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SKUPNA SEJA VSEH ZBOROV 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
31. marca 1982 

Na skupni seji vseh zborov 
Skupščine SR Slovenije so de- 
legati najprej poslušali uvodno 
obrazložitev, ki jo je k Poročilu 
o delu Predsedstva SR Slove- 
nije od leta 1978 do 1982, po- 
dal predsednik Predsedstva 
SR Slovenije Viktor Avbelj. 

O obravnavi poročila, ki je 
potekala na razširjeni skupni 

seji odborov za družbenopoli- 
tični sistem vseh treh zborov, 
in o vsebini sklepa, ki naj bi ga 
sprejeli delegati na skupni seji, 
je poročal podpredsednik 
Skupščine SR Slovenije Lu- 
dvik Golob. 

Delegati so 
sprejeli sklep. 

na skupni seji 

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
31. marca 1982 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor skupščine SR Slovenije, 
so na ločenih sejah sprejeli: 

- predlog stališč za spre- 
membo in dopolnjevanje plan- 
skih aktov v SR Sloveniji za 
obdobje 1981-1985; 

- predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o sistemu državne uprave in 
o Izvršnem svetu Skupščine 
SR Slovenije ter o republiških 
upravnih organih; 

- predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o organizaciji in delovnem 
področju republiških upravnih 

čila delegacije Skupščine SR 
Slovenije v Zboru, republik in 
pokrajin Skupščine SFR Jugo- 
slavije o poteku usklajevanja 
osnutka poslovnika Zbora re- 
publik in pokrajin Skupščine 
SFR Jugoslavije; 
Zbor združenega dela in Zbor 
občin sta sprejela: 

- predlog odloka o soglasju 
k predlogu zakona o ratifikaciji 

H trunke, 15. septembra 
1977; 

- predlog odloka o soglasju 
k predlogu zakona o ratifikaciji 
sporazuma med Socialistično 
federativno republiko Jugosla- 
vijo in združenim kraljestvom 
Velike Britanije in Severne Ir- 
ske o izogibanju dvojnemu ob- 
davčevanju dohodka; 

- sklep ob obravnavi osnut- 

organov in republiških organi- 
zacij ter samostojnih strokov- 
nih služb Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije; 

- predlog odloka o spre- 
membi in dopolnitvi odloka o 
sestavi republiških komitejev; 

- predlog zakona o uresni- 
čevanju posebnih pravic pri- 
padnikov italijanske in mad- 
žarske narodnosti na področju 
vzgoje in izobraževanja; 

- sklep ob obravnavi gradi- 
va o uresničevanju sklepov, 
stališč in priporočil Skupščine 
SR Slovenije o nadaljnjem raz- 
voju krajevnih skupnosti; 

- sklep ob obravnavi poro- 
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sporazuma o garanciji med 
SFR Jugoslavijo in Mednaro- 
dno bako za obnovo in razvoj 
(YU-2055); 

- predlog odloka o soglasju 
k predlogu zakona o ratifikaciji 
pogodbe med Socialistično fe- 
derativno republiko Jugoslavi- 
jo in Republiko Avstrijo o spre- 
membi pogodbe med Sociali- 
stično federativno republiko 
Jugoslavijo in Republiko Av- 
strijo o cestnem predoru skozi 

ka zakona o zagotovitvi sred- 
stev federacije za vlogo Socia- 
listične federativne republike 
Jugoslavije v splošno poveča- 
nje kapitala Mednarodne ban- 
ke za obnovo in razvoj; 

- sklep ob obravnavi osnut- 
ka zakona o zagotovitvi sred- 
stev federacije za posebno po- 
večanje vloge Socialistične fe- 
derativne republike Jugoslavi- 
je v kapitalu Mednarodne ban- 
ke za obnovo in razvoj; 
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- sklep ob obravnavi osnut- 
ka zakona o zagotovitvi sred- 
stev za prispevek Socialistične 
federativne republike Jugosla- 
vije k svetovnemu programu 
hrane za leti 1983 in 1984; 

- sklep ob obravnavi osnut- 
ka zakona o zagotovitvi sred- 
stev železniškim transportnim 
organizacijam združenega de- 
la za nakup tirnih vozil domače 
proizvodnje; 

- sklep ob obravnavi osnut- 
ka zakona o zagotovitvi sred- 
stev za financiranje graditve 
jugoslovanskega dela železni- 
ške proge Totograd-Skadar v 
leth 1982 in 1983; 

- sklep ob obravnavi poro- 
čila delegacije Skupščine SR 
Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFR Jugo- 
slavije o poteku usklajevanja 
osnutka zakona o obdavčeva- 
nju proizvodov in storitev v 
prometu; 

- sklep ob obravnavi osnut- 
ka odloka o spremembah od- 
loka o določitvi skupnega zne- 
ska deviz za potrebe federacije 
v letu 1982. 

Zbor združenega dela in 
Družbenopolitični zbor sta 
sprejela: 

- sklep ob obravnavi pred- 
loga zakona o razširjeni repro- 
dukciji in minulem delu. 

Zbor združenega dela pa je 
sprejel še: 

- sklep ob obravnavi poro- 
čila o delu Službe družbenega 
knjigovodstva v SR Sloveniji 
za leto 1981; 

- sklep ob obravnavi osnut- 
ka zakona o pogojih in načinu 
razpolaganja in o uporabljanju 
ustvarjenih konvertibilnih de- 
viz v plačilih do tujine ter o 
zadolževanju v tujini v letu 
1982; 

- sklep ob obravnavi osnut- 
ka odloka o merilih za postop- 
no nadomeščanje kreditov iz 
primarne emisije za selektivne 
namene s selektivno moneti- 
zacijo v letu 1982. 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor so sprejeli tudi: 

- predlog odloka o izvolitvi 
treh članov in njihovih namest- 
nikov v Odbor za nagrado An- 
tifašističnega sveta narodne 
osvoboditve Jugoslavije; v od- 
bor so bili izvoljeni: 

za člana: Marko Bule; za na- 
mestnika: Anton Stipanič; 

za člana: dr. Ivo Fabine: za 
namestnika: dr. Majda Šker- 
bic; 

za člana: dr. Janez Milčin- 
ski; za nemestnika: Ciril Zlo- 
bec. 

- predlog odloka o imeno- 
vanju članov Sveta Narodne 
banke Slovenije; za člane Sve- 

ta Narodne banke Slovenije so 
bili imenovani: Franc Balanč, 
dr. Dušan Bobek, mag. Andrej 
Cetinski, mag: Stanislav De- 
beljak, Gustav Grof, Jože Je- 
lene, Jordan Kiabjan, dr. Ivo 
Lavrač, Marjan Oblak, Miloš 
Oprešnik, Vitja Rode, Marjan 
Sonc, dr. Aleš Vahčič, Angel- 
ca Vrbnjak; 

- predlog odloka o izvolitvi 
Janeza Hanuša za sodnika za 
prekrške Republiškega senata 
za prekrške v Ljubljani; 

- predlog odloka o razreši- 
tvi in imenovanju namestnika 
člana Republiške volilne komi- 
sije v Ljubljani; dolžnosti na- 
mestnika člana republiške vo- 
lilne komisije v Ljubljani je bil 
razrešen Marjan Kotar, za na- 
mestnika člana Republiške vo- 
lilne komisije v Ljubljani pa je 
bila imenovana Vida Florjan- 
čič. 

IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

UGOTOVITVE, PRIPOROČILA IN SKLEPI 
Skupščine Socialistične republike Slovenije za izvajanje zakonov s področja 
kmetijstva 

Na podlagi 335. člena in drugega od- 
stavka 336. člena ustave Socialisitčne 
republike Slovenije, prvega razdelka 71. 
člena, 248., 252. in 255. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije je Skupščina 
Socialistične republike Slovenije na se- 
jah Zbora združenega dela, Zbora občin 
in Družbenopolitičnega zbora dne 10. 
marca 1982 sprejela 

UGOTOVITVE, PRIPOROČILA 
IN SKLEPE 
za izvajanje zakonov s 
področja kmetijstva 

i 
Skupščina SR Slovenije je na sejah 

vseh treh zborov dne 28. 10. 1981 obrav- 
navala poročilo Izvršnega sveta Skupšči- 
ne SR Slovenije o izvajanju zakonov s 
področja kmetijstva in sklenila, da se raz- 
prava o poročilu podaljša, da bi bilo mo- 
goče bolj zanesljivo ugotoviti, aH so vzro- 
ki za ugotovljeno stanje na področju 
kmetijstva v necelovitosti in neustrezno- 
sti normativnih rešitev, ali pa v nedosle- 
dnem uresničevanju zakonov in politike 
na tem področju. Hkrati naj bi podaljšana 
razprava spodbudila občinske skupščine 
in druge odgovorne družbene dejavnike 
k ustreznemu ravnanju in sprejemanju 
ukrepov. 

Razprava je potekala v zborih občin- 
skih skupščin, v krajevnih skupnostih, v 
organih in organizacijah SZDL, v kmetij- 
skih organizacijah združenega dela, 
kmetijskih zemljiških skupnostih, Gospo- 
darski zbornici Slovenije in Zadružni zve- 
zi Slovenije. Razprave, katerih sklep je v 

občinah praviloma konkreten delovni 
program, so bile usmerjene zlasti v obli- 
kovanje predlogov ukrepov za doslednej- 
še uresničevanje zakonov ter v oblikova- 
nje pripomb in predlogov za njihovo do- 
polnitev. 

