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POVZETEK
osnutka zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o komunalnih
dejavnostih posebnega družbenega
pomena
Osnutek zakona je pripravljen na podlagi sprejetih rešitev predloga za izdajo zakona ter podanih pripomb, predlogov in usmeritev skupščinskih razprav ob obravnavi tega
predloga.
Spremembe in dopolnitve v predloženem osnutku zakona se nanašajo na novo opredelitev komunalnih dejavnosti posebnega družbenega pomena, na zadeve skupnega odločanja, na samoupravno organiziranost, na
odnose v svobodni menjavi dela, na družbenoekonomske
odnose in planiranje, na reševanje sporov iz družbenoekonomskih in drugih odnosov ter na opravljanje nadzora.
Ohranjeno je temeljno načelo, po katerem delovni ljudje
in občani zadovoljujejo svoje potrebe na področjih komunalnih dejavnosti posebnega družbenega pomena neposredno v krajevni skupnosti ali prek komunalnih organizacij združenega dela in da odločajo o zadevah skupnega
pomena skupaj z delavci izvajalskih organizacij, kadar
zadovoljujejo svoje potrebe prek njih v organih upravljanja
komunalnih organizacij, v krajevnih skupnostih, v samoupravnih interesnih skupnostih ter v organih občinskih
skupščin. Zlasti je ohranjena in poudarjena vloga krajevnih skupnosti in občin.
Ob ohranitvi temeljnih načdl zakona je bistvo sprememb
in dopolnitev v naslednjem:
1. Iz komunalnih dejavnosti posebnega družbenega pomena so izločene tiste, ki sodijo v obrtno dejavnost. Občinska skupščina lahko določi vzdrževanje lokalnih cest,
uiic in trgov v naselju ter oskrbe naselij s toplotno energijo
in plinom kot komunalne dejavnosti. Posamezne komunalne dejavnosti so opredeljene širše, da je razvidno,
katera dela sodijo v opravljanje teh dejavnosti. Med nje
sodi tudi opravlianje zadev v zvezi z gradnjo in rekonstrukcijo komunalnih objektov in naprav (zadeve v zvezi z
razširjeno reprodukcijo). Občinska skupščina lahko poleg
opredeljenih predpiše še druge dejavnosti posebnega
družbenega pomena kot komunalne dejavnosti.
2. Način in mesto odločanja o zadevah skupnega pomena se določita z družbenim dogovorom ali odlokom
občinske skupščine.

3. Glede samoupravne organiziranosti so ohranjene široke možnosti za izbor najustreznejših oblik, občina pa z
odlokom lahko predpiše obvezno ustanovitev komunalne
skupnosti. Po tem zakonu je obvezna le ustanovitev Zveze
komunalnih skupnosti Slovenije.
Delovna skupnost komunalne skupnosti naj bi opravljala praviloma le administrativna in strokovno-tehnična
opravila, ki so potrebna za nemoteno delo in funkcioniranje organov komunalne skupnosti.
4. Delavci komunalne organizacije pri opravljanju komunalnih dejavnosti pridobivajo dohodek po načelih svobodne menjave dela iz celotnega prihodka po osnovah in
merilih, določenih s samoupravnim sporazumom, pri čemer udeleženci svobodne menjave dela vrednotijo rezultate dela in prispevek delavcev komunalnih organizacij v
obliki cene za posamezne storitve in povračila za program
storitev ali opravljanje dejavnosti.
5. Kot investitor gradnje ali rekonstrukcije komunalnih
objektov in naprav lahko nastopa komunalna skupnost
oziroma enota komunalne skupnosti, komunalna organizacija ali poslovna skupnost komunalnih organizacij in
krajevna skupnost. Glede izvajanja strokovnega nadzora
nad gradnjo oziroma rekonstrukcijo komunalnih objektov
in naprav je določeno, da ga ne more opravljati delavec
organizacije združenega dela, ki dela izvaja.
6. Glede planiranja so opredeljeni elementi za pripravo
samoupravnega sporazuma o temeljih plana komunalne
skupnosti, ki jih oblikujejo uporabniki in elementi, ki jih
oblikujejo izvajalci ter določene bistvene sestavine samoupravnega sporazuma o temeljih plana komunalne
skupnosti in Zveze komunalnih skupnosti Slovenije.
7. V osnutku so posebej določeni viri sredstev za zadovoljevanje skupnih potreb in, interesov za vzdrževanje,
rekonstrukcijo in graditev komunalnih objektov in naprav,
ki jih uporabniki in izvajalci opredelijo v samoupravnem
sporazumu o temeljih plana komunalne skupnosti. Opredeljene so cene, prispevek od dohodka za povračila, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, sredstva investitorjev, združevanje sredstev za skupne naložbe in druga
sredstva.
8. Za reševanje sporov iz družbenoekonomskih in drugih odnosov v komunalnih skupnostih ali med njimi je
predvidena ustanovitev posebnega sodišča združenega
dela, ki se lahko ustanovi skupaj z drugimi samoupravnimi
interesnimi skupnostmi, za opravljanje nadzora v komunalnih skupnostih pa ustanovitev organov samoupravne
delavske kontrole.

1. člen
Naslov Zakona o komunalnih dejavnostih
posebnega družbenega pomena (Uradni list
SRS, št. 24/75 in 13/77) se spremeni tako, da
se glasi:
»Zakon o komunalnih dejavnostih«
2. člen
Besedilo pred 3. členom: »II. NOMENKLATURA KOMUNALNIH DEJAVNOSTI POSEBNEGA DRUŽBENEGA POMENA« se črta,
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preostala poglavja pa se ustrezno preštevilčijo.
3. člen
Besedilo 3. člena se spremeni tako, da se
glasi:
»Za komunalne dejavnosti se štejejo:
»1. oskrba naselij z vodo, ki obsega:
- zajemanje, čiščenje in dovajanje vode
gospodinjstvom, industriji in drugim uporabnikom v naselju:,
poročevalec

- vzdrževanje objektov in naprav za oskrbo
naselij z vodo;
2. odvajanje odpadnih in padavinskih voda
iz naselij, ki obsega:
- zbiranje, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda iz gospodinjstev, industrije in drugih uporabnikov v naselju;
- odvajanje padavinskih voda v naseljih;
- vzdrževanje objektov in naprav za odvajanje odpadnih in padavinskih voda iz naselij;
3. vzdrževanje čistoče v naseljih, ki obsega:
- čiščenje javnih površin v naselju;
- vzdrževanje in čiščenje javnih sanitarij v
naselju;
- urejeno zbiranje, odvoz in odstranjevanje
komunalnih odpadkov iz gospodinjstev, industrije in drugih uporabnikov teh storitev ter
vzdrževanje objektov in naprav za odstranjevanje odpadkov;
4. vzdrževanje in varstvo javnih parkov, nasadov, drevoredov, zelenic, zelenih površin,
otroških igrišč in drugih javnih površin s pripadajočimi napravami in opremo;
5. vzdrževanje dovoznih poti, peš poti, hodnikov in drugih javnih poti v naselju;
6. javna razsvetljava v naselju, ki obsega:
- razsvetljavo prometnih in drugih javnih
površin v naselju;
- vzdrževanje omrežja javne razsvetljave in
svetlobnih teles;
7. opravljanje javnega mestnega prometa,
ki obsega:
- javni prevoz potnikov v mestih in naseljih
mestnega značaja z javnimi prevoznimi sredstvi;
- vzdrževanje postajališč in pripadajoče
opreme v naselju;
8. pokopališka in pogrebna dejavnost, ki
obsega:
- pogrebne storitve;
- storitve v zvezi z upepeljevanjem;
- oddajanje prostorov za grobove v najem;
- vzdrževanje in varstvo pokopališč ter
skupnih objektov in naprav;
Občinska skupščina lahko doioči s svojim
odlokom kot komunalno dejavnost vzdrževanje cest (cest, ulic in trgov) v naselju, ki niso
razvrščene kot magistralne in regionalne ceste; oskrbo naselij s toplotno energijo in plinom, ki obsega proizvodnjo tople vode in
pare v objektih in napravah, ki ne obratujejo v
elektroenergetskem sistemu, in proizvodnjo
plina v mestnih plinarnah, dovajanje tople vode in pare ter plina gospodinjstvom, industriji
in drugim porabnikom v naselju po mestnem
distribucijskem omrežju ter vzdrževanje objektov in naprav za proizvodnjo in distribucijo
tople vode, pare in plina v naselju.
Občinska skupščina lahko določi s svojim
odlokom kot komunalno dejavnost tudi še
posamezno drugo dejavnost, katere trajno in
nepretrgano delovanje je neogiben pogoj za
življenje in delo občanov v občini oziroma v
krajevnih skupnostih, pa take dejavnosti ni
mogoče zadovoljivo zagotavljati in uravnavati
samo na podlagi delovanja tržnih zakonitosti.
Komunalne dejavnosti po tem zakonu in po
odloku občinske skupščine, izdanem na podporočevaiec

lagi tega zakona, so dejavnosti posebnega
družbenega pomena.«

OPOMBE:

4. člen
Besedilo 4. člena se spremeni tako, da se
glasi:
"Delovni ljudje in občani soodločajo kot
uporabniki komunalnih storitev z delavci komunalnih organizacij o naslednjih vprašanjih
kot zadevah skupnega odločanja:
- o planih komunalnih organizacij;
- o pogojih in načinu opravljanja posameznih komunalnih storitev, kakor tudi o pravicah
in obveznostih ustrezne komunalne organizacije v zvezi z opravljanjem takih storitev
(splošni pogoji poslovanja komunalnih organizacij);
- o pogojih za pridobivanje dohodka komunalne organizacije;
- o zagotavljanju pogojev za uresničevanje
interesov ljudske obrambe in družbene samozaščite;
- o razpolaganju s komunalnimi objekti
oziroma napravami;
- o standardih za posamezne komunalne
storitve;
- o cenah in povračilih za posamezne komunalne storitve;
- o merilih za zadovoljevanje potreb po
komunalnih storitvah v primerih, kadar zaradi
objektivnih razlogov ni mogoče zadovoljiti
vseh potreb (redukcije);
- o imenovanju in razreševanju poslovodnih organov komunalnih organizacij;
- o statutih komunalnih organizacij;
- o drugih vprašanjih, za katera je tako
določeno z zakonom, z odlokom občinske
skupščine ali družbenim dogovorom v občini.«
5. čien
V 5. členu se besedilo drugega odstavka
spremeni tako, da se glasi:
»Poseben družbeni interes na področju komunalnih dejavnosti se uresničuje s tem, da
delovni ljudje in občani v krajevnih skupnostih, v komunalnih skupnostih oziroma prek
organov občinske skupščine sodelujejo pri
odločanju o srednjeročnih planih komunalnih
dejavnosti ter o letnih programih dela organizacij in spremljajo njihovo izvajanje, odločajo
o splošnih pogojih poslovanja komunalnih
organizacij, o zagotavljanju pogojev in sredstev za opravljanje komunalnih dejavnosti, o
namenu uporabe sredstev, o temeljnih pogojih za pridobivanje dohodka komunalnih organizacij, o uresničevanju solidarnosti glede
razvoja komunalnih dejavnostih v manj razvitih naseljih v občini, o cenah ter tarifnih sistemih in tarifnih postavkah komunalnih storitev,
o standardih komunalnih storitev, o merilih za
redukcijo, o načinu razpolaganja s komunalnimi objekti in napravami, o zagotavljanju pogojev za uresničevanje interesov ljudske
obrambe in družbene samozaščite ter o drugih vprašanjih, za katere je tako določeno z
zakonom, odlokom občinske skupščine ali s
samoupravnim sporazumom o ustanovitvi komunalne skupnosti.«
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V tretjem odstavku se za besedami »uporabniki komunalnih storitev« črta vejica in
doda besedilo, ki se glasi: »ali z odlokom
občinske skupščine.«
6. člen
11. člen se dopolni z drugim odstavkom, ki
se glasi:
»Za usklajevanje dela in uresničevanje
skupnih ciljev ustanovijo komunalne skupnosti Zvezo komunalnih skupnosti Slovenije.«
Varianta: Ta člen se črta.
7. člen
14. člen se dopolni s tretjim, četrtim in petim odstavkom, ki se glasijo:
»Za opravljanje administrativno-strokovnih,
pomožnih in tem podobnih de! lahko komunalna skupnost oblikuje delovno skupnost ali
si zagotovi opravljanje teh del z dogovorom z
drugo komunalno skupnostjo ali drugo sa• moupravno interesno skupnostjo, organizacijo ali organom.
Če komunalna skupnost za opravljanje del
iz prejšnjega odstavka oblikuje delovno skupnost, imenuje in razrešuje vodjo te delovne
skupnosti skupščina potem, ko je dobila mnenje organa upravljanja delovne skupnosti.
K določbam statuta, ki se nanašajo na uresničevanje nalog, zaradi katerih se delovna
skupnost oblikuje, programu njenega dela ter
k razvidu del in nalog, je potrebno predhodno
soglasje skupščine komunalne skupnosti, ki
je tako delovno skupnost oblikovala.«
Varianta: Ta člen se črta.
8. člen
Za 15. členom se dodajo novi členi, ki se
glasijo:
15.a člen
Delavci v komunalnih organizacijah pridobivajo dohodek s prodajo posameznih proizvodov ali storitev po samoupravno dogovorjenih cenah in s povračilom za izvajanje programov storitev ali opravljanje dejavnosti posebnega družbenega pomena po načelu svobodne menjave dela, po osnovah in merilih,
določenih v samoupravnem sporazumu.
15. b člen
Udeleženci v svobodni menjavi dela vrednotijo rezultate dela in prispevek delavcev v
komunalnih organizacijah v obliki cene za
posamične storitve ali proizvode, povračila za
izvajanje programov storitev in povračila za
izvajanje dejavnosti.
S ceno za posamične storitve oziroma proizvode se vrednotijo individualne komunalne
storitve oziroma proizvodi, s povračilom za
izvajanje storitev se vrednotijo kolektivne komunalne storitve in s povračilom za izvajanje
dejavnosti, se vrednoti vrsta storitev, ki so
potrebne kot dejavnost varstva komunalnih
objektov in naprav ter zagotavljanje nadzora
zaradi spoštovanja komunalnega reda, ne
glede na število opravljenih storitev.
Udeleženci v svobodni menjavi dela so de-

lovni ljudje in občani, ki zadovoljujejo svoje
potrebe na področju komunalnih dejavnosti
posebnega družbenega pomena prek komunalnih organizacij in delavci komunalnih organizacij, ki opravljajo te dejavnosti.
15. c člen
Za individualne komunalne storitve se šteje
vzdrževanje komunalnih objektov in naprav
individualne rabe ter opravljanje individualno
določljivih in izmerljivih komunalnih storitev.
Za kolektivne komunalne storitve se šteje
vzdrževanje komunalnih objektov in naprav
skupne rabe ter opravljanje komunalnih storitev, pri katerih raba ni individualno določljiva
in izmerljiva.
15. č člen
Med komunalne objekte in naprave individualne rabe se štejejo objekti in naprave za
oskrbo naselij z vodo, za odpravo odpadnih
voda, za odstranjevanje komunalnih odpadkov, pokopališki objekti in naprave ter postajališča javnega mestnega prometa.
Med komunalne objekte in naprave skupne
rabe se štejejo:
- javni parki, nasadi, drevoredi, zelenice,
■zelene površine in javna otroška igrišča ter
varnostni pasovi in rezervati;
- omrežje javne razsvetljave;
- objekti in naprave za odpravo padavinskih voda;
- javne sanitarije v naselju;
- hodniki, peš poti, dovozne poti in druge
javne površine v naselju.
Za komunalne objekte in naprave, se štejejo
tudi objekti in naprave, s katerimi se odpravljajo dejavnosti, ki so bile določene za komunalne dejavnosti z odlokom iz tretjega člena
tega zakona.
15. d člen
Komunalna organizacija opravlja komunalno dejavnost kot glavno dejavnost. Izjemoma
lahko opravlja tudi stranske dejavnosti, pod
pogoji iz 411: člena Zakon o združenem delu.
Komunalna organizacija mora izpolnjevati
zlasti pogoje o kadrovski sestavi, minimalni
tehnološki opremljenosti in druge pogoje, ki
zagotavljajo uspešno opravljanje komunalne
dejavnosti.
Z družbenim dogovorom, ki ga sklenejo
Zveza komunalnih skupnosti Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije - Splošno združenje stanovanjskega in komunalnega gospodarstva, Republiški odbor Zveze sindikatov
Slovenije delavcev stanovanjskega in komunalnega gospodarstva ter Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, se natančneje razčlenijo
merila za uporabo v zakonu o združenem delu
in tem zakonu določenih pogojev za organiziranje komunalnih organizacij.«
9. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi;
»Kot investitor gradnje ali rekonstrukcije
komunalnih objektov in naprav lahko nastopa
komunalna skupnost, enota komunalne skup-

nosti, komunalna organizacija, poslovna
skupnost komunalnih organizacij in krajevna
skupnost.
Komunalna skupnost lahko poveri opravljanje investitorskih del organizaciji združenega
dela ali poslovni skupnosti, ki ni izvajalec
rekonstrukcije oziroma gradnje komunalnega
objekta ali naprave, za katere opravlja investitorka dela.
Če komunalna organizacija sama gradi ali
rekonstruira komunalni objekt ali napravo,
zagotovi strokovno nadzorstvo nad gradnjo
investitor oziroma komunalna skupnost. Strokovnega nadzorstva ne more opravljati delavec komunalne organizacije, ki izvaja dela.«
10. č!en
V tretji vrsti drugega odstavka 19. člena se
za besedami: »s posebnim dogovorom« postavi pika, nadaljnje besedilo pa se črta.
11. člen
Besedilo 20. člena se spremeni tako, da se
glasi:
»Komunalni objekti in naprave, s katerimi
upravlja komunalna organizacija oziroma
druga samoupravna organizacija ali skupnost
so osnovno sredstvo komunalne organizacije
oziroma druge organizacije ali skupnosti, ki
upravlja s temi objekti ali napravami.
S komunalnimi objekti in napravami upravljajo komunalne organizacije oziroma druge
samoupravne organizacije in skupnosti v
skladu z njihovo naravo in namenom.
Komunalna organizacija ne more razpolagati v pravnem prometu z osnovnimi sredstvi
iz prvega odstavka tega člena«.
12. člen
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občinska skuščina lahko predpiše s svojim odlokom:
- obvezno uporabo in obvezno plačilo posameznih komunalnih storitev in proizvodov;
- obvezno ustanovitev komunalne skupnosti;
- obvezno združevanje komunalnih organizacij v poslovne skupnosti.
Izvršni svet občinske skupščine daje soglasje k samoupravnemu sporazumu o ustanovitvi komunalne skupnosti, k statutu komunalne skupnosti in k statusnim spremembam
komunalne organizacije.
Za komunalne zadeve pristojni občinski
upravni organ nadzoruje zakonitost dela komunalnih organizacij in komunalnih skupnosti ter krajevnih skupnosti, kadar te neposredno opravljajo komunalne dejavnosti.«
13. člen
Poglavji VIII in Vlll/a se z vsemi členi črtata
ter nadomestita z novim poglavjem in členi, ki
se glasijo:
»VII. DRUŽBENOEKONOMSKI ODNOSI
23. a člen
Za uresničevanje osebnih in skupnih potreb
poročevalec

porabnikov ter družbenih potreb na področju
komunalnih dejavnosti uporabniki in izvajalci
skupno planirajo razvoj komunalnih dejavnosti.
i
Pri planiranju komunalnih dejavnosti uporabniki in izvajalci poleg ugotovljenih tekočih
in razvojnih potreb upoštevajo tudi potrebe,
ki izhajajo iz planiranih dolgoročnih usmeritev družbenoekonomskega razvoja, razvoja
znanosti ter potreb razvoja samoupravnih
družbenoekonomskih odnosov, splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite.

