuiteto. Glede navedenega se je združevanje stanovanjskih sredstev v preteklem srednjeročnem obdobju različno
obravnavalo v združenem delu.
Sredstva solidarnosti so se izločala in združevala tekoče
ne glede na poslovni uspeh organizacije združenega dela,
sredstva vzajemnosti so se izločala in združevala odvisno od
poslovnega uspeha, zato beležimo v zadnjih letih zaradi zaostrenih gospodarskih razmer padec v združevanju sredstev
vzajemnosti. Poseben problem so sredstva za lastne potrebe.
Ta sredstva organizacije združenega dela vedno v večji meri
uporabljajo za začasno pokrivanje manjkajočih obratnih
sredstev, zato ostanejo sredstva izven osnovne funkcije oz.
namena, to je za potrebe stanovanjskega gospodarstva. Taka
sredstva se v stanovanjskem gospodarstvu obravnavajo kot
neangažirana sredstva. Stanovanjsko gospodarstvo z njimi
ne more gospodariti, zato bi bilo primerneje, da se formalno
ne izločajo in ne vodijo kot potencialna stanovanjska sredstva. Odpoklic sredstev, ko zapadejo plačila, je vprašljiv in v
današnjih razmerah težko izvedljiv. Banke so zato prizadevajo, da bi stanovanjska sredstva ponovno tekoče združevali
in s tem povečali njihovo učinkovitost ter mobilnost. Zveza
stanovanjskih skupnosti podpira akcijo za združevanje vseh
stanovanjskih sredstev, vendar sodi, da bi zo združevanje
moralo potekati preko stanovanjskih skupnosti v skladu z
vnaprej določenimi pogoji in merili, sicer preti s koncentacijo kapitala v bankah prenos pravic oz. odtujenost pri uprav-
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Ijanju s temi sredstvi. Banke naj bi za ta sredstva opravljale le
servis.
.,
Pri zbiranju sredstev občanov so imele banke izrazito
pospeševalno vlogo. V sedanjih gospodarskih razmerah ta
vloga slabi. Zaradi visokega porasta inflacije v zadnjih letih
in nizkih obrestnih mer je stanovanjsko varčevanje vedno
bolj destimulirano.
Banke imajo v skladu z DD DEO v poslovni politiki določilo, da namenjaio del kratkoročnih dinarskih sredstev občanov (20%) za kreditiranje stanovanjsko-komunaine gradnje.
Zaradi kreditno monetarnih ukrepov, ki so omejevali pretvarjanje kratkoročnih sredstet v dolgoročne naložbe in
zaradi omejevanja porasta naloib v stanovanjsko komunalno
gospodarstvo, banke niso namenjale dopolnilnih sredstev v
takem obsegu, kot jih določa družbeni dogovor o skupnih
osnovah za zagotavljanje in usklajevanje samoupravnih družbenoekonomskih odnosov na področju stanovanjskega gospodarstva.
Z odlokom o ciljih in nalogah skupne emisijske in denarne
politike ter skupnih temeljih kreditne politike v letu 1986
(Uradni list SRS, št. 75 85) je določeno, da se smejo bančni
plasmaji za stanovanjsko graditev povečati do višine porasta
zbranih sredstev, namenjenih za to graditev. Banke, pri katerih je porast teh plasmajev večji od namensko zbranih sredstev za to graditev, pa smejo te plasmaje povečati do višine
porasta investicijskih bančnih plasmajev v osnovna sredstva
za prioritete. Problem obsega plasmajev tako ni zadovoljivo
rešen niti za leto 1986.
Spremljanje financiranja stanovanjskega in komunalnega
gospodarstva v Ljubljanski banki je organizirano preko
poslovnih enot in specializirane Stanovanjsko-komunaine
banke v skladu z zakonom in družbenim dogovorom. Pravno
formalno je organizacija bank vsklajena s potrebami stanovanjskega in komunalnega gospodarstva, potrebna pa je že
vsebinska preobrazba v kateri bo banka morala tudi svoje
poslovanje prilagoditi potrebam stanovanjskega in komunalnega gospodarstva.
Poslovne enote temeljne banke so povezane preko službe
.za koordinacijo za področje stanovanjskega in komunalnega
gospodarstva v LB-Združeni banki in strokovnega odbora,
kjer se obravnava problematika z namenom čimvečjega
poenotenja poslovanja. To službo mora LB Združena banka
še okrepiti, da se doseže večja povezanost med temeljnimi
bankami in omogoči LB Združeni banki boljše vključevanje v
sodelovanje z zunanjimi institucijami za oblikovanje sistemskih rešitev ter tekoče ekonomske in denarno kreditne politike za področje stanovanjskega in komunalnega gospodarstva.
Pri bankah Ljubljanske banke - Združene banke z območja
SR Slovenije so se v obdobju od leta 1980 do leta 1985
povečala stanja sredstev za stanovanjsko gradnjo 207% oziroma na 36.375 milijonov dinarjev koncem leta 1985.
Najmanjši porast stanja sredstev za stanovanjsko gradnjo
pri sredstvih uporabnikov družbenih sredstev od 18.308 milijonov dinarjev na 25.426 milijonov dinarjev oz. le 39%, kar so
se ta sredstva prenašala zaradi reševanja problematike omejevanja plasmajev v posle po pooblastilu. Sredstva po poslih
po pooblastilu so zato porastla od 5.490 milijonov dinarjev na
41.049 milijonov dinarjev, to je za 648%. Sredstva občanov so
se povečala za 339% oz. od 3.998 milijonov v letu 1980 na
17.549 milijonov dinarjev v letu 1985. (Razlog za tako povečanje sredstev občanov je bil tudi v zakonsko opredeljeni zahtevi za lastno udeležbo).
Dopolnilna sredstva banke so se povečala za 180%, to je od
3.306 milijonov dinarjev na 9.269 milijonov dinarjev. Udeležba
dopolnilnih sredstev v vseh sredstvih je bila v letu 1980 10%, v
letu 1982 12%, koncem leta 1985 pa le 9,6%.
Primerjava kratkoročnih dinarskih sredstev občanov z
dopolnjenimi sredstvi bank za stanovanjsko in komunalno
gradnjo kaže, da je razmerje po posameznih letih različno,
najugodneje je v letih 1981 in 1982, najmanj pa v letu 1985, ko
ZH3Š3 I© 7%
Vedno bolj neugoden je delež stanja sredstev za stanovanjsko komunalno gradnjo v stanju vseh sredstev bank v SR
Sloveniji. V letu 1980 je bila udeležba še 13,3%, v letu 1985 pa
samo še 6,9%, kar pomeni, da je realen padec stanovanjskih
sredstev še hitrejši od drugih sredstev v banki.
V skladu z gibanjem sredstev so se gibale tudi naložbe,

vendar so bile v vseh letih nižje od razpoložljivih sredstev.
Tako so se naložbe povečale za 200%, to je od 38.681 milijonov letu 1981 na 116.088 milijonov v letu 1985. Pri tem je
opazna rast kreditov občanov iz sredstev občanov, ki so se
povečali za 464% oz. od 5.206 milijonov dinarjev v letu 1980
na 35.024 milijonov dinarjev koncem leta 1985.
Po podatkih LB-Združene banke se je kljub angažiranju
bank, da združijo čim več sredstev za stanovanjsko in komunalno gradnjo prišlo zaradi visoke inflacije tudi do dekapitalizacije bančnega potenciala. Realni finančni potencial bank se
je kljub normalnemu porastu sredstev znižal od leta 1978 do
1985 za več kot 50%.
Po podatkih Zavoda za statistiko SR Slovenije je udeležba
stanovanjskih sredstev v družbenem proizvodu in v skupnih
investicijah naslednja:
Stanovanjske investicije
v družbenem proizvodu
v skupnih investicijah
SRS
SFRJ
SRS
SFRJ
22.5
21,6
5,2
6.8
23,0
23,5
4,9
6.9
22,2
23,2
4,5
6,3
17.6
3,8

Leto

1981
1982
1983
1984
1985
Tudi ti podatki kažejo izrazit padec investicijskih naložb v
stanovanjskem gospodarstvu v obdobju 1981-1984 v letu
1985 pa je po podatkih bank zabeležen nadaljnji padec
naložb na tem področju.
Ugotovitve kažejo, da so naložbe v stanovanjsko gospodarstvo izpod pričakovanega in izpod možnosti zato so glede
na dolgoročni značaj naložb ogroženi planski cilji srednjeročnega obdobja 1986-90.
Ljubljanska bnaka Stanovanjsko komunalna banka je pri
Inštitutu za ekonomska raziskovanja naročila posebno študijo »Poslovanje Stanovanjsko komunalne banke v pogojih
inflacije«. Študija obravnava sistem varčevanja in kreditiranja
stanovanjske izgradnje z_ orientacijo postopnegđ prehoda na
novi sistem poslovanja, študija je dobra podlaga za razpravo
za dopolnjevanje finančnega sistema oz. sistema varčevanja
in kreditiranja v stanovanjskem gospodarstvu, potrebno pa
bo ob predlaganih rešitvah za učinkovitejše poslovanje
banke najti tudi ustreznejše rešitve za varčevalne deponente
in posojilojemalce.
V finančnem sistemu je optimalna ršeitev tista, ki motivira
banko in njenega partnerja v poslovnem sodelovanju, banka
pa je tudi nosilec in izvajalec finančnega sistema, na
področju stanovanjskega in komunalnega gospodarstva zato
je soodgovorna za njegovo izvajanje.
Primerjava kratkoročnih dinarskih sredstev občanov z
dopolnilnimi sredstvi bank za stanovanjsko-komunalno gradnjo v bankah Ljubljanske banke - združene banke z
območja SR Slovenije - stanje 31. 12.:
- v milijonih din
Razmerje
Dopolnilna
Kratkoročna din.
Leto
sredstva
sredstva - skupaj
12,97
1980
25,347
3,288
14,60
1981
30,633
4,473
14,59
1982
38,003
5,545
12,27
983
44,089
5,410
10,35
1984
67,060
6,940
6.93
1985
138,076
9,567
Vir: Podatki Ljubljanske banke - združene banke, Sektor
planiranja in analiz - Osnovni podatki o Ljubljanski banki.
Ena od slabosti pri bolj ali manj uspešnem planiranju in
pripravah za naložbe v investicije na področju stanovanjskega in komunalnega gospodarstva je sistem financiranja
Gre predvsem za financiranje vseh faz planiranja, izvedboin
sprejem prostorskih izvedbenih načrtov in za pridobivanje
ter urejanje stavbnih zemljišč.
nrnB*nr
Večina občin pokriva s sredstvi proračuna stroške prostorskih sestavin planskh aktov, finančna sredstva potrebna za
izdelavo prostorskih izvedbenih načrtov pa se zagotavljajo iz
sredstev sklada stavbnih zemljišč oz. iz nadomestil za upo4

74

%

poročevalec

rabo stavbnega zemljišča, iz bančnih sredstev (krediti) in
samupravno združenih sredstev za te namene ter iz sredstev
investitorjev. Navedeni viri se uporabljajo tudi za pridobivanje in urejanje stavbnih zemljišč. Iz navedenega izhaja, da je
zakonsko predviden model financiranja planske in prostorske dokumentacije ter priprave in urejanja stavbnih zemljišč
v praksi težko uresničljiv zaradi pomanjkanja sredstev, po
posameznih virih, zato se v praksi dodatno uporabljajo
različni viri financiranja. Posebno pereč problem financiranja
prostorske dokumentacije je v dopolnjevanih občinah. Zagotavljanje sredstev na področju enostavne reprodukcije, to je
za gospodarjenje s stanovanjskimi hišami in stanovanji v
družbeni lastnini, se izvaja s stanarinami, prispevki etažnih
lastnikov, najemninami (za poslovne prostore v stanovanjskih hišah), s sredstvi delnih nadomestil stanarin (solidarnostna sredstva), s samoupravno združenimi sredstvi iz
čistega dohodka organizacij združenega dela za vzdrževanje
in prenovo ter z bančnimi krediti.
Izhodišča za postopni prehod na ekonomske stanarine, to
je stanarine, ki pokrivajo stroške na nivoju enostavne reprodukcije so bila sprejeta leta 1978, večkrat dopolnjena, vsakoletna družbena intervencija pa je kljub izoblikovanim kriterijem preprečila prehod na ekonomske stanarine, s tem pa
nepopravljivo prizadela stanovanjski sklad v njegovi reproduktivni sposobnosti.
Gibanje vrednosti stanovanjskega sklada in stanarine v
obdobju 1981-1985 je bilo naslednje:
- zneski v milijon din
Revaloriz. Ekonomska Dosežena
Razlika
Stopnja
vrednost stanarina stanarina
stanarine
1981
84.919
2.887
1.328
1.559
1 56
1982
118,671
4.035
1.675
2.360
1.41
1983
157.759
5.363
2.201
3.162
1.40
1984
275.837
9.514
2.793
6.721
0.99
1985
673.400 22.896
5.309 17.587
0.79
(ekonomska stanarina izračunana na osnovi faktorja 3,4 od
revalorizirane vrednosti stanovanjskega sklada).
Z namenom, da se na usklajeni osnovi izvede prehod na
zvezni zakon o revalorizaciji in amortizaciji družbenih sredstev od 1. 1. 1986 je bila v vseh stanovanjskih skupnostih na
osnovi enotne vrednosti točke din 270,5 izvedena revalorizacija stanovanj in stanovanjskih hiš v družbeni lastnini po
stanju na dan 31. 12 1985.
Novo usklajena osnova vrednosti stanovanjskega sklada je
tudi primerljiva osnova med občinami za dosežen nivo ekonomske stanarine.
Iz podatkov navedenih v gornji tabeli je možno ugotoviti,
da kljub odločitvi, da se postopoma uveljavi ekonomska stanarina vrednost stanovanjskega sklada rastla hitreje od
povečane stanarine, zato se je razmerje med stanarino v
odnosu do revalorizirane vrednosti postopno zmanjševalo
tako da je v letu 1985 obračunana stanarina znašala komaj
0,79% revalorizirane vrednosti stanovanjskega sklada na dan
31. 12. 1985.
Obseg negospodarnega dezinvestiranja oziroma izgub v
stanovanjskem gospodarstvu kažejo naslednji podatki (zneski v milijon din):
Leto

Razlika Količnik porasta Dejanska vred.
v stanarini cen stanovanj izgublj. stanar.
1981
1.559
4.54
7 078
1982
2.360
3.50
8.260
1983
3.162
2.67
8.443
1984
6.721
1.87
12.568
1985
*17.587
1.00
17.587
Skupaj
31.389
53.936
V obdobju 1981-1985 je zaradi neuveljavljenih ekonomskih stanarin stanovanjsko gospodarstvo izgubilo 53.936
milijonov dinarjev kar predstavlja vrednost cca 9000 novih
dvosobnih stanovanj s povprečno površino 60 m2 po cenah,
ki so veljale v letu 1985. Izguba teh sredstev je materialno
osnovo in vzdrževanje stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini zelo prizadela, saj predvsem starejši stanovanjporočevalec

ski fond bistveno hitreje propada in povzroča večji pritisk na
gradnjo novih stanovanj oziroma na večje izdajanje stanovanjskih sredstev za vse oblike stanovanjske porabe. Zlasti
pa se vedno več sredstev preko ugodnih kreditov preliva v
zasebno lastnino. Odprava posledic takega stanja pa bo zahtevala nova vlaganja in posebnih naporov celotne družbene
skupnosti. Izjemno reševanje nakopičenih problemov in
nujne posege pri vzdrževanju stanovanjskih hiš in stanovanj
ter pri izboljšanju bivalnega okolja so stanovanjske skupnosti deloma reševale v okviru danih možnosti s premestitvenimi krediti in samoupravnim združevanjem sredstev za vzdrževanje in prenovo. V omejenem obsegu so bila pri tem
angažirana tudi sredstva etažnih lastnikov.
Posebna značilnost stanovanjskega gospodarstva pri
zagotavljanju in uporabi sredstev na področju razširjene in
enostavne reprodukcije je alokacija stanovanjskih sredstev
na številnih računih in še številnejših subjektih. Analize o
izvajanju finančnega sistema na področju stanovanjskega
gospodarstva zlasti v OZD in DS kažejo da sistem ne funkcionira zaradi številnih objektivnih in subjektivnih slabosti,
sredstva namenjena za razširjeno in enostavno reprodukcijo
v stanovanjskem gospodarstvu se ne uporabljajo racionalno,
so nestabilna in ne dajejo pričakovanih rezultatov, zato je
nujno, da se pri zagotavljanju sredstev na področju stanovanjskega gospodarstva najdejo ustreznejše rešitve.
Pomembno vlogo pri tem bodo imele specializirane banke
oziroma poslovne enote.
2.4. Vzajemnost in solidarnost
Zakon o stanovanjskem gospodarstvu uveljavlja in opredeljuje stanovanja kot ekonomsko dobrino dolgoročne porabe s
posebnimi socialnimi značilnostmi, stanovanjsko gospodarstvo pa kot del družbene reprodukcije. Pomemben element
socialne politike na stanovanjskem področju je gradnja družbenih stanovanj in kriteriji za pridobitev stanovanj ter delno
nadomeščanje stanarine.
Težišče vzajemnega in solidarnostnega reševanja stanovanjskih vprašanj je po zakonu v organizaciji združenega
dela. Upoštevajoč, da bo tudi v bodoče še nujno vzajemno
reševanje stanovanjskih vprašanj zakon določa vzajemno in
solidarno združevanje sredstev v samoupravni stanovanjski
skupnosti.
Sredstva vzajemnosti se združujejo iz čistega dohodka in so
praviloma povratna ali kreditna sredstva, sredstva solidarnosti pa se kot nepovratna združujejo iz dohodka.
Z zakonom je določeno, da delavci v organizacijah združenega dela in delovnih skupnostih zagotavljajo po načelih
vzajemnosti v stanovanjski skupnosti reševanja stanovanjskih
vprašanj delavcev tistih temeljnih organizacij združenega
dela in delovnih skupnosti, ki začasno ne morejo zadovoljevati dovolj čistega dohodka, da bi v skladu skupne porabe
oblikovali tudi sredstva za planirani obseg stanovanjske gradnje, določen s samoupravnim sporazumom o temeljih plana
stanovanjske skupnosti. Reševanje stanovanjskih vprašanj
delavcev v organizaciji združenega dela ali v okviru združenih
sredstev vzajemnosti in solidarnosti pri stanovanjski skupnosti, terja, da postane reševanje stanovanjskih vprašanj delavcev neobhodna sestavina planskih aktov sleherne organizacije združenega dela in stanovanjske skupnosti.
Analiza razvoja in delovanja sistema vzajemnosti v preteklem obdobju kaže, da je sistem vzajemnosti dal dobre rezultate pri kreditiranju stanovanjske gradnje in prenove, v njegovem izvajanju pa je bila vrsta nepravilnosti.
Organizacije združenega dela in banke so si prizadevale, da
se v praksi ohrani sistem po katerem imajo sredstva vzajemnosti splošni značaj potencialnih kreditnih sredstev, stanovanjske skupnosti pa so dopuščale, da so se taka prizadevanja v praksi v številnih primerih tudi uresničila. Pri razpisih so
bili večkrat postavljeni tudi prestrogi pogoji za najšibkejše
organizacije združenega dela.
Po razpisih za dodeljevanje posojil iz vzajemno združenih
sredstev niso bili pogoji definirani glede na finančne možnosti OZD za zagotavljanje potrebnih sredstev za reševanje
stanovanjskih vprašanj svojih delavcev v skladu s planskimi
akti. Sredstva po razpisu so lahko koristile vse OZD, predvsem
pa tiste, ki so imele več sredstev za lastno udeležbo, čeprav bi
te OZD lahko reševale stanovanjska vprašanja z lastnimi sred75

stvi in bi tako ostalo več sredstev za OZD, ki teh možnosti niso
imele, kar je bil tudi namen zakonske določbe. Tudi pri kreditiranju nakupa ali gradnji stanovanjske hiše oz. stanovanja s
strani delavca, ni bilo opredeljenih meril, s katerimi bi ugotavljali organizacije združenega dela in delavce, ki naj bi v skladu
s plani reševanja stanovanjskih vprašanj bili upravičeni na
sredstva vzajemnosti. Tako so imeli pod enakimi pogoji prednosti delavci v akumulativno boljših organizacijah združenega dela, ker so z večjo lastno udeležbo v večji meri izpolnjevali upravičenost do vzajemno združenih sredstev itd. S sredstvi vzajemnosti se je pospeševala individualna gradnja v
škodo družbene, dajali pa so tudi premostitveni kredit za
urejanje stavbnih zemljišč. Z namenom, da se praksa spre-'
meni v sistem, je bila dana pobuda za spremembo in dopolnitev 27. člena zakona o stanovanjskem gospodarstvu, s predlogom, da se sredstvom vzajemnosti da značaj splošnega kreditnega sklada. Pobuda ob obravnavi sprememb in dopolnitev
zakona o stanovanjskem gospodarstvu v decembru 1985 ni
bila sprejeta. Problematika namenske porabe sredstev vzajemnosti v stanovanjskem gospodarstvu je bila na pobudo
sodišča združenega dela v Kranju, obravnavana tudi na Ustavnem sodišču SR Slovenije dne 24. 3. 1986. Zavzeto je bilo
stališče, da se sredstva vzajemnosti po 27. členu zakona lahko
združujejo in namensko uporabljajo le v skladu z zakonom, da
pa je samoupravna pravica delavcev v temeljni organizaciji
združenega dela in delovni skupnosti, da se v skladu z 22.
členom zakona o stanovanjskem gospodarstvu, s samoupravnim sporazumom o temeljih plana stanovanjske skpnosti sporazumejo, da bodo poleg sredstev vzajemnosti, katerih namen
združevanja in uporabe določa 27. člen zakona o stanovanjskem gospodarstvu, združevali v stanovanjski skupnosti tudi
druga sredstva in da obenem samoupravno določili namen in
pogoje njihove uporabe. Utemeljitve nekaterih bank in stanovanjskih skupnosti, da akumulativno šibke organizacije
združnega dela niso kreditno sposobne, so nesprejemljive.
Dosledneje kot v preteklem obdobju bodo stanovanjske
skupnosti morale upoštevati in zagotoviti
najemanje posojil za nakup stanovanja iz sredstev vzajemnosti predvsem tistim organizacijam združenega dela, ki so v
finančnih težavah in družbeno vzajemno pomoč najbolj potrebujejo (začasni moratorij, daljša odplačilna doba, minimalna
ali brez udeležbe, obrestna mera itd.).
Glede na raznolikost pogojev po občinah za najem posojila
iz sredstev vzajemnosti bi bilo primerno, da se v okviru Zveze
stanovanjskih skupnosti Slovenije, oblikujejo enotna merila in
kriteriji tako za delavce kot za organizacije združenega dela
glede združevanja in načina uporabe sredstev vzajemnosti.
Pri uporabi teh sredstev, analize kažejo da se je pri naložbah razmerje 65:35% v korist OZD v letu 1981 od leta 1982
naprej spremenilo v 50:50%, kar pomeni, da se je pri kreditiranju iz sredstev vzajemnosti dajala prednost individualnim
graditeljem oz. etažnim lastnikom in da so sredstva vzajemnosti imela večjo vlogo vzpodbujevalca namenskega varčevanja
v bankah kot doplnilna sredstva bank. Zaskrbljujoče je tudi
dejstvo, da so ostajala relativno velika likvidna sredstva ob
koncu leta, kar opozarja na počasnost postopkov in nepravočasnost odobravanja posojil iz sredstev vzajemnosti.
Na podoben način kot vzajemnost je v zakonu urejena
solidarnost v stanovanjskem gospodarstvu. Sredstva solidarnosti se uporabljajo za gradnjo ali nakup solidarnostnega
stanovanja in za delno nadomestitev stanarine.
Za namene solidarnosti v stanovanjskem gospodarstvu v
SR Sloveniji so se izločala sredstva v višini 0,295% za solidarnost na nivoju republike (dijaški in študentski domovi in MDA)
in povprečno 1,55% na nivoju občin (0,68% do 2,205%).
V obdobju 1981 -85 je bila v SR Sloveniji načrtovana gradnja 58.000 stanovanj, od tega 8.522 solidarnostnih stanovanj
oz. 15.4% stanovanjske gradnje. Po posameznih letih je bilo
planiranih in grajenih naslednje število solidarnostnih stanovanj.
Leto
1981
1982
1983
1984
1985
Skupaj