Razprava je potrdila večino ocen in 
ugotovitev, ki jih vsebuje poročilo Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije. Po- 
sebej pa so bila poudarjena vprašanja s 
področja prostorske in zemljiške politike, 
vprašanja združevanja dela, sredstev in 
zemlje v kmetijstvu in še posebej v kme- 
tijskem zadružništvu ter vprašanja s po- 
dročja socialne varnosti kmetov. Največ 
pozornosti so bile deležne priprave do- 
polnjenega sistema obdavčevanja v za- 
sebnem kmetijstvu. 

Razprava je pokazala, da je normativna 
ureditev na področju kmetijstva, razen na 
področju obdavčevanja v kmetijstvu in 
uveljavljanja družbenoekonomskih 
odnosov v gozdarstvu, kjer pa se že pri- 
pravljajo spremembe in dopolnitve, za- 
dovoljiva podlaga in sredstvo za uresni- 
čevanje sprejete politike na tem področju 
družbene reprodukcije; predlagane pa 
so nekatere pobude za spremembe in 
dopolnitve predpisov, ki se v praksi niso 
pokazali ><ot najbolj uspeli. 

Pri uresničevanju kmetijske politike so 
nekateri problemi, ki jih je mogoče od- 
praviti le z večjo zavzetostjo in dosle- 
dnostjo vseh odgovornih nosilcev, pred- 
vsem znotraj kmetijstva in v občinah, še 
zlasti pa z oblikovanjem in uresničeva- 
njem programov nalog, potrebnih za 
izvajanje zakonov in samoupravnih aktov 
v skladu s sprejeto politiko, prilagojeno 
konkretnim razmeram in potrebam 

Posebej so za uresničitev najpomemb- 
nejših razvojnih in drugih nalog na tem 
področju pomembni ukrepi ekonomske 
politke, ki morajo uveljavljati ekonomske 
kriterije gospodarjenja tudi v kmetijstvu 
in ga z večjo veljavo tržnih zakonitosti 
usposobiti, usmeriti in spodbuditi v pro- 
izvodnjo za domači in tuji trg. Napori za 
pridobivanje dohodka na osnovi tržne 
proizvodnje bodo morali okrepiti in po- 
staviti na trajnejše osnove proizvodne in 
druge vezi med družbeno kmetijsko pro- 
izvodnjo in zasebnim kmetom ter prek 
zadružnika aH kooperacije na samou- 
pravnem produkcijskem odnosu z zdru- 
ževanjem dela, sredstev in zemlje eko- 
nomsko okrepiti kmetijstvo in s tem hi- 
treje odpravljati oviro, ki jo za intenzivno 
tržno kmetijsko proizvodnjo pomeni raz- 
drobljenost zemljišč, ne da bi posegali v 
lastninska razmerja. 

II 
Da bi zagotovili hitrejše in doslednejše 

uveljavljanje kmetijske politike, ki je 
opredeljena v zakonih in v stališčih in 
sklepih 11. seje CK ZKS ter v stališčih in 
sklepih Predsedsedstva RK SZDL z dne 
23. 2. 1982, in s tem ustvarili ugodnejše 
razmere za hitrejše povečevanje družbe- 
no organizirane kmetijske tržne proiz- 
vodnje v skladu z družbenim planom SR 
Slovenije za obdobje 1981-1985 ter po- 
goje za skladnejši razvoj vseh območij v 
republiki, za hitrejše uveljavljanje sa- 
moupravnih družbenoekonomskih odno- 
sov v kmetijstvu in na vasi, za smotrno in 
učinkovito rabo vseh prirodnih zmoglji- 
vosti na področju kmetijstva in za pove- 
čanje ekonomske in socialne varnosti 
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kmetijskih proizvajalcev na podlagi re- 
zultatov njihovega dela in njihove med- 
sebojne solidarnosti ter solidarnosti z 
delavci v združenem delu, 
sprejema Skupščina SR Slovenija tale: 

PRIPOROČILA IN SKLEPE 
1. Zakoni, ki urejajo združevanje kme- 

tov, kmetijska zemljišča, preživninsko 
varstvo kmetov, dedovanje kmetijskih 
zemljišč in intervencije v kmetijstvu, po- 
menijo ustrezne in trajnejše sistemske 
podlage za oblikovanje in uresničevanje 
kmetijske politike v SR Sloveniji. Vsi no- 
silci usmerjanja in izvajanja te politike, še 
posebej pa kmetijske organizacije zdru- 
ženega dela, kmetijske zemljiške skup- 
nosti, vodne skupnosti, gospodarske 
zbornice in poslovne skupnosti ter Za- 
družna zveza Slovenije naj v skladu s 
svojimi pravicami, dolžnostmi in odgo- 
vornostmi zagotovijo bolj dosledno in 
učinkovito izvajanje teh zakonov. Ob 
upoštevanju ugotovitev in usmeritev iz 
poročila Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije naj v svojo delovno usmeritev 
in programe zajemajo tudi naloge, s ka- 
terimi bodo podrobno opredelili svoje 
aktivnosti pri hitrejšem uveljavljanju 
kmetijske politike in uresničevanju za- 
konskih načel in določb. Hkrati naj zago- 
tovijo spremljanje in odgovornost za 
izvajanje teh nalog. 

2. Pravna ureditev na področju kmetij- 
stva predstavlja dolgoročno podlago in 
sredstvo hitrejšega uveljavljanja samou- 
pravnih družbenoekonomskih odnosov v 
kmetijstvu in na vasi ter za postopno sa- 
moupravno podružbljanje kmetijske pro- 
izvodnje. Ukrepe in napore za izvajanje 
zakonov je potrebno povezati s prizade- 
vanji za uresničevanje sprejetih planov 
razvoja in intenzifikacije kmetijske proiz- 
vodnje. Delavci in kmetje naj v kmetijskih 
organizacijah, v krajevnih skupnostih in v 
vseh družbenopolitičnih skupnostih prek 
delegatskega sistema okrepijo svojo de- 
javnost pri reševanju vprašanj s področja 
kmetijstva v svojih samoupravnih organi- 
zacijah in skupnostih, da bi jih bilo mo- 
goče reševati življensko, v skladu z inte- 
resi delavcev in združenih kmetov in z 
njihovo neposredno zavzetostjo in odgo- 
vornostjo. 

3. Vsi nosilci kmetijske politke naj pri 
sprejemanju svojih odločitev zagotovijo: 

- skladnost izvajanja razvojne, zemlji- 
ške in prostorske politike, davčne politi- 
ke in politike na področju socialne var- 
nosti; 

- večjo skladnost materialnega in sa- 
moupravnega razvoja na področju kme- 
tijstva, hitrejše uveljavljanje proizvod- 
nega združevanja, še zlasti združevanja 
dela, sredstev in zemlje, možnosti za traj- 
nejšo ekonomsko in socialno varnost ter 
stabilnost kmetov, hkrati z doslednim iz- 
polnjevanjem sprejetih proizvodnih ob- 
veznosti, kar je pogoj za večjo socialno 
varnost kmetov in s tem tudi pogoj za 
krepitev zaupanja kmetov v sprejeto poli- 
tiko in ureditev: 

- boljšo izkoriščenost proizvodnih 
možnosti na področju kmetijstva in do- 
sledno izvajanje zemljiške politike in po- 
litike uveljavljanja samoupravnih družbe- 
noekonomskih odnosov ter planiranja, 
kar je tudi temeljni pogoj za boljšo in 

stabilno preskrbo s hrano, s tem pa tudi 
pomemben dejavnik pri uveljavljanju po- 
litike ekonomske stabilizacije; 

- premišljeno, dolgoročno zasnovano 
in restriktivno politiko spreminjanja na- 
membnosti kmetijskih zemljišč, ker zara- 
di omejenih prostorskih možnosti le tako 
lahko ohranimo zadostno podlago za pri- 
delovanje hrane v prihodnosti; v ta na- 
men je potrebno sprejeti prostorske dele 
družbenih planov oziroma že sprejete 
preveriti; 

- da bodo ukrepi ekonomske in social- 
ne politike usmerjeni v doseganje večje 
proizvodnje in produktivnosti dela na 
podlagi hitrejšega podružbljanja procesa 
kmetijske proizvodnje v zasebnem sek- 
torju; v odpravljanje skupinsko-lastnin- 
ske in ozke stanovske miselnosti in v 
povečevanje medsebojne povezanosti, 
odvisnosti in dohodkovnega povezova- 
nja na področju agroživilstva kot celote; 
zato naj obč/ns'ke skupščine in drugi od- 
govorni družbeni subjekti s predpisi in 
drugimi splošnimi akti zagotovijo spod- 
bujanje družbeno-organizirane in pro- 
gramirane kmetijske proizvodnje. 

4. Občinske skupščine naj proučijo ra- 
zloge za prepočasno sprejemanje pro- 
storskih delov družbenih pianov občin 
ter naložijo odgovornim organom, orga- 
nizacijam in skupnostim, da jih le-te 
predložijo v sprejem še v letu-1982. Do 
sprejema prostorskih delov svojih druž- 
benih planov naj zagotovijo restriktivno 
zazidavo in gradnjo infrastrukture na 
kmetijskih zemljiščih. 