OPOMBE:

24. člen
S samoupravnimi sporazumi o temeljih planov in plani komunalnih skupnosti uporabniki
in izvajalci v skladu z zakonom določajo
skupne cilje, usklajujejo razvoj ter opredeljujejo svoje skupne potrebe in interese ter pravice in obveznosti za uresničevanje nalog na
področju komunalnih dejavnosti.
Samoupravni sporazum o temeljih plana
komunalne skupnosti oblikujejo in sklepajo
udeleženci na podlagi usklajenih elementov
po enotni metodologiji, ki jo sprejmejo v Zvezi
komunalnih skupnosti Slovenije v skladu z
zakonom.
Pri oblikovanju elementov udeleženci upoštevajo analize razvojnih možnosti komunalnih dejavnosti, temelje planov temeljnih in
drugih organizacij združenega dela, usklajene elemente krajevnih skupnosti, drugih samoupravnih interesnih skupnosti, zlasti na
področjih energetike, cestnega, vodnega in
stanovanjskega gospodarstva ter drugih
skupnosti in smernice družbeno-politične
skupnosti.
24. a člen
Uporabniki oblikujejo zlasti naslednje elemente za pripravo samoupravnih sporazumov
o temeljih planov komunalnih skupnosti:
- obseg potreb po posameznih vrstah komunalnih proizvodov in storitev individualne
rabe ter programov storitev in dejavnosti, pri
katerih raba ni individualno določljiva in
izmerljiva;
- pogoje in kriterije, pod katerimi naj bi jim
bili komunalni proizvodi in storitve oziroma
programi storitev in dejavnosti zadovoljeni;
- prostorsko organizacijo in lokacijo komunalnih objektov in naprav v splošni rabi;
- sredstva, ki naj bi jih združevali v okviru
svojih pa|feb v komunalni skupnosti.
Izvajala! oblikujejo zlasti naslednje elemente: i
- obseg in kakovost komunalnih proizvodov in storitev ob danih zmogljivostih ter po
veljavnih normativih in standardih;
- predloge za morebitne spremembe veljavnih normativov in standardov za opravljanje komunalnih dejavnosti;
- merila za oblikovanje cen proizvodov in
storitev individualne komunalne potrošnje ter
povračil za izvajanje programov storitev oziroma dejavnosti, pri katerih raba ni individualno določljiva in izmerljiva, ki naj bi jih
zagotavljali oziroma izvajali po sporazumu.
5
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24. b10člen
,
Uporabniki in izvajalci uskladijo in skupno
določijo elemente iz prejšnjega člena po svojih delegatih v skupščinah komunalnih skupnosti.
24. c člen
Samoupravni sporazum o temeljih plana
komunalne skupnosti temelji na usklajenih
elementih iz 24. a člena tega zakona in vsebuje zlasti:
- program, vrste in obseg komunalnih storitev;
j
- program drugih nalog s katerimi se zagotavljajo možnosti za komunalno dejavnost delovnih ljudi in občanov v občini;
- program naiog, ki se bodo uresničevale
skupno z drugimi komunalnimi skupnostmi,
- program naložb v modernizacijo in razširitev materialne osnove komunalnih dejavnosti;
- pogoje, pod katerimi bodo komunalne
storitve na razpolago uporabnikom;
- obseg potrebnih sredstev za uresničitev
dogovorjenega programa komunalnih storitev in drugih nalog skupnosti;
- merila za zagotavljanje povračila za
opravljene programe storitev oziroma komunalne dejavnosti in cene posamičnih komunalnih storitev;
- razvojne naloge in potrebe splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite;
- osnove in merila za zagotavljanje sredstev za izpopolnjevanje nalog komunalne
skupnosti, zavezance in način zagotavljanja
sredstev ter ukrepe za preprečevanje motenj v
izpopolnjevanju sprejetih obveznosti;
- način zagotavljanja potrebnih sredstev
za posamezna leta planskega obdobja;
- posebne pogoje pri opravljanju komunalnih dejavnosti;
- merila za ocenjevanje kakovosti storitev;
- medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti udeležencev pri delu in zadovoljevanju dogovorjenih potreb;
- standarde in normative za komunalne
storitve in proizvode.
Uporabniki in izvajalci v samoupravnem
sporazumu o temeljih plana skupno določijo
tudi druge ukrepe, ki jih je treba sprejeti za
izvedbo nujnih nalog na področju komunalnih dejavnosti.
24. č člen
Samoupravni sporazum o temeljih plana
Zveze komunalnih skupnosti SR Slovenije obsega zlasti:
- programe natog, ki se v skladu z 11. členom tega zakona uresničujejo v tej skupnosti;
- program naložb v modernizacijo in razširitev materialne osnove komunalnih dejavnosti, ki so skupnega pomena za vse uporabnike
v SR Sloveniji;
- potrebna sredstva za izvedbo nalog
skupnosti;
- osnove in merila za zagotavljanje sredstev za izpopolnjevanje nalog Zveze komunalnih skupnosti SR Slovenije;

6

- način zagotavljanja potrebnih sredstev
za posamezna leta v planskem obdobju.
V postopku priprave samoupravnih sporazumov o temeljih plana komunal ne.skupnosti
v okviru medsebojnega sodelovanja in usklajevanja s samoupravnim sporazumom uskladijo vsebinske in razvojne usmeritve komunalnih dejavnosti na posameznih območjih.
24. d člen
Na podlagi samoupravnega sporazuma o
temeljih plana sprejme skupščina komunalne
skupnosti plan skupnosti, v katerem opredeli
zlasti:
- politiko in cilje razvoja komunalnih dejavnosti, ki se izvajajo v skupnosti;
- naloge, obveznosti in sredstva, prikazana
po sestavinah samoupravnega sporazuma o
temeljih plana;
- naloge, ki jih prevzema komunalna skupnost po drugih sporazumih, dogovorih in
predpisih ter ukrepe in sredstva za njihovo
uresničitev;
- organizacijske, kadrovske in materialne
ukrepe za uresničitev nalog skupnosti.
24. e člen
Za določanje dolgoročnih možnosti razvoja
komunalnih dejavnosti sprejemajo uporabniki in izvajalci dolgoročni plan komunalne
skupnosti najmanj za obdobje desetih let.
Dolgoročni plan je podlaga in splošna
orientacija za opredelitev in usklajevanje nalog v srednjeročnem planu za področje komunalnih dejavnosti in vsebuje zlasti elemente, ki se nanašajo na razvoj mest in naselij,
prostorsko ureditev, kadrovsko politiko, raziskovalno dalo, splošno ljudsko obrambo in
družbeno samozaščito.
24. f člen
Za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov za vzdrževanje, rekonstrukcijo in graditev
komunalnih objektov in naprav zagotavljajo
uporabniki in izvajalci sredstva:
- s ceno posameznih proizvodov in storitev;
- s prispevkom iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela s področja gospodarstva in iz dohodka delovnih ljudi za povračila
za izvajanje programa storitev ali opravljanje
dejavnosti po načelu svobodne menjave dela;
- s sredstvi investitorjev;
- z nadomestilom za uporabo stavbnega
zemljišča;
- z združevanjem sredstev za skupne naložbe v neposredni svobodai menjavi dela;
- z drugimi sredstvi (vrnjene anuitete od
danih kreditov, del sredstev odpravljenih stanovanjskih skladov in sredstva dela dohodka,
ki je rezultat izjemnih ugodnosti pri njegovem
ustvarjenju).
Za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov na področju komunalnih dejavnosti se
namenjajo tudi:
- namenska kreditna sredstva bank;
- sredstva izvajalcev komunalnih del in
storitev.
poročevalec

24. g člen
Politika zagotavljanja sredstev/ kot tudi način in kriteriji delitve glede na gospodarski in
družbeni pomen komunalnih objektov in naprav, oziroma za posamezne namene, se določi s samoupravnim sporazumevanjem in
dogovarjanjem v okviru sprejemanja planskih
aktov za posamezno srednjeročno obdobje.
Komunalne organizacije pridobivajo sredstva za vzdrževanje komunalnih objektov in
naprav v okviru komunalnih skupnosti po načelih svobodne menjave dela, druga združena
sredstva pa se na podlagi plana in dogovorov
namensko razporejajo za rekonstrukcijo in
nove gradnje komunalnih objektov in naprav.
Del sredstev iz amortizacije ki se ne uporabijo za zagotovitev nezmanjšane vrednosti
komunalnih objektov in naprav, se uporabi za
rekonstrukcijo ali gradnjo komunalnih objektov in naprav.
24. h člen
Pri svobodni menjavi dela vrednotijo udeleženci storitve, proizvode ali izvajanje programov enostavne reprodukcije posamezne komunalne dejavnosti po naslednjih elementih:
- sredstva za osebne dohodke in skupno
porabo delavcev;
- materialni stroški;
- sredstva amortizacije komunalnih objektov in naprav ter delovnih sredstev;
- anuitete prevzetih kreditov za izgradnjo
komunalnih objektov in naprav;
- sredstva za zadovoljevanje skupnih in
splošnih družbenih potreb, obveznosti ter
drugih izdatkov, ki se pokrivajo iz dohodka v
skladu s samoupravnim sporazumom, družbenim dogovorom ali zakonom;
- sredstva rezerv na podlagi zakona;
- dogovorjeni del sredstev za razvoj materialne osnove dela izvajalca v skladu s samoupravnim sporazumom o temeljih plana komunalne skupnosti.
24. i člen
Skupščina komunalne skupnosti sprejme
tarifne sisteme in tarifne postavke na podlagi
oblikovanih cen za posamezne komunalne
proizvode in storitve ter povračil za izvajanje
programa storitev oziroma dejavnosti v skladu z dogovorjenimi normativi in standardi.
24. j člen
Če nastane primanjkljaj pri sredstvih za
izvajanje programa vzdrževanja komunalnih
objektov in naprav glede na dogovorjeno višino sredstev iz povračil in cen, se lahko ta
primanjkljaj pokrije, iz sredstev, zbranih z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča
in povračilom investitorjev ob pridobitvi
stavbnega zemljišča.
Če nastane presežek dogovorjenih sredstev
iz prejšnjega odstavka, se ta nameni za rekonstrukcijo in izgradnjo komunalnih objektov in
naprav.
Skupščina komunalne in skupščina stavbne zemljiške skupnosti sprejmeta osnove in
poročevalec

merila za uporabo sredstev iz prejšnjih odstavkov.
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24. k člen
S samoupravnim sporazumom o temeljih
plana komunalne skupnosti in dogovorom o
temeljih plana družbenopolitične skupnosti
določijo udeleženci glede na možnosti in potrebe obseg sredstev za vzdrževanje, rekonstrukcijo in gradnjo komunalnih objektov in
naprav skupne rabe ter za opravljanje komunalnih dejavnosti in storitev, pri katerih raba
ni individualno določljiva in izmerljiva.
24. I člen
Delavci temeljnih organizacij združenega
dela s področja gospodarstva in delovni ljudje, ki samostojno opravljajo dejavnost z
osebnim delom s sredstvi v lasti občanov ter
delovni ljudje, ki samostojno opravljajo kot
poklic umetniško ali drugo dejavnost kot uporabniki kolektivnih komunalnih storitev po
načelih solidarnosti in vzajemnosti, zagotavljajo sredstva za uresničevanje nalog iz prejšnjega člena v obliki prispevka iz dohodka na
podlagi sprejetih ovrednotenih programov.
Osnova za obračunavanje in plačevanje prispevka je osebni dohodek, vključno z vsemi
obveznostmi, ki se plačujejo iz dohodka.
Prispevek se plačuje v obdobju in po stpnji,
ki ju določijo uporabniki in izvajalci ssamoupravnim sporazumom o temeljih plana komunalne skupnosti.
Za obračunavanje in plačevanje prispevka
se smiselno uporabljajo določbe zakona o
obračunavanju in plačevanju prispevkov za
zadovoljevanje skupnih potreb na področju
družbenih dejavnosti (Uradni list SRS, št.
33/80), ki urejajo obračunavanje in plačevanje prispevkov iz dohodka, kjer je osnova
osebni dohodek.« 14. člen
Besedilo 25. člena se spremeni tako, da se
glasi:
»Za reševanje sporov iz družbenoekonomskih odnosov in drugih samoupravnih odnosov ustanovijo v skladu z zakonom komunalne skupnosti same ali skupaj z drugimi samoupravnimi skupnostmi posebno sodišče
združenega dela.
Z aktom o ustanovitvi posebnega sodišča
združenega dela se podrobneje uredijo pristojnosti, sestava, sedež in organizacija sodišča iz prejšnjega odstavka«.
15. člen
Za 25. členom se doda nov 25. a člen, ki se
glasi:
»25. a člen
Za opravljanje nadzora nad uveljavljanjem
pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev,
delovnih ljudi in občanov, združenih v komunalni skupnosti, nad uresničevanjem sprejetih samoupravnih odločitev, uporabo sredstev, delovanjem organov v skupnosti in nji7
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hovih strokovnih služb in nad izvajanjem
sprejete politike, se pri komunalnih skupnostih oblikujejo organi samoupravne delavske
kontrole.
S statutom komunalne skupnosti se uredijo
pristojnosti, sestava in organizacija organa
samoupravne delavske kontrole.«
16. člen
V tretji in četrti vrsti 27. člena se črtajo
besede: »neposredno komunalne skupnosti
ali.«
17. člen
Posebno sodišče združenega dela iz 14.

člena se ustanovi v roku dveh let po uveljavitvi
tega zakona.
Postopki, ki so do ustanovitve posebnih
sodišč združenega dela začeti pri rednih sodiščih, se zaključijo pri teh sodiščih.
18. člen
Komunalne organizacije morajo prilagoditi
svojo organizacijo in delovanje pogojem iz
15. d člena v roku enega leta po uveljavitvi
družbenega dogovora.
19. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v
Uradnem listu SRS.

OBRAZLOŽITEV

Skupščina SR Slovenije je dne 24.11. 1980 na seji zbora
združenega deta in na seji zbora občin obravnavala predlog
za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
komunalnih dejavnostih posebnega družbenega pomena in
ga sprejela. V svojih poročilih so zbori republiške skupščine
dali podporo osnovnim usmeritvam predloga za izdajo zakona ter ocenili, da so načela, ki so bila predložena za spremembe in dopolnitve zakona ob upoštevanju pripomb, predlogov in pobud skupščinskih teles primerna podlaga za pripravo osnutka zakona.
Pripombe, predlogi in pobude delegatov Skupščine SR
Slovenije so bile podane v poročilu Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj ter Odbora za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja Zbora občin, Odbora za družbenoekonomske odnose in Odbora za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja Zbora združenega
dela, Odbora za družbenoekonomske odnose in Odbora za
družbenopolitični sistem Družbenopolitičnega zbora, zakonodajnopravne komisije, republiškega odbora sindikata delavcev komunalnega in stanovanjskega gospodarstva Slovenije in v razpravah posameznih delegatov na zborih Skupščine SR Slovenije.
Delegati so v razpravah v delovnih telesih zborov ter v
zborih Skupščine SR Slovenije zlasti opozorili, naj bi zakon v
skladu z zakonodajno funkcijo republike predpisal le temeljna
načela organiziranosti, delovanja in upravljanja komunalnih
delovnih organizacij, opravljanja komunalnih dejavnosti, organizacije samoupravnih interesnih skupnosti, celovitosti
ureditve komunalnega gospodarstva, vključno z vprašanjem
razširjene reprodukcije na tem področju, opredelitve komunalnih dejavnosti, financiranja komunalnih dejavnosti in cen
komunalnih storitev, družbenih intervencij v zvezi z zagotavljanjem sredstev za opravljanje komunalnih dejavnosti, vlogo
krajevnih skupnosti, posebnost planiranja in razreševanje
sporov s komunalnega področja.
V zvezi z nomenklaturo komunalnih dejavnosti je bila podprta usmeritev, naj se iz nje izločijo tiste dejavnosti, ki sodijo v
prometno, obrtno ali energetsko dejavnost. Hkrati je bilo ob
tem opozorjeno, da je potrebno komunalne dejavnosti opredeliti širše, pa tudi natančneje, zlasti z vidika organiziranja
komunalnih delovnih organizacij. Pri tem naj se upošteva
funkcionalni in tehnično-tehnološki princip ter specifičnost
območij, na katerih poslujejo komunalne organizacije združenega dela. Pri urejanju vseh teh vprašanj naj ima večja pooblastila občina.
Podprto je bilo izhodišče, naj bi se na komunalnem področju zagotavljala enostavna reprodukcija, s sistemom cen
in povračil, razširjena reprodukcija pa z združevanjem sredstev, obveznim prispevkom in z nadomestilom za uporabo
stavbnega zemljišča. Obvezen prispevek naj bi bil uveden za
vlaganja v tiste infrastrukturne objekte, ki so namenjeni
splošni rabi. Obvezen prispevek naj bi bremenil dohodek
8

temeljnih organizacij in dohodek oziroma prihodek delovnih
ljudi.
Glšde samoupravne organiziranosti je bilo sprejeto stališče
naj bi se ne predpisala enotna oblika organiziranja komunalnih skupnosti kot je bilo to nakazano v predlogu za izdajo
zakona, pač pa naj bi se obdržala sedanja zakonska ureditev.
Obvezno naj bi se ustanovila le Zveza komunalnih interesnih
skupnosti Slovenije. Odločitev o obvezni organiziranosti samoupravnih interesnih skupnosti na področju komunalnih
dejavnosti naj bi bila prepuščena občinam
II.
V skladu z navedenimi sklepi, usmeritvami in pripombami
ter predlogi drugih udeležencev razprav v telesih Skupščine
SR Slovenije je izdelan osnutek zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o komunalnih dejavnostih posebnega
družbenega pomena
Osnutek zakona izhaja iz osnovnega načela, da svoje potrebe na področju komunalnih dejavnosti zadovoljujejo delavci, delovni ljudje in občani neposredno v krajevnih skupnostih ali preko komunalnih organizacij.
To načelo vsebuje že sedaj veljavni zakon o komunalnih
dejavnostih posebnega družbenega pomena, vendar ga izpelje ožje.
Kot dejavnosti posebnega družbenega pomena so v predloženem osnutku zakona opredeljene le tiste komunalne dejavnosti, v okviru katerih delovnih ljudje in občani v občini
oziroma krajevni skupnosti trajno zagotavljajo svoje potrebe,
ki so neogiben pogčj za njihovo življenje in delo v naseljih, pa
jih ni mogoče zadovoljivo uravnavati in zagotavljati samo na
podlagi delovanja tržnih zakonitosti.
V osnutku zakona, je občinskim skupščinam dana možnost,
da lahko poleg opredeljenih določijo kot komunalne dejavnosti tudi nekatere druge dejavnosti, ki so v osnutku zakona o
javnih cestah in v predlogu zakona o energetskem gospodarstvu opredeljene kot dejavnosti cestnega oziroma energetskega gospodarstva in sicer vzdrževanje cest, ulic in trgov v
naselju ter oskrba naselij s toplotno energijo in plinom. V
razpravah o vseh treh zakonih naj bi se odločili, katero od
navedenih dejavnosti naj ureja zakon in kateri oziroma kaj je
prepustiti odločitvam občin glede opredelitve teh dejavnosti,
zlasti zaradi upoštevanja specifičnih potreb, interesov in možnosti v posamezni občini pri opravljanju teh dejavnosti.
Posamezne komunalne dejavnosti posebnega družbenega
pomena so opredeljene širše in sicer tako, da je razvidno,
katera dela sodijo v opravljanje teh dejavnosti, kar je pomembno predvsem z vidika organiziranja komunalnih organizacij združenega dela izvajalcev in z vidika razreševanja vprašanj z mejnimi področji kot so energetika, promet in zveze,
vodno in stanovanjsko gospodarstvo, urejanje prostora ipd.
Zaradi specifičnih potreb delovnih ljudi in občanov ter
različnih pogojev in možnosti zadovoljevanja teh potreb v
občinah ali posameznih naseljih je občinskim skupščinam
dana široka možnost, da lahko določijo s svojimi predpisi ob
poročevalec

pogojih, ki jih določa zakon, še druge dejavnosti kot komunalne dejavnosti posebnega družbenega pomena.
Kadar delavci, delovni ljudje in občani zadovoljujejo svoje
potrebe na področju komunalnih dejavnosti prek komunalnih
in drugih organizacij združenega dela kot izvajalcev, uveljavIjajo poseben družbeni interes s soodločanjem o zadevah
skupnega pomena v organih upravljanja izvajalskih organizacij združenega dela in skupaj z delavci teh organizacij v
samoupravni komunalni interesni skupnosti ali neposredno v
krajevni skupnosti ter v organih občinske skupščine.
Glede opredelitve načina in mesta odločanja o skupnih
zadevah je poleg obstoječe rešitve podana tudi možnost, da
se določi z odlokom občinske skupščine.
ena zaradi f
J^:eŠdogovori
!teVie ponu
ega, kerodstavka
niso bili5.sprejeti
po idoločilu zadnjega
člena
e avnega zakona, s katerim naj bi v občini opredelili za
katere komunalne dejavnosti in v katerih zadevah ter na