Šfev. dograjenih Planirano število
stanovanj
stanovanj
1704
1601
1704
1502
1704
1183
1458
1063
1952
1083
8522
6432

% izpolnitve
plana
94
88
69
73
55
75

Glede na razpoložljiva sredstva na koncu leta 1985 bi
lahko v letu zgradili še 356 solidarnostnih stanovanj če bi
pristojni odgovorni dejavniki za to pravočasno poskrbeli.
Analize kažejo, da se sredstva solidarnosti ne uporabljajo
racionalno.
V obdobju od 1973 copatr. ko je v stanovanjskem gospodarstvu uveden sistem solidarnosti so bila do konca leta
1985 dodeljena solidarnostna stanovanja 22.791 upravičencem, in sicer:
Verižni
Površina2 Povprečna
Število
Leto
indeks
vm
površina
stanovanj
dodelitve
28.2
17.121
608
1973
266
37,9
61.238
1.616
1974
144
111.851
47,9
2.335
1975
49.1
135
155.136
3.161
1976
63
102.903
51.8
1.986
1977
114
102.952
45.6
2.256
1978
77
53.9
93.970
1.744
1979
112
94.197
48.3
1.949
1980
82
79.901
50,0
1.601
1981
94
54.2
1.502
81.385
1982
101
54,9
64.926
1.183
1983
129
49.7
75.890
1.527
1984
87
50.3
66.606
1.323
1985
48,6
22.791 1.108.103
Skupaj
Od dodeljenih 22.791 solidarnostnih stanovanj so dobili
stanovanja delavci z nižjimi dohodki 12.629 stanovanj ali
55,4%, mlade družine (posebna kategorija do vključno leta
1981) 4.128 stanovanj ali 18,2% in udeleženci NOV, upokojenci in druge kategorije upravičencev 6.014 stanovanj ali
26,4%.
Od leta 1982 dalje so mlade družine vključene v kategorijo
z nižjimi dohodki. V tej kategoriji dobivajo mlade družine cca
33% stanovanj.
Stanovanjska vprašanja borcev NOV rešujejo stanovanjske
skupnosti z dodeljevanjem solidarnostnih stanovanj, zgrajenih s sredstvi iz anuitet ukinjenih občinskih skladov za reševanje stanovanjskih vprašanj borcev in s solidarnostnimi
sredstvi iz dohodka organizacij združenega dela in delovnih
skupnosti.
Borcem NOV je v minulem srednjeročnem obdobju bilo
dodeljenih 1.549 družbenih stanovanj, 8520 borcev NOV je
pa dobilo posojila za gradnjo, nakup oz. obnovo, od tega
2.686 kmetov borcev. Zamenjava stanovanj je bila opravljena
v 388 primerih.
Sistem solidarnosti pri delni nadomestitvi stanarine oz.
znižanju življenjskih stroškov določenih kategorij prebivalstva se je uveljavil, ni pa dal pomembnejših rezultatov v
preteklih letih. Stanarina se je sicer dvigala vsako leto vendar
manj kot so se gibali stroški in dohodki družin, zato kljub
ugodnim pogojem za uveljavitev pravic do delne nadomestitve stanarine, nosilci stanovanjskih pravic, razen izjem niso
tega uveljavljali.
Delna nadomestitev stanarin v SR Sloveniji v letih 1981-85
je bila naslednja:
Leto
1981
1982
1983
1984
1985

Število
upravičencev
3.624
3.732
4.600
5.405
9.102

Sredstva % od vseh Povprečna
v 000 din sred. solidar. mes. nadom.
362
0,4
15.734
383
0,4
17.154
500
0,5
27.588
574
0,4
37.344
1272
1,0
138.889

2.5. Samoupravna organiziranost
Na področju stanovanjskega gospodarstva je v povojnem
obdobju bilo izvedenih pet reform in sicer leta 1954, 1959,
1965, 1972 in 1981. Po zvezni resoluciji o nadaljnjem razvom
sistema stanovanjskega gospodarstva leta 1965 je bil sprejet
temeljni zakon o gospodarskem poslovanju s stanovanjskimi
hišami v družbeni lastnini. Ustanovljena so bila stanovanjska
podjetja za gospodarjenje s stanovanjskimi hišami v družbeni
lastnini.
Leta 1974 je bil sprejet zakon o samoupravnih stanovanjskih skupnostih. Na stanovanjskem področju je izvedena prva
etapa samoupravne organiziranosti. Ukinjena so bila stano-

vanjska podjetja, stanovanjske hiše in stanovanja v družbeni
lastnini pa so prevzele v upravljanje novo ustanovljene stanovanjske skupnosti Družbeno politične ocene pri izvajanju
četrte reforme so bile, da so bili doseženi relativno veliki
količinski rezultati, vendar razvoj družbenoekonomskih odnosov na področju stanovanjskega gospodarstva ni sledil družbenim prizadevanjem in tudi ne sorazmerno velikim vlaganjem v stanovanjsko gradnjo. Ugotovljeno je bilo, da so eden
od vzrokov neuveljavljenega delegatskega sistema enodomne
skupščine stanovanjskih skupnosti. Za rešitev nakopičenih
problemov na področju stanovanjskega gospodarstva so
nekatera vprašanja bila družbenopolitično na novo opredIjena; temu so sledila stališča, sklepi in priporočila Skupščine
SR Slovenije za nadaljnji razvoj družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu v SR Sloveniji in sprejem
zakona o stanovanjskem gospodarstvu v začetku leta 1981.
Pomembna novost, ki jo je prinesel zakon o stanovanjskem
gospodarstvu v samoupravni organiziranosti stanovanjske
skupnosti je dvodomni sistem z zborom uporabnikov in zborom izvajalcev, ukinitev izvršilnih organov in njihova nadomestitev s stalnimi skupnimi organi skupščine (samoupravni
organi) ter ustanovitev predsedstva skupščine (koleaiiski
organ).
Analize samoupravne organiziranosti in delovanja delegatskega sistema na področju stanovanjskega sistema kažejo, da
je dvodomnost v stanovanjski skupščini vprašljiva. Stanovanjsko gospodarstvo je specifično, v katerem imajo izvajalci v
primerjavi z ostalimi interesnimi skupnostmi specifičen status. Medtem, ko so v drugih dejavnostih SIS materialne proizvodnje in družbenih dejavnostih izvajalci praviloma tudi
upravljalci nad osnovnimi sredstvi v stanovanjskem gospodarstvu izvajalci (gradbena operativa, projektantske org. itd.)
po opravljenem delu prekinejo odnos z investitorjem, v zboru
izvajalcev pa si predvsem prizadevajo za razdelitev interesnih
področij, zapiranjem trga oz. omejevanje konkurence.
V analizi organiziranosti in delovanju stalnih skupnih organov je ugotovljeno, da je število teh organov preveliko in da ni
točno razmejenih pristojnosti in ne nosilca vsklajevanja dela
med njimi. Stalni skupni organi imajo izvršilno funkcijo, ki pa
jo je v stanovanjskem gospodarstvu zaradi njegove heterogenosti in medsebojne povezave ali soodvisnosti v sedanji obliki
organiziranosti težko izvajati. V praksi taka preorganiziranost
zahteva podvojenost dela in veliko neracionalnosti. O istih
zadevah razpravlja in odloča več samoupravnih organov.
Koordinacijo dela v stanovanjski skupnosti, ki so jo opravljali
izvršilni odbori sedaj praviloma opravljajo strokovne službe.
Strokovne službe stanovanskih skupnosti so organizirane
različno. Organizirane so kot delovne skupnosti za eno ali več
samoupravnih skupnosti materialne proizvodnje, kot skupne
strokovne službe za vse interesne skupnosti na nivoju občine,
kot strokovne službe pri organizacijah združenega dela in kot
samostojne specializirane organizacije združenega dela za
potrebe stanovanjskega gospodarstva. Na podlagi analize o
delovanju SIS materialne proizvodnje GZS so dane pobude o
združevanju strokovnih služb z novimi upravnimi organizacijami in z upravnimi organi občine.
Po zakonu o stanovanjskem gospodarstvu so temeljni nosilec vseh pravic in obveznosti pri gospodarjenju s stanovanjsko hišo v družbeni lastnini samoupravno organizirani stanovalci. Stanovalci uresničujejo pravice in dolžnosti pri gospodarjenju s stanovanji in stanovanjskimi hišami v družbeni
lastnini v skupnosti stanovalcev in v stanovanjski skupnosti.
Za vsklajevanje in reševanje vseh problemov, ki so povezani s
pogoji bivanja in pri uveljavljanju politike razvoja krajevne
skupnosti, kakor tudi za sestavo delegacije krajevne skupnosti za skupščino stanovanjske skupnosti ali njeno enoto se v
skladu s statutom krajevne skupnosti ustanovijo pri krajevni
skupnosti sveti stanovalcev. Samoupravna organiziranost in
funkcioniranje delegatskega sistema predvsem v hišni samoupravi in krajevni skupnosti je izjemnega pomena. Upoštevati
je treba, da so po zakonu o stanovanjskem gospodarstvu
vlagatelji, stanovanjske hiše in stanovanja v družbeni lastnini
prenesli na skupnosti stanovalcev, ki po zakonu z njimi
gospodarijo. Samoupravna organiziranost skupnosti stanovalcev ni povsod izvedena, vprašljiva pa je tudi oblika in
vsebina dela skupnosti stanovalcev. Analize kažejo, da imamo
ponekod zelo dobro organizirane skupnosti stanovalcev, žal
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je teh le manjše število, ostale pa so v delovanju pasive, oz.
niso ustanovljene.
Sredstva za vzdrževanje so glede na nivo stanarin skromna
še bolj neustrezen pa je odnos stanovalcev do družbenega
premoženja. Vloga stanodajalca pri gospodarjenju s sredstvi
stanovanjske hiše je omejena. Tudi vloga stanovanjske skupnosti pri gospodarjenju s stanovanjsko hišo je omejena.
Glede na ugotovitve, da odnos do gospodarjenja s stanovanjskimi hišami in stanovanji v družbeni lastnini od strani skupnosti stanovalcev in stanovalca ni ustrezen je nujen družbeni
ukrep, ki zagotavifc spremembo stanja oz. drugačno rešitev
izvajanja strokovnih nalog v zvezi z gospodarjenjem s stanovanjsko hišo in stanovanjem.
Samoupravni družbeno ekonomski odnosi v stanovanjskem
gospodarstvu se ne bodo poglabljali in razvijali samo s spremembami in dopolnitvami obstoječih zakonov temveč s
pomočjo miselne preobrazbe stanovalcev ter ob ustreznejši
obliki samoupravne organiziranosti, oziroma razmejitvi samoupravnih pristojnosti od strokovnih nalog in opravil.
2.6. Gospodarjenje s stanovanjskimi hišami in stanovanji v
družbeni lastnini
Z zakonom o stanovanjskem gospodarstvu so bile pri
gospodarjenju s stanovanji in stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini sprejete pomembne sistemske novosti.
V letu 1975 so organizacije združenega dela in družbenopolitične skupnosti na podlagi zakona o samoupravni stanovanjski skupnosti, zakona o gospodarjenju s stanovanjskimi
hišami v družbeni lastnini in samoupravnega sporazuma o
ustanovitvi samoupravne stanovanjske skupnosti prenesla
združena sredstva, pravice in obveznosti stanovanjskega
sklada (stanovanjski sklad) z organizacij za gospodarjenje s
stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini (stanovanjska
podjetja) v upravljanje in gospodarjenje stanovanjskim skupnostim.
Zakon o stanovanjskem gospodarstvu iz I. 1981 je določil
novi subjekt za gospodarjenje s stanovanji in stanovanjskimi
hišami, to je skupnost stanovalcev, zato so po letu 1981
organizacije združenega dela in druge družbeno pravne
osebe (vlagatelji) prenesle stanovanja in stanovanjske hiše v
gospodarjenje iz stanovanjskih skupnosti na skupnosti stanovalcev. Pri prenosu je kljub jasnim navodilom vrhovnega
sodišča SR Slovenije, republiškega komiteja za zakonodajo in
republiškega komiteja z varstvo okolja in urejanje prostora
prišlo do zapletov in različne prakse v občinah, zato problematika v zvezi s prenosi stanovanjskih hiš in stanovanj v
družbeni lastnini še danes ni rešena enotno in zadovoljivo v
vseh občinah v SR Sloveniji.
Ob prvem in drugem prenosu so vlagatelji prenašali stanovanja in stanovanjske hiše le v upravljanje in gospodarjenje,
pravico oddajanja in pravico razpolaganja pa so obdržali!
Lahko pa se je posamezen vlagatelj odločil, da ob prenosu
prenese tudi pravico oddajanja stanovanj ali tudi pravico
razpolaganja (pravni promet) s stanovanjem. Ob prvem prenosu stanovanjskega sklada je večina občin na podlagi samoupravnega sporazuma o ustanovitvi samoupravne stanovanjske skupnosti tudi prenesla stanovanja v gospodarjenje stanovanjskim skupnostim pri tem pa tudi pravice oddajanja
stanovanj iz sklada splošnega družbenega premoženja, obdržala pa je pravico oddajanja stanovanj za potrebe delovne
skupnosti upravnih organov. Stanovanja za potrebe upravnih
organov so kasneje bila prenešena na delovno skupnost
upravnih organov.
Občine, ki niso prenesle pravice oddajanja stanovanj iz
sklada SLP bi morale imeti samoupravni splošni akt o oddajanju stanovanj in določen pristojni samoupravni organ za ta
stanovanja. Dogodki v preteklih letih so opozorili, da postopki
v zvezi z oddajanjem stanovanj v večini primerov niso bili
ustrezni in da so posamezni upravni in izvršilni organi občin
na nezakonit in nesprejemljiv način odločali o dodeljevanju
družbenih stanovanj.
Ob prenosu stanovanjskih hiš in stanovanj v gospodarjenje
skupnostim stanovalcev je Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora vse občine opozoril na problematiko v
zvezi s skladom SLP in jim predlagal naj neurejene zadeve
uredijo ob sedanjem prenosu tako, da pravico oddajanja
stanovanj iz sklada SLP prenesejo na stanovanjsko skupnost
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oziroma solidarnostni sklad in s tem odpravijo anonimni stanovanjski sklad pri občini in dvotirnost pri reševanju stanovanjskih vprašanj (iste vloge pri občini in stanovanjskih skupnosti). Glede na problematiko v zvezi z reševanjem nerešenih
stanovanjskih vprašanj solidarnostnih upravičencev je prav
tako predlagal občinam naj prenesejo, če tega še niso, tudi
pravico razpolaganja s stanovanji iz sklada SLP in tako v
okviru solidarnostnih stanovanj pri stanovanjski skupnosti
ustvarijo objektivne pogoje tudi za zamenjavo stanovanj.
Kljub temu, da je večina občin predlog sprejela, zaradi
odporov v praksi ta problematika še ni zadovoljivo rešena v
vseh občinah (npr. v Ljubljani).
Po stanju na dan 31. 12. 1984 je bilo v SR Sloveniji 20.690
stanovanjskih hiš v družbeni lastnini
z 222.906 stanovanji v
skupni površini 11.865.718 m2. Od tega je bilo v lastnini
občanov (etažna
lastnina) 31.249 stanovanj v površini
1.676.004 m2. V stanovanjskih hišah v družbeni lastnini je po
stanju 31. 212. 1984 tudi 8.789 poslovnih prostorov s površino
680.906 m .
Na dan 31.12.1984 je bilo v SR Sloveniji od predvidenih cca
9000, ustanovljeno 7.514 skupnosti stanovalcev ali 83,5%.
Sredstva za gospodarjenje s stanovanji, stanovanjskimi
hišami in poslovnimi prostori so sredstva stanarin, najemnin,
prispevkov etažnih lastnikov, namensko združena sredstva za
revitalizacijo in prenovo (iz čistega dohodka OZD in delovnih
skupnosti) in druga sredstva. Iz teh virov oblikovana sredstva
skupnosti stanovalcev na podlagi svojega srednjeročnega
plana in letnega programa izdelanega v skladu s samoupravnim sporazumom o temeljih plana stanovanjskih skupnosti in
usklajenega v stanovanjski skupnosti, uporablja za vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih hiš, za prenovo in nadomestitev (amortizacija, združena sredstva za revitalizacijo), za funkcionalne stroške ter stroške nakupa opreme civilne zaščite in
za stroške upravljanja (stroški strokovnih služb).
V Enotni metodologiji za določanje in evidentiranje stanarin
v SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 25/81) so določeni minimalni normativi za vzdrževanje in normativi za upravljanje
stanovanj in stanovanjskih hiš ter osnove za določanje funkcionalnih stroškov in stroškov opreme za civilno zaščito. Na tej
ofenovi je bil pripravljen tudi plan porabe sredstev stanarine v
planih stanovanjskih skupnosti in globalna delitev stanarine v
planu Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije za obdobje
1981-1985. V strukturi stanarine znaša povprečno amortizacija 35,3%, vzajemno vzdrževanje (velika popravila) 32,2%
vzdrževanje v okviru skupnosti stanovalcev (mala popravila)
15,6%, upravljanja 10,2% in funkcionalni stroški ter stroški
nakupa in vzdrževanja opreme 6,7%. Za nadomestitev stanovanj (rušenje, odpravo stanovanj VI. in VII. kategorija) in za
večja vzdrževalna dela bi morali nameniti 67,5% sredstev
stanarin, kar pa v praksi ni bilo uresničeno, ker so stroški
upravljanja in funkcionalni stroški rasli hitreje od stanarine,
zato so se delitvena razmerja spremenila v škodo sredstev za
vzdrževanje.
Po podatkih Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije znašajo povprečni stroški upravljanja v SR Sloveniji v letu 1985
12% od stanarine, v posameznih primerih pa 20% in več od
stanarine. Izjemno so se povečali tudi funkcionalni stroški
predvsem v primerih, ko imajo stanovanjske hiše lastna
kurišča, zaradi dimnikarskih storitev, ki se plačujejo v breme
stanarine. Zahteve stanovanjskih skupnosti so, da se dimnikarske storitve izločijo iz stanarine in vključijo v obratovalne
stroške kot je to pri daljinskem ogrevanju (dimnikarske storitve so del cene oziroma stroškov ogrevanja).
Problem pri gospodarjenju s stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini predstavljajo prispevki etažnih lastnikov. Etažni
lastniki so dolžni prispevati sorazmerni delež etažnih lastnikov k stroškom vzdrževanja in prenove, ki se nanašajo na
skupne dele in naprave stanovanjske hiše, sorazmeren del
skupnih funkcionalnih stroškov in stroškov upravljanja. Medsebojni odnosi med etažnim lastnikom in skupnostjo stanovalcev niso bili urejeni. Strokovne službe skupnosti stanovalcev svojih nalog pri urejanju medsebojnih odnosov med etažnim lastnikom in skupnostjo stanovalcev niso uredile v skladu
z zakonom (pogodba, začasna odredba, sodišče) zato je prišlo do številnih sporov med njimi in neplačevanja prispevkov
etažnih lastnikov.
Z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskem gospodarstvu iz leta 1986 je določanje in izterjava
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stanarin ter prispevkov etažnih lastnikov na novo urejena.
Odpravljena so žarišča sporov, zato je pričakovati učinkovitejše vključevanje etažnih lastnikov v gospodarjenje s stanovanjsko hišo.
Posebna značilnost gospodarjenja s stanovanjsko hišo v
družbeni lastnini v prehodnem obdobju (od uveljavitve ekonomske stanarine) je način zagotavljanja sredstev imetnika
stanovanjske pravice in etažnega lastnika. Etažni lastnik mora
zagotoviti, sorazmeren delež stroškov k vzdrževanju in prenovi, ki se nanašajo na skupne dele in naprave stanovanjske
hiše, skupnih funkcionalnih stroškov in stroškov upravljanja,
po tržnih cenah, imetnik stanovanjske pravice pa plača določeno stanarino in z njo se na vzajemni način (vzajemno
vzdrževanje) pokrivajo vsi navedeni stroški in stroški, ki nastajajo pri vzdrževanju in prenovi stanovanja v katerem stanuje
(etažni lastnik to sam vzdržuje).
V zvezi z gospodarjenjem s stanovanjsko hišo in njenimi
skupnimi deli in napravami bo treba najti ustreznejše rešitve
ter izenačiti način in pogoje gospodarjenja s stanovanjsko
hišo v družbeni lastnini med nosilcem stanovanjske pravice in
etažnim lastnikom.
Naslednji problem je uveljavljanje skupnosti stanovalcev pri
gospodarjenju s stanovanjsko hišo. Analize kažejo, da so
skupnosti stanovalcev formalno ustanovljene večina od njih
pa ne opravlja svojih nalog v skladu z zakonom, zato je nujno
podrobneje razmejiti samoupravljalske, upravljalske ter strokovne funkcije skupnosti stanovalcev z ciljem, da se na novo
določijo pravice, obveznosti in odgovornosti pri gospodarjenju s stanovanjskimi hišami in stanovanji v družbeni lastnini.
Zagotoviti je treba varovanje družbene lastnine in po potrebi
na novo določiti nosilce posameznih funkcij v tej zvezi. Nove
rešitve navedenih problemov morajo biti predhodno družbeno politično verificirane.
Problemi na področju gospodarjenja s stanovanjskimi
hišami v družbeni lastnini so tudi na področju samoupravnega in upravnega nadzora. Po 78. členu zakona o stanovanjskih razmerjih, pravilnost dela zbora stanovalcev in hišnega
sveta nadzoruje samoupravna delavska kontrola, ki jo izvoli
zbor stanovalcev. Zakonitost dela zbora stanovalcev in hišnih
svetov pa nadzoruje občinski upravni organ, pristojen za
stanovanjske zadeve.
Ne eden ne drugi svojih nalog ne opravljata zadovoljivo,
zato so odprta tudi številna vprašanja glede finančnega poslovanja hišnih svetov (hranilne knjižice, obresti, sklepanje
pogodb za komunalne storitve), intervencij v zvezi z nezakonito in namensko uporabo stanovanja, predlogov za odpoved
stanovanjskega razmerja itd—
Z zadnjimi spremembami in dopolnitvami zakona o stanovanjskem gospodarstvu so naloge skupnosti stanovalcev in
hišnega sveta sicer dopolnjene, stanje pa se ne bo spremenilo, če tudi skupnost stanovalcev, njihovi hišni sveti in organi
nadzora ne bodo učinkovitejše in odgovornejše opravljali
svojih nalog.
Administrativna, strokovna in druga opravila za skupnosti
stanovalcev in stanovajske skupnosti opravljajo strokovne
službe, organizirane kot delovne skupnosti stanovanjskih
skupnosti, skupne strokovne službe SIS, specializirane
delovne organizacije, strokovne službe drugih delovnih organizacij. Vedno pogostejši so primeri, da si tudi skupnosti
stanovalcev organizirajo lastne strokovne službe.
Organiziranost strokovnih služb na področju stanovanjskega gospodarstva je raznolika in vprašljiva glede racionalnosti in učinkovitosti. Zato je nujno razmejiti naloge opravljanja dejavnosti (strokovne naloge) od tistih, ki zagotavljajo
organizacijske in administrativne pogoje za delovanje organov upravljanja. Ob tem je potrebno v posameznih okoljih
ugotoviti obseg podvajanja nalog v upravnih organih, upravnih organizacijah in tudi v organizacijah združenega dela,
posebej pa ugotoviti način organiziranja kontrole funkcije za
potrebe nadzora nad porabo sredstev.
2.7. Urejanje stanovanjskih razmerij
Ustava SFRJ določa v 164. členu, Ustava SRS po 206. členu,
da je občanu zajamčeno, da pridobi stanovanjsko pravico na
stanovanju, ki je družbena lastnina, ter da je občanu v okviru
te pravice zagotovljeno, da pod pogoji, ki jih določa zakon,
trajno uporablja to stanovanje za zadovoljevanje osebnih in
družinskih stanovanjskih potreb.
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Zakon o stanovanjskem gospodarstvu iz leta 1981 je na
novo uredil problematiko samoupravnih razmerij v stanovanjskem gospodarstvu, zlasti o vzajemnem in solidarnostnem
združevanju sredstev za reševanje stanovanjskih vprašanj,
glede dolžnosti vsakogar, da v skladu s svojimi možnostmi
prispeva za rešitev svojega stanovanjskega vprašanja tudi
lastna sredstva, o gospodarjenju s stanovanjskimi hišami v
družbeni lastnini s strani stanovalcev v okviru skupnosti stanovalcev ter o vlogi samoupravno stanovanjske skupnosti pri
takem gospodarjenju. Te spremembe so zahtevale tudi sprejem novega zakona o stanovanjskih razmerjih (Ur. I. SRS, št.
35/82 in 14/84).
Novost v primerjavi s prej veljavnim zakonom o stanovanjskih razmerjih je to, da sprožitev postopka pred sodiščem
združenega dela zoper odločbo o dodelitvi stanovanja in
prednosti vrstni red zadrži izvršitev odločbe oz. sklepa. S tako
zakonsko ureditvijo je dana podlaga za uspešnejše sodno
varstvo, istočasno pa tudi zahteva od stanodajalcev, da izvedejo postopek za dodeljevanje stanovanj pravočasno, pred
izgotovitvijo stanovanj, da ne pride do škodljivih posledic pri
vselitvah in nedodeljenih stanovanjih zaradi zavlačevanja
postopka, ne glede na to, da postopki za reševanje sporov iz
stanovanjskih razmerij pred sodišči veljajo za nujne. Pretežna
večina sporov se nanaša na nepravilno uporabo osnov in
meril ter na postopkovne kršitve veljavnih samoupravnih
splošnih aktov o dodeljevanju stanovanj.
Zakon o stanovanjskih razmerjih pa je vnesel tudi spremembo pri načinu odločanja sodišč združenega dela v sporih
glede dodeljevanja stanovanj. Z 38. členom je omogočil
sodno varstvo le na odpravo prednostnega vrstnega reda
pričakovalcev stanovanj oziroma odločbe o dodelitvi stanovanja. V skladu z zakonom sodišča torej ne morejo meritorno
odločati in spreminjati odločitev pristojnih organov v temeljni
organizaciji združenega dela, ampak ob ugotovitvi nepravilne
uporabe samoupravnega splošnega akta stanodajalca sklepe
o prednostni listi oz. dodelitvene odločbe le odpravijo. Pristojni organi v temeljni organizaciji združenega dela morajo
postopek ponoviti, upoštevajoč napotke iz sodne odločbe.
Tako glede na sedanjo ureditev ni možnosti, da bi lahko
sodišče samo odpravilo nezakonitosti v organizaciji, čeprav bi
bilo to včasih tudi bolj smotrno ali pa celo edini možen način
za zakonito uporabo samoupravnega splošnega akta (v primeru, da organizacija vztraja pri svoji nezakoniti odločitvi).
Sodišče združenega dela v Ljubljani meni, da bi bilo bolj
pravilno to zakonsko določbo spremeniti tako, da ima sodišče
možnost sklepa oz. odločbo organizacije razveljaviti oz. spremeniti. S tem bi bistveno skrašali tudi postopek.
Problem pri urejanju stanovanjskih razmerij je začasna
uporaba stanovanja. Prejšnji zakon o stanovanjskih razmerjih
je poznal oddajo stanovanja za določen čas (sedaj začasna
uporaba stanovanja) ne le za nosilce javnih funkcij, temveč
tudi v primeru nujnega prebivanja v drugem kraju zaradi
opravljanja nalog iz delovnega razmerja. Novi zakon začasnega prebivaja v drugem kraju zaradi opravljanja delovnih
nalog ne šteje več med primere, ko pridobi tak delavec pravico do začasne uporabe stanovanja. Stanovanjske probleme,
na delo v drug kraj poslanih delavcev je tako možno reševati z
namestitvijo v delavskih stanovanjih na stavbiščih oz. v prostorih za začasno bivanje (samski domovi), ki po zakonu ne
veljajo za stanovanje.
Organizacija združenega dela ima možnost, da s svojim
aktom uredi uporabo prostorov za nastanitev delavcev, ki jih
pošilja v drugi kraj oziroma za tiste, ki pridejo na začasno delo
iz drugega kraja.
Pravice do začasne uporabe stanovanja je poleg nosilca
družbenih funkcij za čas opravljanja funkcij (začasna preselitev) tudi na stanovanjih namenjenih osebi, ki opravlja službeno dolžnost, vendar jo lahko pridobi le oseba, ki opravlja
službeno dolžnost, zvezano s stavbo, v kateri je stanovanje
(hišniki, stanovanje v objektih organov za notranje zadeve,
kazensko poboljševalnih zavodih, na letališčih, na železniških
postajah, drugih objektih železniške transportne organizacije,
šolskih poslopjih, zdravstvenih zavodih itd.). V praksi se tako
določilo zakona težko uresničuje, zaradi zasedenih službenih
stanovanj po imetnikih stanovanjske pravice, ki več ne opravljajo službenih dolžnosti (upokojenci, njihovi svojci) ali ki
sploh niso opravljali službenih dolžnosti, pa so na teh stanovanjih pridobili trajno stanovanjsko pravico. Zakon ni uredil
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problemov zasedenih službenih stanovanjih z nosilci stanovanjskih pravic, ki ne opravljajo več službenih dolžnosti.
Različna so tudi staliča ali lahko organizacija združenega dela
zgradi ali kupi službena stanovanja, ki niso v objektu v katerem se opravlja službena dolžnost (v kraju opravljanja službene dolžnosti). Take možnosti bi organizacije združenega
dela morale imeti, zato vprašanje začasne uporabe stanovanj
terja temeljitejšo proučitev in ustreznejšo opredelitev v zakonu.
V 60. členu zakona je določeno, da stanodajalec odpove
stanovanjsko razmerje imetniku stanovanjske pravice, ki ima
v lastnini prazno družinsko stanovanjsko hišo ali stanovanje
kot posamezen del stavbe, če je to stanovanje primerno.
Temeljna sodišča opozarjajo na pomanjkljivosti v zakonu, da
beseda »prazno« ni umestna, saj se lahko imetnik glede na
velikost posameznih stanovanjskih hiš brez škode vseli v
lastno hišo, čeprav v njej že stanuje na primer njegov otrok.
Problemi so tudi v primerih, ko si nosilec stanovanjske hiše
zgradi stanovanjsko hišo in se vanjo preseli, v družbenem
stanovanju pa pusti otroke z družino. Tožbe za izpraznitev
družbenega stanovanja so praviloma brezuspešne in le v
opravičilo pred internimi samoupravnimi organi. Nova stanovanjska hiša se dogradi le deloma in je v funkcionalnem
pogledu premajhna za vse stanovalce, s tem pa so izpolnjeni
pogoji zakona o nadaljnji zasedbi družbenega stanovanja.
Pri urejanju stanovanjskih razmerij so problematična nezasedena stanovanja oz. stanovanja, ki jih imetnik stanovanjske
pravice obišče le od časa do časa, stanuje pa v drugem kraju
ali stanovanju. Da se odpravijo te vrste neracionalne uporabe
stanovanj bi bilo treba stanovanja z začasnimi obiski
(rezervna - čakajoča stanovanja) šteti kot prazna stanovanja,
kar dejansko tudi so.
Poseben problem je reševanje stanovanjskih vprašanj
zakoncev po razvezi, ko kljub nevzdržnim razmeram zakonec,
ki postane imetnik stanovanjske pravice nima možnosti preskrbeti drugemu zakoncu najpotrebnejših prostorov.
Temeljna sodišča opozarjajo na nevzdržne razmere bivših
zakoncev, ko eden zakoncev stanovanje zapusti, kasneje se iz
stanovanja izseli tudi drugi zakonec, stanodajalec se odloči
da stanovanje odda tretji osebi, prvi zakonec imetnik stanovanjske pravice pa vloži tožbo, da mu stanovanjska pravica ni
ugasnila, saj se ji ni nikoli molče še manj pa izrecno odpovedal in da je bila stanodajalčeva odločba o dodelitvi stanovanja
tretji osebi nezakonita. Uspešna rešitev navedenega primera
zahteva spremembo zakona tako, da bi zakoncu, ki pridobi
stanovanjsko pravico po razvezi, omogočili s posebno tožbo
zahtevati izselitev drugega zakonca, ki tega prvega ovira v
mirni uporabi stanovanja in sicer tako, da mu ne bi bilo
potrebno nuditi najpotrebnejših prostorov.
Pri obravnavi vprašanj iz stanovanjskih razmer v pravdnem
postopku temeljna sodišča ugotavljajo tudi, da hišni sveti ne
obveščajo stanodajalca o spremembah v hiši (izselitve, preselitve) tako, da ostajajo stanovanja nezasedena -dalj časa. Imetnik stanovanjske pravice si zgradi hišo, kupi stanovanje ali
dobi družbeno stanovanje v drugem kraju, prejšnje stanovanje pa drži »za vsak slučaj« ali ga rezervira za potomce ali na
nek drug način skuša po dveh letih opraviti morebitno zamenjavo. Prijavljajo se tudi fiktivne navidezne zamenjave, katerih
dokončne nagibe v večini primerov nihče ne preverja.
Odpovedi stanovanjskega razmerja zaradi neplačevanja
stanarine po 65. členu zakona o stanovanjskem gospodarstvu
in 56. členu zakona o stanovanjskih razmerjih ter zaradi
neplačevanja obratovalnih stroškov po 51. členu zakona o
stanovanjskem gospodarstvu, skupnosti stanovalcev praviloma ne predlagajo, stanodajalci pa ne vlagajo. Pri tem se
pojavljajo vprašanja ali je odpoved stanovanjskega razmerja
še utemeljena, če imetnik stanovanjske pravice po vložitvi
tožbe poravna vse obveznosti. Zahteva se določnejša opredelitev v tej zvezi.
Pri uporabi stanovanja so vse pogostejši primeri neustreznega odnosa do družbenega premoženja in pasivni odnos do
navedene problematike hišne samouprave, stanovanjske
skupnosti in stanodajalca.
Po zakonu o stanovanjskem gospodarstvu v zadevah stanovanjskega gospodarstva odločajo delavci v organizacijah
združenega dela in delovnih skupnostih ter delovni ljudje in
občani v krajevnih skupnostih in stanovalci v skupnosti stanovalcev.
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Analize kažejo, da se skupnosti stanovalcev v večini primerov kot gospodarji stanovanjske hiše niso uveljavili, organizacije združenega dela pa v gospodarjenje s stanovanjsko hišo
niso vključene. Z prenosom stanovanja organizacije združenega dela v upravljanje skupnosti stanovalcev se praviloma
prekinejo odnosi med organizacijo združenega dela in skupnostjo stanovalcev, po preteku 10 let delovne dobe od tega 5
let pri stanodajalcu pa tudi z nosilcem stanovanjske pravice,
zato je pri delavcih vedno manj zavzetosti za gradnjo, oziroma
nakup stanovanjske hiše ali stanovanja v družbeni lastnini ter
za gospodarjenje z njimi.
Po popisu leta 1981 ima SR Slovenija 585.780 stanovanj in
583.098 gospodinjstev od tega v mestnih naseljih 308.798
stanovanj in 322.026 gospodinjstev. To navidezno pomeni, da
v SR Sloveniji dejansko ni stanovanjskega primanjkljaja. Žal
temu ni tako. Hitra urbanizacija v zadnjih 15 letih je skoncentrirala prebivalstvo v mestna središča posledice tega pa so
drugačna razporeditev stanovanjskih enot, kot so potrebe po
reševanju stanovanjskih vprašanj. Neustrezno, večkrat preveliko stanovanjsko površino in velika vlaganja (v preteklosti) so
mnogokrat pogojevali nerazumljivi lokacijski pogoji in tudi
želje posameznih graditeljev po prestižu, lastna in družbena
sredstva so se uporabljala neracionalno. Nerešena stanovanjska vprašanja so se torej reševala z graditvijo ali nakupom
stanovanjske hiše ali stanovanji z dodelitvijo stanovanjske
pravice na družbena stanovanja (odločba) in z pridobitvijo
pravice do uporabe stanovanja v zasebni lasti (pogodba). V
navedeni sklop reševanja stanovanjskih vprašanj spadajo tudi
podstanovalska in sostanovalska razmerja. Značilnost podstanovalskih razmerij je, da se sklepajo prostovoljno in v
okvirih predpisa občine. Iz analiz o podstanovalskih razmerjih
izhaja, da večina občin ne izvaja intenzivnejšega družbenega
nadzora na podstanovalske pogodbe, da se v njih ne prikazujejo realne obveznosti podstanovalca, zato tudi ni primera da
bi podstanovalec uveljavil delno nadomestitev najemnine
(stanarine). Večje družbeno varstvo nad podstanovanjskimi
razmerji ni uveljavil niti zakon, da ne bi prišlo do zmanjšanja
podstanovalskih razmerij, še do večje nesmotrnosti pri zasedenosti stanovanj in še do večjih problemov nekaterih kategorij občanov (npr. študenti) Rešitev problematike podstanovanjskih razmerij je zato predvsem v gradnji potrebnih kapacitet predvsem družbenih stanovanj in samskih domov ter reševanje stanovanjskih vprašanj dijakov in študentov v njihovih
domovih.
Glede na problematiko oddajanja začasnih prostih stanovanj in njihovo racionalno rabo, je potrebno omogočiti oddajo
začasno prosta cela stanovanja, vendar je treba določiti v
kakih primerih je to dopustno.
Posebnost na področju stanovanjskih razmerij so sostanovalska razmerja
Sostanovalska razmerja so ostanek administrativnega
dodeljevanja stanovanj, ki se odvijajo na podlagi uredbe o
upravljanju stanovanjskih hiš (Ur. I. SFRJ št. 29/54). Obstoječa
sostanovalska razmerja po zakonu ostajajo v veljavi ustvarjanje novih sostanovalskih razmerij pa je prepovedano.
Kadar je en sostanovalec lastnik stanovanja, na katerem
obstaja sostanovalsko razmerje ima ta sostanovalec ob izselitvi enega sostanovalca prednost pred morebitnimi drugimi
sostanovalci. Prednost ima torej lastnik kot sostanovalec, ima
pa jo tudi tisti lastnik, ki ni imetnik stanovanjske pravice na
drugem stanovanju.
Pri urejanju stanovanjskih razmerij imamo stanovanjsko
pravico kot pravico trajne uporabe stanovanja za osebne in
družinske potrebe in pravico do uporabe stanovanja v zasebni
lasti, ki nima elementa trajnosti. Novi zakon je pri pravici do
uporabe stanovanja prepovedal zamenjavo stanovanja in
zožil krog uporabnikov, ki imajo po smrti imetnika pravice
uporabe, pravico nadaljnje uporabe stanovanja.
Iz analiz o sostanovalskih razmerjih in pri pravici do uporabe stanovanja izhaja, da v praksi ni večjih problemov, kar
pomeni, da sta sedanja normativna urejenost in praksa na tem
področu ustrezni.
Po 45. členu zakona o stanovanjskih razmerjih je stanodajalec dolžan dodeliti prazno stanovanje v roku 30 dni po izpraznitvi stanovanja, to določilo velja tudi za stanovanja v družinskih stanovanjskih hišah in za stanovanja, kot posamezne
dele stavbe, ki so v lasti občanov.
Navedeno določilo zakona se večkrat ne izvaja, zato osta80