5. Občinske skupščine naj ugotovijo, 
kateri ukrepi in dejavnosti na področju 
kmetijstva, ki so nujne za izvajanje zako- 
nov, niso bili sprejeti oziroma izvedeni. 
Na podlagi takšne ugotovitve naj zadolži- 
jo odgovorne upravne organe, organiza- 
cije in skupnosti, da izdelajo predloge 
dopolnitev programov dela občinskih 
skupščin in izvršnih svetov, tako da bo 
mogoče manjkajoče ukrepe sprejeti naj- 
kasneje do konca leta 1982, izvesti pa v 
najkrajšem času. Pri tem naj izhajajo iz 
razmer na svojem območju. 

6. Občinske skupščine naj v sodelova- 
nju s kmetijskimi organizacijami, kmetij- 
skimi zemljiškimi skupnostmi in organi- 
zacijami združenega dela na področju 
agroživilstva poskrbijo, da bodo piani je- 
senske in spomladanske setve s podrob- 
no opredeljenimi obveznostmi sprejeti 
vsako leto pravočasno. 

7. Občinske skupščine naj analizirajo 
organiziranost, kadrovsko zasedbo in 
delovanje kmetijskih zemljiških skupno- 
sti, upravnih in inšpekcijskih služb s po- 
dročja zemljiške politike in tržne inšpek- 
cije ter sprejmejo ustrezne ukrepe za 
izboljšanje njihovega dela. 

8. Organizacije združenega dela na po- 
dročju kmetijstva naj ob sodelovanju ra- 
ziskovalnih in vzgojno-izobraževalnih or- 
ganizacij pravočasno pripravijo skupne 
strokovne podlage in programe pospeše- 
vanja kmetijstva, programe proizvodnje 
in izvoza, modele za oblikovanje dohod- 
kovnih odnosov v živinoreji in predelavi 
ter osnove za sklepanje samoupravnih 
sporazumov in pogodb. Pri tem naj izha- 
jajo iz izhodišča, da le tisti programi, ki 
istočasno z materialnim razvojem opre- 
deljujejo tudi družbenoekonomske 

odnose, lahko predstavljajo spodbudno 
podlago za združevanje kmetov in za šir- 
šo povezanost agroživilstva kot celote. 
Pri tem naj posebej opredelijo tudi tak 
način vključevanja kmetov v prostorsko- 
ureditvene operacije, ki bo zagotovil ob- 
navljanje in povečevanje vloženih druž- 
benih sredstev. 

9. Poslovne banke naj v okviru svojih 
letnih pianov zagotovijo potrebna sred- 
stva za planirane naložbe v kmetijsko 
proizvodnjo doma in v drugih republikah 
ter pokrajinah ter sredstva za naročeno 
proizvodnjo in odkup kmetijskih pridel- 
kov. Pri tem naj dosledno upoštevajo 
sprejete prioritete naložb v kmetijstvu. 

10. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj do septembra 1982 prouči pobude za 
spremembe in dopolnitve zakonov s po- 
dročja kmetijstva in o tem poroča Skup- 
ščini SR Slovenije. Pri tem naj se posebej 
opredeli do vprašanj na področju zemlji- 
ške politike in združevanja kmetov. V tem 
okviru naj posveti posebno pozornost: 

- ukrepom za preprečevanje oziroma 
zmanjševanje delitve kmetijskih zemljišč 
na podlagi prometa, darilnih pogodb in 
dedovanja, zlasti glede zemljišč zaščite- 
nih kmetij; 

- ukrepom za odpravo nepotrebnih 
upravnih in drugih postopkov pri izvaja- 
nju melioracij in komasacij ob hkratnem 
zagotavljanju zakonitosti; 

- obveznostim, ki jih imajo glede kme- 
tijske tržne proizvodnje in obdelave kme- 
tijskih zemljišč z osebnim delom občani s 
statusom kmeta; 

- ukrepom v zvezi z neobdelanimi ali 
slabo obdelanimi kmetijskimi zemljišči; 

- prehodu presežka kmetijskih zem- 
ljišč in gozda nad zemljiškim maksimu- 
mom v družbeno lastnino; 

- zagotovitvi družbenega interesa za 
ohranitev in varstvo kmetijskih zemljišč, 
kjer niso sprejeti prostorski deli družbe- 
nih planov in ni zagotovljeno zakonito 
varstvo kmetijskih zemljišč; pri tem naj 
se prouči možnost ukrepanja republiških 
organov; 

- uveljavljanju pravic in odgovornosti 
združenih kmetov za izvajanje s samou- 
pravnim sporazumom ali pogodbo spre- 
jetih obveznosti in obveznosti pri uporabi 
družbenih sredstev; 

- preživninskemu varstvu kmetov s po- 
sebnim ozirom na obveznosti dedičev; 

- ureditvi in organiziranosti hranilno- 
kreditne službe ter ureditvi nadomestila 
dela obresti pri kreditih iz sredstev hra- 
nilno-kreditnih služb. 

11. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj pri pripravi zakonov s področja po- 
kojninsko-invalidskega zavarovanja za- 
gotovi, da bo združenim kmetom v odvi- 
snosti od njihovega minulega in sedanje- 
ga delovnega prispevka v organizacijah 
združenih kmetov, zagotovljena v osnovi 
enaka socialna varnost kot delavcem teh 
organizacij oziroma v celotnem združe- 
nem delu, in sicer prek njihove vključitve 
v enoten sistem tega zavarovanja. Pri tem 
naj prouči tudi možnost, da bodo vsi 
kmetje, tudi tisti, ki so pokojninsko in 
invalidsko zavarovani v združenem delu, 
na podlagi medsebojne solidarnosti v 
skladu z ustvarjenim dohodkom enako- 
merno obremenjeni s prispevki za zago- 
tavljanje socialne varnosti kmetov. 
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12. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj pri pripravi predloga zakona o davkih 
občanov pri obdavčevanju dohodkov od 
kmetijske dejavnosti upošteva nujnost 
postopnega prehoda na obdavčevanje 
dohodka od kmetijstva v odvisnosti od 
dejansko ustvarjenega dohodka. Predla- 
gana ureditev naj se začne uveljavljati za 
tiste kmetijske proizvajalce, ki ne obdelu- 
jejo zemlje (kmetijska industrijska proiz- 
vodnja), kasneje pa naj se uveljavi posto- 
poma za vse kmetijske proizvajalce. V 
tem smislu je potrebno čimprej spreme- 
niti metodologijo za ugotavljanje dohod- 
ka od obdelovalne zemlje ter jo prilago- 
diti tako, da bo mogoče ustvarjeni doho- 
dek ugotavljati skladno z delovnim pri- 
spevkom, dejanskimi proizvodnimi mož- 

nostmi in ekonomskimi gibanji. 
Vse to bo zagotovilo, da bo davčna 

politika spodbujala k večji proizvodnji in 
usmerjala k združevanju in upoštevanju 
sprejetih obveznosti glede usmerjene 
kmetijske proizvodnje. 

13. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj na podlagi predpisov o intervencijah 
v kmetijstvu za obdobje 1982-1985 sprej- 
me takšne ukrepe, ki bodo usmerjali 
kmetijske proizvajalce k stabilni, usmer- 
jeni in družbeno potrebni kmetijski proiz- 
vodnji, ki bo pravočasno naročena in 
izročena ob dogovorjenih pogojih porab- 
nikom. 

14. Pristojni organi v republiki ih sa- 
moupravne organizacije in skupnosti naj 
pravočasno zagotovijo, da bo za družbe- 

no usmerjeno naročeno kmetijsko proiz- 
vodnjo na razpolago dovolj reprodukcij- 
skih materialov. Hkrati je potrebno v ok- 
viru Samoupravne interesne skupnosti 
za ekonomske odnose s tujino skrbeti za 
devizna sredstva, če jih ne bo mogoče 
zagotoviti s povečanjem izvoza kmetij- 
skih pridelkov. 

15. Republiški komite za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano naj svojo usmer- 
jevalno-strokovno in nadzorno funkcijo 
glede izvajanja kmetijske politike v obči- 
nah in kmetijskih organizacijah izvaja ce- 
lovito in kontinuirano. 

16. Republiški komite za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano naj izda ustrezno 
navodilo za izdelavo agrokart. 

POROČILO 
Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj in Odbora za finance Zbora 
občin Skupščine SR Slovenije k predlogu stališč za spremembo in dopolnjevanje 
planskih aktov v SR Sloveniji za obdobje 1981-1985 

Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj in Odbor 
za finance Zbora občin sta na skupni seji dne 17. marca 1982 
obravnavala predlog stališč za spremembo in dopolnjevanje 
planskih aktov v SR Sloveniji za obdobje 1981-1985, sezna- 
njena pa sta bila tudi z analizo spremenjenih pogojev in 
okvirov za dopolnjevanje srednjeročnih planskih aktov v SR 
Sloveniji za obdobje 1981-1985 in s sklepi Zbora republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ o osnovnih smereh sprememb in 
dopolnitev družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1981 do 
1985. leta. 