knmuna?nl
11 sode'ujeoziroma
i° Pri odločanju
krajevne
skupnosti,
komunalne skupnosti
organi občinske
skupščine.
Glede na zakonodajno funkcijo republike in upoštevaje
različnost potreb in možnosti zadovoljevanja delovnih ljudi in
občanov s komunalnimi proizvodi in storitvami ter naravo
komunaIn,h dejavnosti osnutek zakona ne določa obveznega
ustanavljanj komunalnih interesnih skupnosti. Opredeljuje
le možne oblike samoupravne organiziranosti na tem področju, občine pa pooblašča, da lahko predpišejo obvezno
ustanovitev komunalne skupnosti. Osnutek določa le obvezno ustanovitev Zveze komunalnih skupnosti Slovenije.
Razmerja med komunalno skupnostjo in njeno delovno
skupnostjo so opredeljena s položajem in funkcijo delovne
skupnosti analogno kot na področju družbenih dejavnosti
tako, da ta skupnost opravlja le administrativno-strokovna
pomožna m temu podobna dela in opravila. Skupščina komunalne skupnosti, ki oblikuje tako delovno skupnost, daje soglasje k določbam njenega statuta, ki se nanašajo na uresničevanje nalog ter na program dela in imenuje vodjo delovne
skupnosti, lahko pa se za opravljanje teh nalog in del dogovori z di ugo samoupravno skupnostjo, organizacijo al organom.
Komunalne organizacije združenega dela naj bi opravljale
komunalne dejavnosti praviloma kot glavno dejavnost. Glede
na posebnosti na komunalnem področju, zlasti v manjših
krajih, kjer se posamezne dejavnosti opravljajo po obsegu in
pogostnosti različno, bi v manj razvitih neurbanih sredinah
povzročila težave izvedba načela, da se lahko komunalna
dejavnost izvaja le kot glavna dejavnost, zato je predlagana
taksna ureditev tega vprašanja, da lahko komunalne organzacije združenega dela opravljajo tudi stranske dejavnosti vendar ob pogojih, določenih v 411. čleriu Zakona o združenem
delu, na kar je bilo opozorjeno tudi v skupščinskih razpravah.
Glede pridobivanja dohodka delavcev komunalnih organizacij združenega dela velja, da pridobivajo dohodek iz skupnega prihodka temeljne komunalne organizacije, ki ga ustvari
po načelih svobodne menjave dela. Kot predmet svobodne
menjave dela osnutek določa posamične storitve ali proizvode, program storitev ali opravljanje dejavnosti. Pri tem
določa, v katerih primerih se vrednoti rezultat dela in prispevek delavcev v temeljnih komunalnih organizacijah v obliki
cene oziroma povračila. Elementi cene oziroma povračila so v
osnutku opredeljeni tako, da zagotavljajo enostavno reprodukcijo komunalnih objektov in naprav, izvajanje komunalne
dejavnosti po določenih osnovah in merilih in razširjeno reprodukcijo pri izvajalcih.
Osnutek zakona ohranja načelo, da komunalne organizacije poslujejo po predpisih, ki veljajo za organizacije združenega dela na področju gospodarstva, kolikor ni s tem zakonom ali odlokom občinske skupščine v skladu z ustavo in s
tem zakpnom drugače določeno.
Osnutek zakona tudi izrecno določa, da so komunalni objekti in naprave, s katerimi upravljajo komunalne organizacije
združenega dela, osnovno sredstvo komunalnih organizacij.
Komunalne objekte in naprave osnutek zakona posebej opredeli in jih glede na rabo razvršča v objekte in naprave individualne in objekte in naprave kolektivne rabe. S to opredelitvijo je podana tudi razmejitev med drugimi objekti in napraporočevalec

vami v naselju, ki so po drugih predpisih osnovno sredstvo
drugih organizacij združenega dela (javne ceste, elektro
omrežje, PTT omrežje). Kadar krajevna skupnost sama brez
izvajalcev zagotavlja opravljanje komunalnih dejavnosti, so
komunalni objekti in naprave osnovno sredstvo krajevne
skupnosti. Za krajevno skupnost veljajo smiselno vse določbe, ki veljajo v tem pogledu za izvajalce.
Planiranje na področju komunalnih dejavnosti v komunalnih interesnih skupnostih oziroma njihovih enotah je urejeno
v skladu z republiškim zakonom o planiranju in s stališči iz
skupščinskih razprav. Opredeljene so posebnosti planiranja
na tem področju, zlasti planski elementi, ki jih oblikujejo
uporabniki in elementi, ki jih oblikujejo izvajalci ter vsebina in
značaj planskih dokumentov.
Sredstva za vzdrževanje, rekonstrukcijo in graditev komunalnih objektov in naprav naj bi se zagotavljala z združevanjem sredstev iz čistega dohodka, s prispevkom iz dohodka, z
delom cene oziroma povračila za komunalne storitve, z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča in z drugimi sredstvi. Politika zagotavljanja sredstev kot tudi način in kriteriji
delitve sredstev glede na gospodarski in družbeni pomen
komunalnih objektov in naprav oziroma za posamezne namene, naj bi se določili s samoupravnim sporazumevanjem in
dogovarjanjem v okviru sprejemanja planskih aktov. Pri tem
naj bi komunalne organizacije zagotavljale sredstva za vzdrževanje komunalnih objektov in naprav v okviru samoupravnih komunalnih skupnosti po načelih svobodne menjave dela,
druga združena sredstva pa naj bi se na podlagi plana in
dogovorov namensko razporejala za rekonstrukcijo in novogradnje komunalnih objektov in naprav. S povračili in cenami
naj bi se zagotovila enostavna reprodukcija pri izvajalcih,
dana pa naj bi bila možnost, da se razlika med stroški izvajanja programa enostavne reprodukcije, ki je ne bi bilo mogoče
pokriti po dogovorjenem postopku, krije začasno iz nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča pa tudi s povračilom
investitorjev oziroma z zbranimi sredstvi iz oddaje stavbnega
zemljišča.
Reševanje sporov iz družbenoekonomskih in drugih samoupravnih odnosov, ki nastajajo v komunalnih skupnostih
ah med njimi, naj bi reševalo posebno sodišče združenega
dela. Nadzor nad uveljavljanjem pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev, delovnih ljudi in občanov, združenih v
komunalni skupnosti, nad sprejetimi samoupravnimi odločitvami, uporabo sredstev, delovanjem organov skupnosti in
njenih strokovnih služb in nad izvajanjem politike opravlja
samoupravna delavska kontrola v komunalnih skupnostih.
Načeta za urejanje razmerij na področju komunalnih dejavnosti, cilji, ki se želijo doseči in poglavitne rešitve, ki so
podane v predloženem osnutku izhajajo iz rešitev v predlogu
z
zakona ki so bile
f
'.
sprejete na Zborih skupščine ter iz
stahsc, pripomb in usmeritev iz skupščinskih razprav.
V osnutku so vsa ta stališča, pripombe in usmeritve upoštevane z izjemo stališča Odbora za urbanizem, stanovanjsko
komunalna vprašanja in varstvo okolja zbora občin, ki potrjuje predlog predlagatelja, da se z zakonom predpiše obvezna
ustanovitev komunalne samoupravne interesne skupnosti na
nivoju občine. Večina izraženih stališč in objektivni, že navedeni razlogi so narekovali rešitev, po kateri so za to pooblaščene občine.
Prav tako niso.upoštevana nekatera stališča v zvezi z ureditvijo vprašanj razširjene reprodukcije na področju komunale
po katerih naj bi bilo opredeljeno upravljanje in urejanje
stavbnega zemljišča kot komunalna dejavnost. Glede na to,
da urejanje stavbnega zemljišča ne pomeni opremljanja le s
komunalnimi, pač pa tudi z drugimi objekti in napravami, da
se izvaja to opremljanje po tržnih zakonitostih in torej ne kot
dejavnost posebnega družbenega pomena, da statusa posebnih organizacij združenega dela, ki opravljajo posle v zvezi z
urejanjem stavbnega zemljišča ni mogoče enačiti s statusom
komunalne organizacije, ki opravlja dejavnosti materialne
proizvodnje posebnega družbenega pomena, ter glede na
vrsto še drugih razlogov in specifičnosti na tem področju,
obstajajo upravičeni razlogi za celovito ureditev vprašanj urejanja stavbnih zemljišč v Zakonu o upravljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem.
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PREGLED
členov zakona o komunalnih
dejavnostih posebnega družbenega
pomena (Ur. list SRS, št. 24/75 in
13/7^, ki se spremenijo
II. NOMENKLATURA KOMUNALNIH
DEJAVNOSTI POSEBNEGA DRUŽBENEGA
POMENA
3. člen
Za komunalne dejavnosti posebnega družbenega pomena
se štejejo:
- oskrba naselij z vodo;
- odprava odpadnih in atmosferskih voda (kanalizacija);
- javna razsvetljava v naseljih;
- oskrba naselij s plinom;
- oskrba naselij s toplotno energijo;
- opravljanje javnega mestnega prometa;
- vzdrževanje čistoče javnih površin v naseljih, odstranjevanje smeti iz zgradb ter javne sanitarije (javna snaga);
- urejanje ulic, trgov in cest v naseljih;
- urejanje naselij z zelenimi površinami;
- upravljanje in urejanje stavbnega zemljišča;
- opremljanje naselij z javnimi otroškimi igrišči;
- vzdrževanje varstvenih pasov in rezervatov;
- opravljanje pokopališke in pogrebne dejavnosti;
- opravljanje dimnikarske službe;
- opremljanje naselij z javnimi tržnicami;
- dejavnost komunalnih storitvenih klavnic;
- opremljanje naselij z javnimi sejmišči;
- opremljanje naselij z javnimi parkirišči;
- uničevanje in predelava mrhovin (kafilerije);
- gospodarjenje z lukami, pomoli in zgrajenimi obalami,
namenjenimi za javni promet, kadar s temi objekti ne gospodarijo posebne luške ali druge organizacije združenega dela.
Občinska skupščina lahko določi s svojim odlokom kot
komunalno dejavnost posebnega družbenega pomena še posamezno drugo dejavnost, katere trajno in nepretrgano delovanje je neogiben pogoj za življenje in delo občanov v občini
oziroma v krajevnih skupnostih, pa take dejavnpsti ni mogoče
zadovoljivo zagotavljati in uravnavati samo na podlagi delovanja tržnih zakonitosti.
Za komunalno dejavnost upravljanja in urejanja stavbnega
zemljišča veljajo določbe tega zakona, kolikor ni s posebnimi
predpisi drugače določeno.
III. ZADEVE SKUPNEGA ODLOČANJA
4. čien
Delovni ljudje in občani soodločajo kot uporabniki komunalnih storitev z delavci komunalnih organizacij o naslednjih
vprašanjih kot zadevah skupnega odločanja;
- o dolgoročnih in srednjeročnih planih posameznih komunalnih dejavnosti, o letnih programih dela komunalnih
organizacij ter o posameznih investicijskih programih;
r- o pogojih in načinu opravljanja posameznih komunalnih
storitev, kakor tudi o pravicah in obveznostih ustrezne komunalne organizacije v zvezi z opravljanjem takih storitev
(splošni pogoji poslovanja komunalnih organizacij);
- o spremembi predmeta poslovanja, o razširitvi oziroma
zožitvi poslovanja, o razširitvi oziroma zožitvi območja, na
katerem deluje komunalna organizacija ter o spremembi sedeža komunalne organizacije;
- o spojitvi komunalne organizacije z drugo organizacijo, o
pripojitvi k drugi organizaciji, o razdelitvi na več organizacij, o
organiziranju temeljnih organizacij združenega deia v sestavi
komunalne organizacije, kakor tudi o osamosvojitvi enote
komunalne organizacije v samostojno organizacijo ali o pripojitvi take enote k drugi organizaciji (statusne spremembe);
- o razpolaganju s komunalnimi objekti oziroma napravami;
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- o standardih za posamezne komunalne storitve;
- o cenah za komunalne storitve;
- o merilih za zadovoljevanje potreb po komunalnih storitvah v primerh, kadar zaradi objektivnih razlogov ni mogoče
zadovoljiti vse potreb (redukcije);
- o imenovanju poslovodnih organov komunalnih organizacij;
- o statutih komunalnih organizacij;
- o drugih vprašanjih, za katera je tako določeno z odlokom občinske skupščine ali družbenim dogovorom v občini.
5. člen
O zadevah skupnega odločanja iz prejšnjega člena odločajo v delavskem svetu oziroma njemu ustreznem organu
upravljanja komunalne organizacije delegati delovnih ljudi in
občanov v krajevni skupnosti in delegati delavcev v organizacijah združenega dela (delegati uporabnikov) enakopravno z
delegati delavcev komunalne organizacije.
Delovni ljudje in občani v krajevnih skupnostih, v komunalnih skupnostih oziroma prek organov občinske skupščine
soodločajo o dolgoročnih in srednjeročnih komunalnih dejavnosti ter o letnih programih dela komunalnih organizacij in
spremljajo njihovi izvajanje, soodločajo o splošnih pogojih
poslovanja komunalnih organizacij, o ustanavljanju komunalnih organizacij in njihovih statusnih spremembah, o cenah
komjjnalnih storitev, o standardih komunalnih storitev, o merilih za redukcije, o statutih komunalnih organizacij in o
drugih z družbenim dogovorom določenih zadevah skupnega
odločanja iz prejšnjega člena tega zakona.
Z družbenim dogovorom med krajevnimi skupnostmi v občini, občinsko skupščino in organizacijami združenega dela,
ki so uporabniki komunalnih storitev, se določi, za katere
komunalne dejavnosti in v katerih zadevah ter na kakšen
način soodločajo po prejšnjem odstavku tega zakona krajevne skupnosti, komunalne skupnosti oziroma organi občinske skupščine.
V. KOMUNALNE SKUPNOSTI
8. člen
Da bi skupno in enakopravno odločali o planih komunalnih
dejavnosti, o združevanju in uporabi sredstev za komunalne
dejavnosti, o pogojih in načinu opravljanja komunalnih dejavnosti ter o uresničevanju drugih skupnih interesov na področju komunalnih dejavnosti, delovni ljudje in občani prek
svojih krajevnih skupnosti ter delavci organizacij združenega
dela kot uporabniki komunalnih storitev skupaj z delavci
komunalnih organizacij s samoupravnim sporazumom ustanovijo komunalno skupnost.
10. člen
Komunalna skupnost se praviloma ustanovi, glede na potrebe in interese uporabnikov komunalnih storitev, za eno ali
več po naravi povezujočih se komunalnih dejavnosti: (vodovod, kanalizacija in javna snaga; komunalna energetika in
podobno), za območje posamezne ali več krajevnih skupnosti
ali za Območje ene ali več občin. Pod pogoji, ki jih določi
samoupravni sporazum o ustanovitvi komunalne skupnosti ali
njen statut, se lahko v okviru komunalne skupnosti organizirajo enote za uresničevanje določenih skupnih interesov.
11. člen
Komunalne skupnosti, ustanovljene za posamezne ali več
komunalnih dejavnosti za posamezne krajevne skupnosti ali
za območje več krajevnih skupnosti se za usklajevanja deia in
planov razvoja ter uresničevanju skupnih ciljev v občini združujejo v občinsko zvezo komunalnih skupnosti, lahko pa
ustanavljajo tudi zveze oziroma združenja ter vzpostavljajo
druge oblike sodelovanja.
14. čien
Pri opravljanju svojih nalog sodelujejo komunalne skupnosti in uravnavajo svoje delo z drugimi samoupravnimi skupnostmi, ki se organizirajo v občini, zlasti s samoupravnimi
poročevalec

stanovanjskimi skupnostmi in samoupravnimi interesnimi
skupnostmi na področju vodnega gospodarstva, energetike
ter prometa in zvez.
Zaradi usklajevanja pilanov ter uresničevanja drugih skupnih ciljev lahko komunalne skupnosti oziroma njihove zveze
sporazumno s samoupravnimi interesnimi skupnostmi iz
prejšnjega odstavka tega člena oblikujejo skupna delovna
telesa, sodelujejo po svojih delegatih v organih teh skupnosti
in razvijajo druge oblike medsebojnega sodelovanja.
VI. KOMUNALNE ORGANIZACIJE
15. člen
Komunalne organizacije poslujejo po predpisih, ki veljajo
za organizacije združenega dela na področju gospodarstva,
kolikor ni s tem zakonom ali odlokom občinske skupščine
oziroma s statutom občine v skladu z ustavo in s tem zakonom drugače določeno.

dardu komunalnih storitev potrebna za izvajanje sprejetega
letnega programa dela komunalne organizacije, in to:
- za amortizacijo komunalnih objektov in naprav;
- za stroške za redno in investicijsko vzdrževanje komunalnih objektov, naprav in delovnih sredstev ter za pokrivanje
drugih materialnih stroškov komunalne organizacije;
- sredstva za.razširjeno reprodukcijo komunalnih objektov
in naprav, če se ta sredstva ne oblikujejo posebej po določbah
drugega odstavka tega člena ali prek združevanja na podlagi
drugih oblik samoupravnega sporazumevanja;
~ za osebne dohodke in za sredstva za skupno porabo za
delavce komunalne organizacije, in sicer v višini, kot so dogovorjena s samoupravnim sporazumom za komunalno gospodarstvo;
- za pogodbene zakonske in samoupravno dogovorjene
obveznosti komunalne organizacije.
Občinska skupščina lahko predpiše prispevek za razširjeno
reprodukcijo komunalnih objektov in naprav, ki se izračunava
in plačuje ob ceni komunalnih storitev in vnaša v sklad komunalne skupnosti. Sredstva prispevka se uporabljajo po sprejetem progrmu izgradnje komunalnih objektov in naprav.
Če komunalna organizacija s ceno, ki je bila določena za
posamezno komunalno storitev izpod stvarnih stroškov, ne
more kriti stroškov za opravljanje te storitve, je tisti, po čigar
odločitvi je bila določena taka cena, dolžan pokriti ustrezen
primanjkljaj.

17. člen
Če komunalna organizacija sama gradi komunalni objekt,
za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, je dolžna organizirati strokovno nadzorstvo nad gradnjo (49. člen zakona o
graditvi objektov, Uradni list SRS, št. 42/73 in 8/75). Osebo, ki
opravlja strokovno nadzorstvo, določi občinska skupščina,
komunalna skupnost ali krajevna skupnost, ki je soodločala o
investicijskem programu (1. alinea 4. člena tega zakona) ta
oseba ne more biti delavec komunalne organizacije ki izvaja
dela.

VIII. a) FINANCIRANJE VZDRŽEVANJA
KOMUNALNIH OBJEKTOV IN NAPRAV TER
KOMUNALNIH STORITEV

19. člen
Po naročilu krajevne skupnosti, komunalne skupnosti ali
pristojnega organa občinske skupščine mora komunalna organizacija v okviru svoje dejavnosti opraviti posamezno delo
oziroma storitev tudi izven letnega programa, če je le neogibno potrebno.
O plačilu deja oziroma storitve iz prejšnjega odstavka tega
člena se naročnik in komunalna organizacija sporazumeta s
posebnim dogovorom, kolikor ne gre za storitve oziroma
delo, ki ga je komunalna organizacija sicer dolžna opraviti v
smislu obstoječega pogodbenega razmerja.

24. a člen
Vzdrževanje komunalnih objektov in naprav individualne
rabe ter opravljanje individualno določljivih in izmerljivih komunalnih storitev (individualne komunalne storitve) financirajo komunalne organizacije iz cene komunalnih storitev.
Vzdrževanje komunalnih objektov in naprav skupne rabe
ter opravljanje komunalnih storitev, pri katerih raba ni individualno določljiva in izmerljiva (kolektivne komunalne storitve), zagotavljajo s svojimi sredstvi delovni ljudje in občani kot
uporabniki kolektivnih komunalnih storitev.