jajo stanovanja nezasedena, pride do nasilne vselitve in po 2
letih do pridobitve stanovanjske pravice po zakonu. Evidenco
o zasedenosti stanovanj in o nosilcu stanovanjske pravice ali
lastninske pravice bi morali bolj zaostriti zaradi racionalnejše
uporabe stanovanj, posebej pa zaradi možnosti pravočasne
intervencije v primerih nezakonite vselitve oz. uporabe stanovanja.
Eden od problemov urejanja stanovanjskih vprašanj in stanovanjskih razmerij je tudi zamenjava stanovanj. Z novo ureditvijo plačila lastne udeležbe pri pridobitvi stanovanjske pravice so dani pogoji pospešene zamenjave stanovanj in boljše
izkoriščenosti stanovanjskih površin istočasno pa učinkovitejše urejanje stanovanjskih razmerij v skladu s potrebami in
možnostmi. Posebnih rezultatov še ni. Pričakuje pa se da
bodo k večji uveljavitvi zamenjave stanovanj pripomogla, prenesena stanovanja iz splošnega ljudskega premoženja (starejša stanovanja), zato morajo občine povsod kjer še prenosa
razpolagalne pravice nad skladom SLP niso uredile, to urediti
čimprej.
2. 8. Pravno lastninska razmerja pri uporabi in v prometu s
stanovanjskimi hišami in stanovanji v družbeni lastnini
Pravno lastninska razmerja pri uporabi stanovanja se nanašajo predvsem na urejanje medsebojnih odnosov med imetnikom stanovanjske pravjce, bodočim imetnikom stanovanjske
pravice (podstrešja) etažnim lastnikom in skupnostjo stanovalcev ki upravlja in gospodari s stanovanjsko hišo ter družbeno pravno osebo vlagateljem.
Njaveč nerešenih vprašanj v urejanju pravno lastninskih
razmerij pri uporabi stanovanj je v zvezi z lastnimi vlaganji v
stanovanja imetnikov stanovanjske pravice. V zakonu je sicer
določen postopek v primerih, ko imetnik stanovanjske pravice
vlaga svoja sredstva v vzdrževanje stavbe in za izboljšanje
bivalnih pogojev, v praksi pa so velika odstopanja od zapisanih načel. Bolj kot je organizacijsko in tehnično neurejeno
vzdrževanje od strani pristojnih strokovnih služb, bolj neurejena je evidenca o vlaganjih sredstev v družbena stanovanja.
Glede na posledice, ki v zvezi z večjimi vlaganji sredstev
imetnikov stanovanjske pravice v družbena stanovanja nastanejo pri prenosu stanovanjske pravice in glede na tekoče
spremljanje vseh vlaganj v vzdrževanje in prenovo je nujno,
da tehnična služba upravljalca vsaj enkrat letno opravi pregled in popis vseh stanovanjskih enot in evidentira obseg in
vrednost vseh opravljenih del in prenove ne glede na vire
financiranja.
Pri urejanju pravno lastninskih razmerij na področju stanovanjskega gospodarstva so odprta vprašanja v zvezi s pridobivanjem in urejanjem skupnih prostorov v stanovanjskih hišah,
ki so v družbeni lastnini za stanovanjske ali poslovne prostore. Vprašanja se nanašajo na pogoje, način in postopek
pridobitve skupnih prostorov, sprememba njihove namembnosti ter postopek in način ureditve medsebojnih pravnih
razmerij med pridobitnikom (investitorjem) skupnih prostorov
in lastniki etažnih stanovanj oz. nosilci stanovanjske pravice
zlasti glede plačila odškodnine oziroma zmanjšanja stanarine.
V praksi so različna stališča o tem, kdaj je iz družbenoekonomskih in sistemskih razlogov smotrneje, da se skupni prostori, ki jim je možno spremeniti namembnost, prenašajo v
etažno lastnino občanov. (Že v začetku, tako da etažni lastniki
plačajo odškodnino in sami s svojimi sredstvi preuredijo prostor v stanovanje, oziroma da tako stanovanje dobi interesent
v lastnino po ureditvi ali pa da tako preurejeno stanovanje iz
skupnih prostorov ostane v družbeni lastnini, na njih pa
občan pridobi stanovanjsko pravico) in pod kakšnimi pogoji
če sam vlaga lastna sredstva. Ob vsem navedenem je nujno da
Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije sprejme v sodelovanju z Republiškim komitejem za varstvo okolja in urejanje
prostora in Republiškim sekretariatom za pravosodje enotna
izhodišča o preurejanju podstrešij in drugih skupnih delov in
naprav stanovanjske hiše. V teh stališčih je treba opredeliti,
kdo določa pogoje, način in postopek pridobitve in preurejanja skupnih prostorov v stanovanja in na kaki podlagi. Zakon
o stanovanjskem gospodarstvu in stanovanjskih razmerjih
takega pooblastila ne dajeta, zato je treba proučiti, ali so
potrebe v tej smeri dopolnitve zakona.
Pri urejanju podstrešij je sporno tudi vprašanje, kdo in na
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kakšen način odloča o tem, kateremu občanu se bo dalo
soglasje in dovoljenje za preureditev, če je več interesentov.
Z zakonom o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini (Ur. I. SRS, št. 13/74) je urejen promet
s stanovanji v družbeni lastnini. Do leta 1985 se je prenos
nepremičnin iz družbene v zasebni lastnini izvajal v izjemno
omejenem obsegu. Pri oddaji družbenih stanovanj se je
pospešila po uveljavitvi zakona o davku na promet z nepremičninami (Ur. I. SRS, št. 35/85), ki določa da se prometni
davek ne plačuje v primerih, če gre za prvo prodajo stanovanjske hiše ali stanovanja kot posameznega dela stavbe vključno

z garažo, kadar je bila hiša oziroma stanovanje zgrajeno s
sredstvi uporabnikov družbenih sredstev.
Glede na to, da veljavni zakon ne zagotavlja nadaljnje
varovanje družbene lastnine na področju stanovanjskega
gospodarstva, temveč omogoča razprodajo družbenih stanovanj pod nerealnimi pogoji in prelivanja družbenih sredstev v
zasebno last, je v fazi sprejemanja nov zakon o pogojih za
prodajo družbenih stanovanj, ki določa pogoje za organizirano prodajo družbenih stanovanj pod družbeno verificiranimi pogoji in prepreči pridobivanje družbenih sredstev v
zasebno lastnino oz. učinkoviteje kot doslej varuje družbeno
lastnino.