Odbora sta v načelu predlog stališč podprla, menila pa sta, 
da bi bilo potrebno zlasti v drugem delu konkretneje oprede- 
liti naloge, njihove nosilce in roke Poudarila sta tudi, da 
spremembe planskih aktov sicer narekujejo nekatere nove 
okoliščine in spremenjeni pogoji gospodarjenja, da pa je 
eden ob bistvenih razlogov tudi dejstvo, da smo sprejeli 
nerealne planske akte. Odbora sta na vprašanje realnosti 
planiranja že opozarjala, saj je bila večina ocen o pričakova- 
nih zaostritvah pogojev gospodarjenja, ki so sedaj navedena v 
analizi, znana že ob sprejemanju srednjeročnih planov. Zato 
je v vseh aktivnostih v zvezi s spremembami planskih aktov 
potrebno izhajati iz realnih okvirov in možnosti pri skupnih 
naporih za povečevanje dohodka, da se sedanja situacija ne 
bi ponovila in da ne bi bilo potrebno zaradi tega planskih 
aktov ponovno spreminjati. 

Prav tako je v vseh aktivnostih nosilcev družbenega planira- 
nja potrebno zagotoviti, da ne bodo prevladovali tehnični in 
proceduralni vidiki spreminjanja planov, temveč da bodo te 
aktivnosti usmerjene predvsem v operacionalizacijo planskih 
nalog in ciljev in tudi v izvajanje letošnje resolucije. V teh 
okvirih pa je potrebno tudi vsestransko oceniti spremenjene 
pogoje gospodarjenja in planske naloge uskladiti z realnimi 
dohodkovnimi možnostmi združenega dela. Na to vprašanje 
sta odbora opozorila predvsem zaradi tega, ker so sedanje 
aktivnosti v nekaterih občinah usmerjene predvsem v po- 
stopke planiranja, ne pa v vsebino v planih opredeljenih 
nalog. Takšen aktiven odnos pa tudi narekuje, da nosilci 
planiraja odgovorno prevzamejo obveznosti za izpolnjevanje 
s planskimi akti določenih nalog. 

V zvezi s posameznimi usmeritvami in nadaljnjimi aktiv- 
nostmi pa sta odbora menila: 

- da je potrebno vse bolj prisotne težnje po administrativ- 
nem urejanju preprečiti s samoupravnim razreševanjem raz- 
vojnih vprašanj in z doslednim uveljavljanjem odgovornosti 
delavcev za gospodarjenje z dohodkom in s sredstvi družbene 
reprodukcije; dohodkovno povezovanje na enotnem jugoslo- 
vanskem trgu mora postati osnova za uresničevanje skupaj 
dogovorjenih ciljev razvoja; 

- da je potrebno oceniti, ali kriteriji prestrukturiranja zago- 
tavljajo uresničitev zahtevnih nalog, zlasti glede usmerjanja 
združenega dela v izvoz na konvertibilna območja; to nalogo 
morajo opraviti udeleženci dogovora o temeljih družbenega 

plana SR Slovenije; s tem v zvezi pa sta odbora ponovila, da je 
potrebno oceniti učinke vseh pospeševalnih ukrepov za pove- 
čanje izvoza in da je potrebno jasno opredeliti, na katerih 
področjih gospodarjenja ima slovensko združeno delo na- 
ravne prednosti, saj dosedanja praksa »izvoz za vsako ceno« 
ni in ne more dati želenih rezultatov; 

- da so predložene usmeritve glede investiranja preveč 
podrejene že znanim investicijskim odločitvam in da ni dovolj 
upoštevana možnost modernizacije proizvodnje in odprava 
ozkih grl z manjšimi vlaganji, ki pa lahko v kratkem času dajo 
ugodne rezultate; ob tem sta tudi poudarila, da je potrebno 
aktivnosti usmeriti v povečanje produktivnosti dela, večjo 
izkoriščenost zmogljivosti, tehnološko organiziranost, ipd. 
Zožene materialne možnosti in nujnost večjega izvoza pa 
narekuje ponovno širšo družbeno presojo vseh sprejetih in 
predvidenih investicijskih odločitev in odložitev tistih,' ki jih 
realno ne bo mogoče izvesti; 

- pripraviti je potrebno spremenjene materialne bilance, še 
posebej na področju proizvodnje in predelave hrane; nasploh 
pa sta odbora glede kmetijstva menila, da so usmeritve na tem 
področju v stališčih premalo konkretne, zlasti glede izvajanja 
programov, za katere so sredstva že zagotovljena z interven- 
cijskimi zakoni; na tem področju se še vedno srečujemo s 
problemi glede cen, izgub, neurejenih odnosov v reproverigi, 
ipd.; prav tako je potrebno pripraviti novo splošno bilanco 
sredstev kot osnovo za samoupravno usmerjanje akumulacije 
združenega dela; 

- da je potrebno tudi v okviru federacije zagotoviti skla- 
dnost gibanja splošne porabe z realnimi materialnimi mož- 
nostmi; glede skupne porabe v Sloveniji pa morajo zlasti zbori 
uporabnikov v skupščinah SIS družbenih dejavnosti vztrajati, 
da se ob sedanjem obsegu sredstev ob večji odgovornosti 
izvajalcev izboljša kvaliteta in obseg storitev ter racionalna 
poraba sredstev, da bi kljub zoženim možnostim ne prizadeli 
dosežene ravni družbenega standarda; preprečiti je potrebno 
tudi širjenje pravic, na kar sta odbora že opozorila; racional- 
nost je potrebno doseči tudi glede obsega administrativnih 

/ opravil in števila potrebnih delavcev; v zvezi z nalogami SIS 
materialne proizvodnje pa sta odbora poudarila da je po- 
trebno upoštevati stališča Skupščine SR Slovenije, ki jih je 
sprejela ob obravnavi poročil o aktivnostih teh skupnosti pri 
samoupravnem sporazumevanju; 

- da v stališčih niso opredeljene usmeritve glede odpravlja- 
nja vzrokov izgub, saj velike izgube v nekaterih TOZD, ki 
presegajo razpoložljiva sredstva akumulacije, lahko ogrozijo 
uresničitev razvojnih nalog. 

Ob zaključku sta odbora menila, da naj bi predlagatelj 
ocenil možnost za konkretizacijo drugega dela stališč ozi- 
roma, da naj zbor s posebnim sklepom priporoči vsem nosil- 
cev planiranja, da v svojih aktivnostih upoštevajo stališča in 
predloge odborov, razvidnih iz tega poročila. 
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SKLEPA 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
predloga stališč za spremembo in dopolnjevanje planskih aktov v SR Sloveniji za 
obdobje 1981-1985 

Zbor združenega dela 

Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je na svoji 75. seji, dne 31. 
marca 1982 obravnaval predlog stališč 
za spremembo in dopolnjevanje plan- 
skih aktov v SR Sloveniji za obdobje 

Zbor občin  
Zbor občin Skupščine SR Slovenije je 

na 71. seji dne 31. 3. 1982 obravnaval 
predlog stališč za spremembo in dopol- 
njevanje planskih aktov v SR Sloveniji 
za obdobje 1981-1985 in na podlagi 255. 

Zbor občin 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je 
na 71. seji dne 31. 3. 1982 obravnaval 
predlog stališč za spremembo in dopol- 
njevanje planskih aktov v SR Sloveniji 

1981-1985 in na podlagi 255. člena po- 
slovnika Skupščine SR Slovenije sprejel 
naslednji 

sklep 
Zbor združenega dela Skupščine SR 

člena poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije sprejel naslednji 

sklep 
Nosilci planiranja naj v postopkih do- 

za obdobje 1981-1985 in na podlagi raz- 
prave delegatov na seji zbora sprejel še 
naslednji 

sklep 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj 

v aktivnostih za spremembo in dopolnje- 

Slovenije nalaga Izvršnemu svetu Skup- 
ščine SR Slovenije in vsem nosilcem pla- 
niranja, da v svojih nadaljnjih aktivnostih 
za spremembo planskih aktov upošteva- 
jo tudi stališča in predloge delovnih teles 
skupščine in zbora in delegatov v razpra- 
vi na seji zbora. 

polnjevanja in spreminjanja planskih ak- 
tov, poleg sprejetih stališč, upoštevajo 
tudi stališča in predloge odbora za druž- 
benoekonomske odnose in razvoj in od- 
bora za finance Zbora občin, razvidnih iz 
njihovega poročila k predlogu stališč. 

vanje planskih aktov v samoupravnih or- 
ganizacijah in skupnostih v SR Sloveniji 
skrbi za enotno in operativno vodenje teh 
aktivnosti ter zagotavlja ustrezno koordi- 
nacijo, ki bo omogočala enoten in uskla- 
jen pristop pri uresničevanju teh obvez- 
nosti. 

Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
uresničevanja sklepov, stališč in priporočil Skupščine SR Slovenije o nadaljnjem 
razvoju krajevnih skupnosti 

Zbor združenega dela 

Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je na 75. seji dne 31. marca 
1982 obravnaval uresničevanje skle- 
pov, stališč in priporočil Skupščine SR 
Slovenije o nadaljnjem razvoju krajev- 
nih skupnosti in na podlagi 255. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije 
sprejel naslednji 

sklep 
1. Zbor združenega dela Skupščine 

SR Slovenije sprejema oceno o uresniče- 
vanju sklepov, stališč in priporočil Skup- 
ščine SR Slovenije o nadaljnjem razvoju 
krajevnih skupnosti. 

2. Ocena in ugotovitve delovnih teles 
skupščine naj služijo kot osnova za na- 
daljnjo razpravo v krajevnih skupnostih, 
temeljnih organizacijah združenega dela, 
družbenopolitičnih organizacijah in v ob- 
činah. 