20. člen
S komunalnimi objekti in napravami gospodarijo komunalne organizacije v skladu z njihovo naravo in namenom.
S statutom komunalne organizacije se določi, s katerimi
objekti oziroma napravami komunalna organizacija glede na
njihovo naravo ne more razpolagati in s katerimi lahko razpolaga s soglasjem delegatov uporabnikov.
VII. POOBLASTILA OBČINSKE SKUPŠČINE
23. člen
Občinska skupščina lahko predpiše s svojim odlokom:
- obvezno uporabo in obvezno plačilo posameznih komunalnih storitev in proizvodov;
- obvezen prispevek uporabnikov komunalnih storitev za
izgradnjo komunalnih objektov in naprav v skladu s posebnim
zakonom, če sredstva za te namene niso zagotovljena v okviru
komunalnih skupnosti ali, stavbne zemljiške skupnosti oziroma krajevne skupnosti;
- obvezno ustanovitev komunalne skupnosti;
- obvezno združevanje komunalnih organizacij v poslovne
skupnosti.
Občinska skupščina daje soglasje k dolgoročnim in srednjeročnim planom razvoja komunalnih dejavnosti v občini ter
nadzoruje zakonitost dela komunalnih organizacij in komunalnih skupnosti.
VIII. CENE KOMUNALNIH STORITEV
24. člen
Pri določanju cen za posamezne komunalne storitve je
treba upoštevati višino sredstev, ki so ob dogovorjenem stanporočevalec

24. b člen
Delavci v temeljnih organizacijah združenega dela in v
delovnih skupnostih ter občani, ki z osebnim delom z lastnimi
sredstvi opravljajo gospodarsko ali negospodarsko dejavnost
in se jim ugotavlja dohodek, s samoupravnim sporazumom v
okviru komunalne skupnosti združujejo sredstva za vzdrževanje in obnavljanje posameznih komunalnih objektov in naprav
skupne rabe v obliki prispevka iz dohodka na podlagi sprejetih programov o obsegu in kakovosti vzdrževanja in obnavljanja posameznih komunalnih objektov in naprav skupne rabe
ter o vrsti in ravni kolektivnih komunalnih storitev.
Osnova za obračun prispevka iz dohodka po prejšnjem
odstavku je osebni dohodek vključno z vsemi obveznostmi, ki
se plačujejo iz osebnega dohodka.
Prispevek se plačuje komunalni skupnosti oziroma krajevni
skupnosti, če ta opravlja zadeve skupnega odločanja za posamezne komunalne dejavnosti.
24. c člen
Če samoupravni sporazumi iz prejšnjega člena niso sklenjeni do 30. novembra za naslednje leto ali pa jih sklene le del
udeležencev in sredstva za izvedbo sprejetega programa niso
zagotovljena, občinska skupščina določi stopnjo prispevka s
svojim odlokom za tiste, ki samoupravnega sporazuma niso
sklenili.
IX. REŠEVANJE SPOROV
25. člen
Če med strankama ne pride do sporazuma glede plačila
posebej naročenega dela oziroma storitve (19. člen tega zakona), glede pogojev za prevzem komunalnih objektov oziroma naprav (21. člen tega zakona) ali glede višine pri11

manjkljaja, ki ga je treba pokriti komunalni organizaciji (tretji
odstavek 24. člena tega zakona) lahko vsaka stranka zahteva,
da določi sporno obveznost posebna arbitražna komisija;
predsednika arbitražne komisije imenuje predsednik pristojnega okrožnega gospodarskega sodišča, po enega člena pa
imenuje vsaka stranka.
27. člen
Določbe tega zakona veljajo smiselno tudi za opravljanje
komunalnih dejavnosti posebnega družbenega pomena; če
jih opravljajo neposredno komunalne skupnosti ali krajevne
skupnosti.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
Občinske skupščine uskladijo svoje predpise o komunalnih
organizacijah in izvedejo druge ukrepe za izvršitev tega zakona najpozneje v šestih mesecih od njegove uveljavitve.
Komunalne organizacije uskladijo svoje statute in druge

splošne akte s tem zakonom ter z novo organizacijo upravljanja na področju komunalnih dejavnosti v občini najpozneje v
enem letu od uveljavitve tega zakona.
Z vzpostavitvijo nove organizacije upravljanja na področju
komunalnih dejavnosti, najpozneje pa v enem letu do uveljavitve tega zakona, se preneha uporabljati zakon o komunalnih
delovnih organizacijah, ki opravljajo komunalno dejavnost
posebnega družbenega pomena (Uradni list SRS, št. 16/67).
Dokler se sredstva za vzdrževanje in obnavljanje komunalnih objektov in naprav skupne rabe ter kolektivnih komunalnih storitev ne zagotovijo po določbah 24. b. člena tega
zakona, lahko začasno, vendar najdalj do 31. decembra 1977,
zagotovi komunalni skupnosti oziroma krajevni skupnosti del
manjkajočih sredstev občinska skupščina iz svojega proračuna tako, da ji odstopi svoje dohodke, in sicer predvsem iz
naslednjih virov; iz komunalnih taks, razen dela, ki izvira iz
turistične takse, iz davka od dohodkov, doseženih s prodajo
nepremičnin, iz davka na promet nepremičnin, iz davka od
dohodkov, doseženih z oddajanjem stanovanjskih ali poslovnih prostorov, garaž ali počitniških hišic in iz dohodkov,
doseženih z oddajanjem opremljenih stanovanjskih prostorov
ter iz davka od stavb.

POROČILO
o izvajanju zakona o varstvu zraka ter o uresničevanju
sklepov in priporočil za izvajanje nujnih ukrepov na
področju varstva zraka (ESA-747)
i
To poročilo obsega oceno izvajanja zakona o varstvu zraka
(Uradni list SRS, št. 13/75, št. 35/79) oceno uresničevanja
sklepov in priporočil za izvajanje nujnih ukrepov na področju
varstva zraka, ki jih je Skupščina SR Slovenije sprejela v letu
1978 (Uradni list SRS, št. 2/78).
Oba navedena dokumenta opredeljujeta družbeno skrb za
varstvo zraka z namenom, da se zavaruje prebivalstvo, družbeno in osebno premoženje pred škodljivimi vplivi onesnaženega zraka. Zakon o varstvu zraka določa, da imajo delovni
ljudje in občani, samoupravne organizacije in skupnosti ter
družbenopolitične skupnosti pravico in dolžnost zagotavljati
pogoje za ohranitev oziroma izboljšanje kakovosti zraka, s
tem da:
- usmerjajo politiko varstva zraka s smotrnim družbenim
planiranjem,
- sprejemajo predpise, normative ter sankcijske programe
za zmanjšanje onesnaženosti zraka,
- organizirajo in usmerjajo varstvo zraka pred onesnaženem s samoupravnim sporazumevanjem in družbenim dogovarjanjem,
- ustanavljajo samoupravne interesne skupnosti za varstvo
?raka,
- nadzorujejo uporabo in vzdržujejo objekte, naprave in
priprave tako, da niso prekoračene s predpisi dovoljene količine in koncentracije škodljivih snovi,
- spremljajo onesnaževanje in onesnaženost zraka,
- načrtujejo in izvajajo izredne in druge ukrepe za varstvo
zraka.
Skupščina SR Slovenije je ob razpravi o rezultatih triletnega
izvajanja omenjenega zakona ugotovila predvsem,
- da se onesnaženost zraka posameznih predelov Slovenije stopnjuje,
- da organizacije združenega dela in občinske skupščine
pomanjkljivo izpolnjujejo z zakonom določene obveznosti.
Na podlagi tega je sprejela sklepe in priporočia, iz katerih
izhaja:
- da morajo IS Skupščine SR Slovenije in republiški
upravni organi spremljati in spodbujati sanacijske in preventivne ukrepe za varstvo zraka, proučiti možnost za oblikovanje
finančnih sredstev za varstvo zraka, sprejeti dopolnilne predpise ter poostriti nadzor nad izvajanjem zakona.
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- Med ukrepi, ki jih je skupščina priporočila občinam,
organizacijam združenega dela in Zvezi skupnosti za varstvo
zraka so zlasti pomembni izdelava programov varstva zraka,
spremljanje stanja onesnaženosti zraka ter dosledno uveljavljanje zakona v procesu družbenega planiranja.
II.
Meritve onesnaženosti zraka v naši republiki trajajo že več
kot 15 let. Zadnja štiri leta v 50 večjih krajih Slovenije redno
spremljamo koncentracijo S02 in dima, občasno.pa tudi prisotnost drugih škodljivih snovi v zraku (ozon, dušikovi oksidi,
fluoridi).
Rezultati teh meritev kažejo, da se je v zadnjih desetih letih
v nekaterih predelih znatno zmanjšala koncentracija žveplovega dioksida in dima v zraku. Največje spremembe so v
dolini Save od Termoelektrarne Trbovlje do Radeč, v Mežiški
dolini ter v Celju in okolici. Vse to je posledica sanacijskih
ukrepov, povezanih s preventivo pri rekonstrukcijah in novogradnjah. Največje uspehe so dosegli tam, kjer so se načrtno
lotili ukrepov na osnovi meritev ter analize alternativnih rešitev. Tudi v mestih z daljinskim ogrevanjem (Ljubljana, Velenje, Ravne na Koroškem) se je onesnaženost z S02 in dimom
zmanjšala.
Analiza stanja onesnaženosti zraka pa je manj ugodna, če
upoštevamo:
— da koncentracija S02 in dima v večjih mestih in industrijskih središčih še vedno presega dopustne meje (takšni primeri so prikazani v naslednji tabeli:
Ljubljana
december 80 1,07 mg S02/m
Ljubljana
januar 81 0,99 mg S02/m
Celje
december 80 1,01 mg S02/m33
Štore
december 80 0,63 mg S02/m3
Šentjur
december 80 0,50 mg S02/m3
Črna
december 80 0,75 mg S02/m3
Mežica
december 80 0,65 mg S02/m3
Gore
december 80 1,56 mg S02/m
Turje
december 80 0,85 mg S02/m33
Žalec
december 80 0,73 mg S02/m
Trbovlje
januar 81 1,33 mg S02/m3
Maribor
januar 81 0,55 mg S02/m
Veliki Vrh
januar 81 0,65 mg S02/m33
Kranj
januar-81 0,56 mg S02/m
poročevalec

Medvode
Hrastnik
Krško

januar 81
februar 81
februar 81

0,52 mg S02/m;i3
0,94 mg S02/m
0,52 mg S02/m3

- da naglo raste koncentracija drugih škodljivih snovi zlasti
dušikovih oksidov, ogljikovih-vodikov, ogljikovega monoksida in svinca kot posledica naraščajočega motornega prometa,
- da je bilo zmanjšanje koncentracije S02 in dima tudi
posledica zamenjave trdnih s tekočimi in plinskimi gorivi, ki
vsebujejo manj žvepla. Zaradi ponovne usmeritve na trda
goriva, predvsem na premog v zadnjem času, ter zaradi povečanega prometa pa lahko pričakujemo ponovno povečanje
onesnaženosti zraka in poslabšanje sedanjega stanja.
III.
1. Zakon o varstvu zraka zavezuje OZD, da stalno nadzorujejo onesnaževanje zraka, ki ga povzročajo njihovi viri onesnaževanja in da v vseh primerih, ko izpuščajo v zrak škodljive
snovi preko dovoljenih koncentracij, sprejemajo sanacijske
programe. Analiza izvajanja zakona kaže, ki se nanašajo na
izvajanje ukrepov varstva zraka in da mnoge to problematiko
danes že razrešujejo.
Pri načrtovanju in izvajanju novih investicij so bili doseženi
uspehi predvsem s koordinirano in usmerjeno akcijo družbenih dejavnikov, upravnih organov in kreditno politiko Ljubljanske banke, ki je pri uresničevanju razvojnih investicijskih
naložb članic upoštevala tudi kriterije varstva zraka. Takšni
uspehi so biii doseženi predvsem v naslednjih organizacijah
združenega dela: Železarna Štore, Železarna Ravne na Koroškem, Tovarna dušika Ruše - proizvodnja Fe-Si, Gorenje
Velenje - obrat zamrzovalnikov, Aero Celje - obrat v Šempetru, Donit Medvode - obrat Laminati, Industrija usnja Vrhnika,
Iplas Koper, obrat AFK, Toplarna Ljubljana Šiška.
Prav tako je potrebno poudariti, da so nekatere organizacije
združenega dela sprejele v svojem razvojnem programu načrtovanje in izdelavo naprav za čiščenje dimnih plinov (GOSTOL Nova Gorica, SOP Krško, Tekstilna Medvode). S tem
razvijamo lastne tehnološke možnosti za reševanje pereče
problematike.
Pri načrtovanju in izvajanju sanacijskih ukrepov so bila
prizadevanja usmerjena prvenstveno na sanacijo večjih industrijskih virov onesnaževanja zraka kot n. pr. Termoelektrarna
Trbovlje, Rudnik in topilnica svinca Mežica, Cinkarna Celje,
IGM v Zagorju, Opekarna Ljubečna. Zaradi kompleksnih ukrepov, ki so jih zahtevali ti sanacijski ukrepi, so bili programi
sprejeti in realizirani v nekaterih primerih tudi ob podpori
družbenih skupnosti.
Sanacijski programi organizacij združenega dela so zasnovani predvsem na uvajanju naprav za čiščenje dimnih plinov.
Razen zamenjave tekočih in trdih goriv s plinom niso dosegli
večjih uspehov pri spremembi in selekciji proizvodnih tehnologij.
Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev za redno vzdrževanje čistilnih naprav ter zaradi uvoznih omejitev so pereči
problemi vzdrževanja omenjenih naprav ter vprašanja rednega nadzorovanja posameznih virov emisij.
Osnovna pomanjkljivost pri dosedanjem izvajanju zakona
se kaže v tem, da organizacije združenega dela, ki so poglavitni nosilci nalog varstva zraka niso v planskem procesu
opredelile obveznosti ter sredstev za izvedbo nalog na osnovi
širših in kompleksnih sanacijskih programov.
2. Občinske skupščine bi morale s smotrnim družbenim
načrtovanjem skrbeti za varstvo zraka, sprejemati predpise in
sanacijske programe za varstvo zraka, spremljati osnesnaževanje zraka ter izvajati nadzor nad uresničevanjem zakona.
Občine so v preteklem obdobju usmerile svojo aktivnost
predvsem na razreševanje vprašanj vključevanja nalog varstva zraka v družbene plane, spremljanje stanja in nadzor, nad
izvajanjem zakona, normativno urejanje problematike, izdelava in sprejem sanacijskih programov in samoupravna organiziranost za varstvo zraka.
Predvideni ukrepi temeljijo v sprejetih planskih dokumentih
na smotrni izgradnji infrastrukture (gradnja obvoznic, skupnih kotlovnic, uvajanje daljinskega ogrevanja in plinifikacija),
na smotrni razvrstitvi objektov in naprav, ki prekomerno onesnažujejo ozračje (industrijske cone), ter na sprejetih obvez/
poročevalec