Pregled podatkov o stanovanjski graditvi v SR Sloveniji v srednjeročnem obdobju
1976-1980 in v letih 1981-1985
Tabela I
Dokončana stanovanja
Nedokončana stanovanja
Leto
Skupaj
Indeks
Družbena Indeks Individ.
Indeks SKUPAJ Indeks
Družbena Indeks Individ. Indeks
zgraj.
bazni
gradnja ' bazni
gradnj.
bazni
nedokon. bazni
gradnja
bazni
gradnj. bazni
št.st.
stan.
1976
14.465
100
8.536
100
5.929
100
38.412
100
11.967
100
26.445 100
1977
14.975
103,5
8.164
95,6
6.811
114,9
37,458
97,6
12,030
100.5
25.428
96,2
1978
14.014
96,9
8.057
94,4
5.957
100.4
36,634
95,4
10,174
85,0
26.460 104.1
1979
13.820
95,5
7.422
86,9
6.298
107,9
41,561
108,2
13,714
114.6
27.847 105.2
1980
13.672
94,5
6.999
81,9
6.673
112.5
40,856
106,412,020
100,4
28,836 103,6
Skupaj 70.946
100,0
39.178
52,2 31.768
47 ,8
Povpr.
76-80
14.189
7.836
55.2
6.354
44.8
38.984
11.981
27.003
1981
14674
100
8.281
100
6.393
100
39.202
100
8.
970
100
30.232
1982
13.245
90,3
7.105
85,8
6.140
96,0
37.480
95,6
7. 878
87,8
29.602
1983
12.344
93,2
5.634
79.3
6.710
109,3
36.750
98,1
7.
187
91,2
29.563
.1984
11.612
94,1
4.910
87,1
6.702
99.9 h 36.499
99,3
7. 194
100,1
29.305
+
1985
+
11.002
94,7
4.940
100,6
6.062
90,5
35.700
97,8
6. 200
8,62
29.500
Skupaj 62.877
100
30.870
49,1 32.007
50,9
Povpr.
81-85
12.576
6.174
6. 4o2
37.126
7.486
29.640
Indeks
76/80
81/85
88,6
78,8
100,8
63,0
109,8
Plan
81/85
58.000
100
34.800
60
23.200
40 •
Real
81/85
62.877
30.870
32.007
Pl/Real.
VIR : Statistični letopis SRS 1985, Statistične infor. Zavoda SRS
81/85 108,4
88,7
138
+ - predhodni podatki
Pregled sredstev in naložb - sredstev vzajemnosti
Tabela II
ELEMENTI
1981
1982
1983
1984
1985 v 000 din
I. SREDSTVA
1. Preneš.sred.iz pret.leta
1.872.225
2.294.*728
1.026.445
1.003.832
2. Združena sred. v letu 1981
2.236.771
2.097.336
2.822.744
3.495.205
3. Vrnjeni krediti v letu 1981
499.854
588.402
806.122
1.806.539
SKUPAJ SREDSTVA
4.548.850
4.980.466
4.655.311
6.305.576
II. NALOŽBE
1. Krediti TOZD za nakup in gr. 1.858.886
1.738.554
1.516.734
2.163.230
2. Krediti drugim org.za nakup in gradnjo
471.488
407.227
269.947
804.937
3. Kred.obč. za nakup in gr.
996.016
1.320.871
1.492.704
1.821.673
4. Kred.OZD za naložbe v kom.
95.998
200.838
299.222
84.503
5. Sredstva po 135.čl. ZSG
62.689
6. Krediti stan. zadrugam
29.515
135.593
68.840
78.262
7. Druge naložbe
191.834
150.938
201.533
245.322
SKUPAJ NALOŽBE
3. 706.426
3.954.021
3.848.980
5.197.927
Likvidna sredstva
842.424
1.026.445
806.331
1.107.649
od tega
- neporabljena posojila
535.450
533.091
840.419
675.452
- prosta sredstva
306.974
493.354
- 34.088
432.197
Vir : Informacije ZSSS o poslov. SSS
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Oblikovanje sredstev solidarnosti združenih v samoupravnih stanovanjskih skupnostih v SR Sloveniji
'
Tabela 111-1
1984
1985
ELEMENTI
1981
:
1982
1983
I. V I R I
1. Prenos iz preteklega leta
816.276
810.723
908.842
1.080.095
1.434.975
1.421.495
2.461.237
3.662.883
7.117.584
2. Združev.sred.iz gospod.
1.648.879
853.o83
504.109
752.248
1.457.819
3. Združ.sreds.iz negospod.
344.213
4. Združ.sred.del. (obrtniki)
158.808
176.498
224.920
251.195
580.163
n, - lastna
, . udeležba
j i -k
'
77.030
109.372
r Plačana
5.
6. Prenesena sred.sklada za reš.
51.923
37.073
56,108
47.001
61.991
stan.vpraš. borcev NOV
7. Prenesena prosta sred.odprav,
74.313
92.654
42.041
49.691
obč.stan. skladov
68.175
957.465
326.606
871.003
1.604.479
8. Sredstva SPIZ
696.824
9. Prenes.sred.za del.
,ki
se
.
, občine
.
a*, 260
137
472
176.761
356..932
1A 107
vozijo na delo v dr.
16.137
vd.^ou
i o j.«*#*
97.084
159.562
153.491
194.760
139.146
10. Odplačila za dane kredite
103.954
708.659
136.036
11. Vrnjena izplačana sredstva
53.650
162.030
661.848
708.730
1.334.804
12. Drugi viri
4.762.352
5.612.206
8.581.514
14.368.002
VIRI SREDSTEV SKUPAJ
3.962.037
Vir : Informacija ZSSS o.posl. SSS - 1981 - 1985
TsbOlS lll"2
Poraba sredstev solidarnosti združenih v samoupravnih stanovanjskih skupnostih v SR Sloveniji
1982
1983
1984
1985
ELEMENTI
1981
II.
13.
14.
15.

PORABA SREDSTEV
Gradnja sol. stanovanj
1.982.899
15.734
Delno nadom, stanarin
Prenes.sred.za delavce
ki se vozijo na delo iz dr.obč.
29.712
168.856
16. Odplačila najetih kreditov
293.061
17. Odobreni krediti
18. Vezana sredstva pri banki
107.803
19. Prisp. za strokovne službe
93.662
20. Stroški SDK in banke
17.082
21. Drugi funkc.izdatki
84.770
22. Ostalo
345.403
Skupaj poraba sredstev
III. Razlika, ki se prenese v
naslednje leto

2.769.906
17.154

3.380.921
27.588

5.763.808
37.344

10.178.575
138.889

186.929
257.478
258.481
82.327
214.354
40.522
44.422
260.863

406.322
222.440
494.470
47.711
475.277
'72.341
165.760
384.826

89.194
2o3.648
400.002
44.346
110.971
23.757
40.352
179.694

152.587
239.854
221.057
31.262
145.357
30.090
36.223
267.172

3.138.982

3.879.024

4.532.111

7.146.539

12.586.661

823.055

883.328

1.080.095

1.434.975 ■

1.781.391

.

VIR : Informacije ZSSS v poslovanji! SSS
»r
Tabela IV

večjih pa le 22,2$.

ŠTEVILO RAZDELJENIH SOLIDARNOSTNIH STANOVANJ PO KATEGORIJAH
i
ŠTEVILO SOLIDARNOSTNIH STANOVANJ PO KATEGORIJAH
UPRAVIČENCI
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
22.791
608 1.616 2.335 3-151 1.986 2.256 1.744 1-949 1.601 1-502 1.183 1.527 1.323
SKUPAJ
- delavci z nižjimi 00
12.629- 448 890 1.232 1.727 890 1.082 865 862 881
952 802 1.156 842
- mlade družine
4.148
83 438 753 652 439 575 405 523 275
- udeleženci NOV, upokojenci in
0
druge kategorije upravičencev 6.014
72 288 350 782 657 599 474 564 445 550 38
371
-4
STRUKTURA RAZDELJENIH STANOVANJ PO KATEGORIJAH
STRUKTURA
PO KATEGORIJAH
V%
UPRAVIČENCI
SKUPAJ " 1973 197^ 1975
1976 STANOVANJ
1377 "1978
1979 1980
100,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
SKUPAJ
delavci z nižjini 00
55,^
73,7 55,1 52,8 5M Mt,8 47,9 ^9,6 Mt,2
mlade družine
18,2
1^>5 27,1 32,2 20,6 22,1 25.5 23,2 26,8
udeleženci NOV, upokojenci in
druge kategorije upravičencev 26,4
11,8 17,8 15,0 24,7 33,1 26,6 27,2 28,9

4

k

1981 1982 1983 19811 1985Z
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
'55,0 63,'t 67,8 75,7 63,6
17,2
«..,•/■
o „i •» ->c i.
27,8 36,6 32,2 24,3 36,4

ŠTEVILO DODELJENIH SOLIDARNOSTNIH STANOVANJ PO ŠTEVILU PROSTOROV
Tabela V
VRSTA
ŠTEVILO SOLIDARNOSTNIH STANOVANJ PO LETIH
STANOVANJA
SKUPAJ
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1379 P?
1981 1982 1983 1984 1 gFŠ~
SKUPAJ
608 1.616 2.335 3.161 1.986 2,256 1.744 1.949 1.601 1.502 1.183 1.527 1.323
22.791
- garsonjere
2.430
M 205 334 315 234 207
164
181
121
215
124
123
163
- enosobna stanovanja
7.059
198 531
755 . 773 644 661
548 553
450
431
341
681
493
- dvosobna stanovanja
8.259
261
582 736
*1.121
729
672
931
576
719
547
508
397
480
- dvoinpolsobna stanovanja
2.134
37 137
165 357 203
221
145
154
194
146
130
127
i 18
- tri in večsobna stanovanja 2.909
68 161
345 595
176 236 215 342
238
185
192
87
69
STRUKTURA RAZDELJENIH STANOVANJ PO LETIH
VRSTA
STRUKTURA STANOVANJ PO LETIH V %
'stanovanja
SKUPAJ
J1Z3 HZS 1975 1976" 1977 1978 1979 1980 198? 1982 1983 198*» 1985
SKUPAJ
100,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
• garsonjere
10,7
7,2 12.7 14,3 10,0 11,8 9,2
9,4 9,3 13,4
8,1 10,4 8,1 12,3
■ enosobna stanovanja
30,9
32,6 32.8 32,3 24.4 32,4 29.3 31.4
28.4 26,9
28.8 44,6 37,3
dvosobna stanovanja
' 36,2
42,9 36,0 31,5 35.5 36,7 41 ,3 38.5 36,9 36.0 30,0
36,4 33,6 33,3 36,3
dvoinpolsobna stanovanja
9,4
6,1
8,5
7,1
10,2
H
,3
9,8
8,3 7,9 12.1
9,7 10.9 8,3 8,9
tri in večsobna stanovanja
12,8
11,2 10,0 14,8 18,8 8,9 10.4 12,3 17.5 11,6 15,8
16,3
5,2
5,7
iHDi^^rn
NALOŽB ZA STANOVANJSKO-KOMUNALNO
BILANCI LJUBLJANSKE
BANKE-ZDRUZENE
BANKE (SR SLOVENIJA) GRADNJO V KONSOLIDIRANI
- stanje konec leta Tabela VI
-.v odstotkih
1980
1981
1982
1983
1984
1985
Sredstva za stanovanjskokanunalno gradnjo
1. Sredstva uporabnikov
družbenih sredstev
2. Sredstva občanov
3. Sredstva po pooblastilu :.

13.3

12.8

11.9

9.9

8.2

6.9

9.4

9.2

8.2

5.3

4.0

2.9

1.7
2.2

1,7
1.9

1.7
2.0

1.5
3.1

1.3
2.9

1.2
2.8

Naložbe v stanovanj skokainunalno gradnjo
1. Naložbe iz sredstev
uporabnikov družbenih
sredstev
- naložbe uporabnikom
družbenih sredstev
- naložbe občancm
2. Krediti občanom iz
sredstev občanov
3. Krediti iz sredstev
po pooblastilu

15.4

15.0

13.5

11.0

9.0

7.7

10.2

9.6

8.4

5.6

3.9

2.5

7.7

6.8

5.6

3.3

2.3

1.2

2.5
3.2

2.8
3.6

2.8
3.3

2.3
2.6

1.6
2.4

1.3
2.5

2.0

1.8

1.8

2.8

2.7

2.7

Stanje sredstev za stanovanjsko-komunalno gradnjo pri bankah Ljubljanske banke-združene banke z
območja SR Slovenije - na dan 31.12.
Tabela VII-1
- v milijonih dinarjev
1980
1981
1982
1983 8*^2 1984
1NU
84/83 1985 85/84
SREDSTVA
I. Dolgoročna sredstva 31.796 39.539 124 49.208 124 56.753 115 71.023 125 97.667 138
1. Sredstva UDS
18.308 22.868 125 26.526 116 23.350 88 24.586 105 25.426 103
- od tega vzajann.
združena sred.
6.716 8.273 123 8.922 108 4,613 52 2.749 60 1.026 37
2. Sredstva občanov 3.998 5.202 130 6.928 133 8.757 126 11.095 127 17.549 159
3. Dopolnilna srodstva 3.306 4.487 136 6.034 134
5.638 93 7.154 127 9.269 130
4. Druga dolgoroč.
sredstva
694
885 128 1.568 177 1.530 98 2.418 158 4.374 181
5. Sredstva po poobl. 5.490 6.097 111 8.152 134 17.477 214 25.770 147 41.049
159
- sredstva vzajann. 168
198 118 1.630 823 8.658 531 13.889 160 24.285 175
II Kratkoročna sredstva 4.579 6.437 141 7.459 116 9.257 124 13.056 141 19.441 149
Skupaj sredstva
36.375 45.976 126 56.668 123 66.010 116 84.079 127 117.108 139
NALOŽBE
38.661 48.477 125 58.172 120 67.344 116 84.878 126 116.088 137
Sredstva - naložbe
- 2.286 - 2.501
- 1.505
- 1.334
- 799
+ 1.021
Vir: Statistična Informacija o stanovanjsko-konunalnl Sej a vnos ti Ljubljanske banke - Oddelek za statistiko LB poročevalec
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t Tabela VII-2
Stanje naložb v stanovanjsko-komunalno gradnjo pri bankah Ljubljanske banke-združene banke z
območja SR Slovenije
- v milijonih dinarjev
31.12. 1 Tncfcks
1982 82/81

31.12. Indeks
1983 83/82

31.12. Indeks J1-12.
1984 84/83 19®^

124

54.714

119

63.336

116

80.020

126 110.158 130

29.195

"9

32.608

112

30.665'

94

32.267

105

34.745 107

5.556

6.895

124

7.574

110

4.433

59

2.067

47

923

6.206
1.443

9.631
1.575

155
109

12.204
2.637

127
167

14.560
2.699

119
102

21.214
3.199

146
119

35.024 165
3.611 113

4.996

5.607

112

7.265

130

15.412

212

23.340

151

36.777 158

190

214

113

1.255

586

7.570

603

13.427

177 22.475 167

~~T"i 12
1980 '

31 12
1981

IncV'ks
81/80

37.170

46.009

24.525

NALOŽBE
I. Dolgoročne naložbe
1. Dolgoročna posojila UT6 in
občanom iz sredstev UCS
- od tega iz sredstev
vzajermosti
2. Posojila občanom iz sredstev občanov
3. Druge dolgoročne naložbe
4. Naložbe iz poslovanja po
pooblastilu
- od tega iz vzajeimo
združenih sredstev

45

4.857 121 5.930 122
4.008 116
3.458 140
1.490 2.468 165
II. Kratkoročne naložbe
116.088 137
84.878
67.344 118
58.172 120
Skipaj naložbe
38.661 48.477 125
Vir: Statistična informacija o stanovanjsko-konunalni dejavnosti Ljubljanske banke - Cddolek za statistiko m -

POROČILO
o stanju voda v SR

Sloveniji

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 13. seji dne 23.*
7. 1986 obravnaval:
- POROČILO O STANJU VODA V SR SLOVENIJI,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 222. člena,
poslovnika Skupščine SR Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85.
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR

1. UVODNA IZHODIŠČA IN POJASNILA
1.1. Namen poročila
Namen tega poročila je podati kritičen prikaz stanja in
urejenosti voda v SR Sloveniji in podati oceno problematike,
ki jo je povzročil dosedanji dinamični razvoj, pri tem pa
opozoriti na potrebo po preusmeritvi politike gospodarjenja z
vodami, kot jo zahteva dosežena stopnja družbene in ekonomske razvitosti SR Slovenije.
Poročilo podaja Skupščini SR Slovenije osnove za oceno
stanja ter za oblikovanje stališč, priporočil in sklepov za
nadaljnje usmerjanje reševanja zaostrene problematike na
področju vodnega gospodarstva.
Namen poročila je tudi analizirati, potrditi in razčleniti ugotovitve o umestnosti in primernosti določb v obstoječi zakonodajni ureditvi na tem področju. Pomembna vprašanja, ki v
vodnem gospodarstvu še vedno niso rešena v celoti, kot je
vzdrževanje vodnega režima, vzdrževanje vodotokov in objektov, predimenzioranost izvajalcev, zagotavljanje sredstev za
vzdrževanje vodnega režima oziroma objektov in vodotokov,
planiranje in vpliv občin pa kažejo, da bo potrebno zakon o
vodah in na njegovi podlagi izdane predpise še napre] dopolnjevati. Še vedno so namreč odprta vprašanja v zvezi z nekaterimi temeljnimi pomanjkljivostmi in nedorečenostmi zakona
o vodah, ki omogočajo odstopanje od načel racionalnega
84
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Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Tomaž VUGA, član Izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje proštora,
- Maver JERKIČ, namestnik predsednika Republiškega
komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora,
- Janez KOKOL, pomočnik predsednika Republiškega
komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora.
gospodarjenja z vodami, v zvezi z usklajenostjo zakona o
vodah z ostalimi zakoni, ki urejajo prostor ter z dograditvijo
pomajkljivega sistema podzakonskih predpisov in drugih normativnih aktov, s pomočjo katerih je mogoče učinkoviteje
normirati izvajanje temeljnih zakonskih določb.
1.2. Temeljni cilji gospodarjenja z vodami
Politiko gospodarjenja z vodami je potrebno usmeriti na
povečevanje možnosti za smotrno rabo in izkoriščanje voda
ter varstvo kakovosti voda. Vzdrževanje in urejanje voda ter
ostale posege v vodni režim pa je potrebno izvajati tako, da se
ohranjajo krajinske in kulturne vrednote ter varujejo osnovne
lastnosti vodnih ekosistemov.
Na podlagi dolgoročnega družbenega plana SR Slovenije
za obdobje do leta 2000, elementov vodnogospodarskih
osnov, dolgoročnega plana razvoja gospodarstva do leta 2000
in srednjeročnega plana vodnega gospodarstva za obdobje
1986-1990 morajo biti temeljni cilji gospodarjenja z vodami v
SR Sloveniji usmerjeni v:
- postopno izboljševanje labilnih ravnotežnih pogojev v
povirjih voda, tako da se odpravljajo vzroki za naraščanje
erozijskih pojavov in ne samo na njihove posledice;
- zadrževanje vodnih količin v prostoru tako, da se zmanjšujejo poplavne konice v času intenzivnih padavin in ohranjajo vodne količine za zadovoljevanje potreb po pitni in
poročevalec