3. Na podlagi ocene in ugotovitev iz 
razprave naj se pripravi osnutek stališč in 
sklepov za nadaljnje utrjevanje samou- 
pravnih odnosov v krajevnih skupnostih 
ter krepitev institucionalnih oblik samou- 
pravnega odločanja delovnih ljudi in ob- 
čanov v krajevnih skupnostih. 

4. Zbor priporoča občinskim skupšči- 
nam, da po razpravi v krajevnih skupno- 
stih ocenijo, kako se je krajevna skup- 
nost uveljavila v komunalnem sistemu 
kot samourpavna osnova političnega si- 
stema. 

Zbor občin 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je 
na 71. seji dne 31. marca 1982 obravna- 
val oceno o uresničevanju sklepov, sta- 
lišč in priporočil Skupščine SR Slovenije 
o nadaljnjem razvoju krajevnih skupno- 
sti in na podlagi 2. odstavka 248. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije 
sprejel naslednji 

sklep 
1. Zbor občin sprejema oceno o ure- 

sničevanju sklepov, stališč in priporočil 
Skupščine SR Slovenije o nadaljnjem 
razvoju krajevnih skupnosti, ki jo je zbo- 
ru predložil odbor za družbenopolitični 
in komunalni sistem Zbora občin. 

2. Ocene in ugotovitve delovnih teles 
skupščine, Republiške konference SZDL 
Slovenije in iz razprave na seji zbora, naj 
služijo kot osnova za nadaljnjo razpravo 
v krajevnih skupnostih, temeljnih organi- 
zacijah združenega dela, družbenopoli- 
tičnih organizaciiah in v občinskih skup- 
ščinah, ki jo bo organizirala Republiška 
konferenca SZDL Slovenije. 

3. Na podlagi ocene in ugotovitev iz 
razprave naj odbor za družbenopolitični 
in komunalni sistem Zbora občin pripravi 
osnutek stališč in sklepov za nadaljnje 
utrjevanje samoupravnih odnosov v kra- 
jevnih skupnostih ter krepitev institucio- 
nalnih oblik samoupravnega odločanja 
delovnih ljudi in občanov v krajevnih 
skupnostih. 

4. Zbor priporoča občinskim skupšči- 
nam, da po razpravi v krajevnih skupno- 
stih ocenijo, kako se je krajevna skup- 
nost uveljavila v komunalnem sistemu 
kot samoupravna osnova političnega si- 
stema. 
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SKLEP 
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga zakona o 
razširjeni reprodukciji in minulem delu 

Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je na svoji 75. seji dne 31. 
marca 1982 ob obravnavi predloga za- 
kona o razširjeni reprodukciji in minu- 
lem delu na podlagi 255. člena poslovni- 
ka Skupščine SR Slovenije sprejel na- 
slednji 

sklep 
1. Predlog zakona o razširjeni repro- 

dukciji in minulem delu opredeljuje med- 
sebojne družbenoekonomske odnose na 
področju razširjene reprodukcije na sa- 
moupravnih osnovah s tem, da določa 
sistem teh odnosov, vključno z odgovor- 
nostjo za investicijske odločitve. Predlog 

zakona, izhajajoč iz združevanja dela in 
sredstev, podrobneje razčlenjuje pravice, 
obveznosti in odgovornosti delavcev v 
temeljnih organizacijah združenega dela 
pri skupnem gospodarjenju s sredstvi za 
razširjeno reprodukcijo. S sprejemom te- 
ga zakona se zaokrožuje pravni sistem 
na področju gospodarjenja delavcev na 
družbenolastninskih podlagah, tako gle- 
de gospodarjenja z dohodkom, kakor tu- 
di z družbenimi sredstvi za razvoj. Zaradi 
navedenih načelnih izhodišč, ne glede na 
nekatere nedorečenosti v predlogu zako- 
na, zbor podpira predlog zakona. 

2. Zbor ugotavlja, da je treba pri konč- 
nem oblikovanju predloga zakona upo- 
števati splošne pripombe, ki so bile dane 
v zborih in delovnih telesih Skupščine SR 

Slovenije in zborov, v Izvršnem svetu 
Skupščine SR Slovenije ter v Zvezi sindi- 
katov Slovenije. 

Delegati v Zveznem zboru Skupščine 
SFR Jugoslavije pa naj pri oblikovanju 
amandmajev k predlogu zakona, upošte- 
vaje javno razpravo o osnutku zakona in 
razprave o predlogu zakona v SR Slove- 
niji, proučijo predlagane amandmaje in 
pripombe k zakonu in uveljavljajo zlasti 
amandmaje Komisije Skupščine SR Slo- 
venije za spremljanje izvajanja zakona o 
združenem delu k 12. in 18. členu, 
amandmaja Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije k 49. in 56. členu in amand- 
ma Zakonodajno-pravne komisije Skup- 
ščine SR Slovenije k 52. členu predloga 
zakona. 

SKLEP 
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila o delu 
Službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji za leto 1981 

Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je na svoji 75. seji dne 31. 
marca 1982 ob obravnavi poročila o de- 
lu Službe družbenega knjigovodstva v 
SR Sloveniji za leto 1981 na podlagi 255. 
člena poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije sprejel naslednji 

sklep 
1. Zbor združenega dela Skupščine SR 

Slovenije sprejema na znanje letno poro- 
čilo o delu Službe družbenega knjigo- 
vodstva v SR Sloveniji za leto 1981 in 
poročilo Službe družbenega knjigovod- 
stva in Republiškega komiteja za informi- 
ranje o predlogih za racionalizacijo in 
preureditev informacijskega sistema 
Službe družbenega knjigovodstva v SR 
Sloveniji. 

2. Služba družbenega knjigovodstva 
naj v prihodnje intenzivno in kontinuira- 
no sodeluje v postopku priprav zakonov 
in izvedbenih predpisov ter se sproti 
vključuje v program dela Skupščine SR 
Slovenije. 

3. Zbor ugotavlja, da poročilo o predlo- 
gih za racionalizacijo in preureditev in- 
formacijskega sistema Službe družbene- 
ga knjigovodstva v SR Sloveniji ustrezno 
pristopa k realizaciji sklepa zbora z dne 
28. julija 1981 glede na to, da so posa- 
mezna problemska področja za raciona- 

lizacijo, zbiranje in obdelavo podatkov 
vezana na spremembo zakonov in pod- 
zakonskih predpisov in na oblikovanje 
ustreznega informacijskega sistema 
Službe družbenega knjigovodstva, Naro- 
dne banke Slovenije in Zavoda SR Slove- 
nije za statistiko. 

4. Zbor podpira konkretne izvedbene 
projekte službe in predlagane spremem- 
be glede racionalizacije in preureditve 
informacijskega sistema Službe družbe- 
nega knjigovodstva v SR Sloveniji. Ob 
tem pa poudarja, da je treba skozi meha- 
nizem družbenega sistema informiranja 
zagotoviti večji družbeni vpliv dajalcev in 
uporabnikov podatkov, da se prek skup- 
nih osnov, enotnih evidenc in enotne me- 
todologije, odpravijo odvečna zbiranja in 
obdelave podatkov in tako doseže zno- 
traj informacijskih sistemov racionalno 
in učinkovito povezovanje in izmenjavo 
podatkov, kar je tudi eden izmed pogojev 
za nadaljnji razvoj družbenoekonomskih 
odnosov pri odločanju na vseh ravneh: 

5. Služba družbenega knjigovodstva 
SR Slovenije naj skupaj z Narodno banko 
Slovenije in Zavodom SR Slovenije za 
statistiko zagotovi stalno analitično 
proučevanje in usklajevanje zahtev po 
podatkih in evidencah, ki so pomembni 
za vso državo, zlasti pa omogoči učinko- 
vito preverjanje in uveljavljanje konkret- 

nih predlogov za odpravo odvečnih po- 
datkov in evidenc, ki obremenjujejo da- 
jalce podatkov. 

6. Zbor poziva delegate iz SR Slovenije 
v Zveznem zboru in delegate skupščine 
SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ, da se na osnovi predlo- 
gov in pobud, ki izhajajo iz letnega poro- 
čila službe družbenega knjigovodstva v 
SR Sloveniji za leto 1981, poročila o 
predlogih za racionalizacijo in preuredi- 
tev informacijskga sistema Službe druž- 
benega knjigovodstva v SR Sloveniji in 
razprave delegatov na seji zbora, zavze- 
majo v Skupščini SFR Jugoslavije za 
ustrezno spreminjanje zveznih predpisov 
na tem področju in o tem obveščajo Od- 
bor za finance Zbora združenega dela 
Skupščine SR Slovenije. 

7. Zbor podpira ugotovitve in predloge 
Odobora za finance Zbora združenega 
dela, stališča Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije in predloge delegatov na 
seji zbora ter predlaga Službi družbene- 
ga knjigovodstva v SR Sloveniji in Izvrš- 
nemu svetu Skupščine SR Slovenije, da 
jih upoštevata pri nadaljnjem delu v zvezi 
z racionalizacijo podatkov. Služba druž- 
benega knjigovodstva v SR Sloveniji naj 
o tem poroča Zboru združenega dela 
Skupščine SR Slovenije v septembru 
1982. 