nostih organizacij združenega dela za sanacijo posameznih
virov onesnaževanja zraka.
Spremljanje stanja in nadzor nad izvajanjem zakona vključuje izdelavo katastra virov onesnaževanja zraka, vzpostavitev in delovanje dopolnilne mreže merilnih postaj, opredeljevanje vloge občinske in medobčinske sanitarne inšpekcije za
izvajanje ukrepov varstva zraka. Ob strokovni pomoči Republiške službe za varstvo zraka je popis emisije opravilo doslej
71% občin v četrtem območju onesnaženosti zraka in 67%
občin v III. območju onesnaženosti zraka. Kataster bo v preprostejši obliki končan v letošnjem letu.
V smislu zakonskih določb so nekatere občine (npr. Ljubljana, Celje) podrobneje predpisale ukrepe za varstvo zraka z
odloki o varstvu zraka, ter sprejele izredne ukrepe za zavarovanje zdravja prebivalstva, če so prekoračene kritične vrednosti onesnaženosti zraka.
Pri izdelavi sanacijskih programov so občine posvetile največjo pozornost opredeljevanju možnosti in zahtev za izvedbo
sanacij posameznih virov emisij. Zaradi pomanjkljivih strokovnih osnov, neustreznega sporazumevanja in dogovarjanja
in zaradi pomanjkanja finančnih sredstev nobena občina doslej ni sprejela kompleksnega sanacijskega programa. Največ
prizadevnosti v tej smeri je doslej pokazala skupščina občine
Celje.
V smislu 20., 27. in 41. člena zakona so občine zadolžene za
organizacijo in usmerjanje varstva zraka, ter so dolžne sprožiti ustrezno iniciativo ter nuditi pomoč pri organiziranju
samoupravnih interesnih skupnosti za varstvo zraka, zlasti na
območju III. vn IV. stopnje onesnaženosti.
Doslej je bilo ustanovljenih 15 skupnosti za varstvo zraka v
naslednjih občinah: Kranj, Jesenice, Škofja Loka, Radovljica,
Tržič, Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik, Laško, Celje, Domžale, Kamnik, Kočevje, Novo mesto in Ravne na Koroškem.
Skupnosti za varstvo zraka še niso ustanovljene v naslednjih občinah in posebnih družbenopolitičnih skupnostih:
Idrija, Koper, Maribor, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica,
Velenje, Vrhnika, Nova Gorica, Ljubljana in Ptuj.
Zveza skupnosti za varstvo zraka je bila ustanovljena v letu
1977.
Analiza delovanja skupnosti za varstvo zraka v občinah
kaže, da v smislu zakona delujeta samo dve skupnosti za
varstvo zraka, v Celju in na Gorenjskem. Poudariti je treba, da
občine na območjih, kjer samoupravne skupnosti niso bile
ustanovljene, niso v celoti opravljale nalog, ki bi jih po 27.
členu zakona morale, kadar na tem področju ni samoupravnega organiziranja.
Na področju varstva zraka opredeljuje Dogovor o temeljih
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 (109.
člen) naslednje obveznosti občin:
- zagotavljanje sredstev za nastavitev in vzdrževanje katastra virov onesnaževanja,
- zagotavljanje sredstev za izdelavo in sprejem sanacijskih
programov za III. in IV. območje onesnaženosti zraka,
- zagotavljanje sredstev za nastavitev, vzdrževanje katastra
virov onesnaževanja zraka,
- ustanovitev skupnosti za varstvo zraka v občinah III. in IV.
območja onesnaževanja zraka,
- priprava osnutka in sprejem družbenih dogovorov o sanaciji večjih žarišč onesnaževanja okolja.
3. Zakon o varstvu zraka določa, da delavci, deiovne organizacije in občani svoje pravice, interese in obveznosti uresničujejo predvsem neposredno v organizaciji združenega dela,
krajevni skupnosti, družbenopolitični skupnosti in v samoupravni interesni skupnosti. Zakon določa, da delavci v temeljnih organizacijah združenega dela ob odločanju o ^vojem
razvoju zagotavljajo sredstva in določajo ukrepe za varstvo
zraka, ter jim nalaga, da morajo uporabljati, vzdrževati objekte in naprave tako, da ne onesnažujejo zraka preko dovoljene mere.
Sistem varovanja zraka je zasnovan tako, da zavezuje onesnaževalce, da sami sprejemajo ukrepe za zmanjšanje onesnaževanja zraka, in v ta namen zagotavljajo sredstva. V tistih
območjih, kjer v preteklosti niso pravočasno in hkrati z razvojem industrije in drugih dejavnosti'izvajali ukrepov za varstvo
zraka in so območja v III. in IV. stopnji onesnaženosti zraka, je
z zakonom določena obveznost, da se v teh primerih delavci,
delovni ljudje in občani organizirajo v samoupravno interesno
skupnost za varstvo zraka. V njej na načelih vzajemnosti in
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solidarnosti zagotavljajo izboljšanje pogojev za življenje in
delo.
Ugotavljamo, da samoupravna organiziranost na področju
varstva zraka ni v celoti in ustrezno uveljavljena. Upoštevaje
razloge, ki so ob sprejemu zakona o varstvu zraka narekovali
obvezno ustanovitev samoupravnih interesnih skupnosti za
varstvo zraka v občinah, kjer so območja III. in IV. stopnje
onesnaženosti, je potrebno tudi v bodoče ohraniti načelo
ustanovitve samoupravnih interesnih skupnosti za varstvo
zraka. S tem je dana možnost, da delovni ljudje in občani v
sistemu družbenega planiranja organizirano rešujejo problematiko varstva zraka v posamezni občini ter skupne naloge in
interese tudi v republiki.
Zato ni potrebno po spremembah in dopolnitvah temeljnih
predpisov o varstvu zraka glede samoupravne organiziranosti, ampak je treba nadaljevati z že začeto aktivnostjo na tem
področju, ter zagotavljati sredstva v skladu z zakonom.
Zakon predvideva zagotavljanje sredstev za delo skupnosti
za varstvo zraka s prispevkom, ki ga zaradi onesnaževanja
zraka plačujejo organizacije združenega dela in imetniki cestnih motornih vozil. Prispevek organizacij združenega dela naj
bi bil določen na podlagi obsega in stopnje onesnaževanja
zraka, v višini in na način, ki je določen s samoupravnim
sporazumom v okviru skupnosti za varstvo zraka. Prispevek,
ki naj bi ga plačevali imetniki cestnih motornih vozil, naj bi bil
določen na podlagi obsega in stopnje onesnaževanja, ki ga
povzročajo porabniki virov onesnaževanja in glede na sprejete programe dela skupnosti in Zveze skupnosti za varstvo
zraka. Doslej prispevek zaradi onesnaževanja zraka ni bil
uveden, ker organizacije združenega dela niso sprejele odgovorjajočih sporazumov, oziroma, ker programi skupnosti za
varstvo zraka z izjemo Celje, Gorenjske in Zveze skupnosti za
varstvo zraka, niso bili sprejeti.
3. V skladu z določbami 13. in 35. člena zakona o varstvu
zraka so bili sprejeti naslednji predpisi:
- odlok o razvrstitvi območij v SR Sloveniji v območju
onesnaženosti zraka za potrebe varstva zraka (Ur. list SRS, št.
21/75) s katerim so bila v smislu 13. člena zakona razvrščena
območja od I. do IV. stopnje onesnaženosti zraka.
- Odlok o normativih za skupno dovoljeno in za kritično
koncentracijo škodljivih primesi v zraku (Ur. list SRS, št.
12/76) s katerim je bila v smislu 35. člena zakona opredeljena
dovoljena in kritična imisija škodljivih snovi predvsem z vidika
zdravstvene ogroženosti prebivalstva.
- Odlok o normativih za količine in koncentracije škodljivih
snovi, ki se smejo izpuščati v zrak iz posebnih virov onesnaževanja (emisija) (Ur. list SRS, št. 3/77) s katerim so bili v smislu
35. člena zakona opredeljeni tehnični normativi, ki se uporabljajo pri določanju lokacij objektov, obratov in naprav, pri
njihovem projektiranju ter izvajanju in za pripravo sanacijskih
programov za odpravo onesnaževanja zraka.
- Navodilo za organizacijo evidence nad.emisijo škodljivih
snovi v zraku in o vsebini in načinu vodenja katastrov virov
onesnaženja zraka (Ur. list SRS, št. 12/79) s katerim je bila v
smislu 36. člena zakona izdelana enotna metodologija za
popis virov onesnaževanja ter katastre emisije.
- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu
zraka (Uradni list SRS, št. 35/79), s katerim smo uvedli nov
način financiranja nekaterih skupnih nalog v okviru samoupravne interesne skupnosti za varstvo zraka ter opredelili
način financiranja republiške službe za varstvo zraka.
- Odlok o financiranju programa in vzpostavitve in organizacije republiške osnovne mreže merilnih postaj za varstvo
zraka na območju SR Slovenije (Ur. list SRS, št. 8/80), s
katerimi smo uredili nabavo najnujnejše tehnične opreme za
spremljanje onesnaženosti zraka.
Pregled izvršilnih predpisov kaže, da je Izvršni svet skupščine SR Slovenije sprejel osnovne predpise, ki so pogoj za
izvajanje ukrepov na področju varstva zraka. V letu 1981/82 bi
bilo potrebno na osnovi 30., 35. in 36. člena zakona sprejeti
naslednje normative:
a) Odlok o prispevku zaradi onesnaževanja zraka, ki ga
plačujejo imetniki cestnih motornih vozil kot uporabniki premičnih virov onesnaževanja zraka od delovne prostornine
motorjev.
b) Odlok o zavarovanju zraka pred onesnaževanjem v primerih, ko imata obseg onesnaževanja zraka in njegova intenzivnost hujše posledice.
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c) Predpis o pogojih za lokacijo objeiktov in naprav, ki
onesnažujejo zrak ter za organizacijo strokovnega nadzora.
č) Predpis o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati strokovne
organizacije in zavodi, ki opravljajo strokovno nadzorstvo nad
izpuščanjem škodljivih snovi v zrak.
Na osnovi sprejete politike in koncepta varstva zraka je
izredno pomembno, da so v dogovoru o temeljih družbenega
plana SRS in v družbenem planu SRS opredeljene razvojne
aktivnosti za varstvo zraka. Oba dokumenta sta opredelila
skupne interese udeležencev sporazuma in dogovora za razreševanje problematike varstva zraka ter sta zavezala podpisnike, da v okviru samoupravnih sporazumov o temeljih planskih aktov kvantitativno opredelijo ukrepe za varstvo zraka
zlasti pri prestrukturiranju gospodarstva, sanaciji večjih žarišč onesnaževanja okolja, energetski in prometni politiki. Z
vidika uresničevanja širše razvojne politike pa je pomembno
poudariti pomen in vlogo samoupravnega sporazumevanja in
združevanja sredstev organizacij združenega dela zaradi hitrejšega tehničnega napredka z vidika enotne strategije tehnološkega razvoja.
IV.
Celotna preventivna in sanacijska aktivnost v zvezi z uresničevanjem zakona o varstvu zraka temelji na ugotavljanju in
strokovnem nadzorovanju splošne onesnaženosti (imisije),
onesnaževanja (emisije) in širjenja onesnaženosti zraka.
V smislu 17. in 19. člena zakona opravljajo te naloge Republiška služba za varstvo zraka v okviru Hidrometeorološkega
zavoda SR Slovenije, pooblaščene strokovne organizacije,
zavodi in dimnikarska služba in pristojni republiški in občinski upravni organi.
1. Republiška služba za varstvo zraka je bila ustanovljena
leta 1975 z nalogo, da trajno ugotavlja stanje onesnaženosti
zraka in vzroke, ki jo povzročajo, da posreduje podatke za
razvrščanje SR Slovenije v območja po stopnjah onesnaženosti ozračja, da daje podatke za pripravo sanacijskih in preventivnih ukrepov in da javno objavlja podatke o onesnaženosti
ozračja, ki so potrebni za izvajanje izrednih ukrepov. Na
podlagi določb zakona o varstvu zraka je SR Slovenija zagotovila sredstva za organizacijo republiške službe za varstvo
zraka in za delovanje analitično nadzornega alarmnega sistema.
Z ustanovitvijo te službe za varstvo zraka smo dosegli
enega izmed temeljnih ciljev zakona. Razvoj te dejanosti
omogoča kompleksno poznavanje stanja ter racionalno porabo sredstev in je ključnega pomena za načrtovanje smotrnih ukrepov za varstvo zraka. V SR Sloveniji deluje danes 50
merilnih postaj za spremljanje onesnaženosti zraka z SOa in
dimom (ANAS-analitično nadzorni alarmni sistem), vsaka pa
nam letno posreduje približno 700 podatkov. V letu 1980/81 je
Republiška služba za varstvo zraka s svojo aktivnostjo in
delovanjem pomembno prispevala tudi k organizaciji evidence nad emisijo škodljivih snovi, ki je v pristojnosti občin.
Republiška služba za varstvo zraka pa sodeluje tudi pri:
- pripravi načrtov s smernicami za varstvo zraka,
- zagotavljanju podatkov za sanacijo posameznih virov
onesnaževanja,
- opravljanju nalog, ki so v pristojnosti občin oziroma
drugih strokovnih organizacij.
2. Zavodi za zdravstveno varstvo, posebno v Mariboru,
Ljubljani, Ravnah na Koroškem in Celju, so se aktivno vključili
v organizirano spremljanje vplivov onesnaženosti zraka na
zdravje prebivalstva. Dosedanje meritve onesnaženja ozračja
kažejo, da lahko v kritičnih vremenskih razmerah po podatkih
svetovne zdravstvene organizacije pričakujemo očitne zdravstvene posledice. Žal, še danes ne moremo kompleksno oceniti vpliv onesnaženega ozračja na ljudi, ker sistem evidentiranja obolenj v osnovni zdravstveni službi ne zagotavlja ustreznih podatkov za oceno odnosa med onesnaženostjo ozračja
in obolevnostjo populacije.
3. Za uresničevanje zakona, posebno za kontrolo emisije
individualnih kurišč, ki so v sezoni ogrevanja eden največjih
onesnaževalcev ozračja z S02, je pomembno delovanje in
tehnična opremljenost dimnikarske službe. V zvezi s to problematiko je Republiški sekretariat za urbanizem izdal Pravilnik o rokih in načinu čiščenja in pregledovanja kurilnih naprav, dimovodov in prezračevalnih naprav ter o meritvah
dimne in druge emisije kurišč (Ur. list SRS, št. 1/76).
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Dimnikarska služba za naloge, ki jih opredeljuje zakon o
varstvu zraka, izvršilni in drugi predpisi, ni dovolj kadrovsko
zasedena in usposobljena ter tehnično opredeljena.
4. V smislu 19. člena zakona izvajajo nadzor nad uresničevanjem zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov sanitarna in urbanistična inšpekcija. Dejavnost sanitarne in urbanistične inšpekcije je bila usmerjena predvsem preventivno in
na industrijske objekte ter naprave, ki povzročajo večjo onesnaževanje zraka.
Po podatkih sanitarne inšpekcije je v SR Sloveniji registriranih 321 industrijskih in 74 objektov obrtne družbene dejavnosti, ki onesnažujejo zrak. Doslej so občinski in medobčinski
organi sanitarne inšpekcije pregledali eno tretjino objektov in
izdelali 49 ureditvenih odločb.
Republiški sekretariat za notranje zadeve ugotavlja, da se
pri tehničnih pregledih motornih vozil redno opravljajo meritve koncentracij ogljikovega monoksida v izpušnih plinih, ter
obarvanost izpušnih plinov diesel vozil. Posebne enote milice
na terenu opravljajo redne operativne tehnične preglede motornih vozil. Ugotovljeno je, da je med vozili, na katerih se
opravljajo meritve okoli 5% takšnih, ki prekoračujejo dovoljeno mejo.
Sankcij zoper kršitelje zakona o varstvu zraka (38., 39. in 40.
člen) v praksi nismo dovolj strogo uporabljali.
Na podlagi 335. člena in drugega odstavka 336. člena
Ustave Socialistične republike Slovenije, 27. alinee prvega
razdelka 71. člena, 244. in 245. člena poslovnika Skupščine
SR Slovenije je Skupščina Socialistične republike Slovenije
na sejah Zbora združenega dela in Zbora občin dne
sprejeia
SKLEPE IN PRIPOROČILA
za izvajanje zakona o varstvu zraka
Ocena dosedanjega uresničevanja zakona o varstvu zraka
ter sklepov in priporočil Skupščine Socialistične republike
Slovenije za izvajanje nujnih ukrepov na področju varstva
zraka kaže, da smo v preteklem obdobju dosegli pomembne
uspehe pri preventivnih ukrepih, pri normativnem urejanju in
pri izvajanju nalog v zvezi z ugotavljanjem in strokovnim
nadzorovanjem splošne onesnaženosti in onesnaževanja
zraka.
Izvajanje določb zakona je povezano s sanacijo onesnaženih območij, z vprašanji samoupravne organiziranosti in z
zagotavljanjem sredstev za varstvo zraka.
Zakon o varstvu zraka daje podlago za razreševanje omenjene problematike v procesu družbenega planiranja. Ob tem
morajo vsi prizadeti dejavniki poleg doslednega izvajanja
prejetih predpisov in obveznosti, ki so opredeljene v 109.
členu Dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za
obdobje 1981-1985, izpolniti še naslednje naloge:
1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije:
- predpisati ukrepe za zavarovanje zraka pred onesnaženjem

v primerih, ko bi imela obseg onesnaženja in njegova intenzivnost hujše posledice (rok: leto 1982);
- v smislu 28., 29- in 30. člena zakona o varstvu zraka izdelati
Odlok o prispevku zaradi onesnaževanja zraka, ki ga imetniki
cestnih vozil plačujejo od delovne prostornine motornih vozil
za opravljanje nalog skupnega pomena, za katere bodo skupnosti za varstvo zraka oziroma občine sprejele program ukrepov v skladu z zakonom o varstvu zraka (rok: leto 1981);
- ob pripravi dolgoročnega plana SR Slovenije zagotoviti, da
bodo vprašanja varstva zraka obravnavana skupno z ostalimi
vprašanji razvoja (rok ni določen);
- pripraviti morebitne spremembe in dopolnitve obstoječih
izvršilnih predpisov, ki zaradi tehnoloških in drugih zahtev
več ne ustrezajo (rok: leto 1982);
- spodbuditi medrepubliško sodelovanje pri reševanju tistih
vpršanj varstva zraka, ki so skupnega pomena za dve ali več
republik (prerazporeditev goriv glede na kakovost po posameznih območjih onesnaženosti zraka, proizvodnja čistejših
tekočih pogonskih goriv) (rok: leto 1982).
2. Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora:
- v sodelovanju z Republiškim komitejem za zdravstveno in
socialno varstvo izdati predpis o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati strokovne organizacije in zavodi, ki opravljajo strokovno nadzorstvo nad izpuščanjem škodljivih snovi v zrak
(rok: leto 1982);
- v sodelovanju z Republiškim komitejem za energetiko, industrijo in gradbeništvo izdati pravilnik o pogojih za lokacijo
objektov, obratov in naprav, ki onesnažujejo zrak (rok: leto
1982);
- predložiti skupno z Republiškim sekretariatom za notranje
zadeve in Zvezo skupnosti za varstvo pred požarom SR Slovenije poročilo o organiziranosti in usposobljenosti dimnikarske službe za naloge, ki jih ima pri varstvu zraka (rok: konec
leta 1981).
3. Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo:
- dopolniti predpise o vodenju evidenc v osnovni zdravstveni
službi tako, da bo mogoče spremljati in oceniti posledice
onesnaženja zraka za zdravje in življenje prebivalstva (rok:
leto 1982).
4. Hidrometeorološki zavod SR Slovenije:
predložiti poročilo o organiziranosti in delovanju republiške
službe za varstvo zraka (rok: konec leta 1981).
5. Občine in organizacije združenega dela naj bi v smislu
izvajanja predpisov In drugih sprejetih obveznosti posvetile
posebno pozornost naslednjim nalogam:
- občine, ki v družbenih planih za obdobje 1981-1985 niso
ustrezno opredelile nalog v zvezi z varstvom zraka in nosilcev
teh nalog ter občine, ki še niso sprejele odlokov o varstvu
zraka, zlasti tiste, v katerih so območja III. in IV. stopnje
onesnaženosti, naj to storijo v letu 1981;
- organizacije združenega deia, ki prekomerno onesnažujejo
zrak, naj konkretizirajo obveznosti ter zagotovijo potrebna
finančna sredstva za varstvo zraka y skladu s sanacijskimi
programi; to naj storijo tudi tiste organizacije združenega
dela, ki teh obveznosti še niso opredelile v svojih planskih
aktih za obdobje 1981-1985 in za leto 1981.

POVZETEK IN UGOTOVITVE
poročila o izvajanju sklepov in stališč Skupščine SR
Slovenije o temeljnih usmeritvah za organiziranje in
razvoj zunanjetrgovinske mreže in zunanjetrgovinskih
kadrov doma in v tujini (ESA-748)
A. Zunanjetrgovinska mreža doma
1. Ponovna registracija organizacij združenega dela, ki
opravljajo posle zunanjetrgovinskega prometa je končana.
Število organizacij združenega dela, ki opravljajo posle zunanjetrgovinskega prometa se je zmanšalo (približno za 13%).
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2. Organizacije združenega dela niso dovolj opredelile načinov nadaljnjega razvoja organiziranosti mreže doma in v
tujini za zagotavljanje čimhitrejšega uresničevanja zahtev načrtovanih z dogovorjeno skupno politiko ekonomskih odnosov s tujino.
3. Na področju predinvesticijskih in investicijskih del v tu15

j ini, ki bi bila usmerjena na izdelavo skupnih programov
nastopa še vedno ni bistvenih premikov.
4. Zunanja trgovina se vedno bolj opravlja v proizvajalnih
organizacijah združenega dela. Zunanja trgovina v svoji organiziranosti in funkcionalnosti ni doživela bistvenih sprememb.
Številčno se je sicer malenkostno zmanjšala, samoupravno in
dohodkovno se je do neke mere povezala, kadrovsko je ostala
praktično na doseženem nivoju izpred treh let, svojo udeležbo
v zunanji trgovini Jugoslavije pa je izboljšala na izvozni strani.
Čeprav pri trgovskih organizacijah združenega dela prihaja
do nekaterih idej o integraciji v posameznih panogah, ki pa se
ne ali pa prepočasi realizirajo in ker so v proizvodnji prisotne
težnje za vsako ceno opravljati zunanjo trgovino zase, ugotavljamo, da so tendence pri organiziranju zunanje trgovine kljub
temu usmerjene v njeno čedalje večjo širitev oziroma čedalje
manjšo specializacijo, kar pa slabi našo sposobnost in možnost za intenzivnejše vključevanje v mednarodno delitev dela.
5. V trgovskih in storitvenih organizacijah združenega dela
ni bila v celoti dosežena specializacija. Še vedno se nekatere
trgovske stroke opravljajo v prevelikem številu trgovskih organizacij. Za nekatere storitve v zunanji trgovini je registriranih preveč organizacij združenega dela.
6. V organiziranosti zunanje trgovine je prišlo do določenih
sprememb:
- trgovske organizacije združenega dela so se organizirale
v vseh možnih oblikah, ki jih predvideva zakon in se opravljajo
v temeljnih organizacijah združenega dela delovnih in sestavljenih organizacijah združenega dela ter poslovnih skupnostih;
- v veliki večini primerov so se zunanjetrgovinski posli v
proizvodnji in trgovini prenesli in se opravljajo v temeljnih
organizacijah združenega dela kot osnovnih nosilcih, pri čemer so te temeljne organizacije združenega dela prihodkovno
povezovane s proizvodnjo v okviru obvezne oblike združevanja, le redkokdaj pa opravljajo zunanjetrgovinske posle za
proizvodne organizacije združenega dela na podlagi svobodne menjave dela;
- število registriranih organizacij združenega dela za opravljanje zunanjetrgovinskih poslov se je v SR Sloveniji nekoliko
zmanjšalo (približno za 13%). Do zmanjšanja skupnega števila vseh registriranih organizacij združenega dela je prišlo
predvsem zaradi tega, ker je vrsta manjšin proizvodnih organizacij zaradi maloštevilnih delavcev, ki izpolnjujejo pogoje za
delo v zunanji trgovini, poverila opravljanje blagovnega prometa trgovskim organizacijam združenega dela. Razlog je
tudi v drugačni organiziranosti, ustanovitvi novih temeljnih
organizacij v obstoječih trgovskih delovnih organizacijah, ki
so si med seboj razdelile delo. Kljub temu pa je še vedno
prisotna velika razdrobljenost zunanjetrgovinske mreže, čeprav je bilo z uveljavitvijo novih družbeno-ekonomskih odnosov pričakovati večjo koncentracijo in specializacijo;
- v SR Sloveniji je bilo nekaj primerov združevanj in povezovanj zunanjetrgovinskih organizacij že po opravljeni ponovni registraciji. V Ljubljani se je osem trgovskih organizacij
ob sodelovanju banke medsebojno poslovno povezalo z namenom usklajenega in enotnega nastopa v tujini; ustanovljena je bila poslovna skupnost IRIS, ki povezuje štiri obstoječe organizacije za uvoz in izvoz zdravstvenih, medicinskih
in farmacevtskih proizvodov in opravlja zunanjetrgovinski
promet, za vse članice poslovne skupnosti; združili sta se dve
organizaciji s področja agroživilstva, v ustanavljanju je sestavljena organizacija združenega dela na področju kemije, ki
naj bi tudi združevala funkcijo zunanje trgovine v enem subjektu za vse članice organizacije;
V Mariboru je prav tako prišlo do tesnejšega povezovanja
zunanje trgovine v eni izmed sestavljenih organizacij; vse
združene organizacije so zunanjetrgovinsko poslovanje prenesle na sestavljeno organizacijo.
- Načrtovana povezovanja in združevanja potekajo počasi.
Od iniciativ do začetka samoupravnih postopkov poteče običajno več kot leto dni s tem, da je število subjektov ob
združitvi bistveno manjše kot je bilo udeležencev združevanja
na začetku.
7. V zvezi z organiziranostjo zunanje trgovine so naslednji
problemi:
- v SR Sloveniji smo organizirani predvsem za opravljanje
klasičnega uvoza in izvoza blaga ali z drugimi besedami za
nakup in prodajo blaga in ne tako, da bi bili sposobni povezo16