tehnološki vodi, vodi za namakanje polj in za bogatenje minimalnih pretokov v rekah;
- varovanje vodnih količin površinskih in podtalnih voda
pred posegi, ki bi povzročili zmanjšanje ali izgubo teh vodnih
količin ter ustvarjanje pogojev, ki bodo omogočili njihovo
racionalno rabo in izkoriščanje;
- tako izvajanje nujnih regulacijskih posegov, ki so sicer
potrebni zaradi urejanja prostora, da bodo v največji možni
meri zavarovani naravni ekosistemi ter naravna in kulturna
dediščina pokrajine;
- varovanje kakovosti voda v obsegu, ki bo omogočil
njeno rabo ter nemoten obstoj avtohtone flore in favne.
2. STANJE VODNEGA GOSPODARSTVA
2.1. Stanje voda
2.1.1. Naravne danosti
Raznolikost in pestrost vodnih režimov po vodnih območjih
(od Drave z Muro ter Save do obalnega morja s pritoki) je
posledica naravnih danosti, ki jih oblikujejo klimatski, morfološki, geološki, pedološki in drugi pogoji, flora in favna ter
posledica dosedanjega razvoja in urejanja prostora v SR
Sloveniji.
Letne količine padavin na območju SR Slovenije pod vplivom različnih klimatskih pogojev zelo nihajo in znašajo od
800 do 1000 mm v obrobju Panonske nižine in ob obalnem
pasu, gorskem svetu pa do 3500 mm. V centralnem delu
Slovenije je izdatnost padavin okoli 1500 mm na leto.
Ob teh razmeroma izdatnih količinah padavin pa je bilanca
vodnih količin v SR Sloveniji samo 3navidezno ugodna. Skozi
Slovenijo odteka cca 34.000 mio m vode na leto. Povprečni3
letni pretok vseh voda, ki odtekajo iz Slovenije, je 1072 m /
sek. Pri 97 % zagotovljenosti voda pa odteka iz" SR Slovenije
230 m /sek vode. Ce upoštevamo, da mora odtekati 3v druge
republike in države ob vsakem času vsaj 130 m /sek, je
mogoče ob sedanji stopnji urejenosti
vodnih režimov v SR
Sloveniji izrabiti v celoti 100 m3/sek vode.
Vseh podzemnih voda brez kraških podzemnih vodnih
tokov je v SR Sloveniji cca 47 m3/sek. Za oskrbo s pitno vodo
so posebej pomembne podzemne vode, ki se zbirajo v ravninskih aluvialnih naplavinah na Prekmurskem, Dravsko-Ptujskem, Kranjsko-Soriškem, Ljubljanskem in Krško-Brežiškem
polju, v spodnji Savinjski dolini, v dolini reke Soče in nekaterih manjših rečnih dolinah.
Večina površinskih vodnih tokov v Sloveniji ima hudourniški značaj, ki ga v večini primerov ohranjajo tudi v spodnjem
,toku. Razlike med minimalnimi in maksimalnimi pretoki so
često v razmerju 1:200 in celo več, zato je temeljni interes
vseh porabnikov voda pa tudi interes varovanja prostora pred
škodljivim delovanjem voda zmanjšanje tega neugodneaa
razmerja.
Zaradi erozijskih procesov voda odnaša v Sloveniji letno do
5 milijonov kubičnih metrov hribskih materialov in plodnih tal,
2,5 do 3 milijone kubičnih metrov drobnejših frakcij in
suspenzij pa odplavijo hudourniki v doline. Škodljive posledice takega delovanja voda na hudourniških območjih se
izražajo v uničevanju plodnih površin v hribovitih predelih in
zasipavanju strug hudournikov in inžinskih vodotokov ter v
zaprojevanju naravnih jezer in umetnih akumulacij, ki so bile
zgrajene zaradi energetskih ali drugih gospodarskih razlogov
Večjih in pomembnejših vodotokov, daljših od 25 kilometrov, je v SR Sloveniji 2184 kilometrov, ostalo hidrografsko
mrežo pa tvorijo manjši vodotoki. V kraškem svetu je razvit
sistem kraških podzemnih vodnih tokov, ki dopolnjujejo površinski sistem vodotokov.
V zadnjih tridesetih letih ugotavljamo pri spreminjanju vodnega režima v SR Sloveniji predvsem naslednje pozitivne in
negativne trende:
- Zaradi velikih sprememb v prostoru, ki so jih povzročili
predvsem nagla urbanizacija, gradnja infrastrukture ter pretirana sečnja in propadanje gozdov, se je labilno ravnotežno
stanje na hudourniških območjih poslabšalo. Erozijski procesi zato še vedno napredujejo, delovanje plazov pa se ne
umirja.
I
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stev na hudourniških območjih usmerjeni vodnogospodarski
posegi predvsem v odpravljanje posledic tega stanja tako, da
so se zaradi zavarovanja gospodarsko zanimivega prostora
regulirale hudourniške struge. S tem so se sicer lokalno
odpravljale poplave in poškodbe obalnih zemljišč, dolvodno
pa se je škoda povečevala zaradi večje hitrosti odtokov voda
in večjega tranzita erodiranih materialov v doline. Zato se bo
moralo na teh območjih vodno gospodarstvo skupaj z ostalimi koristniki prostora v prihodnosti usmeriti predvsem v
preventivno delovanje in odpravljanje vzrokov erozijskih procesov.
- Z velikimi regulacijskimi posegi v dolinah Mure, Dršve,
Savinje in deloma Save, Krke in Soče z Idrijco smo večino
poplavnih območij že zavarovali pred poplavami in škodljivim
delovanjem voda. Tudi ti ukrepi so povzročili hitrejši odtok
vodnih količin v času intenzivnih padavin in ponovno višanje
poplavnega vala na dolvodnih odsekih vodotokov. Te negativne trende pri urejanju vodnega režima bomo lahko v
bodoče odpravili le z gradnjo pomembnejših akumulacij za
zadrževanje visokovondih valov.
- S hidromelioracijami kmetijskih zemljišč smo doslej
usposobili za intenzivnejšo kmetijsko proizvodnjo že cca 70
tisoč hektarov zamočvirjenih kmetijskih zemljišč od skupno
149.075 hektarov takih površin v SR Sloveniji. Ob skrbi za
gospodarske učinke teh naložb pa so bili zanemarjeni
pomembni ekološki in krajinsko varovalni interesi. Temu bi se
lahko deloma izognili s širše zasnovanimi ureditvami, ki bi
vključevale tudi varovanje obstoječih prostorskih kvalitet.
- Z izgradnjo večjih hidroenergetskih sistemov so se na
prizadetih odsekih vodotokov, zlasti Drave, Soče in deloma
tudi Save, spremenili odtočni pogoji in stanje podtalnih voda
na priobalnih zemljiščih teh vodotokov; ob tem pa so bile
zanemarjene vodnogospodarske ureditve, ki bi lahko zmanjšale negativne učinke teh naložb.
- Bistveno se je poslabšalo kakovostno stanje površinskih
vodotokov. Kakovost voda se je na nekaterih odsekih vodotokov sicer nekoliko izboljšala. Na gorvodnih odsekih vodotokov, ki so bili še pred kratkim v I. ali I. do II. kakovostnem
razredu, pa se kakovost vode naglo poslabšuje zaradi urbanizacije, intenzivnega kmetijstva in industrializacije. Občutno in
hitro se poslabšuje tudi kakovost podzemnih voda v dolinah
večjih rek, kar je še posebej nevarno, saj so ti viri še vedno
osnova za oskrbo s pitno vodo večine slovenskega prebivalstva.
2.1.2. Urejenost voda
V SR Sloveniji je na hudourniških območjih zgrajenih 545
varovalnih objektov in naprav v splošni rabi, ki varujejo zemljišča pred napredovanjem erozije in naravne struge hudournikov pred škodljivim delovanjem voda. Nabavna vrednost teh
objektov in naprav je ob popisu leta 1983 dosegla 3.325
milijonov dinarjev. Sedanja vrednost teh objektov in naprav
pa ne presega 75%. (Glej tabelo št. 1)
Stopnja urejenosti strug hudournikov in posameznih erozijskih površin na hudourniških območjih v SR Sloveniji ne
presega 10%. Posebej je ogroženih 1300 hektarov izrazitih
erozijskih žarišč, na katerih nismo uspeli umiriti napredovanja
erozijskih procesov in trajno sanirati napadenih površin (Glei
tabelo št. 1)
\ >
Od obseženega omrežja vseh ostalih vodotokov, ki jih je v
SR Sloveniji 7400 kilometrov, je urejenih le 20%. Urejenost
pomembnejših vodotokov pa dosega 60%. Na območju SR
Slovenije je zgrajenih 2457 vodnogospodarskih objektov in
naprav v splošni rabi, njihova nabavna vrednost je ob popisu v
letu 1983 znašala 34827 milijonov dinarjev. Stopnja ohranjenosti teh objektov je povprečno 72%. (Glej tabelo št. 1)
Čeprav je bila v preteklosti zavarovana pred škodljivim
delovanjem voda večina pomembnejših poplavnih območij, je
v SR Sloveniji še vedno nekaj nezavarovanih poplavnih območij. To so predvsem območja Nove Gorice, Idrije, južnega dela
mesta Ljubljane z delom Ljubljanskega barja ter nekatera
območja Dolenjske. Od vseh zamočvirjenih površin, primernih za intenzivno kmetijskoi proizvodnjo, je v celoti hidromelioriranih cca 40%, še vedno pa vode ogrožajo 85 tisoč hektarov takih površin.
Posebej zaostajamo pri gradnji objektov za zdrževanje visokih voda. Doslej je zgrajenih le 6% akumulacij, ki jih bi bilo
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mogoče v SR Sloveniji zgraditi, kar pa bistveno ne more
vplivati na režim odtokov vode.
Hidroenergetski potencial vodotokov v SR Sloveniji je
doslej izkoriščen le 35%-no. Naravne danosti omogočajo
izrabo hidropotenciala še za cca 8000 GWh ur letno (brez
upoštevanja črpalnih elektrarn).
Vodni viri za oskrbo s pitno vodo in kakovostno tehnološko
vodo so izkoriščeni v SR Sloveniji le cca 30%, stanje po
posameznih regijah pa je različno. Vodni viri OVS Soče so
izkoriščeni le 11%, OVS Gorenjske 22%, OVS Primorske pa že
60%. Ocenjujemo, da imamo v SR Sloveniji od 47 m /sek
razpoložljivih količin kakovostne podzemne vode 69,5% teh
vodnih količin na vodnem območju reke Save. Najbogatejša
je OVS Gorenjske, ki razpolaga s skupno 23,6% teh vodnih
virov, najsiromašnejša pa je OVS Primorske, ki premore le
3,5% teh voda. Oskrba z vodo je na nekaterih območjih
kritična. Vododeficitarna so že območja slovenske obale,
Suhe in Bele krajine, Goričkega, Slovenskih Goric, Haloz,
Kozjanskega in Trnovsko-banjiške planote.
Stanje urejenosti voda še vedno omogoča dobro oskrbo
gospodarstva z manj kakovostno tehnološko vodo za hladilno
vodo. Problematično pa je že zagotavljanje vode, potrebne za
namakanje. V Sloveniji je cca 100 tisoč hektarov površin, ki bi
jih bilo potrebno v prihodnosti namakati. Na že urejenih
hidromelioracijskih območjih pa je mogoče zagotoviti namakalno vodo le, če bomo pravočasno zgradili akumulacije za
zadrževanje voda in izboljšali kvaliteto vode na najbolj ogroženih območjih.
Kakovost slovenskih voda je na nekaterih delih vodnih
območij že padla pod kritično mejo. Mnogi odseki vodotokov
so v kritičnem III. in najslabšem IV- kakovostnem razredu, (glej
tabelo št. 2)
V zadnjem obdob|u ugotavljamo postopno in delno izboljševanje kakovosti voda na nekaterih najbolj ogroženih vodotokih, kot so Hudinja, Voglajna, Sora, Kamniška Bistrica,
Ljubljanica pod Vrhniko, minimalno pa tudi na Muri na mejnem profilu z Avstrijo. Opazno se je izboljšala kakovost Meže.
Poslabšala se je kakovost voda nekaterih vodotokov, ki so
bili še pred kratkim v I. oziroma II. kakovostnem razredu. Ti
trendi so opazni na Soči, Kolpi, Sotli, Selški in Poljanski Sori,
Savi Bohinjki in Savi Dolinki ter Dravi pod Mariborom.
Od pomembnejših slovenskih jezer se je precej izboljšala
kakovost vode Blejskega jezera, Bohinjsko jezero in obalno
morje pa kažeta stalne tendence slabšanja kakovostnega
stanja.
V letu 1984 je dosegla poraba pitne in tehnološke vode v
industriji 267 milijonov kubičnih metrov letno. Poraba pitne
vode za potrebe prebivalstva, manjših porabnikov in kmetijstva je dosegla 154 milijonov kubičnih metrov na leto. Te
vodne količine se vračajo pretežno onesnažene in deloma
tudi segrete nazaj v naravne vodotoke.
Ocenjujemo, da od skupne količine onesnaženja 8.800.000
E priteče v naravne vodotoke cca 7.500.000 E.
V Sloveniji je zgrajenih ze 120 mehansko-bioloških čistilnih
naprav za čiščenje komunalnih odpadnih voda. Od tega je le
30-40 naprav velikih od 1.000-5.000 E in 13 večjih od 10.000
E. Samo naprave v Kranju, Škofji Loki, Domžalah, Novem
mestu, Ptuju in Murski Soboti imajo kapacitete od 80.000 E do
220.000 E. V redu obratujejo predvsem večje čistilne naprave.
Slabše obratuje večina manjših čistilnih naprav. Čistilna
naprava Ptuj še vedno ne obratuje. Ocenjujemo, da tudi od
zgrajenih čistilnih naprav dobro deluje le cca 25% kapacitet.
Vzroki za to so deloma v slabi izbiri tehnologije oziroma
izgradnji, mnogokrat pa tudi v prevelikih stroških obratovanja, ki jih izvajalske delovne organizacije ne prenesejo.
Večje mehansko-kemijske čistilne naprave so za predčiščenje tehnoloških odpadnih voda v zadnjem obdobju zgradili
Rudnik Mežica, Pinus Rače, TAM Maribor, Konus Slovenske
Konjice, Melamin Kočevje, Unior Zreče, Livarna Maribor,
Pivovarna Laško, Pivovarna Ljubljana, IBI Kranj, Oljarica
Kranj, IUV Vrhnika, Papirnice v Medvodah in Radečah ter
Tovarna celuloze in papirja Djuro Salaj v Krškem. V večini
primerov je potrebno te odpadne vode še čistiti skupaj s
komunalnimi odpadnimi vodami bližnjih naselij na skupnih
bioloških napravah, ker se tako dosega boljši učinek čiščenja
odpadnih voda ob znatno nižjih vlaganjih.
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2.2. Temeljna problematika gospodarjenja z
vodami
2.2.1. Samoupravni sporazum o usklajevanju
planov OVS in Zveze vodnih skupnosti Slovenije
na temelju skupno usklajenih osnov razvoja
vodnega gospodarstva za obdobje 1981 — 1985.
OVS in ZVSS so na osnovi odloka o pripravi in sprejetju
sprememb in dopolnitev družbenega plana SR Slovenije za i
obdobje 1981-1985 v letu 1982 sprejele aneks k samoupravnem sporazumu o usklajevanju planov OVS in ZVSS na temelju skupno usklajenih osnov razvoja vodnega gospodarstva
Slovenije za obdobje 1981-1985.
S tem aneksom se je zmanjšal predvideni obseg finančnih
sredstev vodnega gospodarstva za 14,5%. Se pomembneje je,
da so se menjali temeljni elementi plana. Obseg osnovnih
dejavnosti vodnega gospodarstva, to je obseg rednega vzdrževanja in študijsko razvojnih dejavnosti se je zmanjšal za
10,7%. Obseg investicij v urejanje vodnega režima se je povečal za 6,5% predvsem na račun naložb v osnovno odvodno
mrežo in obrambo pred poplavami. Za 31,1% se je zmanjšal
obseg sredstev, predviden za sofinanciranje naložb v varstvo
vodnih količin in v kakovost voda.
Podpisniki sporazuma so se zavezali, da bodo zagotovili
vodnemu gospodarstvu 6.854 milijonov dinarjev (cene 1980).
V okviru tega planskega obdobja je bil plan tudi realiziran v
višini 6.135 milijonov dinarjev (cene 1980) oziroma 90% planiranih sredstev.
Fizične realizacije srednjeročnega plana razen z naštevanjem objektov ni mogoče podrobno prikazati, ker so bili
planski akti sprejeti brez strokovno izdelanih in sprejetih
vodnogospodarskih osnov.
Pri usmerjanju zbranih sredstev v izvajanje srednjeročnega
plana je prišlo ponovno do bistvenih sprememb. Realizacija
plana vzdrževalnih del je bila dosežena le 81%-no, študijskorazvojna dejavnost 74%-no, naložbe za varstvo kakovosti
voda 81%-no ter izgradnja vzdrževalnikov voda 57%-no.
Glede na planirana sredstva pa so se povečale investicije za
obrambo pred poplavami na 161%, za oskrbo z vodo na 113%
in za izgradnjo osnovne odvodne mreže na 102%.
Presežen pa je bil program urejanja zemljišč v SR Sloveniji
za obdobje 1981-1985, saj je bilo hidromelioriranih 35150
hektarov zemljišč, oziroma 51% več, kot je bilo planirano.
V veliki meri je bil realiziran program zagotavljanja vodnih
količin in oskrbe z vodo. V predvidenem obsegu je bil realiziran tudi najpomembnejši cilj tega dela plana, to je izgradnja
vodovoda Brestovica-Sežana.
Ostali planski cilji niso bili realizirani v predvidenem
obsegu. Zlasti ni bil dosežen plan pri varstvu kakovosti voda
in izboljšanju najbolj onesnaženih vodotokov predvsem
zaradi tega, ker onesnaževalci niso zagotovili lastnih sredstev
in potrebne investicijsko tehnične dokumentacije.
2.2,2. Samoupravni sporazum o temeljih plana
ZVSS za obdobje 1986-1990
Na podlagi gibanj v zadnjih letih in novih potreb je v planskih aktih za srednjeročno obdobje 1986-1990 prišlo do
bistvenih sprememb pri določanju strateških ciljev. V tem
srednjeročnem obdobju in v obdobju do leta 2000^ bomo
morali v skladu s sprejetimi planskimi odločitvami reševati v
vodnem gospodarstvu naslednje temeljne probleme:
- Poraba kakovostne pitne vode bo v SR Sloveniji naraščala. Najbolj kritična bo še naprej problematika oskrbe s pitno
vodo na obalno kraškem območju ter na drugih vododeficitarnih območjih. Potrebno bo zavarovati pred onesnaženjem
podtalno vodo v dolinah velikih rek: ob Muri, na Dravsko—
Ptujskem polju, ob Savi na območju Kranjsko-Sorškega
polja z Mengeškim in Skaručenskim poljem ter ob spodnji
Savi in Krki.
- Izgradnja hidroelektrarn na reki Muri in Savi zahteva
takojšnjo sanacijo virov glavnih emisij onesnaževanja voda
Mure^Save in Savinje.
- Dokončati bo potrebno sanacijo reke Reke pod Ilirsko
Bistrico, sanacijo žarišč onesnaženj Soče in Vipave in najbolj
kritičnih virov škodljivih in nevarnih emisij, ki ogrožajo
poročevalec

pomembnejše vire pitne vode.
- Nadaljevati bo potrebno z melioracijami kmetijskih zemljišč. Vodno gospodarstvo bo tudi vnaprej zagotavljalo
izvedbo osnovne odvodne mreže in sodelovalo pri izgradnji
akumulacij in glavne dovodne mreže za namakanje melioriranih površin.
- Pred poplavami bodo zavarovana najbolj ogrožena urbanizirana območja Nove Gorice in južnega dela Ljubljane ter
nekateri ogroženi urbani centri na Dolenjskem in v dolini
Idrijce.
Samoupravni sporazum o temeljih plana Zveze vodnih
skupnosti Slovenije za obdobje 1986-1990 (Uradni list SRS,
št. 19/1986) so uporabniki in izvajalci že podpisali. Minimalni
program vodnogospodarske dejavnosti posebnega družbenega pomena obsega sredstva v višini 0,56% družbenega
proizvoda SR Slovenije v tem obdobju.
Pri tem je za osnovno vodnogospodarsko dejavnost (vzdrževanje, študijsko razvojno dejavnost, spremljanje stanja vodnega režima, obramba pred poplavami) predvideno 34,8 milijarde dinarjev, za obveznosti vodnega gospodarstva po družbenem planu SR Slovenije (ureditev vodotokov za melioracije,
gradnja zadrževalnikov, soudeležba pri investicijah za zmanjšanje onesnaženosti voda) 28,2 milijarde dinarjev ter za
dodatno sofinanciranje naložb za varstvo kakovosti voda iz
sredstev povračil od onesnaženja voda 12,7 milijarde dinarjev
(po cenah iz leta 1985).
Samoupravni sporazum o temeljih plana 2VSS za obdobje
1986-1990-vsebuje nekaj pomembnih skupnih nalog, vezanih
na združevanje sredstev na nivoju ZVSS v višini 15,9% od
skupno zbranih sredstev. Pri tem je sprejeta usmeritev, da se
sredstva, zbrana iz odškodnin za izpuščeno onesnaženo
vodo, v celoti usmerjajo v izvajanje programov varstva kakovosti voda, kar pa predstavlja le del sredstev, ki se za ta namen
usmerjajo v vodnem gospodarstvu. Še naprej pa bo večji del
sredstev za investicije usmerjen v usposabljanje zemljišč za
organizirano kmetijsko proizvodnjo v skladu s planom hidromelioracij in namakanja kmetijskih zemljišč.
Za racionalno doseganje navedenih ciljev bo moralo vodno
gospodarstvo pravočasno pripraviti izhodiščno dokumentacijo, potrebno za sprejem ključnih odločitev o tem, kako
bomo v Sloveniji zagotovili potrebne količine pitne in tehnološke vode, kako bomb izkoriščali vodne sile v energetske
namene ter kako bomo izboljšali vodni režim in kakovost
vode. Izdelava vodnogospodarskih osnov, kot pomembnega
dokumenta tudi za ostale nosilce planiranja v SR Sloveniji,
mora biti zaključena najkasneje do leta 1990.
V okviru izgradnje prostorskega informacijskega sistema
mora vodno gospodarstvo zgraditi svoj lastni informacijski
sistem za spremljanje stanja in kontrolo izvajanja načrtovane
politike gospodarjenja z vodami.
2.2.3. Organiziranost samoupravnih interesnih
skupnosti za vodno gospodarstvo
Zakon o vodah določa, da se za organizirano, trajno in
redno zadovoljevanje potreb po vodi in storitvah v zvezi z
vodo združijo uporabniki in izvajalci v vodne skupnosti po
posameznih vodnih območjih. Na območju SR Slovenije je z
zakonom o vodah določenih pet vodnih območij: Mura,
Drava, Sava, Soča in vodno območje obalnega morja s pritoki.
Zakon o vodah dopušča možnost, da se vodne skupnosti
organizirajo tudi za del vodnega območja, če se tako sporazumejo ustanovitelji. Tako je na območju SR Slovenije organiziranih 8 območnih vodnih skupnosti in sicer na območju reke
Save 4 (OVS Ljubljanica-Sava, OVS Gorenjske, OVS Dolenjske in OVS Savinja-Sotla) ter po ena vodna skupnost na
območju Primorske, Soče, Drave in obalnega morja.
Te vodne skupnosti se med seboj močno razlikujejo glede
površin, na katerih gospodarijo, po obsegu in raznolikosti
vodno gospodarske problematike, predvsem pa glede na
gospodarske potenciale uporabnikov, ki se v njih združujejo.
Najmanjša je OVS Mura s površino 1.386 kvadratnih kilometrov ali 6,8% površine Slovenije, največja OVS Ljubljanica-Sava s površino 4.099 kvadratnih kilometrov ali 14,6% površine Slovenije. Večina ostalih območnih vodnih skupnosti
obsega od 2 do 3 tisoč kvadratnih kilometrov površine.
Najbolj je razvejana mreža odvodnikov na območju OVS
Ljubljanica-Sava, kjer dosega 2113 kilometrov in OVS Drave,
poročevalec