INFORMACIJA 
o pregledu dela Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije v obdobju 
1978-1982 in o nekaterih temeljnih vprašanjih uresničevanja zakonodajne politike 
republike 

V mandatnem obdobju 1978 - 1982je Skupščina SR Slove- ter pogojev in odnosov te menjave, na samoupravno organizi- 
nije opravila obsežno delo, ki je bilo usmerjeno predvsem na ranje in na druga temeljna vprašanja na najpomembnejših 
normativno urejanje skupnih osnov svobodne menjave dela področjih družbenih dejavnosti in materialne proizvodnje po- 
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sebnega družbenega pomena. V tem času je skupščina tudi 
sprejela vrsto zakonov, ki se nanašajo na druga pomembna 
področja uresničevanja z ustavo in z zakonom o združenem 
delu določenega sistema: na sistem družbenega planiranja, 
na sistem državne uprave, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
ter na republiške upravne organe, na usmerjeno izobraževa- 
nje, osnovno šolstvo ter vzgojo in varstvo predšolskih otrok, 
na temeljna vprašanja s področja kmetijstva vključno z zdru- 
ževanjem kmetov, na samostojno osebno delo (obrt, samo- 
stojni kulturni delavci) in njegovo vključevanje v združeno 
delo, kar velja tudi za založništvo in pravno pomoč, na de- 
lovna razmerja, na družbeno kontrolo cen, na razlastitev in 
prisilni prenos nepremičnin v družbeni lastnini, na urejanje 
kompenzacij v republiki ter na številna druga področja ozi- 
roma vprašanja normativnega urejanja odnosov oziroma uve- 
ljavljanja skupščine kot organa samoupravljanja. Tolikšno 
obsežnost normativnega urejanja v skupščini je terjala pred- 
vsem potreba po zaokrožitvi in dopolnitvi družbenoekonom- 
skega in političnega sistema na ustavnih temeljih. Čeprav ne 
obsežna, a vendar vsebinsko ter pravno-sistemsko zahtevna, 
je bila tudi intervencijska zakonodaja v zvezi z zagotavljanjem 
uresničevanja nujnih planskih ciljev, zlasti v zvezi z razmerji 
uresničevanja srednjeročnega družbenega plana SR Slove- 
nije 1981-1985. 

Dokaj obsežno delo je terjalo tudi vključevanje v zakono- 
dajne postopke obeh zborov zvezne skupščine, zlasti v Zboru 
republik in pokrajin ob sprejemanju zakonov, ki jih ta zbor 
zvezne skupščine sprejema na podlagi soglasja skupščin re- 
publik in avtonomnih pokrajin. 

Obsežnost in zahtevnost dela zborov Skupščine SR Slove- 
nije je1 seveda zahtevala tudi obsežno in zahtevno delo y 
Zakonodajno-pravni komisiji. Komisija je imela do 31. 3. 1982 
skupno 89 sej, na katerih je v različnih fazah obravnave 
razpravljala o 717 republiških predpisih in splošnih aktih, o 
269 zveznih predpisih in splošnih aktih, pretežno tistih, o 
katerih odloča samostojno Zbor republik in pokrajin Skup- 
ščine SFRJ in sklepala, sprejemala mnenja oziroma stališča 
tudi o 57 drugih zadevah. 

Delo in odločanje v Zakonodajno-pravni komisiji Skupščine 
SR Slovenije, kot tudi v drugih delovnih telesih zborov in 
Skupščine SR Slovenije, v kolikor se je nanašalo na vprašanja 
pravnega sistema, je temeljilo na resoluciji o zakonodajni 
politiki republike (Uradni list SRS, št. 16/77) ter na sklepih in 
stališčih, ki jih je sprejela Skupščina SR Slovenije v januarju 
1980 za uresničevanje te resolucije. V skladu z resolucijo o 
zakonodajni politiki republike ter s sklepi in stališči za njeno 
uresničevanje, je Zakonodajno-pravna komisija posvečala 
posebno pozornost trem ključnim področjem: razmerju med 
zakonskim normiranjem ter urejanjem samoupravnih odno- 
sov s samoupravnimi splošnimi akti in s samoupravnim odlo- 
čanjem delavcev in delovnih ljudi v njihovih samoupravnih 
organizacijah in skupnostih, vprašanju ustreznosti zakon- 
skega urejanja glede pravic, dolžnosti in odgovornosti repu- 
blike na eni strani ter občin in posebnih družbenopolitičnih 
skupnosti na drugi strani ter vprašanju odnosa med zakon- 
skim urejanjem in med urejanjem z izvršilnimi oziroma podza- 
konskimi akti Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ter 
republiških upravnih organov. 

Iz dela Zakonodajno-pravne komisije izhajajo predvsem 
naslednji zaključki, ocene in ugotovitve o uresničevanju reso- 
lucije o zakonodajni politiki republike na teh treh temeljnih 
področjih: 

1. Razmerje med zakonskim normiranjem in 
samoupravnim urejanjem oziroma odločanjem 

Tudi za obdobje, na katerega se informacija nanaša, je 
značilna naraščajoča obsežnost samoupravnega prava. 
Lahko namreč ugotovimo, da je razvoj tega prava, skupaj s 
pretežno izvršenim procesom usklajevanja zakonodaje z 
ustavo oziroma s sprejemanjem temeljnih sistemskih zako- 
nov, poglavitna značilnost razvoja našega pravnega sistema 
tudi v času preteklega mandatnega obdobja. Na vseh ravneh 
družbene organiziranosti, predvsem na posameznih področ- 
jih družbenoekonomskih odnosov v združenem delu oziroma 
v svobodni menjavi dela, so mnogi pomembni odnosi urejeni 
z družbenimi dogovori, s samoupravnimi sporazumi in z dru- 
gimi samoupravnimi splošnimi akti. Takšno ekstenzivno širje- 

nje samoupravnega urejanja pa ni vselej spremljala tudi nje- 
gova vsebinska ustreznost v smislu njegove skladnosti s te- 
meljnimi sistemskimi, zlasti družbenoekonomskimi opredeli- 
tvami in družbeno-lastninskimi temelji. Upoštevati je tudi 
treba, da so številni samoupravni splošni akti sprejeti na 
podlagi obveznosti, določenimi z zakonskimi normami. Ker 
gre za dolgoročni proces podružbljanja pravnega urejanja, 
najbrž ni dvoma, da je tudi v bodoče potrebno zagotavljati 
usmerjevalno vlogo skupščin družbenopolitičnih skupnosti v 
razvoju samoupravnega prava, kar pomeni, da je potrebno na 
sedanji ravni našega družbenega razvoja tudi prek zakon- 
skega urejanja pospeševati in odpirati nova pota samouprav- 
nemu urejanju in odločanju, predvsem glede tistih odnosov, 
ki so doslej bili v celoti ali pretežno predmet zakonskega 
normiranja. Vendar je potrebno ugotoviti, da niso bile vselej 
oziroma dovolj skrbno ocenjene družbene možnosti za to, da 
se posamezni odnosi, namesto z zakonskimi normami, ure- 
jajo po samoupravni poti. V primerih, ko je zakonska norma 
usmerjala oziroma navajala na samoupravno urejanje družbe- 
nih odnosov, se zakonske norme tudi niso vselej omejevale le 
na napotilno vsebino. Pri tem je potrebno opozoriti zlasti na 
odnos zakon - samoupravno urejanje pri vzpostavljanju med- 
sebojnih odnosov v združenem delu na podlagi družbene 
lastnine sredstev za proizvodnjo, pri čemer naj bi se zakonske 
norme omejevale le na določanje načel in na urejanje sploš- 
nih pogojev za to, da delavci kot subjekti odločanja neposre- 
dno s planskimi akti aH drugače samoupravno urejajo te 
odnose. Čeprav je, zlasti s sistemskimi zakoni s področja 
družbenih /dejavnosti in materialne proizvodnje posebnega 
družbenega pomena, zakonska ureditev pomembno napredo- 
vala v širjenju prostora za samoupravno urejanje in odločanje, 
torej lahko ugotovimo, da se ni vedno in dosledno izvajala 
usmeritev, da se, ko je to družbeno in pravno-sistemsko 
možno, širi prostor samoupravnemu urejanju. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je v 
posameznih fazah obravnave zakonov posvečala še posebno 
skrb vprašanju razmejitve urejanja družbenih odnosov z za- 
konskim normiranjem oziroma urejanja teh odnosov na sa- 
moupraven način, s samoupravnimi sporazumi, družbenimi 
dogovori in z drugimi samoupravnimi splošnimi akti. Ta skrb 
je bila še posebej izražena ob obravnavi zakonov, ki urejajo 
svobodno menjavo dela na področju družbenih dejavnosti in 
zakonov, ki urejajo razmerja v samoupravnih interesnih skup- 
nostih na področju materialne proizvodnje posebnega druž- 
benega pomena. Komisija je bila ob tem mnenja, da je treba, 
ob upoštevanju narave družbenoekonomskih odnosov na po- 
sameznem področju, z zakonskim normiranjem urejati le te- 
meljna vprašanja teh odnosov oziroma tista materialno- 
pravna razmerja, ki so temeljnega pomena za vse delovne 
ljudi in občane, nadalje načela samoupravne organiziranosti 
in le najnujnejše obvezne oblike samoupravnega organizira- 
nja, ostalo pa naj delavci, delovni ljudje in občani sami urejajo 
v samoupravnih organizacijah in skupnostih. Zakoni naj torej 
na področjih, ki jih urejajo, opredelijo le ustrezne podlage za 
samoupravno urejanje pravic in obveznosti in družbenoeko- 
nomskih odnosov na načelih svobodne menjave dela. Ta 
pristop, po mnenju komisije, ustreza ustavnim izhodiščem, 
kar pri interpretaciji zakonov pomeni, da je vse tisto, česar 
zakon ne predpisuje, predmet samoupravnega urejanja v 
skladu z ustavnimi načeli in določbami. 