vati uvozno-izvozne tokove, se s kompletnimi projekti učinkovito uveljavljati na tujih tržiščih, ter se pri tem vključevati zlasti
v razvojna prizadevanja držav v razvoju, izhajajoč iz načel
nove mednarodne,ekonomske ureditve.
- V organizacijah združenega dela je prisotna težnja po.
širitvi namesto po specializaciji v zunanji trgovini, pretežno
pri uvoznih poslih.
- Proizvodne temeljne in druge organizacije združenega
dela želijo opravljati posle zunanjetrgovinskega prometa tudi
za druge kot trgovec.
- Delitev dela v zvezi z zunanjetrgovinskim poslovanjem
često ni dosledno opravljena v samih organizacijah združenega dela.
- Močnejši je interes po registraciji za zunanjetrgovinsko
poslovanje s strani proizvodnih, temeljnih in drugih organizacij združenega dela, ki do sedaj niso bile registirane za zunanjetrgovinsko poslovanje.
Načrtovana povezovanja in združevanja potekajo počasi.
Od iniciativ do začetka samoupravnih postopkov poteče običajno več kot eno leto s tem, da je število subjektov na koncu
bistveno manjše kot je bilo udeležencev združevanja na začetku.
8. Za uveljavljanje novih'družbenoekonomskih odnosov v
zunanji trgovini je značilno:
- zunanjetrgovinske organizacije so v glavnem sprejele
ustrezne samoupravne sporazume oz. samoupravne splošne
akte'v zakonskem roku;
- vloga in vpliv delavcev pri odločanju o organiziranosti
zunanje trgovine je v glavnem zagotovljena, so pa tudi primeri, ko namesto delavcev odločajo poslovodni organi;
- pobudnik sporazumevanja o združevanju dela in sredstev
med trgovino in proizvodnjo so bile v glavnem trgovske organizacije združenega dela;
- kljub prodoru zamisli o skupnem načrtovanju proizvodnje in prodaje in nujnost dohodkovnih-povezav, nekatere
temeljne in druge organizacije združenega dela (predvsem
proizvodne) niso spoznale prednosti te vrste sporazumevanja
in pasivno pristopajo k sklepanju samoupravnih sporazumov;
- trgovina težko spoznava, da je enakopraven člen v verigi
proizvodnje in prodaje blaga In se krčevito oprijema starih
prednosti;
- proizvodnja teži k temu, da bi trgovina postala nekakšna
industrijska trgovina in zavrača zamisel, da bi trgovina ostala
odprta;
- samoupravni sporazumi o trajnenvposlovnem sodelovanju trgovine s proizvodnjo so pravno formalno dobri odnosi,
ki izhajajo iz teh sporazumov pa niso v celoti uresničeni;
- po končani ponovni registraciji je bil sprejet zakon o
obveznem združevanju dela in sredstev organizacij združenega dela, ki se ukvarjajo s prometom blaga in storitev s
proizvodnimi organizacijami združenega dela, ki je organizacijam združenega dela naložil obveznost, da samoupravne
sporazume uskladijo z zakonom do konca leta 1981;
- podatkov o poteku usklajevanja samoupravnih sporazumov z omenjenim zakonom še ni, ker zakonski rok še ni
potekel.
B. Opravljanje gospodarskih dejavnosti v tujini
9. Gospodarske dejavnosti v tujini opravlja 16% vseh organizacij združenega dela, registrskih za opravljanje poslov
zunanjetrgovinskega prometa. Organizacije združenega dela
ustanavljajo v tujini pogosteje podjetja kot pa predstavništva.
10. Stanje mreže v tujini je odraz stanja doma. Mreža v
tujini je številčno in glede na rezultate preobsežna. Medtem
ko je v zahodnoevropskih in socialističnih državah preveč
koncentrirana, je v državah v razvoju prešibka. V socialističnih državah število gospodarskih enot stagnira, v državah v
razvoju pa to število kontantno narašča. Povečuje se tudi
interes vlaganj sredstev v obmejno gospodarsko sodelovanje.
11. Kljub svoji številčnosti, je mreža v tujini razdrobljena in
premalo učinkovita. Premalo se ustanavljajo skupna predstavništva organizacij združenega dela, bolj pa je prisotna
težnja, da vsaka organizacija združenega dela sama, preko
svoje gospodarske enote opravlja lastne zunanjetrgovinske
posle in nastopa samostojno. V podjetja vlagajo organizacije
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združenega dela v glavnem predpisani minimum ustanovne
vloge v skladu z nacionalno zakonodajo posameznih držav.
Zaradi šibke finančne moči je malo naših podjetij sposobno
sodelovati s tujimi v višjih oblikah gospodarskega sodelovanja.
12. Mreža v tujini zaposluje preveliko število delavcev in
kadrovsko ni dovolj usposobljena. Poleg tega še vedno obstajajo kadri, ki ostajajo v tujini dlje časa kot 4 oziroma 5 let.
13. Stroški poslovanja v gospodarskih enotah v tujini so v
nekaterih državah oz. regijah glede na dosežene rezultate
previsoki.
14. Vzroki premajhne učinkovitosti mreže v tujini se kažejo
v nerazvitosti dohodkovnih odnosov na osnovah trajnega
poslovnega sodelovanja med trgovskimi organizacijami združenega dela, ki ustanavljajo gospodarske enote v tujini in
proizvodnimi organizacijami združenega dela.
15. Sekcije pri Gospodarski zbornici Jugoslavije in Gospodarski zbornici Slovenije še ne opravljajo vseh začrtanih nalog. Njihova naloga ni samo ugotavljati ali se programi nastopanja na posameznem trgu prekrivajo ali ne, marveč je
mnogo širša. Oceniti bi morale stanje na posameznem trgu,
naše zmožnosti in potrebe in se celovito dogovarjati in usklajevati nastop na posameznem trgu. V sekcijah bi se morala
opredeliti politika zunanjetrgovinske mreže v tujini. Predvsem
pa je treba storiti vse, da bodo sekcije resnično zaživele.
Tudi skupna gospodarska predstavništva še ne opravljajo v
celoti svojih naiog, od njihove aktivnosti pa je lahko odvisen
tudi bolj usklajen in smotern nastop na posameznem tržišču.
Pomembno je tudi, da bi na mesto direktorjev skupnih
gospodarskih predstavništev imenovali delavce, ki poznajo
zunanjo trgovino ter obvladajo tuj jezik in so sposobni koordinirati delo v posamezni državi odgovorno in za organizacije
združeinega dela s področja celotne SFR Jugoslavije enotno.
16. Aktivnosti za ocenjevanje nadaljevanja dela oblik opravljanja gospodarskih dejavnosti potekajo. Analizira se poslovanje jugoslovanske in slovenske zunanjetrgovinske mreže v
tujini po državah. Doslej je bilo analizirano poslovanje v
Bolgariji in Sovjetski zvezi in sprejeti ustrezni sklepi o zmanjšanju mreže v teh dveh državah. V Sloveniji je bila poleg tega
analizirana tudi ZR Nemčija, koordinacijski odbor pa je na
podlagi sprejel mnenje, da naj bi dve podjetji v tujini, ki ne
izvažata iz Jugoslavije, prenehali z delom 31. 12. 1981. Take
analize se bodo opravile za vsako državo posebej.
17. Izgube v podjetjih v tujini so čest pojav. Te izgube so
ponekod majhne, v nekaterih podjetjih pa precejšnje in tudi
trajne. Podjetja z večjimi trajnimi izgubami bi morala prenehati z delom, če ni dogovorjeno, da naj poslujejo dalje zaradi
posebnega družbenega interesa.
Nekatera trgovska podjetja v tujini premalo izvažajo iz Jugoslavije in so uvozno usmerjena. Poslovanje takih podjetij ni
v.družbenem interesu in bi morala prenehati z delom.
Težko je ugotavljati poslovanje poslovnih enot v tujini, za
katere se ne vodi ločeno knjigovodstvo in je njihove rezultate
mogoče ugotoviti samo s pregledom knjigovodskih knjig organizacij združenega dela. Podoben problem predstavljajo
tudi mešana podjetja, v katerih je delež organizacij združenega dela manjši kot 50 odstotkov in za katero se ne vodi
posebno knjigovodstvo.

Predfog za izdajo zakona o spremembi zakona
o prekrških z osnutkom
zakona
(ESA-738)
Novi zakon o temeljih varnosti cestnega prometa, ki je začel veljati 1. maja letos ne vsebuje pooblastila za poblaščeporočevalec

ne uradne osebe organov za
notranje zadeve, da lahko izterjajo denarno kazen takoj na
mestu za določene lažje cest-

C. Zunanjetrgovinski kadri
18. V skladu z zakonom o prometu blaga in storitev s tujino
morajo imeti za opravljanje poslov trgovinskega prometa organizacije združenega dela ustrezne delavce.
19. Gospodarska zbornica Slovenije ugotavlja, ali delavci s
posebnimi pooblastili in odgovornostmi ter drugi strokovni
delavci izpolnjujejo predpisane pogoje za opravljanje poslov
zunanjetrgovinskega prometa.
20. V SR Sloveniji je sklenjen družbeni dogovor o uresničevanju kadrovske politike, ki določa smotre, načela in naloge
pri oblikovanju in izvajanju kadrovske politike.
21. Nekatere organizacije združenega dela imajo majhno
število kadrov, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, za opravljanje poslov zunanjetrgovinskega prometa oz. premalo strokovnih delavcev, usposobljenih za specializirane posle in višje
oblike gospodarskega sodelovanja s tujino.
22.M skladu z zakonom o opravljanju gospodarskih dejavnosti v tujini morajo imeti organizacije združenega dela
ustrezne delavce, ki bodo razporejeni na delo v tujini in ki
izpolnjujejo predpisane pogoje.
23. V SR Sloveniji je v okviru Gospodarske zbornice Slovenije sklenjen samoupravni sporazum o posebnih pogojih za
razporejanje delavcev na delo v posiovne enote v tujini.
24."Razporejanje delavcev na delo v tujino ni enotno rešeno
v SFR Jugoslaviji, zato je slovenski koordinacijski odbor sprožil iniciativo, pri koordinacijskem odboru pri Zveznem izvršnem svetu, da bi tudi druge republike pričele z organiziranim
izobraževanjem zunanjetrgovinskih delavcev.
25. V SR Sloveniji je število delavcev, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za opravljanje poslov zunanjetrovinskega prometa veliko in so razporejeni tudi v velikem številu organizacij
združenega dela, registriranih za zunanjetrgovinski promet.
26. V SR Sloveniji delujeta šola za izobraževanje delavcev v
zunanji trgovini, ki jo je leta 1977 ustanovila Gospodarska
zbornica Slovenije v Radencih in šola za zunanjo trgovino v
okviru Sestavljene organizacije združenega dela Iskra. S takšnim načinom izobraževanja in izpopolnjevanja naj bi začele
tudi druge večje zunanjetrgovinske organizacije združenega
dela.
D. Evidence zunanjetrgovinske organiziranosti
27. Za spremljanje vprašanj organiziranosti zunanje trgovine ni dokončno izdelana enotna metodologija in informacijski sistem niti v SR Sloveniji niti v SFR Jugoslaviji.
28. Podatki, ki bi lahko služili koordinacijskemu odboru za
stalno spremljanje gibanj v zunanji trgovini med seboj niso
primerljivi, ker se zbirajo na različnih osnovah, bodisi po
blagovnih skupinah ali pa po carinskih nomenklaturah. O
nekaterih podatkih pa ni popolnih evidenc.
30. Koordinacijski odbor zaradi pomanjkanja ustreznih podatkov in neizdelan metodologije ne more v celoti zasledovati
gibanj v zunanji trgovini, posebno izvrševanja srednjeročnih
programov organizacij združenega dela, niti ne more spremljati izvajanja samoupravnih sporazumov o obveznem združevanju dela in sredstev proizvodnje s trgovino.
31. Zato je bilo v Narodni banki Slovenije dogovorjeno, da
se pričnejo računalniško obdelovati podatki, ki se nanašajo
na organiziranost zunanjetrgovinske mreže v vseh njenih
aspektih.
noprometne prekrške, ker spada urejanje tega vprašanja v
pristojnost republik in avtonomnih pokrajin. Ker republiški
predpisi ne vsebujejo takega
pooblastila, uradne osebe organov za notranje zadeve z
uveljavitvijo novega zakona o
temeljih varnosti cestnega
prometa nimajo več izrecnega
pooblastila za izterjanje denarne kazni takoj na mestu. Prvi
odstavek 207. člena zakona o
prekrških (Uradni list SRS, št.
12/77 in 30/78) namreč določa, da se lahko uradne osebe

pooblasitjo za izterjanje denarne kazni takoj na mestu le s
predpisom, ki take prekrške
tudi določa.
Predlagana sprememba 207.
člena zakona o prekrških odpravlja opisano neskladje in
daje pooblastilo za izterjanje
denarne kazni takoj na mestu
vsem pooblaščenim uradnim
osebam upravnih organov in
organizacij z javnimi pooblastili, če spada neposredno
izvrševanje zakona ali drugega
predpisa, ki določa prekrške" v
njihovo pristojnost.
17

Prediog za izdajo zakona o spremembah in đopo!nitvah zakona o prekrških

Namen predlagnaih sprememb in dopolnitev zakona o
prekrških (Uradni list SRS, št.
12/77 in 30/78) je. da se odpravijo nekatere pomanjkljivosti
sedanjih zakonskih rešitev.
Predvidene spremembe in dopolnitve ne posegajo v sistem
prava o prekrških, ampak imajo namen doseči večjo usklajenost znotraj sistema t. im. kaznovalnega prava, v katerega se
poleg kaznivih dejanj in gospodarskih prestopkov uvrščajo tudi prekrški.
Ob uporabi zveznega in republiškega zakona o prekrških
so se v praksi pokazale določene razlike v ureditvi posameznih vprašanj. S spremembami in dopolnitvami naj bi se
dosegla uskladitev le glede tistih vprašanj, ki so v zveznem

zakonu ustreznejše urejena.
Sedanji republiški zakon o
prekrških je prevzel nekatere
institute kazenskega prava,
vendar pogosto v poenostavljeni obliki ali pa tako, da se je
spremenil njihov učinek. Zato
je kot izhodišče za pripravo
sprememb in dopolnitev sprejeto stališče, da je potrebno
doseči določeno usklajenost s
kazenskim pravom, in da so
dopustna odstopanja le tedaj,
kadar to narekujejo posebnosti postopka o prekrških. Najpomembnejše spremembe in
dopolnitve se nanašajo na doslednejšo izpeljavo načela zakonitosti, omejenosti represije
in dvostopenjskega odločar»ja
ter na ustreznejše obravnavanje mladoletnikov v postopku
o prekrških.

Predfog za izdajo zakona o spremembi zakona
o samoupravnih sodiščih z osnutkom zakona
Ustavno sodišče Jugoslavije
v svoji odločbi odločilo, da je
tretji odstavek 49. člena zakona o samoupravnih sodiščih v
nasprotju z zakonom o kazenskem postopku in zakonom o
pravnem postopku. Navedeni
člen zakona o samoupravnih
sodiščih določa, da stranka
vloži predlog za posredovanje
poravnalnemu svetu v zadevah
zaradi kaznivih dejanj zoper
čast in dobro ime v primerih
kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe, za katero se
storilec preganja na zasebno
tožbo ter tudi v sporih majhne
vrednosti, predno sproži postopek pred rednim sodiščem.
S tako določbo je po mnenju
. Ustavnega sodišča Jugoslavije
vključena neposredna uporaba določb zakona o kazenskem postopku in zakona o
pravdnem postopku po katerih
se lahko stranke za varstvo
svojih pravic obrnejo neposredno na pristojno redno sodišče, navedeni postopki pa tudi
drugače rešujejo urejevanje
prej omenjenih sporov.
Predlagana sprememba zakona o samoupravnih sodiščih
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(ESA-739)

(ESA-740)

predstavlja uskladitev z zakonom o kazenskem postopku in
zakonom o pravdnem postopku ter dajejo hkrati možnost
strankam, da lahko, če to želijo; začnejo postopek pred poravnalnim svetom predno
sprožijo postopek pred rednim
sodiščem.
Besedilo v spremenjenem
tretjem odstavku sedaj dopušča možnost poskusa poravnave v zadevah iz drugega odstavka 49. člena zakona o samoupravnih sodiščih še predno stranke začnejo postopek
pred rednim sodiščem. Stranke zaradi tega ne izgubijo svojih pravic oziroma pravice do
sodnega varstva, ker tretji odstavek 52. člena ZKP določa,
da prične teči prekluzivni rok
za vložitev zasebne tožbe od
dneva, ko je bil postopek pred
samoupravnim sodiščem končan, če se je oškodovanec obrnil za posredovanje na poravnalni svet ali kakšno drugo samoupravno sodišče. Zakon o
obligacijskih razmerjih pa v
388. členu določa, da zastaranje pretrga vložitev tožbe ali
vsako drugo upnikovo dejanje

zoper dolžnika pred sodiščem.
Z izrazom sodišče je razumeti
tudi samoupravno sodišče, torej tudi poravnalni svet.
Za izvedbo tega zakona niso
potrebna nova ali dodatna finančna sredstva in z njim ne
bodo nastale nobene nove finančne obveznosti.
Določba zakona, ki se spreminja (3. odstavek 49. člena)
»Stranka vloži predlog za

posredovanje poravnalnega
sveta v zadevah iz prejšnjega
odstavka, predno sproži postopek pred rednim sodiščem
v primeru, ko imata stranki
stalno ali začasno prebivališče
na območju iste občine ali sta
obe zaposleni v isti organizaciji združenega dela, drugi samoupravni skupnosti ali drugi
samoupravni organizaciji, v
kateri je poravnalni svet.«

Predlog odloka o usmeritvi
dela
depozitov
družbenopolitičnih'
skupnosti pri Narodni
banki Slovenije
Z odlokom o prenosu sredstev družbenopolitičnih skupnosti v depozit pri Narodni
banki Slovenije (Ur. L SRS, št.
21/77, 22/78, 38/79) je bilo določeno, da se lahko del (20%)
denarnih sredstev depozitov
družbenopolitičnih skupnosti
pri Narodni banki usmeri v
skladu z določeno kreditno
politiko SR Slovenije, namene,
za katere se uporablja preostali del (80%) teh sredstev pa
dogovarijo temeljne banke v
SR Sloveniji s samoupravnim
sporazumom.
V skladu s tako opredeljenim namenom uporabe dela
sredstev depozitov družbenopolitičnih skupnosti, je bilo v
letu 1980 usmerjeno na podlagi posebnih odlokov Skupščine SR Slovenije o usmeritvi
dela depozitov družbenopolitičnih skupnosti pri Narodni
banki Slovenije (Ur. I. SRS, št.
8-548/80 in 8-549/80):
- do 530 milijonov din tistim
temeljnim bankam, ki so kreditirale razvoj letališke infrastrukture v SR Sloveniji (Ur. I.
SRS, št. 8-548/80) in
,
- 7 milijonov din tisti temeljni banki, ki je odobrila kredit
Slovenski izseljenski matici za
namene, opredeljene v pogodbi med Slovensko izseljensko
matico in republiko Slovenijo
(Ur, I. SRS, št. 8-549/80).
V točki 5. 8. Družbenega plana SR Slovenije za obdobje
1981-1985 in v točki 4.7. Resolucije o družbenoekonomski
politiki in razvoju SR Slovenije
v letu 1981 je določeno, da bo
Skupščina SR Slovenije z odlokom določila podrobne pogoje in namene plasmajev
sredstev družbenopolitičnih
skupnosti, ki so v depozitu pri
Narodni banki Slovenije. Ta
sredstva bodo, v skladu z resolucijskimi določili, usmerjena v
brezobrestno kreditiranje re-

(ESA-741)

publiških rezerv, v pospeševanje izvoza, kratkoročno kreditiranje zalog kmetijskih proizvodov, nujnih za oskrbo in
druge prednostne naloge.
S predlogom odloka predlagamo, da se usmeri tistim temeljnim bankam, ki bododajale kratkoročne kredite Zavodu
SR Slovenije za rezerve za dopolnjevanje republiških blagovnih rezerv razliko med že
angažiranimi sredstvi depozitov družbeno-političnih skupnosti in 20%-tnim, po odloku
opredeljenim zneskom depozitov, ki se usmerjajo v skladu
s kreditno politiko SR Slovenije (Ur. I. SRS, št. 21/77, 22/78,
39/79).
Po zadnjih podatkih znaša
povprečno stanje sredstev depozitov
družbenopolitičnih
skupnosti pri Narodni banki
Slovenije okoli 3.000 milijonov
din; sredstva, ki jih lahko
usmeri SR Slovenija na podlagi posebnih skupščinskih odlokov, znašajo pri sedanjem
stanju depozitov okoli 600 milijonov din.
Za brezobrestno kreditiranje
republiških blagovnih rezerv, z
ozirom na že usmerjena sredstva po dveh posebnih odlokih
in z ozirom na stanje sredstev,
ostane na razpolago približno
60 milijonov din. V kolikor bo
saldo sredstev družbenopolitičnih skupnosti večji od 3 milijarde din, bo Narodna banka
Slovenije za ta namen lahko
usmerila tdi dodatna sredstva
v okviru 20% deleža.
Sledeč v Družbenem planu
in Resoluciji za leto 1981 opredeljenim usmeritvam glede
uporabe teh sredstev, so banke v SR Sloveniji pripravile in
že sprejele aneks k »Samoupravnemu sporazumu o dajanju denarnih sredstev družbenopolitičnih skupnosti, ki so v
depozitu pri Narodni banki
poročevalec

Slovenije, v kratkoročni kreditni potencial temeljnih bank,«
ki določa, da se za zagotovitev
kreditiranja proizvodnje in zalog kmetijskih pridelkov, uporabi 25% sredstev družbenopolitičnih skupnosti, računajoč od povprečnega mesečnega stanja.
Vsa ostala sredstva tega vira
bodo kot del skupnih kreditnih
potencialov bank uporabljena
po prioritetnih načelih, zastavljenih v planskih dokumentih,
letni resoluciji in kreditni poli-

tiki bank, predvsem za kreditiranje priprave blaga za izvoz in
kreditiranje izvoza, po nižjih
obrestnih merah, na katere
vpliva tudi brezobrestni kreditni potencial, ki ga od Narodne
banke Slovenije dobivajo banke iz depozitov družbenopolitičnih skupnosti.
Zato predlagatelj meni, da
ža namene kreditiranja proizvodnje in zalog kmetijskih
pridelkov in za kreditiranje
izvoza ter z ozirom na že sprejeta načela kreditne politike

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR
SLOVENIJE 1. ju Uja 1961

Zbor združenega dela, Zbcr
občin in Družbenopolitični
zbor skupščine SR Slovenije
bođo na sejah, ki so sklicane
za sredo, 1. julija 1981, obravnavali:
- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o komunalnih dejavnostih
posebnega družbenega pomena (ESA 583);
- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah (ESA 584);
- osnutek zakona o spremem. bah in dopolnitvah zakona o
stanovanjskih razmerjih (ESA
361);
- predlog za izdajo zakona o
razširjeni reprodukciji in minulem delu z osnutkom zakona
(ESA 728).
Zbor združenega dela in
Zbor občin bosta obravnavala:
- predlog zakona o investicijskih vlaganjih Socialistične
republike Slovenije v graditev
objektov in nabavo opreme v
obdobju od leta 1981 do leta
1985 (ESA 631);
- analizo o izvajanju sistema financiranja splošnih
družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih z vidika
gibanja sredstev splošne porabe v obdobiu od 1876 do
1980 (ESA 733);
-poročilo o izvajanju zakona o varstvu zraka ter o uresničevanju sklepov in priporočil Skupščine SR Slovenije
za izvajanje nujnih ukrepov
na področju varstva zraka
(ESA 747);
- predlog odloka o financiranju graditve stanovanj za
nosilce družbenih funkcij v SR
Sloveniji v letih 1981-1965
(ESA 742);
- predlog odloka o sofinanciranjuj programa gradnje
poročevalec

družbenih najemnih stanovanj za delavce republiških
organov v obdobja 1S81-1985
in zagotovitvi sredstev za odplačilo posojil, najetih za stanovanja, zgrajena v obdobju
1975-1980 (ESA 743);
- predlog odloka o sofinanciranju programa reševanja
stanovanjskih vprašanj delavcev organov za notranje
zadeve v obdobju 1981-1385
(ESA 746);
- predloga za uvedbo postopka za spremembo dogovora republik in avtonomnih
pokrajin o usklajevanju temeljev sistema in politike obdavčevanja celotnega prihodka
občanov (Uradni list SFRJ, št.
62/79) (ESA 736);
- predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji
med Socialistično federativno
republiko Jugoslavijo in Mednarodno barsko za obnovo in
razvoj za peto kreditno linijo
za industrijo (VU-1909, YU1910, VU-1911, YU-1912) (ESA
734);
- predlog zakona o ratifikaciji protokola K sporazumu o
uvozu predmetov prosvetnega znanstvenega in kulturnega značaja (EŠA 735);
- predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Socialistično federativno republiko
Jugoslavijo in Kraljevino
Švedsko o izogibanju dvojnemu obdavčenju dohodka in
premoženja.
Zbor združenega dela bo
obravnaval tudi:
- predlog odloka o usmeritvi ae's depozitov družbenopolitičnih skupnosti pri Narodni banki Slovenije (ESA 741).
Vsi trije zbori imajo na dnevnem redu sej še volitve in imenovanja ter preuloge in vprašanja delegatov.