kjer dosega 1497 kilometrov. Najkrajše omrežje površinskih
vodotokov vzdržuje in ureja OVS Primorske (531 km). Najmanjša vrednost vodnogospodarskih objektov in naprav v
splošni rabi je na območju OVS Primorske, saj obsega le
4,2%, največja pa na območju OVS Ljubljanica-Sava, kjer
dosega 21,6% vrednosti vseh vodnogospodarskih objektov in
naprav v splošni rabi v SR Sloveniji. V tabeli št. 3 so prikazani
osnovni kazalci posameznih območnih vodnih skupnosti.
Še večje so razlike v gospodarskem potencialu uporabnikov, združenih v posamezne območne vodne skupnosti. Razmerje med višino zbranih vodnih prispevkov med posameznimi OVS je celo 1:10. Tako so Območne vodne skupnosti
Ljubljanica-Sava, Gorenjske in Drave morale vedno prelivati
del zbranih odškodnin zato, da so ostale OVS zmogle realizirati načrtovani obseg minimalne vodnogospodarske dejavnosti. Ta se je glede na sprejete programe v posameznih obdobjih in v posameznih OVS spreminjal, zato se je spreminjal tudi
obseg prelivanja sredstev. V celotnem obdobju pa OVS Mure
in Soče nista doslej zbrali nikoli toliko sredstev, ki bi zadoščala za pokrivanje njunih potreb.
Tabela št. 4 prikazuje po posameznih vodnih območjih
zbrana sredstva za leto 1985 pred združevanjem oziroma
delitvijo zdrOženih sredstev ter organiziranost izvajalcev.
Obstoječa samoupravna organiziranost območnih vodnih
skupnosti torej omogoča združevanje sredstev za izvajanje in
urejanje osnovne vodnogospodarske dejavnosti, v okviru
Zveze vodnih skupnosti Slovenije pa tudi solidarnostno prelivanje sredstev iz ene območne vodne skupnosti v drugo, ko ta
ne more zbrati zadostnih finančnih sredstev oziroma, ko gre
za večje posege, ki jih določajo družbeni plani republike. Pri
tem pa se seveda često srečujemo s parcialnimi in lokalnimi
interesi posameznih uporabnikov in občin, ki jih uveljavljajo s
pogojevanjem plačevanja odškodnin za programe storitev.
Tako se neracionalno širi število manjših posegov na račun
temeljnih vodnogospodarskih problemov, ki ostajajo nerešeni.
V bodoče bodo vse bolj prevladovali programi, ki bodo
zahtevali velike koncentracije sredstev v krajših časovnih
obdobjih na različnih OVS. Zato bo potrebno odpraviti dosedanje pomanjkljivosti in zagotoviti učinkovitejši organizacijski sistem za izvajanje takih nalog.
2.2.4. Financiranje
Sistem financiranja vodnega gospodarstva, ki ga določa
zakon o vodah, se v vodnem gospodarstvu v obdobju
1981-1985 ni v celoti uveljavil.
Samoupravni sporazumi o temeljih planov OVS in ZVSS za
obdobje 1981-1985 so bili realizirani po sprejetem aneksu v
letu 1982 v finančnem pogledu 90%-no. Za to obdobje je bila
predvidena udeležba vodnega gospodarstva v višini 0,55%
družbenega proizvoda, doseženega pa je bilo le 0,42% družbenega proizvoda SR Slovenije. V tem obdobju so se zaradi
delovanja inflacije in drugih razlogov vrednostno spreminjali
odnosi med sredstvi, ki so bila zagotovljena na podlagi količinskih osnov in dohodkovnih osnov, tako da je vrednost'
prvih padla od 52% vseh sredstev v letu 1981 na samo 21% v
letu 1985.
Od leta 1984 dalje se v skladu z zakonom o vodah sredstva
za vodno gospodarstvo zbirajo na podlagi povračil.
Povračilo za financiranje programov in storitev iz količinskih osnov zajemajo sicer često le ožji krog uporabnikov, so
pa pomembna podlaga za namensko združevanje sredstev za
reševanje skupnih problemov. Pomembnejša so povračila za
rabo in izkoriščanje voda, ki se plačujejo od kubičnega metra
vode oziroma od KWh porabljene energije ter povračila za
izpuščeno onesnaženo vodo, ki se plačujejo glede na količino
in stopnjo onesnaženosti voda.
Nerešeno je vprašanje zagotavljanja sredstev za varstvo
pred škodljivim delovanjem voda. Iz prispevkov iz dohodka se
financirajo objekti za varovanje kmetijskih površin pred škodljivim delovanjem voda, objekti za varstvo pred erozijskimi
procesi na hudourniških območjih, akumulacije za namakanje ter drugi objekti za varovanje pred škodljivim delovanjem
voda. Tak način financiranja ni v skladu z določili zakona o
vodah, ki določa, da se nekateri objekti financirajo na podlagi
samoupravnega združevanja sredstev zainteresiranih samoupravnih organizacij in skupnosti.
Povračila, zbrana na podlagi količinskih osnov, bi morali
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uvajati pri vseh naložbah z jasno in nedvoumno opredeljenimi
interesenti, kot npr. pri varstvu vodnih količin in oskrbi z
vodo, pri varstvu kakovosti voda, pri urejanju osnovne odvodnje na melioracijskih območjih in pri ureditvah v zvezi z
izkoriščanjem voda za proizvodnjo energije. Povračila za
izpuščeno onesnaženo vodo pa bodo dobila svoj pravi pomen
šele takrat, ko bo njihova višina večja od stroškov čiščenja
odpadnih voda. Pri tem ne bi smeli več uporabljati dosedanjega načina finančnih popustov velikim onesnaževalcem
voda.
Povračila iz dohodka gospodarstva bi morali ohraniti in jih
usmerjati v financiranje osnovne vodnogospodarske dejavnosti in v naložbe, ki imajo splošen družbeni pomen in pri
katerih je neposredne koristnike teže določiti.
2.2.5. Organiziranost izvajalcev
Vodnogospodarske organizacije združenega dela so organizirane po teritorialnem principu, tako da deluje na območju
vsake območne vodne skupnosti ena OZD, z izjemo OVS
Mure in Drave, kjer je ustanovljena samo ena vodnogospodarska organizacija z več TOZD.
Za opravljanje hudourniške in protierozijske dejavnosti je
ustanovljena v SR Sloveniji ena vodnogospodarska OZD, ki
deluje na vseh hudourniških območjih v Sloveniji, določenih z
republiškim odlokom. Vse te vodnogospodarske organizacije
so 20%-no zasedene z dejavnostmi posebnega družbenega
pomena ter 80%-no z drugimi tržnimi dejavnostmi. Nekatere
imajo v svoji sestavi organizirano tudi proizvodnjo gradbenih
materialov in drugih proizvodov. Po sprejetju zakona o vodah
sta le 2 enoviti OZD - VGP ustanovili posebne temeljne
organizacije združenega dela za opravljanje dejavnosti
posebnega družbenega pomena, vendar ne v skladu z določili
zakona o vodah. (Organizacija VGP je razvidna iz tabele št. 4.)
Vodnogospodarska podjetja za urejanje hudournikov
opravljajo vsa predvsem gradbeno-vzdrževalna dela, ki so
določena s programi storitev, velik del svojih gradbenih
potencialov pa angažirajo tudi na tržišču.
Vodnogospodarske organizacije med seboj niso trdneje
organizacijsko povezane. V poslovni skupnosti se dogovarjajo v glavnem le o skupnih nastopanjih na tržišču. Dosedanja
praksa kaže predvsem prešibko medsebojno sodelovanje pri
opravljanju dejavnosti posebnega družbenega pomena.
Strokovna usposobljenost teh organizacij za izvajanje
hidrotehničnih del je na ustreznem nivoju. V srednjeročnem
obdobju 1981-1985 so zgradile pomembne in zahtevne
hidrotehnične objekte (zadrževalniki visokih voda in akumulacije, hidromelioracije kmetijskih zemljišč, manjše čistilne
naprave, zahtevne vodovode itd.). Glede strokovne usposobljenosti izstopajo zlasti tri večje vodnogospodarske organizacije, ostalih 5 pa je usposobljenih predvsem za izvajanje
večjih vzdrževalnih vodnogospodarskih del.
Večina strokovnih kadrov v teh organizacijah ima hidrotehnično, gradbeno ali gozdarsko strokovno izobrazbo. Občutno
je pomanjkanje kadrov za opravljanje nalog s področja varstva kakovosti voda (kemiki, biologi).
Študije, razisakve in projekte opravljajo različne institucije,
predvsem pa Vodnogospodarski inštitut in Hidrometeorološki
zavod SR Slovenije. Ti dve instituciji še nimata v vodnem
gospodarstvu posebnega statusa, ampak realizirata dogovorjeni program na podlagi posamičnih pogodb.
V skladu s 37. členom zakona bi moral Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, izvršni sveti občinskih skupščin, Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije, Splošno združenje gradbeništva in industrije gradbenega materiala in Zveza vodnih
skupnosti Slovenije skleniti družbeni dogovor o natančnejši
razčlenitvi meril za uporabo v zakonu o združenem delu in v
zakonu o vodah določenih pogojev za organiziranje organizacij združenega dela za opravljanje vodnogospodarskih dejavnosti in storitev. Vendar zaradi neusklajenih stališč med uporabniki in izvajalci še ni prišlo do sklenitve tega dogovora, po
katerem naj bi bile vodnogospodarske organizacije za urejanje voda usposobljene za izvajanje dejavnosti, ki je v vodnem
gospodarstvu posebnega družbenega pomena. To pa so strokovna dela, potrebna za gospodarjenje z vodami, spremljanje
stanja vodnega režima, vzdrževanje vodnega režima ter
naloge v zvezi z zagotavljanjem izvajanja sprejetih planskih
odločitev, vključno s prevzemanjem odgovornosti in investitorstva.
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Za odpravo neskladij v samih organizacijah bo zato
potrebno ločiti izvajanje deajvnosti posebnega družbenega
pomena od izvajanja drugih gradbenih dejavnosti za trg. Za te
dejavnosti bi bilo potrebno ohraniti obstoječe izvajalske vodnogospodarske organizacije, vendar ne v neposredni povezavi z izvajalci, ki opravljajo dejavnosti posebnega družbenega pomena.
Hidrometeorološki zavod je treba usposobiti za opravljanje
nalog na področju vodnega gospodarstva. Jasno je potrebno
določiti naloge, ki jih mora v skladu s svojo osnovno funkcijo
opravljati za potrebe OVS in ZVSS.
Vodnogospodarski inštitut je potrebno še nadalje krepiti za
izvajanje nalog na področju vodnega gospodarstva, za opravljanje aplikativnih raziskav in študij, za izdelavo vodnogospodarskih osnov in drugih strokovnih podlag, potrebnih za pripravo planskih ter drugih razvojnih odločitev. Prav tako je
potrebno doseči usklajeno delovanje tudi drugih institucij, ki
delujejo na področju spremljanja kvalitete voda.
Navedena vprašanja organiziranosti strokovnega dela v
vodnem gospodarstvu bi bilo mogoče rešiti tudi na podlagi
obstoječega zakona o vodah, če bi zainteresirani sklenili
skupni dogovor o dolgoročnem usmerjanju in izvajanju
posebno pomembnih strokovnih del in znanstveno raziskovalnega dela.
Zveza vodnih skupnosti Slovenije je v sodelovanju z drugimi zainteresiranimi organi in organizacijami že pripravila
program raziskav za spremljanje kakovosti voda ter na njegovi podlagi pogodbo za njegovo izvajanje, ki je v fazi podpisovanja. Po pogodbi prevzema Hidrometeorološki zavod izvajanje osnovnega programa, koordinacijo med soizvajalci, zbiranje podatkov, pretok informacij ter vzpostavitev informacijskega sistema.
2.2.6. Delovanje vodnogospodarskega
informacijskega sistema
Temeljnega pomena za spremljanje dogajanj v vodnem
režimu in pravočasno usmerjanje aktivnosti, ki zagotavlja
vzdrževanje in urejanje vodnega režima, je pravilno zasnovan
vodnogospodarski informacijski sistem, ki mora biti skladno z
družbenim sistemom informiranja vključen v prostorski informacijski sistem. V obstoječih evidencah podatkov, ki jih ima
ZVSS, ni predviden zadosten zajem podatkov, pomembnih za
ugotavljanje dejanske rabe voda in za predpisano varovanje
voda, za gospodarjenje z vodami in podatkov o omejitvah pri
posegih v vode in vodna ter priobalna zemljišča. Zato je
potrebno opredeliti obseg vodnogospodarskega informacijskega sistema z uporabo modernih tehnologij tako, da bo
podlaga za pravočasne upravne, samoupravne in druge intervencije, pomembne za urejanje vodnega režima. Obenem pa
bo tak informacijski sistem tudi pomemben pogoj za racionalno delovanje upravnih in inšpekcijskih služb ter rečnega
nadzora.
2.2.7. Vodnogospodarska inšpekcija
Vodnogospodarska inšpekcija je organizirana v skladu z
zakonom v občinskih in republiških upravnih organih, pristojnih za urejanje voda. Iz poročil o delovanju inšpekcijskih
služb v preteklih letih izhaja, da vodnogospodarski inšpektorji
postopoma povečujejo obseg in kakovost svojega delovanja,
vendar pa doslej niso vedno izkoristili pooblastil za ukrepanje
ali pa so ukrepali mnogokrat preblago. Tako ravnanje ni
prispevalo k večjemu spoštovanju zakona o vodah, kar se je
zlasti negativno odražalo na področju varovanja vodnih količin in kakovosti voda.
Vodnogospodarsko inšpekcijo ima organizirano 60 slovenskih občin. Na republiškem nivoju je v okviru Republiškega
komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora organiziran
republiški inšpektorat. V SR Sloveniji je delovalo v letu 1985
25 občinskih vodnogospodarskih inšpektorjev. Medobčinskih
inšpektorjev, ki pokrivajo več občin, je bilo 17, osem občin
ima svoje vodnogospodarske inšpektorje. Občina Kočevje,
Ribnica, Grosuplje, Litija in Šmarje pri Jelšah pa ob koncu
leta 1985 niso imele vodnogospodarskih inšpektorjev. Ena
tretjina (osem) vseh inšpektorjev opravlja na svojem območju
poleg vodnogospodarske dejavnosti, še dejavnost najmanj
ene druge inšpekcije, večinoma kmetijske ali gozdarske. Ocenjujemo, da je vodnogospodarskih inšpektorjev v republiki
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premalo. Formalna šolska izobrazba inšpektorjev je v glavnem primerna: 56% jih ima visoko, 36% višjo in le dva inšpektorja imata srednjo strokovno izobrazbo. Na republiškem vodnogospodarskem inšpektoratu delujejo poleg glavnega vodnogospodarskega inšpektorja še trije vodnogospodarski
inšpektorji, ki imajo visoko strokovno izobrazbo.
Čeprav izobrazbena struktura inšpektorjev na videz ustreza,
je očitno pomanjkljivo njihovo strokovno znanje s področja
vodnega gospodarstva. Tudi število inšpektorjev glede na
naloge ne zadošča, saj skrbi en inšpektor za cca 800 kvadratnih kilometrov slovenskega ozemlja ali povprečno spremlja
delovanje 116 TOZD. Materialna opremljenost inšpektorjev za
zahtevnejše posege na področju varstva kakovosti voda ne
ustreza, prav tako ni dorečen sistem obveščanja.
Pomembno vlogo pri ugotavljanju stanja vodnega režima in
pri preprečevanju škodljivih vplivov nanj imajo tudi sanitarna,
kmetijska, gozdarska in urbanistična inšpekcija. V preteklosti
so navedene inšpekcije premalo sodelovale med seboj, kar je
zmanjševalo njihovo učinkovitost. V skladu s koordiniranim
programom delovanja inšpekcijskih služb, ki se ukvarjajo z
varovanjem okolja, ki ga je sprejel v februarju 1986 Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije, bodo navedene pomanjkljivosti odpravljene.
2.2.8. Zakonodaja s področja gospodarjenja z
vodami
Skupščina SR Slovenije je 16. 12. 1981 sprejela zakon o
spremembah in dopolnitvah zakona o vodah v obliki integralnega besedila. Novelirani zakon je natančneje opredelil
predvsem naslednja pomembnejša vprašanja:
- dejavnosti, ki so v vodnem gospodarstvu posebnega
družbenega pomena;
- vodna območja, v okviru katerih je potrebno gospodariti
tako, da je upoštevana celovitost vodnega režima;
- samoupravno organiziranost vodnega gospodarstva v
vodnih skupnostih;
- družbenoekonomske odnose v vodnih skupnostih;
- način in vsebino upravno-pravnega odločanja v interesu
varovanja in urejanja vodnega režima;
- obveznost spremljanja stanja vodnega režima ter načine
in oblike delovanja inšpekcijskih služb;
- sistem in vsebino podrobnejših strokovnih navodil in
drugih podzakonskih aktov, ki so potrebni za izvajanje sprejetih opredelitev in usmeritev.
Zakon o vodah ureja tudi druga upravno-pravna vprašanja
urejanja vodnega režima in določa aktivnosti za doseganje
teh ciljev. Na področju varstva pred škodljivim delovanjem
voda nalaga zakon Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije
obveznost, da predpiše splošne pogoje in način gospodarjenja na vodotokih in drugih zbiralnikih vode ter na vodnih in
priobalnih zemljiščih. Postavlja pa se vprašanje ali je tak
predpis potreben, ker zakon o vodah že v drugih določbah
dovolj jasno opredeljuje splošne pogoje gospodarjenja na teh
zemljiščih. Veliko vrednost pri izvajanju zakona pa bi imelo
strokovno navodilo, s katerim bi podrobneje opredelili načine
strokovno pravilnega gospodarjenja na teh zemljiščih. Tako
strokovno navodilo lahko v svoji pristojnosti izda Republiški
komite za varstvo okolja in urejanje prostora.
Pristojni upravni organi so v skladu z zakonom izdali vrsto
strokovnih navodil in drugih podzakonskih predpisov.
Praksa je pokazala, da je bila priprava dokumentov nujna.
Vendar ugotavljamo, da značaj nekaterih strokovnih navodil
zahteva stalno strokovno dopolnjevanje in usklajevanje z
novejšimi izsledki znanosti in uvajanje modernejših tehnologij tudi v našo prakso. Pri tem gre za vrsto predpisov, ki bi
morali urejati področje varstva kakovosti površinskih vodotokov, podzemnih voda in obalnega morja,
V obdobju po sprejetju zakona o vodah niso bile uveljavljene vse določbe tega zakona. Ni izvedena reorganizacija
izvajalcev, družbenoekonomski odnosi med uporabniki in
izvajalci niso povsem zadovoljivo urejeni, normative in standarde za sprejemanje planskih odločitev bo potrebno
bistveno dopolniti, merila za svobodno menjavo dela še niso
povsem ustrezno in dovolj poglobljeno obdelana. Nekatere
podzakonske akte bo potrebno dopolniti ali spremeniti.
Na podlagi ugotovitev, stališč in sklepov Skupščine SR
Slovenije ob obravnavi gradiva Gospodarske zbornice Sloveporočevalec

nije o uresničevanju družbenoekonomskih odnosov in samoupravne organiziranosti v samoupravnih intresnih skupnostih
materialne proizvodnje ter ob upoštevanju kritične analize
delovanja političnega sistema socialističnega samoupravljanja bo potrebno v zakonu o vodah dopolniti predvsem tiste
' določbe, ki urejajo organiziranost območnih vodnih skupnosti, Zveze vodnih skupnosti Slovenije in organizacij za urejanje voda ter določbe, ki se nanašajo na financiranje in izvajanje strokovnih opravil. Z zakoni, ki urejajo prostor, bo
potrebno uskladiti določbe, ki urejajo upravne postopke,
predvsem za pripravo in sprejemanje lokacijskih načrtov in
ostale prostorske izvedbene dokumentacije. Prav tako bo
potrebno zakon o vodah uskladiti s sektorskimi zakoni, ki se
nanašajo na kmetijstvo, gozdarstvo, infrastrukturo itd.
V zakonu o vodah bo potrebno podrobneje opredeliti obseg
in vsebino vodnogospodarskega informacijskega sistema za
racionalno spremljanje vodnega režima in racionalno delovanje upravnih organov in inšpekcijskih služb.
SKLEPNE UGOTOVITVE IN PREDLOGI
IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
1. Gospodarjenje z vodami je z ustavo in temeljno zakonodajo opredeljeno kot dejavnost materialne proizvodnje, ki se
organizira in izvaja v samoupravnih interesnih skupnostih za
vodno gospodarstvo v skladu s splošnimi družbenimi interesi.
Zaradi splošnega in posebnega pomena vode za obstoj
družbe in človeka nasploh je vodno gospodarstvo dejavnost
posebnega družbenega pomena. Pri gospodarjenju z vodami
je zato potrebno posebno skrb nameniti varovanju zalog pitne
vode, izboljšanju bilance vodnih količin in varstvu kakovosti
voda ter varovati vodni režim pred škodljivimi vplivi.
2. Za vzdrževanje in izboljšanje stanja voda je potrebna
stalna organizirana aktivnost in sodelovanje vseh družbenih
dejavnikov. Varstvo vodnih količin, kakovosti voda in preprečevanje onesnaženosti voda mora postati trajna naloga in
skrb vseh delovnih ljudi in občanov. Temu vprašanju je
potrebno posvetiti vso pozornost tudi v procesu vzgoje in
izobraževanja.
3. Z razvijanjem sistema družbenega planiranja na
področju vodnega gospodarstva je treba zagotoviti ravnotežje
med družbenimi možnostmi in potrebami ter naravnimi
danostmi vodnega režima. Na vseh področjih je potrebno
začeti odpravljati vzroke negativnih pojavov in v skladu z
možnostmi zagotoviti postopno odpravljanje posledic negativnih učinkov dosedanjih posegov v vodni režim. V sistemu
družbenega planiranja je potrebno upoštevati interese varovanja kakovosti voda in vodnih količin, ki morajo biti sestavni
del družbeno verificiranih meril pri presojah smotrnosti posameznih investicijskih odločitev in pri drugih posegih v prostor.
4. Razvijati je potrebno učinkovito samoupravno in strokovno organiziranost vodnega gospodarstva na vseh nivojih
in z dograjevanjem obstoječe organiziranosti zagotoviti večjo
uspešnost gospodarjenja z vodami.
Posebno skrb je potrebno posvetiti tudi ureditvi položaja in
odgovornosti izvajalcev pri izvajanju sprejetih razvojnih programov in zagotoviti racionalno organiziranost izvajalcev
tako, da bo zagotovljeno celovito opravljanje vodno-gospodarske dejavnosti kot dejavnosti posebnega družbenega
pomena. Z organizacijskimi in normativnimi ukrepi je
potrebno odpraviti vzroke, ki so doslej omogočali prepletanje
intresov pri pridobivanju dohodka iz opravljanja dejavnosti
posebnega družbenega pomena s pridobivanjem dohodka z
drugimi storitvami na tržišču.
5. Večjo skrb je potrebno posvetiti znanstveno raziskovalnemu delu v vodnem gospodarstvu ter s spremembami organiziranosti izvajalcev zagotoviti možnost kontinuiranega razvoja strokovnosti in uvajanja novih tehnologij in znanj pri
gospodarjenju z vodami.
6. Na podlagi skupno dogovorjenih programov je potrebno
nameniti posebno skrb nadaljnjemu razvijanju sistema zagotavljanja sredstev za vzdrževanje in urejanja voda v SR Sloveniji. Minimalna vodnogospodarska dejavnost, ki je nujen
pogoj za uresničevanje posebnega družbenega interese pri
gospodarjenju z vodami, mora poleg vzdrževanja vodnega
režima in izpolnjevanja meddržavnih in medrepubliških
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obveznosti SR Slovenije pri urejanju meddržavnih in medrepubliških zadev na področju vodnega gospodarstva, zagotavljati izpolnjevanje tudi drugih obveznosti, ki so določene v
družbenih planih SR Slovenije.
Za izvrševanje navedenih obveznosti vodnega gospodarstva je treba zakonsko opredeliti sistem zagotavljanja sredstev za uresničevanje skupno dogovorjenih nalog na
področju vodnega gospodarstva v SR Sloveniji.
7. Z doslednim izvajanjem zakonodaje je treba zagotoviti
smotrno gospodarjenje z vodami ter varstvo kakovosti in
količin voda. Z dopolnjevanjem zakona in na njegovi podlagi
izdanih predpisov je treba odpravljati pomanjkljivosti, ki ovirajo učinkovitejše delovanje subjektov v vodnem gospodarstvu, predvsem na področju samoupravne organiziranosti,
sistema finansiranja, organiziranosti izvajalcev ter znanstveno raziskovalne dejavnosti. Posebno skrb je potrebno
posvetiti dograjevanju podzakonskih predpisov in drugih normativnih aktov, ki bodo omogočali boljše izvajanje temeljnih
zakonskih usmeritev.
8. Zaostriti je treba upravni nadzor nad uporabniki in izvajalci pri gospodarjenju z vodami in urejanju vodnega režima.
Pristojne upravne organe, vodnogospodarsko inšpekcijo in
rečno nadzorno službo je treba usposobiti za samostojno
opravljanje njihovih temeljnih nalog. Vodnogospodarska
inšpekcija naj v sodelovanju z ostalimi inšpekcijami, ki delujejo na področju varovanja in urejanja prostora, zagotovi
pravočasno odkrivanje, preprečevanje in odpravljanje nepravilnosti pri opravljanju vodnogospodarskih dejavnosti, pri
koriščenju in rabi vode ter pri drugih posegih v vodni režim.
II.
1. Zveza vodnih skupnosti Slovenije in območne vodne
skupnosti naj v okviru svojih pravic, dolžnosti, pristojnosti in
odgovornosti skrbijo za dosledno izpolnjevanje s plani prevzetih obveznosti z namenom uresničevanja temeljnih ciljev
gospodarjenja z vodami, ki so v SR Sloveniji usmerjeni predvsem v varovanje vodnih količin in kakovosti voda, ter racionalno rabo in izkoriščanje vode za vse namene.
2. Območne vodne skupnosti in izvajalci naj zagotovijo
zadrževanje vodnih količin v prostoru tako, da se zmanjšujejo
poplave v času intenzivnih padavin in ohranijo vodne količine
za zadovoljevanje vseh vrst rabe vode.
3. Zveza vodnih skupnosti Slovenije in območne vodne
skupnosti, ki opravljajo poleg strokovno administrativnih
nalog za delovanje delegatskega sistema in samoupravnih
interesnih skupnosti v vodnem gospodarstvu tudi strokovne
naloge kot npr. vodenje katastrov voda in vodne kljuge, izdajanje vodnogospodarskih mnenj ipd. naj prenesejo opravljanje teh neposrednih strokovnih nalog in študijsko raziskovalno delo na za to dejavnost usposobljene organizacije združenega dela. Zaradi zagotovitve kontinuitete opravljanja strokovnega dela je potrebno skleniti dogovor o dolgoročnem
usmerjanju in izvajanju strokovnih in znanstveno raziskovalnih nalog za potrebe vodnega gospodarstva in upravnih organov.
4. Občine naj zagotovijo izvajanje programov delovanja
upravnih organov, ki opravljajo zadeve s področja vodnega
gospodarstva. Prav tako naj zagotovijo zadostno število
občinskih vodnogospodarskih inšpektorjev, njihovo strokovno usposobljenost in materialno opremljenost.
5. Vodnogospodarske organizacije za urejanje voda, ki
tega še niso storile, naj v skladu z zakonom o vodah ločijo
opravljanje vodnogospodarske dejavnosti posebnega družbenega pomena od dejavnosti, ki imajo tržni značaj.
6. Hidrometeorološki zavod SR Slovenije in Vodnogospodarski inštitut naj ob sodelovanju Zveze vodnih skupnosti
Slovenije pripravita predloge za boljšo strokovno organiziranost in usposobljenost za razreševanje problemov na
področju vodnega gospodarstva. Postati morata nosilca in
povezovalca znanja s področja kemije, hidrologije, ekologije
in ekonomike, tako da bo zagotovljena racionalnost in interdisciplinarnost strokovnega dela v vodnem gospodarstvu.
III.
1. Stališča in sklepi Skupščine SR Slovenije, sprejeti pri
obravnavi gradiva Gospodarske zbornice Slovenije v zvezi z
nekaterimi vprašanji uresničevanja družbenoekonomskih
odnosov in samoupravne organiziranosti v samoupravnih
interesnih skupnostih materialne proizvodnje ter sklep
90

Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila o uresničevanju teh stališč in sklepov (sprejet na seji zborov 2. 7. 1986)
nalagata Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije kritičen
pretres in pripravo sprememb vseh zakonov s področja samoupravnih interesnih skupnosti materialne proizvodnje. V zvezi
s temi sklepi in ob upoštevanju pričakovanih sprememb in
dopolnitev ustave in zakona o združenem delu, ki jih napoveduje kritična analiza političnega sistema socialističnega
samoupravljanja, je treba pripraviti tudi predlog sprememb in
dopolnitev zakona o vodah. Pri njegovi pripravi naj se v
skladu z ugotovitvami v tem poročilu upošteva zlasti:
- da je obstoječa samoupravna organiziranost samoupravnih interesnih skupnosti za vodno gospodarstvo v okvirih
vodnih območij primerna oblika samoupravne organiziranosti
vodnega gospodarstva v SR Sloveniji. Z namenom, da se
zagotovi učinkovitejše opravljanje nalog in obveznosti, ki so
naložene vodnemu gospodarstvu z družbenim planom SR
Slovenije, je potrebno na nivoju republike oblikovati tako
samoupravno organiziranost, ko bo zagotavljala uresničevanje družbeno ekonomskih odnosov in povezovanje interesov
in odgovornosti uporabnikov in izvajalcev pri delovanju in
razvoju vodnega gospodarstva za uresničevanje temeljnih
ciljev družbenega razvoja, ki jih določa družbeni plan SR
Slovenije.
- da je opravljanje vodnogospodarske dejavnosti posebnega družbenega pomena. Iz tega mora izhajati tudi organiziranost in delovanje vodnogospodarskih organizacij za urejanje voda in hudournikov, ki morajo pridobivati dohodek izključno po načelih svobodne menjave dela.
- da je opravljanje strokovnih nalog treba organizirati v
usposobljenih in specializiranih strokovnih organizacijah, ki
bodo v sodelovanju z ostalimi institucijami zagotavljale strokovne osnove za usmerjanje razvoja vodnega gospodarstva
interesnim skupnostim za vodno gospodarstvo na obeh nivojih in pristojnim upravnim organom ter opravljale znanstveno
raziskovalno delo na področju vodnega gospodarstva
- da je treba dograditi sistem zagotavljanja sredstev za
vodno gospodarstvo z izpopolnitvijo zakonske opredelitve
povračil za izvajanje programa vodnogospodarskih storitev
tako, da bodo uporabniki združevali pretežni del sredstev na
podlagi količinskih osnov, ki se krijejo iz materialnih stroškov
delovne organizacije in manjši del od vrednostnih osnov
oziroma iz dohodka delovne organizacije. Tako bi bilo zagotovljeno združevanje sredstev na podlagi neposrednega interesa uporabnikov, zagotovljene bi bile vodne količine, varstvo
pred škodljivim delovanjem voda in kakovost voda. Tako
združevanje bi bilo tudi podlaga za izvajanje nalog, dogovorjenih z družbenim planom SR Slovenije oziroma planom republiške vodne skupnosti.
- da je treba določbe o planiranju na področju vodnega
gospodarstva uskladiti z novelirano sistemsko zakonodajo.
Natančneje pa je treba tudi opredeliti odnose med planskimi
akti območnih vodnih skupnosti in interesno skupnostjo za
vodno gospodarstvo na nivoju republike.
- da je treba za racionalno delovanje upravnih organov in
inšpekcijskih služb ter za smotrno gospodarjenje na področju
vodnega gospodarstva podrobneje opredeliti obseg in vsebino informacijskega sistema za spremljanje vodnega režima
in učinkovito ukrepanje.
2. V skladu s predlaganimi spremembami in dopolnitvami
zakona o vodah je potrebno revidirati tudi sprejete podzakonske predpise in strokovna navodila, ki bodo omogočila njegovo smotrno in učinkovito izvajanje.
3. Na področju organiziranosti in delovanja upravnih organov, pristojnih za vodno gospodarstvo v SR Sloveniji, bo treba
v skladu z zakonom o vodah sprejeti in izvesti program izpolnitve upravnih organov in republiške vodnogospodarske inšpekcije.
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TABELA 1: VODNOGOSPODARSKI OBJEKTI IN NAPRAVE (vrednost 31.12.1983 v 103 din)
OBMOČNE
VODNE
SKUPNOSTI
Ljubljanica
OSNOVNA SREDSTVA
Savinja
Dolenjska
Primorska
Mura
Drava
Soča
Gorenjska
Sava
Sotla
• H* Nabavna vrednost
1.165.845
7.508.126
3.347.202
4.202.516
3.834.031
5.292.024
4.232.787
4.942.639
1.208.192
2.515.053
C2O Sedanja vrednost
1.824.724
6.198.636
3.085.196
3.534.330
2.959.747
3.822.509
82.4
5IS: % ohranjene vrednosti
76.2
80.5
43.8
82.6
67.0
77.3
69.9
<d Število objektov
238
228
266
' 380
393
218
376
358
Pir. Stopnja amortizacije
2.01
2.07
2.10
2.02
2.00
1.78
1.91
1.98
C v*
oX.o Nabavna
vrednost
4.2
9.6
12.1
21.6
11.0
15.2
12.2
14.2
CD
Število objektov v
9.7
9.3
10.8
15.5
16.0
8.9
14.6
15.3
>i7) % udeležbe
H•JL
OD
' •tOS
£cs
CD3

Nabavna vrednost
Sedanja vrednost
% ohranjene vrednosti
Število objektov
Nabavna vrednost
v "}» udeležbe
Število objektov
v % udeležbe

555.153
454.190
81.8
71
13.0

164.667
124.101
75.4
52
9.5*

401.747
314.337
78.2
109
20.0

1.264.846
912.847
72.2
109
20.0

610.262
456.794
74.9
97
17.8

16.7

5.0

12.1

38.0

18.4

328^504
246.353
75.0
107
19.6
9.9

SRS
SKUPAJ
34.827.170
25.148.387
72.2
2.457
1.98
100.0
100.0
3.325.179
2.508.622
75.4
545
100
100

april J986
TABELA 2: KRITIČNO OBREMENJENI ODSEKI VODOTOKOV
VODOTOK
ODSEK
Tržiška Bistrica
KAKOVOSTNI RAZRED
Mura
Kamniška Bistrica
Šentilj - Gornja Radgona
III
Mura
Sora
G. Radgona - meja
III-IV
Ščavnica
Sava
Ljutomer - izliv
IV
Meža
Sava
Ravne - izliv
III
Mislinja
Slovenj Gradec - izliv
Pivka
III
Dravinja
Sotla
Zreče - Poljčane
IV
Bistrica
Reka
Pod Slov. Bistrico
III
«
Rižana
Savinja
Celje - izliv
1II-IV
Lahinja
Paka
Šoštanj - izliv
IV
Rinža
junij 1986

izpod Tržiča
Kamnik-Domžale - izliv
izliv v £avo
Zagorje - Radeče - Blanca
Krško - republiška meja
Postojna - jama
Rogaška Slatina
Ilirska Bistrica-Škocjan
Koper - izliv
izpod Črnomlja
izpod Kočevja

III
III
III-IV
III
III-IV
IV
IV
IV
III
III
III

TABELA 3: OSNOVNI KAZALCI POSAMEZNIH OBMOČNIH VODNIH SKUPNOSTI
Dolžina vodotokov
Vodnogospodarski objekti
Vrednost vodno gosp. objektov
Območna vodna Površina območja
skupnost
km
%
km
število
%
mio din 1983
%
%
Mura
1386
Drava
3273
Savinja - Sotla 2300
Dolenjska
2950
Ljubljani ca-Sava 4099
Gorenjska
2093
Soča
2137
Primorska
2016
SR Slovenija
20254
od tega
hudourništvo
4749

6,8
16,2
11,35
14,6
20,2
10,3
10,6
* 9,95
100

858
1497
1007
954
2114
973
1029 '
521
8953

9,6
16,7
11,2
10,7
23,6
10,9
11,5
5,8
100

358
447
270
266
489
502
325
345
3002

11,9
14,9
9,0
8,9
16,3
16,7
10,8
11,5
100

4233
5498
5457
4204
7910
5099
3957
1794
38152

11,1
14,4
14,3
11,0
20,7
13,4
10,4
4,7
100

23

1844

21

545

18,1

3325

8,7

julij 1986
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TABELA 4: PREGLED ZBRANIH SREDSTEV OVS IN ORGANIZIRANOST IZVAJALCEV
Območna
vodna
skupnost

Sredstva za osnovno dejavnost v mio din
znesek 1983
165,5
634/2

• Mura
Drava

430,5

Savinja
Sotla

Dolenjska
Ljubljanica

301,2
• 830,9

%

znesek 1985

%
5,2
20,0

13,6

9,5
26,2

356,5
1567,6

3,3
14,7

13,0

1390,1

354,8

11,2

Nivo Celje

975,0
3928,2

9,1
36,8

1013,4

9,5

Kranj
Gorenjska
Soča
Nova Gorica
Hidro
Koper

Soča

242,5

7,7

642,4

6,0

Primorska

208,5

6,6

817,2

7,6

SR Slovenija

3168,1

100

Maribor
Maribor

Novo mesto
Hidrotehnik
Ljubljana

Sava
Gorenjska

, Organiziranost izvajalcev 1985
Število
TOZD
VGP
zaposl-A/

10690,4

145
140
305'
61

Hidrogradnje
DSSS
proj.
Hidroinženir.

Urejanje voda
gradnje
Urejanje voda
DSSS

38
132

110.1
562,6

323
88

1995,3
165,4

13
150
323
40

25,7
864,3
1098,9
89,2

57

361,1

120
33
81
46
39

414,1
215,1
636,7
243,7
63,4

2237

100

Od tega
hudourništvo

M . Sobota
Ptuj
Hidrogradnje
DSSS
Projektivni
biro
Vodno gospod.
Vodne in
nizke gradnje
DSS
Projekt
inženiring

PUH
Ljubljana

Celotni
prihodek
v mio din
404,9
509.0
1463,4
156,8

203

10.095,1

715,6

/ 1 / na podlagi delovnih ur
julij 1986
ANALIZA
izvajanja zakona o morskem ribištvu (ESA-83)
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 13. seji dne 23.
7. 1986 obravnaval:
- ANALIZO IZVAJANJA ZAKONA O MORSKEM RIBIŠTVU,
ki vam jo pošiljamo v obravnavo na podlagi 222. člena
poslovnika Skupščine SR Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini
SR Slovenije, da navedeno analizo obravnava hkrati s
poročilom o stanju voda v SR Sloveniji.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85.
UVOD
Zakon o morskem ribištvu (Uradni list SRS, št. 25/76), ki ga
je Skupščina SR Slovenije sprejela 20. oktobra 1976, je nadomestil zakon o morskem ribištvu iz leta 1967 in zvezni temeljni
zakon o morskem ribištvu iz leta 1965.
V skladu s pooblastili veljavnega zakona o morskem ribištvu (v nadaljnjem besedilu: zakon) je Republiški komite za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdal tudi potrebne podzakonske oziroma izvršilne predpise.

člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije določil, da bosta kot njegova preedstavnika pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovala:
- Milan KNEŽEVIĆ, član Izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- Srečko PERKO, pomočnik predsednika Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Osnovni namen te analize je oceniti uresničevanje temeljnih izhodišč zakona. Zato predlagamo, da poročilo obravnava
Skupščina SR Slovenije, ki naj na podlagi ugotovitev sprejme
priporočila iz sklepe.
Iz naziva zakona bi se lahko razumelo, da zakon ureja zgolj
pogoje za opravljanje ribištva kot pomembne gospodarske pa
tudi ljubiteljske dejavnosti, vendar zakon ureja to področje
tudi z vidika varstva morskih rib in drugih morskih živali kot
dobrin splošnega pomena, ki so pod posebnim varstvom in jih
je treba izkoriščati v skladu s splošnimi, v tem zakonu določe-
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nimi pogoji, s katerimi se zagotavlja njihovo smotrno izkoriščanje in drugi splošni interesi.
Ob pripravi analize o izvajanju zakona je bilo organizirano
vrsto razgovorov s predstavniki DO Droge iz Portoroža, obalnih občin Izole, Kopra in Pirana, Biotehniške fakultete,
VTOZD za živinorejo, Morskega izobraževalnega centra Portorož (Morske biološke postaje) pri Inštitutu za biologijo Univerze Edvarda Kardelja in Republiškega komiteja za kmetijstvo in gozdarstvo SR Hrvatske. Pri izdelavi analize smo
naleteli na vrsto težav ob zbiranju potrebnih podatkov, še
posebno s področja športnega ribolova, kjer obstaja nekaj
društev na podlagi prostovoljnega dela. Ta društva delujejo
medsebojno nepovezano, vabilu, da naj sodelujejo pri izdelavi
analize, pa se niso odzvali.

najbolje, saj je celoten letni ulov v SFR Jugoslaviji okoli
40.000 ton. Po podatkih mednarodne organizacije za prehrano in kmetijstvo FAO, so resursi v našem delu Jadrana
ocenjeni tako visoko, da omogočajo letni ulov okoli 200.000
ton morskih rib, pretežno plavih rib.
DO Droga, TOZD Riba izvaja gospodarski ribolov s 25 ribiškimi ladjami in 144 ribiči od 254 zaposlenih delavcev. Kljub
investicijam v nove ribiške ladje, mreže in drugo opremo je bil
lanskoletni ulov po količini na ravni leta 1980. Boljše rezultate
pri ulovu v zadnjih letih dosegajo kooperanti DO Droge, ki jih
je 39, od tega v SR Sloveniji 10, in zasebni ribiči. Slednji lahko
opravljajo ribolov kot edini in glavni poklic ali pa kot postranski.

I. URESNIČEVANJE ZAKONA O MORSKEM
RIBIŠTVU

2. Gospodarski ribolov
Gospodarski ribolov je z zakonom razmejen glede na vrsto
rib in uporabo sredstev za ribarjenje. Način ulova in vrsta
sredstev za ribarjenje opredeljuje na podlagi zakona izdan
pravilnik o pogojih in načinu opravljanja gospodarskega in
športnega ribolova (Uradni list SRS, št. 20/77). Dejansko
gospodarski ribolov obsega tri povsem različna področja, in
sicer: ulov morskih rib, nabiranje morskih živali in rastlin ter
gojenje školjk in rib.

1. Splošne določbe
V teh določbah je vsebovana opredelitev morskega ribištva,
ki po zakonu obsega lov, gojitev in varstvo morskih rib in
drugih morskih živali v ribolovnem morju kot tudi nabiranje
morskih rastlin v tem morju. Ribe in druge morske živali ter
morske rastline v ribolovnem morju SR Slovenije, za kar
zakon v nadaljevanju uporablja termin ribolovno morje, so
družbena lastnina in kot dobrina splošnega pomena uživajo
posebno varstvo. Pravico do uporabe oziroma lastninsko pravico na ribah, drugih morskih živalih ter morskih rastlinah je
mogoče pridobiti ob pogojih, ki jih določa zakon in na njegovi
podlagi izdani predpisi.
Ribolovno morje SR Slovenije je del njenega ozemlja, istočasno pa tudi del obalnega morja SFR Jugoslavije. Glede na
to se z morskim ribištvom v ribolovnem morju SR Slovenije
lahko ukvarjajo vse organizacije iz SFR Jugoslavije in tudi
posamezniki, če za to izpolnjujejo predpisane pogoje. Tudi
tuji državljani in tuje organizacije se lahko ukvarjajo z morskim ribištvom v ribolovnem morju SR Slovenije, vendar le v
primerih, ki jih določa ta zakon ali mednarodni sporazum.
Ribe in druge morske živali ter morske rastline so v ribolovnem morju zavarovane pred prekomernim izkoriščanjem in
uničevanjem z omejevanjem lova, če se izkaže, da je določena
vrsta ogrožena. Namen varovanja teh živali in rastlin se
odraža tudi v podzakonskih predpisih, predvsem z omejitvami
uporabe ribolovnih sredstev, z določenimi načini lova ter
lovnimi dobami. Ti načini varovanja so nujni zaradi ohranjanja
ter obnavljanja morskih živali in rastlin, ne zagotavljajo pa
načrtnega varstva in načrtne izrabe morskih živali in rastlin.
Zato bi bilo primerno in potrebno v skladu s predpisi o
planiranju uvesti načrtno delo v morskem ribištvu, in sicer:
- s srednjeročnimi načrti kot strokovnimi podlagami za
planiranje in izkoriščanje morskih živali in rastlin;
- z na njihovi podlagi izdelanimi letnimi načrti;
- z evidenco o njihovem izvrševanju.
S takim načrtnim delom in spremljanjem tega dela bi dobili
trdnejše strokovne podlage za smotrno izrabo naravnih danosti morja, za kar moramo najprej poznati stanje, nato pa
stalno spremljati trende razvoja ali nazadovanja morskega
življa ter na podlagi tega načrtovati izrabo (lov, pobiranje)
morskih rastlin in živali za gospodarski ribolov, za gojitev
morskih živali in rastlin in za športni ribolov.
II. MORSKI RIBOLOV
1. Skupne določbe
Ribolov se lahko opravlja kot gospodarska ali športna
dejavnost. Z gospodarskim ribolovom se v SR Sloveniji
ukvarja le ena delovna organizacija Droga oziroma TOZD
Riba in zasebni ribiči, ki so organizirani ali kot kooperanti
Droge ali pa samostojno opravljajo ribolov. S srednjeročnim
planom razvoja SR Slovenije do leta 1990 je gospodarski
ribolov opredeljen kot ena od prioritetnih dejavnosti s
poudarkom na bolj smotrnem izkoriščanju morskega bogastva. Ze dalj časa se slabo izkorišča morje, ki je pomemben vir
hrane, kar najbolj nazorno kažejo podatki o letno ulovljenih
količinah rib. Tako je v SR Sloveniji letni ulov okoli 6.000 ton.
Tudi v drugih republikah se morsko bogastvo ne izkorišča
poročevalec

3. Športni ribolov
a) Športni ribolov je v našem ribolovnem morju slabo organiziran, čeprav se ukvarja s športnim ribolovom na morju veliko
število ribičev iz priobalnih občin, pa tudi veliko tujcev, še
posebej v turistični sezoni. Od tujcev so najštevilnejši italijanski ribiči. Športni ribiči so organizirani v Društvu za podvodne
aktivnosti s sedežem v Ljubljani in v Športnem društvu za
morski športni ribolov pri Luki Koper.
Športne ribiče na morju bi bilo potrebno povezati v zvezo
društev, ki bi skrbela za varstvo morskih rib in rastlin ter
organizacijsko in strokovno vodila morski športni ribolov po
načelih, ki veljajo za sladkovodno ribištvo v SR Sloveniji:
- kataster stanja in evidence izlova,
- srednjeročni in letni načrti,
- ribiško-čuvajska služba,
- vzgoja in izobraževanje članov.
b) S športnim ribolovom se lahko ukvarja občan ali tuji
državljan, ki ima dovoljenje za športni ribolov, ki velja največ
za dobo enega leta. Dovoljenje za športni ribolov izda za
morsko ribištvo pristojni upravni organ občine, kjer se občan
ukvarja s športnim ribolovom ali v ta namen s strani občine
pooblaščena organizacija. Občina Koper je pooblastila TTG
Podjetje za turizem in transport in gostinstvo, občini Izola in
Piran pa Turistično društvo Piran in Brodokomerc Reka v
Piranu.
Podatki o izdanih dovolilnicah (dnevne, mesečne in letne)
za športni ribolov:
Občina
?984
1985
' 1986
(5 mesecev)
lKoper
Izola
Piran, Portorož
Skupaj