V sklopu teh vprašanj zaslužijo posebno pozornost zakoni, 
s katerimi so zbori Skupščine SR Slovenije na intervencijski 
način zagotavljali najpomembnejše interese družbenega raz- 
voja v republiki pri združevanju sredstev za potrebe družbene 
reprodukcije. Zakonodajno-pravna komisija je pri tem podpi- 
rala tista stališča, ki izhajajo iz načel, da je združevanje 
sredstev na ustavnih osnovah mogoče bodisi na podlagi 25. 
oziroma 89. člena ustave SR Slovenije, ob pogojih, ki so tam 
predpisani, pa tudi, da je v skladu z ustavo mogoče obvezno 
združevanje sredstev na podlagi prispevka samoupravnim 
interesnim skupnostim, ki opravljajo zadeve ali dejavnost 
posebnega družbenega pomena, vendar samo iz dohodka 
organizacij združenega dela oziroma osebnega dohodka de- 
lovnih ljudi in občanov. Skupščine ustreznih družbenopolitič- 
nih skupnosti sicer lahko na podlagi 71. člena ustave SR 
Slovenije nekatera od teh vprašanj tudi začasno uredijo, če v 
samoupravni interesni skupnosti, ki opravlja določene dejav- 
nosti oziroma zadeve posebnega družbenega pomena, ni bila 
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dosežena usklajena odločitev, pa je začasna ureditev nujna 
zaradi bistvenih vprašanj delovanja te samoupravne interesne 
skupnosti, vendar gre v tem primeru lahko le za kratkotrajno 
ureditev posameznega vprašanja, ki pa mora kljub temu te- 
meljiti na odnosih oziroma načelih svobodne menjave dela. 

Komisija je podpirala rešitve in predloge, ki so težili, da se 
intervencijsko zakonsko normiranje na sploh vpeljuje le zača- 
sno, da je potrebno, če je le mogoče, predhodno v celoti 
izvesti postopek sporazumevanja oziroma usklajevanja stališč 
in predlogov in da se lahko zagotovijo sredstva po intervencij- 
ski poti le v družbeno nujno potrebnem obsegu. 

Ob obravnavi vprašanj, izvirajočih iz analize o uresničeva- 
nju družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih intere- 
snih skupnostih materialne proizvodnje posebnega družbe- 
nega pomena in v zvezi z izvajanjem stališč in sklepov, ki so 
jih sprejeli zbori Skupščine SR Slovenije ob tem, je komisija 
opozorila tudi na nekatera druga, še ne v celoti usklajena 
stališča o vprašanjih -odnosov v družbeni reprodukciji. Niso 
namreč še v celoti razčiščena vprašanja v zvezi z zakonskim 
urejanjem družbenoekonomskega položaja delavcev v prime- 
rih, ko zakon v skladu z ustavo intervencijsko ureja obvezno 
združevanje sredstev družbene reprodukcije, ker temeljni 
planski aH drugi samoupravni akti o združevanju teh sredstev 
niso bili sprejeti v zadostnem obsegu, da bi bili lahko uresni- 
čeni nujni planski cilji. Pravice, obveznosti in odgovornosti 
delavcev, ki samoupravno združujejo sredstva, so namreč že 
opredeljene v ustreznih samoupravnih splošnih aktih. Zato bi 
bilo, po mnenju komisije, ustrezno, da zakon v načelu izenači 
delavce, ki obvezno združujejo sredstva, s tistimi, ki samou- 
pravno združujejo ta sredstva. Eventualno bi jim le omogočil, 
da - če se tako odločijo, v skladu s tem zakonom uveljavijo 
pravico do povrnitve sredstev oziroma tudi pravico do ustrez- 
nega nadomestila za gospodarjenje s temi sredstvi, če to že ni 
določeno s samoupravnim aktom, seveda ob prevzemu 
ustreznega rizika in brez posebnih ugodnosti, o katerih so se 
sporazumeli tisti, ki samoupravno združujejo sredstva brez 
vračila oziroma nadomestila. 

Komisija je tudi uveljavljala svoje stališče, da je obvezen 
prispevek samoupravnim interesnim skupnostim možno 
predpisovati le iz osebnega dohodka delovnih ljudi in do- 
hodka TOZO, vendar, po mnenju komisije, v skladu z ustav- 
nimi temelji sporazumevanja uporabnikov in izvajalcev v sa- 
moupravnih interesnih skupnostih ne le za enostavno repro- 
dukcijo, temveč izjemoma tudi za razširjeno reprodukcijo, če 
gre za zelo pomembna planska razmerja, ki zadevajo zelo 
širok krog delovnih ljudi in občanov. Takšno stališče je komi- 
sija utemeljevala tudi s tem, da je potrebno zaradi zagotovitve 
uveljavljanja ustavne vloge občine dati delovnim ljudem in 
občanom tudi v občini na podlagi zakonskega pooblastila 
možnost, da zagotove najpomembnejša, s planom predvidena 
razmerja in razvoj, saj z občinskim predpisom ni mogoče 
določiti obveznega združevanja sredstev na podlagi 25. ozi- 
roma 89. člena ustave SR Slovenije. Na to vprašanje je komi- 
sija opozorila tudi ob obravnavi zveznega zakona o razširjeni 
reprodukciji in minulem delu. 

2. Razmerja med republiko In občinami 
Uveljavljanje ustavne vloge občine kot temeljne družbeno- 

politične skupnosti in kot samoupravne skupnosti zahteva 
dosledno spoštovanje ustavnih načel in določb o razmejitvi 
pristojnosti, pravic, dolžnosti in odgovornosti republike na 
eni strani in občin na drugi strani, po drugi strani pa tudi 
upoštevanje uveljavljanja občine kot komune, z njenimi 
ustavno opredeljenimi samoupravnimi elementi, .ki terjajo po- 
seben odnos zakonskega urejanja do posebnosti samouprav- 
nega odločanja, sporazumevanja in dogovarjanja v občini. Pri 
zakonskem urejanju to pomeni dosledno upoštevanje občine 
kot temeljne družbenopolitične skupnosti s splošno pristoj- 
nostjo, v kolikor ta pristojnost nI z ustavo izrecno določena 
kot pristojnost republike, hkrati s tem pa tudi dosledno upo- 
števanje ustavnih določb, ki opredeljujejo obseg zakonskega 
normiranja na ravni republike na posameznih področjih, upo- 
števaje pri tem, da ustava Izrecno določa, da lahko zakon na 
določenih področjih, ki jih delovni ljudje In občani samo- 
stojno urelajo v občini, ureja le temeljna načela. 

V tem pogledu lahko ugotovimo precejšen napredek v 
odnosu zakonskih aktov In norm do občine In njenih funkcij. 

Z novo zakonodajo, zlasti na področjih svobodne menjave 
dela v družbenih dejavnostih in v dejavnostih materialne pro- 
izvodnje posebnega družbenega pomena je občina, zlasti kot 
samoupravna skupnost, bistveno pridobila na pomenu, saj 
zakonske norme s teh področij uveljavljajo načelo, da naj se 
temeljna družbenoekonomska in druga samoupravna vpraša- 
nja razrešujejo na ravni občin. V vrsti primerov je Zakono- 
dajno pravna komisija, skupaj z drugimi delovnimi telesi 
Skupščine SR Slovenije in njenih zborov opozarjala na prese- 
ganje obsega zakonskega urejanja tam, kjer ustava dopušča 
samo določanje temeljnih načel z republiškim zakonom, pod- 
pirala pa je tudi predloge in pripombe, ki so v primerih, ko je 
zakonsko pooblastilo pravno-sistemsko potrebno, zagotav- 
ljali občini na podlagi ustavne možnosti za uresničevanje 
njene funkcije. 

Pri svojem delu pa je Zakonodajno-pravna komisija ugoto- 
vila, da so prepogoste norme, ki neposredno pooblaščajo 
občinske skupščine, da urejajo posamezna vprašanja - če- 
prav je stvar delovnih ljudi in občanov v občinah, da odločajo 
o tem, kateri organ občine naj po njenem statutu v skladu z 
ustavo odloča o posameznem vprašanju. V nadaljnji zakono- 
dajni dejavnosti bo vsekakor potrebno, da se tem neposre- 
dnim pooblastilom občinskim skupščinam v zakonskem nor- 
miranju izogibamo oziroma, da jih vpeljujemo v zakone le 
tam, kjer je zaradi pravno-sistemskih razlogov to nujno, ozi- 
roma tam, kjer ni dvoma, da lahko o določenih vprašanjih 
odloča samo občinska skupščina in ne tudi drugi organi 
občine oziroma občinske skupščine. 