članic bank v letu 1981, ki so v
skladu z resolucijskimi usmeritvami, tako glede kratkoročne naložbene politike kot tudi
obrestnih mer za tovrstne naložbe, ni potrebno posebej s
skupščinskim odlokom usmerjati teh sredstev.
Hkrati so banke s samoupravnim sporazumom o zago
tavljanju nadomestila izpadlih
aktivnih obresti temeljnim
bankam na območju SR Slovenije, ki so v letih 1968 do 1973
nalagale sredstva po nižjih

obrestnih merah v kmetijstvo
in turizem, rešile tudi vprašanje nadomestila za dei obresti
v kolikor ne bodo za kompenzacijo nadomestil zadostna
sredstva učinkov (5. člen zakona o usmeritvi uporabe sredstev v poslovnih bankah, izvirajočih iz določenih učinkov
po 1. 1. 1974 - Uradni list SRS,
št. 18/74) v skladu z usmeritvami v resoluciji o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 v
letu 1980.

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE
SR SLOVENIJE 27. maja 1981

Zbor združenega dela in
Zbor občin sta na sejah 27.
maja 1981 sprejela:
- osnutek zakona o javnih
cestah, Družbenopolitični zbor
pa je sprejel stališča in predloge.
Zbor združenega dela in Zbor
občin sta sprejela.
- osnutek zakona o knjižničarstvu;
Osnutek zakona je sprejela
tudi skupščina Kulturne skupnosti Slovenije na seji dne 26.
maja 1981.
- predlog zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna Socialistične republike
Slovenije za leto 1980;
- predlog odloka o soglasju
in pristopu k sklenitvi družbenega dogovora o izgradnji in
financiranju nove stavbe Muzeja ljudske revolucije Slovenije v Ljubljani;
- predlog odloka o soglasju
k statutu Akademije za gledališče, radio, film in televizijo
Univerze Edvarda Kardelja v
Ljubljani;
- sklep ob obravnavi osnutka zakona o zagotovitvi sredstev za financiranje programa
graditve jugoslovanskega dela
železniške proge TitogradSkadar v obdobju od leta 1981
do leta 1983;
- sklep ob obravnavi poročila delegacije Skupščine SR
Slovenije v Zboru republik in
pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije o poteku usklajevanja
osnutka odloka o določanju
strukture sredstev, ki so osnova za valorizacijo sredstev za
odpravo posledic katastrofalnega potresa, ki je prizadel SR
Črno goro v letu 1979.

o spremembah in dopolnitvah
zakona o. matičnih knjigah, z
osnutkom zakona;
- predlog za izdajo zakona
o spremembah in dopolnitvah
zakona o osebnem imenu, z
osnutekom zakona;
- osnutek sprememb in dopolnitev poslovnika Skupščine
SR Slovenije.
Zbor združenega dela je
sprejel:
- predlog odloka o pooblastitvi pristojnega organa za
odločanje na podlagi petega
odstavka 221. člena zakona o
sanaciji in prenehanju organizacij združenega dela;
- sklep ob obravnavi osnutka zakona o spremembah in
dopolnitvah carinskega zakona;
- sklep ob obravnavi osnutka zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o carinski
tarifi;
- mnenje ob obravnavi
predloga za izdajo zakona o
spremembah in dopolnitvah
zakona o amortizaciji osnovnih sredstev temeljnih organizacij združenega dela in drugih uporabnikov družbenih
sredstev;
- mnenje ob obravnavi
predloga za izdajo zakona o
spremembah in dopolnitvah
zakona o revalorizaciji osnovnih sredstev in sredstev skupne porabe uporabnikov družbenih sredstev.

Zbor občin je sprejel:
- predlog zakona o Triglavskem narodnem parku; predlog zakona je sprejela tudi
skupščina Kulturne skupnosti
Slovenije na seji dne 26. maja
Zbor občin in Družbenopoli- 1981.
tični zbor sta sprejela:
- predlog zakona o varnosti
- predlog za izdajo zakona na žičnicah in vlečnicah;
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NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI
Zbor združenega dela:
Franjo Lunder, Julij Golobič, Vinko Gobec, Miha Košak,
Boris Korbar, Peter Janežič, Dušan Stanjko, Tomislav Majer,
Franc Jelenko, Ivanka Repič, Leopold Jelenič, Janez Viler,
Francka Herga, Jože Humer, Breda Filo, Sonja Maric, Oto
Majerič, Joža Lukšič, Vinko Strgar, Irena Kernel, Vekoslava
Ludvik, Tomo Martelanc, Dušan Šinigoj, Jože Pacek, Milena
Škraba, Stane Mrvič, Jaki Stanko, Anton Slapernik, Stanislava
Zlatkovski, Rudi Šepič, Silva Jelenko, Milena Zaje, Engelbert
Gantar, Imre Varju, Rudi Kropivnik.
Zbor občin:
Tone Poljšak, Polde Pernuš, Darko Marolt, Mihajlo Mađarovič, Doroteja Stipanič, Hinko Žolnir, Andrej Banič, Tone Kogovšek, dr. Hermin Vidoz, Mirko Bitenc, Miha Petan, Jožica
Cernič, Stojan Droč, dr. Iztok VVinkler, Božo Kočevar, Breda
Filav, Gabrijela Orban, dr. Branko Berčič, Boris Vidic, Andrej
Grahor, Božo Tuš, Nina Mlinar, Franc Hrovat, Jože Kolar,
Vlado Haas, Franc Bastardi, Kari Erjavec, Boris Horvat, Gianfranco Silian, Stane Repar; Janez Sluga, Milan Gaspari, Anica
Novak, Marjan Markovič.
Družbenopolitični zbor:
Andrej Grahor, Rudi Kropivnik, Viktor Stopar, Janko Ževart,
Ludvik Golob, Vito Habjan, Tina Tomlje, Angelca Vrbnjak, Igor
Uršič, Tomaž Ertl, Vlado Beznik, Ciril Zlobec, Boris Muževič.
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o orožju;
- predlog za izdajo zakona
o varnosti cestnega prometa.
Zbor združenega dela, Zbor

občin in Družbenopolitični
zbor so sprejeli:
- predlog odloka o izvolitvi
treh članov Odbora za nagrado Edvard Kardelj: za člane tega odbora so bili izvoljeni:

Franc Kimove-Žiga, Franc Šetinc in dr. Anton Vratuša.
- predlog sklepa o imenovaju skupine delegatov za
proučitev poročila Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije
o izvajanju resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije v letu 1981
in resolucije o izvajanju družbenega plana SR Slovenije za
obdobje 1981-1985 v letu
1982; v skupino delegatov so
bili imenovani:
za vodjo: Jože Globačnik
za člane: Marko Bule, Siivo
Gorenc, Miha Košak, Tone
Krašovec, Vilma Manšek, Miroslav Samardžija, Franc
Šttakl, Emil Šuštar, Emil Tomažič, Ivan Zelenšek in Mirko
Žlender.
- predlog sklepa o imenovanju skupine delegatov za
spremljanje uresničevanja zakona o pravni pomoči; v skupino delegatov so bili imenovani:
za vodjo: Ludvik Golob
za člane: Ivo Bernard, Miro
Gošnik, Mitja Horvat, Vili Pahor in Igor Ponikvar.
Zbor združenega dela in
Družbenopolitični zbor sta
sprejela:
- predlog sklepa o imenovaju skupine delegatov za pri-

pravo in spremljanje obravnave osnutka resolucije III. kongresa samoupravljalcev Jugoslavije: v skupino delegatov so
bili imenovani:
za vodjo: Emil Tomažič
za člane: Jože Globačnik,
Boris Kralj, Vili Pahor, Emil
Šuštar in Tina Tomlje.
Zbor občin in Družbenopolitični zbor sta sprejela:
- predlog odloka o izvolitvi
treh delegatov za III. kongres
samoupravljalcev Jugoslavije; za delegate za III. kongres
samoupravljalcev Jugoslavije
so bili izvoljeni: Jože Giobčnik, Milan Kučan in Emil Tomažič.
Družbenopolitični zbor je
sprejel še:
- predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju vodje in člana skupine delegatov za
proučitev samoupravnih sporazumov in statutov samoupravnih interesnih skupnosti
s področja družbenih dejavnosti za območje republike; v
skupini delegatov sta bila razrešena: Peter Toš, dolžnosti
vodje skupine in Jože Marolt,
dolžnosti člana skupine; v
skupino delegatov pa sta bila
imenovana: Jože Marlot za
vodjo skupine in Vili Vindiš za
člana skupine.

IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
UGOTOVITVE IN STALIŠČA
Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije oh obravnavi osnutka zakona o
knjižničarstvu
Izvršni odbor Kulturne skupnosti Slovenije je na seji 15. V. 1981 razpravljal o
osnutku zakona o knjižničarstvu. Izvršni
odbor je pri tem obravnaval tudi stališča
odbora za knjigo pri Kulturni skupnosti
Slovenije z njegove 14. seje z dne 13. V.
1931.
Po daljši razpravi je izvršni odbor
podprl sprejemanje novega zakona o
knjižničarstvu in temeljne razloge, ki vodijo do novega normativnega urejanja
knjižničarstva v naši republiki. Ob tem pa
je izrazil tudi določene pomisleke ob
predloženem zakonskem osnutku. Strinjal se je predvsem z nekaterimi ugotovitvami, na katere je opozoril odbor za knjigo pri Kulturni skupnosti Slovenije, zlasti
glede ureditve matične dejavnosti, glede
knjižnic, ki jih zakonski osnutek ne vključuje v enoviti knjižnično-informacijski sistem (npr. šolske knjižnice oz. knjižnice v
OZD), glede nejasnega statusa strokovnega sveta ter položaja in nalog Narodne
in univerzitetne knjižnice. Ob tem je
izvršni odbor zlasti podčrtal dejstvo, da
je potrebno v temelju izhajati iz potreb
občana in delovnega človeka po knjigi in
knjižničarski dejavnosti, tako da bo knjiga do največje možne mere dostopna
slehernemu uporabniku.
20

Večji del pripomb se je nanašal na dve
sistemski novosti, ki jih uvaja predloženi
zakonski osnutek:
1. nova organizacija matične dejavnosti;
2. strokovni svet.
Glede na to. da gre za bistveni novosti
v dosedanji organiziranosti knjižničarske
dejavnosti, je bilo izraženo mnenje, da bi
bilo zelo ustrezno, če bi bile te novosti
širše obrazložene, razčlenjene in podprte
z ustreznim gradivom, k bi poleg analize
dosedanjega stanja prikazal razloge za
njihovo uvajanje, prednost njihovega delovanja in tudi oprijemljive oblike njihovega uresničevanja v praksi.
V razpravi je izvršni odbor poudaril, da
bi bilo smotrno v duhu naše samoupravne ureditve čim manj obremenjevati republiško upravo z novimi pristojnostmi in
dolžnostmi. Zato bi bilo potrebno poiskati v zakonu take rešitve, ki bodo omogočale reševanje vrste vprašanj v okviru samouprave, po potrebi pa s pooblastili
tudi prek za to poklicanih strokovnih institucij, kot je NUK.
Vlogo NUK kot narodne knjižnice, kot
osrednje knjižnice knjižnično-informacijskega sistema v republiki in kot republiške matične knjižnice, bi bilo potrebno

krepiti in ji omogočiti, da dejansko lahko
zagotavlja enovitost in integrirano delovanje knjižnično-informacijskega sistema v SR Sloveniji. Sicer pa ni tehtnih
razlogov, da bi spreminjali sedanjo zasnovo matične službe v knjižničarstvu,
pač pa bi v skladu z dosedanjim samoupravnim razvojem v družbi in seveda tudi
v kulturi, veljalo spodbujati samoupravne
tokove združevanja in delitve dela v
knjižničarstvu in morda tudi v zakonu
zavezati knjižnice (kot OZD ali enote), da
se obvezno združujejo v skupnosti bodisi
po krajevnem ali strokovnem vidiku.
Glede predvidenega strokovnega sveta
je izvršni odbor ugotovil, da take rešitve
doslej ne obstajajo v drugih kulturnih
dejavnostih in da tudi predloženi zakonski osnutek ne opravičuje dovolj ustanovitev takega organa s predvidenimi pristojnostmi. Zato je pediagal v proučitev
možnost, da bi se v okviru narodne knjižnice, podobno kot pri drugih kulturnih
organizacijah, oblikoval strokovni svet,
tako iz notranjih kot zunanjih strokovnjakov, ki bi lahko prispeval k najboljšim
strokovnim rešitvam. Odločitve o predlaganih ukrepih takega strokovnega sveta
bi sprejemal primerno dvodomno oblikovan samoupravni organ NUK - knjižnični
poročevalec

svef, v katerega bi delegirale svoje delegate tudi samoupravne interesne skupnosti s področja kulture, izobraževanja in
raziskovanja. V primerih, ko pa gre za
normative in standarde, ki sodijo v svobodno menjavo dela, pa bi odločitve
sprejemale ustrezne samoupravne interesne skupnosti.
Temeljne ugotovitve iz razprave je
izvršni odbor Kulturne skupnosti Slovenije povzel v treh poglavitnih predlogih:

1. v načelu naj se sprejme zakonski
osnutek s tem, da se predlagatelj brez
odlašanja, s čimvečjo temeljitostjo in ob
čimvečjem sodelovanju prizadetih loti izdelave predloga zakona!;
2. pri izdelavi zakonskega predloga
naj predlagatelj upošteva v dosedanji
razpravi izražene pripombe (odbor za
knjigo in izvršni odobr Kulturne skupnosti Slovenije, Svet za kulturo RK SZDL,
Narodna in univerzitetna knjižnica, Druš-

tvo bibliotekarjev Slovenije);
3. ob razpravi o predlogu zakona naj
predlagatelj zakona izdela tudi analizo
sedanjega stanja in obdela problematiko
slovenskega knjižničarstva glede na perspektivo njegovega nadaljnjega razvoja.
Posebej je potrebno oceniti finančne posledice vseh novosti, ki jih bo prinesel
zakonski predlog - tudi s stališča odgovornosti družbenopolitičnih in samouprvnih interesnih skupnosti.

SKLEP
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi
osnutka zakona o knjižničarstvu
Zbor združenega dela in Zbor občin
Skupščine SR Slovenije sta na seji dne
27. maja 1981 obravnavala osnutek zakona o knjižničarstvu in na podlagi 2.
odstavka 266. člena v zvezi z 244. in 237.
členom poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejela naslednji
sklep:
1. Osnutek .zakona o knjižničarstvu se
sprejme.
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije.
3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj upošteva pripombe, predloge in
stališča delovnih teles skupščine in zbo-

ra (pripombe skupin delegatov in pripombe iz razprave delegatov na seji zbora), pri' tem pa naj zlasti:
- z zakonom uredi skladno s 13. točko
321. člena ustave SR Slovenije le tista
razmerja, ki predstavljajo urejanje sistema knjižničarstva, medtem ko naj se organizacijske in strokovne norme urejajo
s podzakonskimi predpisi oz. s samoupravnimi splošnimi akti upravnih organov, samoupravnih interesnih skupnčsti
ter samoupravnih organizacij in skupnosti. Hkrati naj predlagatelj opusti ponavljanje določb, ki so že urejene z drugimi
predpisi - z zakonom o združenem delu,
z zakonom o skupnih osnovah svobodne
menjave dela in z zakonom o planiranju s tem zakonom pa uredi le tista razmerja,
ki zahtevajo specifično ureditev v odnosu

do omenjenih zakonov, zlasti glede statusnih razmerij, .svobodne menjave dela
in planiranja;
- prouči in ustrezneje opredeli odnos
osrednje knjižnice na določenem strokovnem oz. znanstvenem področju do
matične knjižnice na določenem območju. Posebej pa naj se opredeli vprašanje
matičnosti v odnosu do statusa, položaja
in vloge Narodne knjižnice;
- ustrezneje uredi in uskladi pristojnosti
strokovnega sveta v odnosu do pristojnosti samoupravnih interesnih skupnosti, ki so ga ustanovile ter v razmerju do
republiškega upravnega organa, pristojnega za kulturo. Prav tako naj prouči
možnost, da nekatera vprašanja, ki so
strokovne narave, ureja strokovni svet
samostojno.