957
220
541
1.718

631

q213
234

2344
110

1.686

345

Iz podatkov je razvidno, da je bilo v zadnjih dveh letih in
prvih petih mesecih letošnjega leta izdanih 3749 dovolilnic za
športni ribolov.
4. Dovoljenje za ribolov
a) Za opravljanje gospodarskega ribolova je po zakonu o
morskem ribištvu potrebno pridobiti dovoljenje, ki ga izda za
morsko ribištvo pristojni upravni organ tiste občine, na
območju katere ima prosilec prebivališče. V obdobju od sprejema zakona do danes je bilo v SR Sloveniji izdanih 415
dovoljenj za opravljanje gospodarskega ribolova, od tega 89
dovoljenj kot edini in glavni poklic in 326 dovoljenj kot
postranski poklic.
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Podatki o izdanih dovoljenjih za gospodarski ribolov:
Občine
Leto
Koper
Izola
Piran
glavni postr. skup. glavni postr. skup. glavni postr. skup.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
17
13
1977/78
21
1' 55
12
1979
10
11
11
23
19
1980
16
16
22
15
15
18
1981
17
20
2
6
10
1982
8
12
12
2
17
6
15
1983
29
14
24
20
10
1984
24 31
22
16
17
5
7
10
1985
3
6
1
1
5
2
2
1986 (4 mes.)
34 114 148 29 110 139 21 100 121
Skupaj
21 podatek za obdobje 1968-1979
Dovoljenja za opravljanje gospodarskega ribolova so v
večini primerov izdale obalne občine, razen v 7 primerih:
občina Šiška 4 dovoljenja, od tega je bilo eno vrnjeno, občina
Center 2 dovoljenji, od tega je bilo eno vrnjeno, in občina
Litija eno dovoljenje. Upravni organ občine, ki je pristojen za
morsko ribištvo, lahko izda dovoljenje za gospodarski ribolov
prosilcu v primeru, da izpolnjuje vse pogoje, ki so predpisani
z zakonom. Ti pogoji so enaki tako za ribolov, gojenje školjk
in rib ter nabiranje morskih živali in rastlin, dejansko pa se
glede na naravo teh opravil med seboj razlikujejo. Zato bi bilo
potrebno preizkus znanja za izdajo dovoljenj za različna opravila gospodarskega ribolova prilagoditi značilnostim opravil,
ki jih namerava občan opravljati.
c) V zadnjih letih upada število izdanih dovoljenj, kar je
posledica obdavčitve te dejavnosti. Veliko število dovoljenj za
gospodarski ribolov je bilo izdano zaradi ugodnosti, ki so jih
imeli ribiči pri privezovanju čolna v luki in delitvi bonov za
gorivo. Davek na dohodek, ki je ustvarjen z ribištvom, je bil
uveden leta 1984, in je znašal 40.000 din za ribiče, ki opravljajo gospodarski ribolov kot edini in glavni poklic, in 10.000
din za ribiče, ki opravljajo ribolov kot postranski poklic. Letos
je predpisana akontacija 160.000 din za ribiče, ki opravljajo
gospodarski ribolov kot edini glavni poklic in 40.000 din za
ribiče, ki opravljajo ribolov kot postranski poklic. Z uvedbo
davka se je povečalo število odjav, zlasti ribičev, ki so imeli
ribolov prijavljen kot postranski poklic. V letih 1980-1985 ter
prvih štirih mesecih letošnjega leta, je bilo 128 odjav, od tega
15 kot edini in glavni poklic in 113 kot postranski poklic.
ODJAVE PO LETIH
Leto
Občine
Piran
Izola
Koper
glavni postr. skup. glavni postr. skup. glavni postr. skup.
1
2
3
5
6
7
9 10
1980
1981
1982
1983
3
3
1984
2 20 22
1985
2 26 28
19 21
1986 (4. mes)
7
7
14 16
Skupaj
8 53 61
36 40
3 22 25
Iz tabelarnega pregleda je razvidno, da se dejansko ukvarja z
ribolovom 297 občanov, od tega 74 občanov kot edinim in
glavnim poklicem ter 213 občanov kot postranskim poklicem.
b) Dovoljenje za opravljanje gospodarskega ribolova lahko
dobi jugoslovanski ali v Jugoslaviji stalno živeči tuji državljan,
ki izpolnjuje naslednje pogoje:
- da je poslovno sposoben,
- da je strokovno usposobljen,
- da mu s pravnomočno odločbo ni bilo prepovedano opravljanje gospodarskega ribolova.
č) Strokovno usposobljenost ugotavlja posebna strokovna
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komisija, ki jo imenuje za morsko ribištvo pristojni občinski
upravni organ, Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano pa določi število in sestav strokovne komisije ter
program za ugotavljanje strokovne usposobljenosti. Do sedaj
je opravilo preizkus znanja 612 občanov, od tega 596 občanov
z oblanega območja in 16 iz drugih predelov SR Slovenije.
Program je primeren le za ulov rib, ker obravnava vrste ribolovnih sredstev in rib, načine ulova, varstvo in pravne predpise. Ni
pa primeren za preostale dejavnosti morskega ribištva kot so
gojenje školjk in rib, nabiranje živali in rastlin, ki je vezano tudi
na potapljanje. Na podlagi dosedanjih izkušenj bi bilo
potrebno izdelati različne programe, katerih vsebina bi zajela
specifičnosti posamezne dejavnosti.
d) Gospodarski ribolov po zakonu lahko upravlja le nosilec
te dejavnosti. Zaradi tehnologije ribolova in pomorskih predpisov mora biti poleg nosilca, ki mu gospodarski ribolov
pomeni edini in glavni poklic, prisotna tudi ribiška posadka.
Tpko na primer mora biti na ribiški ladji plavarici 7 ljudi
(poveljnik, motorist, 2 svečarja in 3 ribiči), na ribiški ladji za
globinski ulov s kočo 3 delavci in za gojitev školjk 2 delavca.
Tudi občani, ki opravljajo gospodarski ribolov kot postranski
poklic, ne morejo ribariti brez pomoči. Zato vsi, ki delajo na
ribiški ladji ali čolnu, zaprosijo za dovoljenje za gospodarski
ribolov.
e) Zaradi nesreče, bolezni, uničenja plovila in podobno
postane profesionalni ribič začasno nezmožen za delo.
Uprava za družbene prihodke občine lahko na podlagi davčnih predpisov zmanjša davek, vendar mora občinski upravni
organ, pristojen za ribištvo, izdati odločbo o začasnem prenehanju opravljanja gospodarskega ribolova.
f) Dovoljenje za gospodarski ribolov preneha z odjavo dovoljenja, s smrtjo lastnika dovoljenja in v primeru neizpolnjevanja katerega od pogojev, ki jih zakon predvideva za pridobitev
dovoljenja. Ob smrti ribiča ali njegovi trajni nesposobnosti za
opravljanje ribolova, postane njegova družina ekonomsko in
socialno nepriskrbljena. Članom družine (mladoletnim otrokom, zakonskemu tovarišu), ki niso v rednem delovnem razmerju bi bilo po mnenju občin, potrebno omogočiti nadaljevanje gospodarskega ribolova preko osebe, ki izpolnjuje vse
pogoje za pridobitev dovoljenja za gospodarski ribolov in mu
, pomeni ribolov edini in glavni poklic.
III. GOJITEV RIB TER GOJITEV IN ULOV DRUGIH
MORSKIH ŽIVALI IN POBIRANJE MORSKIH
RASTLIN
a) Z gojitvijo rib, gojitvijo in lovom drugih morskih živali se
sme ukvarjati občan, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev dovoljenja za gospodarski ribolov in jim to pomeni edini in glavni
poklic.
V SR Sloveniji se z gojitvijo školjk ukvarja 14 občanov2, z nabiranjem školjk pa 39 občanov.
Obalne občine določijo območja, na katerih je dovoljeno
postavljati priprave za gojitev in lov rib in drugih morskih
živali. Območja so opredeljena po predhodnem mnenju pristojne luške kapitanije, sanitarne in ribiške inšpekcije.
Namembnost gospodarskega izkoriščanja morja, to je za gojitev školjk in rib, je opredeljena le v družbenem planu občine,'
Piran, medtem ko tega še nista naredili občini Koper in Izola.
b) Parcele za gojenje školjk so občanom razdeljene na
podlagi javnega natečaja. Z obalnimi občinami imajo občani
sklenjene zakupne pogodbe, s katerimi se zavežejo, da bodo
dodeljeno gojišče intenzivno izkoriščali in najpozneje v enem
letu postavili naprave za gojenje, če tega pogoja ne izpolnijo,
pogodba preneha veljati, parcelo pa pristojni organ dodeli
drugemu interesentu. TOZD Riba je v zadnjih letih uspel
razviti kooperantsko sodelovanje s samostojnimi ribiči školjkarji, saj jih le pet deluje brez poslovnih povezav s TOZD
Riba. V glavnem so školjkarji strokovno usposobljeni
(biologi), nadzor nad njihovim delom pa opravlja TOZD Riba.
c) Z gojitvijo in lovom rib in drugih morskih živali se lahko
ukvarjajo fizične pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev dovoljenja za gospodarski ribolov.
Program za gojenje školjk bi moral biti v predpisih natančneje opredeljen in prilagojen posebnostim pri gojitvi školjk ter
2
3 občina Piran 11, občina Koper 2 in občina Izola 1 občan
občina Piran 2, občina Koper 15 in občina Izola 22 občanov
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redpisom o higienski in zdravstveni neoporečnosti morja ter
<oljk. Temu primerno bi bilo potrebno prilagoditi tudi preverinje strokovne usposobljenosti. Obalne občine celo predlaajo, da republiški komit.e sam imenuje posebno strokovno
omisijo za preverjanje strokovne usposobljenosti kandiatov.
č) Uredba o klasifikaciji voda medrepubliških vodotokov,
leddržavnih vod in voda obalnega morja Jugoslavije (Ur. l!
FRJ, št.'6/78) odreja gojitev školjk v vodah I. razreda, kar
omeni, da moje v predelu gojišča ne sme vsebovati patogeih bakterij, zlasti tekalnega izvora, ali drugih za zdravje
evarnih snovi. Severni Jadran je zelo plitvo morje z velikim
jrtikalnim mešanjem vode. Ob tem se sproščajo iz sedilenta velike količine hranljivih snovi, ki povzročajo bujno
ist fitoplanktona, le-ta pa je hrana školjkam. Tudi reke, ki se
livajo v severni Jadran, prinašajo velike količine hranljivih
lovi in mikroorganizme, školjke pa imajo vsled tega zelo
itenzivno rast. Znano je, da školjke vežejo in presnavljajo
likroorganizme in delujejo kot filter za morje.
Zato je izrednega pomena stalna kontrola kakovosti morja
higienske ter zdravstvene neoporečnosti školjk, ki je orgazirana preko veterinarske službe, raziskovalnega centra DO
roga in Morskega raziskovalnega in izobraževalnega centra
Portorožu (Morska biološka postaja) pri Inštitutu za biolojo Univerze Edvarda Kardelja. Sedanji obseg raziskav s tega
jdročja bo potrebno razširiti v smeri preprečevanja onesnasnosti morja in bolj učinkovitega nadzora kakovosti morja in
coljk.
/. VARSTVO RIB IN DRUGIH MORSKIH ŽIVALI IN
APREDEK MORSKEGA RIBIŠTVA
a) Ukrepi za varstvo ribjega zaroda, nedoraslih in gospodarco pomembnih rib ter drugih morskih živali se v sedanjih
konskih določbah in v podzakonskih predpisih določajo na
dlagi strokovnega mnenja raziskovalne organizacije s
dročja morskega ribištva. V minulem srednjeročnem
dobju 1981-1985 pa se je izkazalo, da takih strokovnih
enj ni mogoče pridobiti predvsem iz dveh razlogov:
zaradi slabe in neučinkovito organizirane strokovne in
iskovalne dejavnosti na področju morskega ribištva;
zaradi neusklajenosti raziskovalnih nalog med raziskolimi organizacijami in zaradi njihove neuporabnosti za
jkovne podlage pri odločanju o varstvu in gojitvi morskih
ter drugih morskih živali in rastlin ter za načrtno delo pri
spodarskem ribolovu,
zakonu o morskem ribištvu ni imenovana določena razivalna inštitucija za izdajanje strokovnih mnenj. Do nedavla so bili raziskovalci s področja morskega ribištva organiini le v Morskem izobraževalnem centru Portorož (Morska
loška postaja) pri Inštitutu za biologijo Univerze Edvarda
delja, danes pa se z raziskovalnim delom na področju
rskega ribištva ukvarjajo naslednje raziskovalne organizaK. Morski izobraževalni center Portorož (Morska biološka
r a j a) pri Inštitutu za biologijo Univerze Edvarda Kardelja,
a skupno 18 delavcev, od tega 9 raziskovalcev, vendar se
rskim ribištvom nihče od njih ne ukvarja.
. iziskovalci proučujejo predvsem onesnaženost morja in
kton, kar je pomembno za spremljanje prehranskih verig
, jrju in za ukrepanje v zvezi z varstvom morja, ne sprem■ pa rib in njihovega varovanja. Prvotna raziskovalna
lerjenost Morskega izobraževalnega centra je bila spre-njena zaradi kadrovskih sprememb v zadnjih nekaj letih in
smajhne angažiranosti uporabnikov pri sprejemanju raziovalnih programov.
2. Raziskovalna enota DO Droga, Portorož, ki ima skupaj 50
ilavcev (za vsa področja), od tega 30 raziskovalcev, 6 razi;ovalcev za področje morskega ribištva.
^manjkanje sodelovanja med uporabniki in Morskim izobraivalnim centrom je pospešilo odločitev DO Droge, da usta)vi svojo raziskovalno enoto znotraj delovne organizacije,
iziskovalci se ukvarjajo z aplikativnimi nalogami s področja
orskega ribištva, kar je neposredni interes same organizaje (gojenje školjk, rib, rakcev, planktona, načini prečrpavaa ulovljenih rib iz mrež, itd.) V preteklem letu je raziskovalna
lota ponovno vzpostavila sodelovanje z Morskim raziskoval>ročevalec

nim centrom pri analizah onesnaženosti morja, ki jih opravljajo v laboratorijih centra, hkrati pa so se delno dogovorili o
delitvi raziskovalnega dela.
3. VTOZD za živinorejo pri Biotehniški fakulteti Univerze
Edvarda Kardelja, ki ima skupaj 130 delavcev, od tega 43
raziskovalcev, 1 raziskovalec (asistent) za področje morskega
ribištva, ki se ukvarja z raziskovalnimi nalogami s področja
genetike rib in možnosti vzreje sladkovodnih in morskih rib.
4. Zavod za ribištvo Ljubljana, ki ima skupaj 48 delavcev, od
tega 7 raziskovalcev, ki se ukvarjajo le s sladkovodnim ribištvom in ima že od ustanovitve tudi naslednje naloge:
- raziskovanje in proučevanje sladkovodnega in morskega
ribištva in zasledovanje sodobnih izsledkov ribištva v svetu ter
prilagajanje domačim potrebam,
- nuđenje strokovne pomoči in strokovnega mnenja ribiškim organizacijam in državnim organom.
Za opravljanje teh in drugih nalog, bi moral organizirati
posebne strokovne službe, ki bi opravljale tri osnovne dejavnosti:
raziskovalno, pedagoško in pospeševalno.
Zavod za ribištvo Ljubljana od ustanovitve pa do sedaj ni
opravljal nalog s področja morskega ribištva, pač pa so bile
i vse dosedanje naloge le s področja sladkovodnega ribištva,
j Naloge vseh raziskovalnih organizacij s področja ribištva v
, SR Sloveniji na področju strokovnega in raziskovalnega dela
v morskem ribištvu, je nujno uskladiti in opredeliti vlogo in
odgovornost za izdelavo strokovnih podlag pri odločanju
občinskih in republiških upravnih organov ter organizacij
združenega dela na področju morskega ribištva.
b) Varstvo rib in drugih morskih živali ter rastlin je odločujoče vezano na kvaliteto okolja v morju. Zato je potrebno
nadaljevati in razširiti znanstveno in strokovno delo pri raziskovanju in spremljanju stanja kvalitete okolja v jadranskem
območju, kar naj bi služilo za planiranje in odločanje v družbeno-političnih skupnostih.
V zvezi s tem je 3. konferenca o zaščiti Jadrana, ki je bila v
Budvi 16. in 17. novembra 1984 v svoji resoluciji dala priporočilo, da se izvaja Nacionalni program spremljanja onesnaževanja Jadrana, SFRJ, ki ga je treba razširiti na vse štiri obmorske republike. Poudarjeno je bilo, da je potrebno intenzivirati
tudi druga raziskovanja, kot so raziskovanja problemov toksilogije in metabolizma ekosistema, pročevanja kontaminacije
in erozije tal, zbiranje zdravstvenih podatkov in proučevanje
vpliva na zdravje. Od nosilcev programov se zahteva taka
obdelava rezultatov, ki bo omogočila njihovo uporabnost in
kontrolni sistem za hitro intervencijo v primeru pojava onesnaženja ali zastrupitve. V tej resoluciji je navedeno, da je treba
posebno skrb posvetiti kontroli kvalitete hrane iz morja, zato
je nujna izdelava in uporaba enotnih kriterijev in standardov.
Kontrola kvalitete je še posebej nujna pri proizvodnji školjk od
rasti do potrošnje.
c) Zakon o morskem ribištvu opredeljuje pomen ribolovnih
rezervatov z vidika varstva, gojitve in razmnoževanja rib ter
drugih morskih živali, in sicer so to predeli obalnega morja do
ene morske milje od obale. Z odloki skupščin obalnih občin
so določene meje rezervatov v portoroškem'zalivu s pripadajočimi lagunami, obalno morje ob Strunjanskem polotoku in
notranji del Strunjanskega zaliva z lagunami, v katerih je
zaradi varstva rib in drugih morskih živali prepovedano loviti.
Dogaja se, da ribiči, še posebno zasebni, ne spoštujejo prepovedi ribarjenja v teh območjih, prav tako pa je tudi nadzor zelo
slab. Obalne občine so premalo natančno opredelile meje
rezervatov, zlasti proti kopnem, v izlivu rek in potokov ter
celotnega območja solin, zato bo potrebno obstoječe odloke
ustrezno dopolniti. Prav tako bo nujno ojačati ribiško inšpekcijsko službo in redno opravljati nadzor pri ribolovu, še
posebno v rezervatih. Boljše sodelovanje na tem področju bo
potrebno vzpostaviti tudi s pomorsko milico in luško kapetanijo.
č) Pomembna je tudi kontrola izkoriščanja ribjih resursov
skupaj z drugimi republikami in Italijo s ciljem njihove zaščite
od prekomerne in neracionalne eksploatacije. V zvezi s tem je
nujna učinkovitejša organizacija ribiško-statistične službe.
V. NADZORSTVO
Za nadzorstvo nad izvajanjem določb zakona o morskem
ribištvu ter podzakonskih predpisov zakon pooblašča občin95

ske inšpektorje in republiškega inšpektorja za morsko ribištvo. Inšpekcijo za morsko ribištvo opravlja za vse tri obalne
občine en delavec v oddelku za inšpekcijske službe pri Skupščini obalne skupnosti v Kopru, vendar opravJja ta delavec
naloge medobčinskega inšpektorja tudi za druga inšpekcijska
področja. V republiškem komiteju ima en delavec tudi pooblastila inšpektorja za morsko ribištvo, vendar je njegova
osnovna zadolžitev za upravne in inšpekcijske zadeve s
področja lovstva in sladkovodnega ribištva. Zaradi tega je

nadzor nad izvajanjem zakona o morskem ribištvu ter na
njegovi podlagi izdanih predpisov slab ter se ne izvaja kontinuirano.
V letnih poročilih o delu republiškega lovskega in ribiškega
inšpektorja v zadnjih letih so bile izpostavljene iste ugotovitve
v zvezi z izvajanjem zakona o morskem ribištvu, kot jih navajajo v analizi. V teh poročilih so bile izpostavljene tudi
pomanjkljivosti, ki pa niso bile odpravljene.

UGOTOVITVE IN PREDLOGI
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ob obravnavi analize izvajanja zakona o
morskem ribištvu
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 13. seji, dne 23.
julija 1986, obravnaval analizo izvajanja zakona o morskem
ribištvu in v zvezi s to analizo sprejel naslednje
UGOTOVITVE IN PREDLOGE
A. UGOTOVITVE
1 Iz analize izvajanja zakona o morskem ribištvu izhaja, da
se zakon o morskem ribištvu v pretežni meri dobro izvaja. V
obstoječem zakonu so posamezne pomanjkljivosti kot na
primer ni opredeljenp obvezno načrtovanje v morskem ribištvu, vendar zato niso potrebne spremembe oziroma dopolnitve zakona, ker je to področje na splošno urejeno z zakonom
o planiranju. Pri izvajanju zakona se pojavljajo tudi določene
nepravilnosti, nejasnosti in nerazumevanje določb. Za
odpravljanje le-teh pa je treba zagotoviti večjo angažiranost
republiških in občinskih upravnih in inšpekcijskih organov,
pristojnih za morsko ribištvo, bolje organizirati gospodarski
in športni ribolov, raziskovalno dejavnost na tem področju in
načrtovanje.
2 Po uveljavitvi zakona o morskem ribištvu so se razmere v
naravnem okolju zaostrile, posledice sprememb v okolju pa
se kažejo tudi v ekoloških problemih morja. Stanja v populaciji rib in drugih morskih živali ter njihove trende razvoja ne
ugotavljamo in ne spremljamo načrtno. Mnenja v ogroženih
vrstah rib so različna in pogosto nasprotujoča ter osnovana
na ocenah. Prevladuje mnenje, da se stalež rib in drugih
morskih živali znižuje, pri tem pa zaradi pomanjkanja strokovnega spremljanja problematike ni mogoče ločiti vpliva, ki ga
ima izlov rib, od vpliva, ki ga ima onesnaženost morja. Dejstvo
je, da se ekološke razmere v morju in ob obali slabšajo zaradi
izlivov onesnažene vode (kanalščine) v morje in zaradi prenašanja onesnaženih voda z morskimi tokovi.
3. Kljub slabšanju razmer v morju ugotavljamo, da so še
vedno velike rezerve za ulov plavih rib in torej niso izkoriščene naravne danosti našega morja. Enotne so ocene, da so
močno ogrožene nekatere vrste belih rib zaradi prevelikega
ulova, onesnaženosti priobalnih pasov morja in tehnologije
ulova. Strokovnih analiz in dokumentiranih raziskav na tem
področju v SR Sloveniji nihče ne opravlja, zato vse ugotovitve
o razmerah v našem morju izhajajo iz ocen. Bodoča prizadevanja na področju morskega ribištva, še posebno s stališča
izrabe morja za pridobivanje kvalitetne hrane, bodo odvisna
od ekoloških razmer v Jadranskem in Sredozemskem morju.
Ukrepi za varstvo rib, školjk in drugih morskih živali ter rastlin
bodo uspešni le v primeru, če se bodo izboljševale ekološke
razmere.
4. Raziskovalno delo na področju morskega ribištva je
usmerjeno v osnovne raziskave planktona in onesnaževanje
morja zapostavljene pa so bile raziskave, katerih rezultate in
strokovna mnenja bi lahko koristili pri gospodarskem ribolovu in ukrepih za varstvo rib in drugih morskih ziva i ter
rastlin. Programi raziskovalnih nalog, strokovnega dela ter

pospeševanja na področju morskega ribištva med raziskovalnimi organizacijami niso usklajeni.
5. Določene pomanjkljivosti pri izvajanju določb zakona in
podzakonskih predpisov, nejasnosti in različne razlage izhajajo med drugim tudi iz neopravljenih nalog občinskih upravnih organov. Tako obalne občine Izola, Koper in Piran ne
sodelujejo dovolj pri usklajevanju režimov varstva, gojitve in
lova rib ter drugih morskih živali, niso predpisale dodatnih
pogojev za pridobitev dovoljenja za gospodarski ribolov, za
kar imajo možnost po zakonu o morskem ribištvu, različne
pristopajo k izdajanju dovoljenj za gospodarski in športn
ribolov, niso še sprejeli družbenih planov občin z opredeli
tvami namembnosti morja kot prostora za pridobivanje hrani
(školjkarstvo, gojenje rib), razen občine Piran. Kljub temu, d
so ocene o ogroženosti določenih vrst belih rib in drugi
morskih živali enotne, občinske skupščine niso sprejele ukr.
pov za njihovo varstvo, čeprav jim to zakon nalaga ozirom
omogoča.
6. Nosilec gospodarskega ribolova na slovenskem delt
Jadranskega morja je DO Droga, TOZD Riba, ki v svojo raziskovalno enoto vključuje tudi raziskovalce za potrebe mor
skega ribištva in ima 25 ribiških ladij. U preteklem srednjeročnem obdobju so DO Droga in zasebniki, ki so v večini vključeni v kooperacijo z DO Droga, dokaj uspešno razširili gojitev
školjk, predvsem dagenj. Ob naraščajočem interesu za gojitev
školjk so se že pokazali problemi zaradi onesnaženosti morja
Program za preverjanje znanja za pridobitev dovoljenja zć
gojenje školjk temu ni prilagojen, zato kandidati opravljajc
izpite po splošnem programu za gospodarski ribolov.
7. Morske ribe so v prehrani prebivalstva premalo zasto
pane, čeprav so glede na biološko vrednost povsem enako
vredne drugim vrstam mesa. S potrošnjo okoli 2,5 kg sveži/
rib na prebivalca je SR Slovenija med zadnjimi v Evropi
Razlogi za to so v preslabem ulovu in s tem v preskromn
ponudbi rib, v ne dovolj dobro organizirani prodajni mreži ii
tudi v prehranskih navadah ljudi.

B. PREDLOGI
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga:
J
1. Morskemu raziskovalnemu in izobraževalnemu cent,
(morska biološka postaja) Portorož ter DO Droga Portorož;,!
uskladita raziskovalne programe strokovnega dela oziron
pospeševanja na področju morskega ribištva ter vzpostavil
boljše sodelovanje s sorodnimi organizacijami v SFR Jugosb
viji.
2 Morskemu raziskovalnemu in izobraževalnemu centi
Portorož, da usmeri svoje strokovno raziskovalno delo prec
vsem v ugotavljanje onesnaženosti morja ter ugotavljanj
možnosti izrabe naravnih danosti.
3 Skupščini skupnosti obalnih občin Koper, da:
- uskladi načrtovanje vseh ukrepov na področju morskeg
ribištva za občine Izola, Koper in Piran, le-te pa naj jih vklji
čijo v družbeni plan občine za obdobje 1986-1990:
- poenoti režime pri izdajanju dovoljenj za gospodarski
športni ribolov, za gojenje in nabiranje školjk ter uskla
programe za varstvo okolja, še zlasti morja (čistilne naprave
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