STALIŠČA SN PREDLOGI
Družbenopolitičnega zbora skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona
o javnih cestah
Družbenopolitični zbor skupščine SR
Slovenije je na seji, dne 27. maja 1981
obravhaval osnutek zakona o javnih cestah in na podlagi 88. člena poslovnika
Skupščine SR Slovenije sprejel ta-le
stališča in predloge
1. Družbenopolitični zbor meni, da bi
bilo potrebno družbenoekonomske
odnose in samoupravno organiziranost
izpeljati iz občinske interesne skupnosti.
2. Družbenopolitični zbor predlaga, da
je treba kot zadeve posebnega družbenega pomena pri rekonstrukcijah in gradnjah cest opredeliti predvsem usklajevanje interesov samoupravnih interesnih
skupnosti za ceste in drugih samoupravnih interesnih skupnost,/ ter zagotavljanje
mednarodnih in medrepubliških prometnih tokov.
3. V zvezi s kategorizacijo cest zbor
meni, da je namen ceste v neposredni
povezanosti z razvrstitvijo cest, kar ima
vpliv na družbenoekonomske odnose v
samoupravnih interesnih skupnostih.

poročevaiec

Zbor zato predlaga, da se odločitve o
razvrstitvi in namenu lokalnih in regionalnih cest sprejemajo v skupnostih za
ceste ob soglasju organov družbenopolitične skupnosti.
4. Določbe o planiranju v osnutku ne
zagotavljajo enotnega in usklajenega razvoja cest. Zbor meni, da je potrebno v
določbah in planiranju izhajati iz samoupravnih sporazumov o temeljih plana občinskih skupnosti za ceste, pri tem pa
zlasti opredeliti standarde in normative
za gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanje
cest, kriterije in merila za oblikovanje
cen, združevanje sredstev za potrebe
vzdrževanja, gradnje in razvoja lokalnih
in regionalnih cest, način združevanja
dela sredstev za potrebe magistralnih
cest na nivoju republiške skupnosti za
ceste. Skladno s tem je potrebno urediti
tudi zruževanje sredstev v 37. do 40. členu osnutka zakona.
5. Samoupravne interesne skupnosti
za ceste naj bi se praviloma ustanavljale
za vsako občino, vendar naj bi zakon
dopustil možnost ustanovitve ene sa-

moupravne interesne skupnosti za ceste
za več občin. V takem primeru osnutek
zakona predvideva obvezno ustanavljanje enote občinske skupnoti za ceste, kar
pa ni potrebno glede na to, da lahko
enote ustanovijo uporabniki in izvajalci v
skladu s samoupravnim sporazumom o
ustanovitvi in njenim statutom na podlagi
svojih potreb in interesov.
V zakonu je treba opredeliti, da se v
določenih primerih, zlasti v manjših občinah, lahko ustanovi ena samoupravna interesna skupnost za več dejavnosti.
6. Družbenopolitični zbor predlaga pristojnima zboroma, da v svojem sklepu
zavežeta predlagatelja, da ob predložitvi
predloga zakona predloži tudi osnutke
podzakonskih aktov, hkrati naj začne priprave za oblikovanje družbenega dogovora o organiziranju temeljnih organizacij združenega dela in delovnih organizacij cestnega gospodarstva.
7. Družbenopolitični zbor predlaga pristojnima zboroma, da sprejmeta osnutek
zakona upoštevaje predlagana stališča in
predloge.
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ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 29. 4. 1981
- Roke za poravnavo obveznosti
razporediti na vse leto
Na 56. seji Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije dne 29. 4. 1981 je delegat
Janko Brinšek v imenu Odbora
za Finance postavil sledeče
vprašanje:
»1. S pravilnikom o vsebini
posameznih postavk v obrazcih za periodični in zaključni
račun, o načinu pošiljanja periodičnega obračuna in zaključnega računa ter o podatkih
in dokumentaciji, ki jih je treba
poslati skupaj s periodičnim
obračunom in zaključnim računom za organizacije združenega dela, se je število postavk
povečalo od prvotnih 95 na
140 (k Ur. 1. SFRJ št. 12/81).
Ob tem se postavlja vprašanje
ali širitev postavk po tem pravilniku nujno služi boljši informiranosti delavcev v združenem delu, kakor tudi informiranosti in uporabi podatkov za
druge namene. Prav gotovo pa
zahteva dodatne obremenitve
računovodskih delavcev in če
to ni nujno potrebna informacija, je taka razširitev v nasprotju z racionalizacijo in
ekonomizacijo poslovanja, pa
tudi z zahtevo po zmanjšanju
števila strokovnega in administrativnega tehničnega kadra.
Na osnovi navedenega želimo pojasnilo, kaj je vodilo ZIS
k takšni spremembi pravilnika
o vsebini posameznih postavk,
v obrazcih periodičnega in
zaključnega računa in ali je
ZIS ob tem imel v vidu akcijo
za zmanjševanje družbene režije.
2. Glede na to, da morajo po
veljavni zakonodaji in samoupravnih sporazumih organizacije združenega dela s predložitvijo zaključnih računov poračunati in poravnati vse družbene obveznosti ob tem, da se
na računih samoupravnih interesnih skupnosti v določenem
trenutku nabere več sredstev,
kot je trenutno potrebno in ste
tako uporabljajo kot sredstva,
s katerimi razpolaga banka in
jih v obliki kreditov daje organizacijam združenega dela za
premostitev trenutno nastale
nelikvidnosti, je dana pobuda
za proučitev in spremembo veljavne zakonodaje v smeri določitve realnega roka (postopna poravnava) za poravnavo
obveznosti po predložitvi zak22

ljučnih računov organizacij
združenega dela.
Ker se tem času v nekaterih
republiških organih pripravljajo osnove, viri in roki za združevanje sredstev v samoupravnih sporazumih za SIS materialne proizvodnje, menimo,
da je potrebno roke poravnave
obveznosti zastaviti tako, da
bo obveznost plačevanja razporejena na vse leto, in da bo v
skladu z dinamiko potreb v teh
dejavnostih.«
Na vprašanje je odgovoril
Stanko Debeljak namestnik
republiškega sekretarja za finance:
1 "Z uredbo o kontnem planu
in bilancah za organizacije
združenega dela (Uradni list
SFRJ, št. 2/16. 1.1981) je Zvezni izvršni svet predpisal kontni
plan za organizacije združenega dela in obrazce za bilanco
stanja, poslovni rezultat med
letom - bilanca uspeha in posebne podatke k poslovnem
rezultatu med letom - bilanci
uspeha. Zvezni sekretar za Finance pa je v 12. štev. Uradnega lista SFRJ z dne 27. 2. 1981
predpisa! pravilnik o vsebini
posameznih kontov v kontnem
planu za organizacije združenega dela in pravilnik o vsebini
posameznih postavk v obrazcih periodičnega obračuna in
zaključnega računa, o načinu
pišiljanja periodičnega obračuna in zaključnega računa ter
o podatkih in dokumentaciji, ki
jih je treba poslati skupaj s periodičnim obračunom in zaključnim računom za organizacije združenega dela.
Točna je ugotovitev delegata, da je število predpisanih
podatkov v obrazcu bilanca
uspeha poraslo od 95 na 140, v
obrazcu posebni podatki k bilanci uspeha pa od 58 na 88.
Povečanje števila podatkov o
obrazcu bilanci uspeha je posledica neposrednega vnašanja zneskov iz posameznih
sintetičnih kontov razreda 4 in
7 glavne knjige, v prej veljavnem obrazcu pa je bilo več sintetičnih kontov teh dveh razredov združenih v eni postavki,
in podrobnejše razčlenitve
strukture dohodka in izgube.
Število podatkov v obrazcu
posebni podatki k bilanci
uspeha pa se je povečalo zara-

di izkazovanja nekaterih zbirnih podatkov o denarnih sredstvih, vrednostnih papirjih, terjatvah in obveznostih, zalogah
in kreditih.
Zvezni sekretariat za finance
je ob razpravi o spremembah
in dopolnitvah zakona o knjigovodstvu in uredbe o kontnem planu in bilancah za organizacije združenega dela formiral delovno skupino. Zveze
računovodskih in finančnih
delavcev vseh republik in pokrajin so v to delovno skupino
imenovale po 5 strokovnih delavcev s področja računovodstva in finance iz nekaterih
večjih organizacij združenega
dela. Delovna skupina je v celoti sprejela dopolnjena obrazca, ker je smatrala, da je za
delavce računovodstev enostavneje vnašati podatke v
obrazec bilance uspeha po
sintetičnih kontih.
Prikazovanje
materialnih
stroškov razreda 4 in 7 po sintetičnih kontih v obrazcu bilance uspeha ima svoj smoter
tudi v tem, da bo Služba družbenega knjigovodstva lažje
spremljala gibanje določenih
materialnih stroškov, saj je bila
dosedanja praksa, da je Zvezni
sekretariat za finance za določene namene posebej predpisoval dodatne obrazce kot
napr. obrazec Ol podatki o določenih izdatkih. V letu 1980
V 38. členu zakona o knjigovodstvu (Uradni list SFRJ, št.
25/24. 4. 1981) je posebej
predpisano, da uporabniki
družbenih sredstev niso dolžni
dajati knjigovodskih podatkov
drugim organom in organizacijam, če so take podatke že
poslali pristojni službi družbenega knjigovodstva.
2. Delegatska pobuda za
proučitev in spremembo veljavne zakonodaje v smeri določitve realnega roka (postopna poravnava) ob dokončnem
obračunu družbenih obveznosti je že vključena v zakonu o
obračunavanju in plačevanju
prispevkov za zadovoljevanje
skupnih potreb na področju
družbenih dejavnosti. Ta zakon je bil sprejet dectembra
lani.
Opozoriti je treba, da je taka
pobuda za določitev racionalnega roka o obračunu oziroma
vplačilu družbenih obveznosti
realna samo v primerih, ko je
obračunska osnova dohodek,
oziroma čisti dohodek temeljne organizacije združenega
dela. Višina družbene obveznosti, katerih osnova je osebni
dohodek, se oblikuje v odvi-

snosti od obračunanega osebnega dohodka. Pri teh obveznostih ni poračuna z zaključnim računom.
12. člen zakona o obračunavanju in plačevanju prispevkov
za zadovoljevanje skupnih potreb na področju družbenih
dejavnosti ureja obračunavanje in plačevanje prispevkov iz
dohodka na osnovi dohodka
(za usmerjeno izobraževanje
in skupne naloge vzgoje in izobraževanja ter za raziskovalno
dejavnost),
V predzadnjem odstavku tega člena je predvideno, da razliko med obračunano in plačano obveznostjo za preteklo
trimesečje plačajo delavci le,
če je Skupščina samoupravne
interesne skupnosti sprejela
sklep o vplačilu navedene razlike. Ta sklep se objavi v Uradnem listu SRS.
Če skupščina Samoupravne
interesne skupnosti do konca
tekočega trimesečja ne objavi
sklepa o vplačilu razlike med
obračunano in plačano obveznostjo za preteklo trimesečje,
mora pričeti postopek za
ustrezno spremembo letne prispevne stopnje.
Ocenjujemo, da opisano za^
konsko določilo, ki ureja obračunavanje in plačevanje prispevkov za družbene dejavnosti, pomeni realizacijo delegatove pobude s tem, da se pro-_
blem poračuna ne rešuje le ob
zaključnem računu, temveč tudi v periodičnih obračunih. V
primerih, ko SIS ne potrebuje
vseh sredstev od novo izračunane prispevne osnove, mora
predlagati znižanje prispevne
stopnje.
Zakonska ureditev plačevanja prispevkov iz osebnih dohodkov in iz dohodka na osnovi osebnih dohodkov pa predvideva ločitev roka vplačila
prispevkov od obračuna prispevkov na osnovi osebnih dohodkov. Ta ureditev predstavlja poskus realizacije osnovne
zahteve gospodarstva, da denarna sredstva ostajajo čimdalj na računih tozdov in da se
ne zadržujejo na računih samoupravnih interesnih skupnosti. Glede na to, da so mnogi
uporabniki družbenih sredstev
opozarjali na težave, ki jih povzroča ločitev obračuna od
vplačila prispevkov, pa menimo, da zakon ni ovira za rešitev, da se prispevki vplačajo
hkrati z obračunom obveznosti.
Pri pripravi ureditve o načinu obračunavanja in plačevaporočevalec

nja obveznosti za razvoj dejavnosti SIS na področju materialne proizvodnje je med temeljnimi načeli upoštevana
zahteva, da se dinamika plače-

vanja obveznosti tekoče usklajuje s potrebami, ki izhajajo iz
načrtov investicijske izgradnje. Zastavljeno delegatsko
vprašanje razumemo kot pri-

poročilo Ivršnemu svetu, da pri
pripravi ureditve upošteva navedeno načelo. Delegati bodo
lahko ocenili primernost predlaganih rešitev, brž ko bo spre-

jeta odločitev, da se predlog za
izdajo zakona, ki bo med drugim urejal tudi to področje,
predloži v obravnavo Skupščini SR Slovenije.

OD ZAVODA SRS ZA STATISTIKO SMO PREJELI
GOSPODARSKI RAZVOJ
V ŠTIRIH MESECIH 1981
POMEMBNEJŠI KAZALNIKI RAZVOJA
V SR SLOVENIJI1
IV. 1981 IV. 1981 I—IV. 1981
1981
IV.1980 I,—IV. 1980
Delavci v združenem delu skupaj
(100.6)
(100,7)
(101.1)
gospodarska dejavnost
(100.7)
(100,9)
(100,4)
negospodarska dejavnost
(100,3)
(102,1)
(102.2)
Industr. proizv! - fizični obseg
Skupaj
94,1
99.1
99.7
sredstva za delo
92,3
104.6
101.8
reprodukcijski material
95,3
99.4
100,1
blago za potrošnjo
93,6
97,0
98.8
Notranja trg. - vredn. po tek. cenah
promet na drobno
(106,0)
(143,0)
(141,0)
promet na debelo
(104,0)
(150,0)
(144,0)
Zunan. trg. - vredn. po tek. cenah 2
Izvoz skupaj
96,0
134,0
106,0
sredstva za delo
92,0
160,0
110,0
reprodukcijski material
103,0
125,0
99,0
blago za široko potrošnjo
91,0
138,0
112,0
Uvoz skupaj
87,0
113,0
92,0
sredstva za delo
101,0
99,0
60,0
reprodukcijski material
83,0
115,0
101.0
blago za široko potrošnjo
96.0
130,0
90,0
Odkup - vredn. po tek. cenah
(155,0)
(142,0)
(117,0)
Turizem - nočitve
Skupaj
(103,0)
(111,0)
(97,0)
nočitve domačih gostov
(93,0)
(98,0)
(95,0)
nočitve tujih gostov
; 175,0)
(115,0)
(103,0)
Cene
industr. izdelkov pri proizvajalcu
100.0
152,3
152.9
na drobno
103.1
148,9
148.1
gostinskih storitev
100.7
124,9
129.6
cene življenjskih
101,5
144.8
146.7
3 potrebščin
Osebni dohodki
nominalni
102,0
128.7
126,0
realni
99,3
88.2
85,5
=3
Investicije v osnovna sredstva^
Skupaj
146,3
102,6
104.6
gospodarska dejavnost
148.2
93.5
95,9
negospodarska dejavnost3
142.8
125.9
126.2
Krediti za obratna sredstva
101,2
131,2
130.7
Prihodki OZD iz gospodarstva
97.1
144,9
146,5
1
Še začasni ali ocenjeni podatki so v oklepajih.
Vir podatkov za investicije, kredite za obratna sredstva, prihodke OZD
2iz gospodarstva je SDK.
Podatki za leto 1979 in 1980 so preračunani po Odloku ZIS o
določanju tečajev tujih valut, Ur. list SFRJ, št. 32/80 po tečaju 27,30 din
3za 1 ameriški dolar.
Podatki so za mesec marec
Po tendencah in gibanjih industrijske proizvodnje v prvih mesecih
letošnjega leta bi se morali rezultati v naslednjih mesecih zboljšati,
vendar je v marcu in aprilu rast industrijske proizvodnje ponovno
zaostala. V prvih štirih mesecih letošnjega leta zaostaja industrijska
proizvodnja za lansko v enakih mesecih zg0,3%. Zmanjšanje proizvodnje od marca do aprila je sicer običajno, vendar je letošnje 5,9odstotno zmanjšanje večje od desetletnega poprečja. Kljub temu, da je
s tem rezultatom aprilska proizvodnja le za odstotek manjša od proizvodnje v lanskem aprilu, ki je bila sorazmerno ugodna, se je štirimesečni rezultat še bolj oddaljil od resolucijske zahteve po povečanju
industrijske proizvodnje v celem letošnjem letu za 2,5%.
Podatki po namenskih skupinah kažejo, da je najbolj nad lanskim
obsegom v štirih mesecih proizvodnja sredstev za delo (1,8%), proizvodnja blaga za potrošnjo pa za 1,2% zaostaja za lansko v enakih
mesecih. Obseg proizvodnje repromaterialov je skoraj enak lanskemu
v enakem obdobju.
Pregled po panogah kaže, da so najboljše rezultate v letošnjih štirih
mesecih dosegle te po velikosti pomembnejše panoge: elektrogospodarstvo, proizvodnja prometnih sredstev, predelava kemičnih izdelkov;
poleg teh pa še nekatere panoge, ki proizvajajo blago za široko
poročevalec

potrošnjo (proizvodnja usnja in krzna, proizvodnja usnjene obutve in
galanterije, proizvodnja pijač ter tobaka, tekstilna proizvodnja). Razen
kovinske predelovalne, strojne industrije ter štirih manj pomembnih
panog so vse ostale panoge dosegle slabše rezultate kot v lanskih
enakih mesecih.
Povečanje zunanjetrgovinske menjave v marcu, posebno večji izvoz,
je precej izboljšalo preskrbljenost z uvoženimi, posredno prek teh pa
tudi z domačimi surovinami in reprornateriali v marcu in tudi v aprilu.
Ker pa je bilo povečanje zunanjetrgovinskih tokov omejeno le na en
mesec, ni mogoče pričakovati, da bo preskrbljenost ostala takšna tudi
v naslednjih mesecih, to pa bi imelo za posledico poslabšanje tendenc
industrijske proizvodnje.
Poleg negotove preskrbe industrije s surovinami je za letošnje mesece značilno postopno upadanje naročil za domači in tuji trg. Zaloge
dokončnih izde[kov se ob nizkem obsegu proizvodnje počasi, a nezadržno večajo. Čeprav naj bi bil prispevek produktivnosti v letošnji
proizvodnjo bistveno izboljšan in kljub temu, da industrija letos zaposluje manj delavcev kot ob.koncu lanskega leta, se produktivnost dela
v industriji ob skromnem obsegu proizvodnje zmanjšuje.
Povečanju obsega zunanjetrgovinske manjave v marcu je v aprilu
sledilo precejšnje zmanjšanje izvoza in še večje zmanjšanje uvoza. V
vseh štirih mesecih letos smo po vrednosti izvozili za 6% več, uvozili pa
za 8% manj blaga kot v enakih mesecih lani. V aprilu je bilo posebno
močno zmanjšanje uvoza pri repromaterialih. V primerjavi z marcem
smo jih uvozili za 17% manj, v štirih mesecih pa za odstotek več kot v
enakem obdobju lani.
Omejeni uvoz bo kot posledica poostrenih plačilno-bilančnih omejitev v letošnjem letu zaostril probleme preskrbe s surovinami ter se bo
na koncu odrazil v proizvodnih in izvoznih rezultatih. Ob zmanjšanju
investicijskega povpraševanja in ker se je povpraševanje prebivalstva
zreducjralo v glavnem na povpraševanje po pomembnejših življenjskih
potrebščinah, je izvozno povpraševanje kljub nekonkurenčnim cenam
na tujem trgu v letošnjem letu najpomembnejši del povpraševanja.
Tako postaja ponovno vprašljivo, če bodo v primerjavi z razvojem v
preteklih letih že tako skromni letošnji resolucijski cilji v resnici doseženi. V vseh letošnjih mesecih so rezultati zunanje trgovine v naši
republiki slabši kot v SFRJ. SR Slovenija ima sicer boljšo pokritost
uvoza z izvozom, 74-odstotno v prvi tretjini leta, ki pa se zmanjšuje.
Zmanjšanje gospodarske aktivnosti v prvi tretjini letošnjega leta je
bilo značilno tudi za neindustrijske dejavnosti. Med vsemi proizvodnimi dejavnostmi so oscilacije aktivnosti največje v gradbeništvu, ki je
že lani doseglo skromen obseg svojih del. V letošnjih štirih mesecih je
gradbeništvo zmanjšalo število delavcev in njihove efektivne ure vrednost opravljenih del pa je za 14% večja kot lani v teh mesecih.
Povečanje cen od lanskega do letošnjega aprila je bilo tolikšno, da to
pomeni realno zmanjšanje proizvodnje v gradbeništvu.
V letošnjih mesecih promet zmanjšuje aktivnost v večini svojih
panog in to po številu prepeljanih potnikov, posebno pa še po obsegu
prepeljanega blaga. V turizmu je kljub vplivu zimske turistične sezone
prišlo do izboljšanja šele v aprilu. Število prenočitev tujih gostov je za
toliko preseglo število prenočitev domačih gosto, da je sicer preprečilo
upad celotne dejavnosti v aprilu, ne pa tudi v celotnem štirimesečnem
obdobju. Štirimesečni rezultat je za 3% manjši od lanskega.
Največja povečanja cen so bila v letošnjem letu dosežena že v
januarju, v naslednjih mesecih pa se je naraščanje vseh skupin cen
postopoma umirjalo. Ker pa so bila povečanja cen glede na enak
mesec lani vseeno precejšnja, se tudi letni porasti v primerajvi z
enakim obdobjem lanskega leta še naprej povečujejo. Glede na enako
lanskoletno obdobje so v štirih mesecih letos cene na drobno za 48%
višje, cene industrijskih izdelkov pri proizvajalcih za 53% višje, cene
življenjskih potrebščin pa so višje za 47%. Ker faktorji, ki vplivajo na
rast cen, še niso bistveno spremenjeni, v naslednjih mesecih ne mor
remo pričakovati občutnejšega zmanjšanja že doseženega nivoja cen,
pač pa nadaljnje zmanjšanje realne kupne moči tekočih prejemkov
prebivalstva. Zaradi razlik v hitrosti naraščanja osebnih dohodkov in še
hitrejšega naraščanja življenjskih stroškov, znaša zmanjšanje realnih
osebnih dohodkov v prvih treh mesecih letos v primerjavi z enakim
obdobjem lani že 14,5%. V enaki primerjavi so se nominalni osebni
dohodki povečali za 26%. Pri tem so se osebni dohodki v gospodarstvu
bolj povečali kot v negospodarstvu.
Število delavcev v združenem delu je v letošnjem trimesečnem
obdobju za pol odstotka večje kot v lanski prvi četrtini leta. Tudi
zaposlovanje se je v tem obdobju močneje povečalo v negospodarstvu
kot pa v gospodarstvu. Število oseb, ki iščejo zaposlitev je v letošnjih
štirih mesecih za 20% večje kot v lanski Najhitreje se povečuje nezaposlenost strokovnih delavcev; v primerjavi s celotno se razmeroma
najmanj povečuje nezaposlenost polkvalificiranih in nekvalificiranih
delavcev.
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