Vendar pa, po mnenju komisije, tudi v primerih, ko zakon 
izrecno določa, da določeno področje ureja občinska skup- 
ščina s svojim predpisom, ni izključena možnost, da v okviru 
te pristojnosti občinska skupščina ureja poglavitna razmerja s 
svojim predpisom, hkrati pa v tem predpisu tudi določi, da 
lahko nekatera vprašanja izvršilne oziroma upravno-tehnične 
narave ureja njen izvršni svet oziroma pristojni občinski 
upravni organ. To pa seveda ni mogoče, če je občinska 
skupščina z zakonom, v skladu s prej navedenimi izhodišči, 
pristojna, da sprejme sama posamezno odločitev (npr., da 
daje soglasje k določenim samoupravnim splošnim aktom). V 
bodoče bo torej treba v zakonih, tam, kjer je nujno pooblastilo 
občinskim organom, da urejajo določena razmerja, vprašanja 
oziroma določena področja, dosledneje opredeliti vsebino 
zakonske norme tako, da lahko v občini ta razmerja ureja njen 
organ, ki ga kot pristojnega določa občinski statut. 

Posebno vprašanje je vprašanje pristojnosti organov po- 
sebnih družbenopolitičnih skupnosti, da normativno urejajo 
določena vprašanja. Glede na to, da lahko organi teh skupno- 
sti po ustavni ureditvi v naši republiki urejajo le zadeve, ki jih 
tem skupnostim dogovorno poverijo občine z njenega ob- 
močja, ni mogoče neposredno z republiškim zakonom prena- 
šati v pristojnost organov posebnih družbenopolitičnih skup- 
nosti zadev, ki so po svoji temeljni funkciji v pristojnosti 
občin. Vendar pa ob tem lahko tudi ugotovimo, da še ni 
proučena in zato v republiški zakonski ureditvi tudi v premaj- 
hni meri izkoriščena možnost, določena v zadnjem odstavku 
194. člena ustave SR Slovenije, da se z zakonom lahko prene- 
sejo na posebno družbenopolitično skupnost določene za- 
deve iz pristojnosti republike. 

3. Razmerje med zakonom In podzakonskimi 
akti 

Resolucija o temeljih zakonodajne politike republike je po- 
sebej opozorila na to vprašanje na podlagi ugotovitve, da smo 
v zakonodajni dejavnosti soočeni s prakso, po kateri se je 
celotno normativno področje pretežno urejalo z zakoni, izvr- 
šilni in upravni predpisi pa se uporabljali le v zelo ozkih 
okvirih. Posledica take zakonodajne usmeritve so obsežni, 
vsebinsko nedodelani zakoni, ki urejajo številne podrobnosti 
izvršilne, upravne oziroma strokovno-tehnične narave. Reso- 
lucija ter sklepi In stališča o njenem uresničevanju so zato 
poudarili, da naj se vsa strokovno-tehnična in upravno-te- 
hnična vprašanja, ki se nanašajo na izvrševanje zakonov, 
urejajo z upravnimi predpisi, ki jih v okviru ustave in zakonov 
lahko izdajajo republiški upravni organi; nekatera vprašanja v 
zvezi z Izvrševanjem zakonov In drugih aktov, ki se nanašajo 
na razčlenjevanje oziroma Izvajanje splošnih zakonskih norm 
pa naj po potrebi ureja Izvršni svet Skupščine SR Slovenije s 
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svojimi uredbami oziroma odloki na podlagi splošnega ustav- 
nega pooblastila. 

Opozoriti je tudi potrebno, da je v ustavi SR Slovenije 
določena ustavna pravica in tudi dolžnost izvršilnih in uprav- 
nih organov, da sprejemajo izvršilne oziroma upravne pred- 
pise za izvajanje zakonov. Zato je izrecno pooblastilo v za- 
konu potrebno le tedaj, ie je to nujno zaradi tega, da se določi 
obveznost izvršnega sveta ali upravnega organa, da določen 
podzakonski akt izda oziroma da ga izda v določenem roku, 
aH zato, da zakon usmeri izvršni svet oziroma upravni organ, 
da z izvršilnim oziroma upravnim predpisom predpiše način 
izvajanja zakona. 

V zvezi s tem je potrebno ugotoviti, da smo glede reševanja 
tega vprašanja v obdobju 1978-1982 dosegli le delen napre- 
dek. Podrobne in kazuistične določbe v republiških zakonih 
so še vedno pogoste, posamezna opozorila Zakonodajno- 
pravne komisije in drugih teles Skupščine SR Slovenije in 
njenih zborov na možnost urejanja posameznih vprašanj s 
podzakonskimi predpisi pa niso bila vedno oziroma v za- 
dostni meri uspešna. V večji meri se je načelo resolucije o 
zakonodajni politiki republike uveljavilo npr. v zakonu o vo- 
dah, v zakonu o stanovanjskem gospodarstvu, v zakonu o 
energetskem gospodarstvu, v manjši meri v zakonu o javnih 
cestah, medtem ko je urejanje npr. v zakonu o varnosti cest- 
nega prometa, ne glede na posebnosti urejanja tega po- 
dročja, še vedno prepodrobno. 

S prepodrobnimi normami pa trpi tudi stabilnost pravnega 
sistema, saj zaradi prepodrobnosti in kazuistike nastaja nujna 
potreba, da se zakonske določbe spreminjajo tudi že ob manj 
pomembnih spremembah družbenih razmer, kar tudi nega- 
tivno vpliva na uveljavljanje ustavnosti in zakonitosti, na utrje- 
vanje pravne zavesti delovnih ljudi in občanov in na pravno 
stabilnost pravic, dolžnosti in odgovornosti le-teh. S podrob- 
nim zakonskim urejanjem se tudi krepi napačna zavest o tem, 
da je država tista, ki daje oziroma jemlje določene pravice 
oziroma krepi napačna zavest, da je obsežnost in podrobnost 
zakonskega normiranja in sankcioniranja zlasti v težjih druž- 
benih razmerah najuspešnejši način za obvladovanje težav. 
Pri tem je treba tudi opozoriti na precejšnjo razliko pri izvrše- 
vanju pravic in dolžnosti in odgovornosti Zveznega izvršnega 
sveta v odnosu do republiškega in zveznih upravnih organov v 
odnosu do republiških na tem področju. Tudi če upoštevamo 
vse posebnosti in posebno stopnjo odgovornosti Zveznega 
izvršnega sveta in zveznih upravnih organo\, obstoja, po 
mnenju komisije, le prevelika razlika v funkciji izvajanja za- 
konskih norm prek izvršilnih in upravnih predpisov.1) 

Komisija zato meni, da je treba posebej proučiti, kako se 
uresničuje funkcija Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
ter republiških upravnih organov izvajanja zakonov, vključno 
s sprejemanjem izvršilnih in upravnih predpisov, pri čemer bi 
bilo koristno analizirati tudi izvajanje funkcije izvrševanja 
zveznih zakonov, za katerih izvrševanje niso po zvezni ustavi 
pristojni le zvezni organi ter sodelovanje teh republiških orga- 
nov pri sprejemanju zveznih izvršilnih in upravnih predpisov. 

Ob ugotovitvi, da vsaj deloma pogojujejo obsežnost spre- 
memb in dopolnitev zakonov tudi neučinkovitosti in nedosle- 
dnosti pri njihovem izvajanju, bi bilo potrebno v bodoče 
posebej pozorno in celovito ugotavljati vzroke za nedosledno 
izvajanje zakonov in se za njihove spremembe odločati le v 
nujno potrebnih primerih in le v nujnem obsegu. 

•k -k -k 
Da bi tudi v prihodnje zagotavljali, da se pravni sistem v 

republiki razvija v skladu s temeljnimi usmeritvami resolucije 
o zakonodajni politiki republike, je po mnenju komisije po- 
trebno dosledno upoštevati tudi določbe novega poslovnika 
Skupščine Socialistične republike Slovenije glede vsebine 
aktov v posameznih fazah zakonodajnega postopka. Pred- 
vsem je pri tem potrebno spoštovati določbe tega poslovnika, 
ki opredeljujejo v 269. členu vsebino predloga za izdajo za- 
kona. Glede na to, da je v dosedanjem skupščinskem delu 
pretežno zaokrožen obseg normiranja sistema na podlagi 
ustave, bi morali zaostriti kriterije in izostriti oceno razlogov, 
ki utemeljuje potrebo po novih predpisih ali po njihovi spre- 
membi. Ti razlogi bi morali izhajati iz celovite analize potreb 
po sprejetju novega predpisa oziroma v primeru spremembe 
obstoječega, iz celovite analize njegovega uresničevanja, ra- 
zen v primerih, ko gre za povsem posamezne, vendar nujne 
spremembe. V analizo o uresničevanju zakona oziroma v 
analizo o potrebi sprejetja zakona bi morali biti vključeni vsi 
odgovorni družbeni subjekti, ki zakon izvršujejo, oziroma, ki 
delujejo na področju, na katerem naj bi bil sprejet nov pred- 
pis. V predlogu za izdajo zakona bi bilo potrebno, dosledneje 
kot doslej, navajati temeljne rešitve, zlasti glede vprašanj, ki 
se nanašajo na razmerja med zakonskim in samoupravnim 
urejanjem in odločanjem, na razmerja med republiko in ob- 
čino in pa na razmerja med zakonom in podzakonskimi akti 
oziroma bi moralo v slednjem primeru biti navedeno, katera 
vprašanja oziroma katere sklope vprašanj naj ureja zakon, 
katera podrobnejša vprašanja pa naj bodo prepuščena izvršil- 
nim oziroma upravnim predpisom. Dosledno je potrebno upo- 
števati tudi določbo poslovnika, ki določa, da mora predlog za 
izdajo zakona navajati finančna sredstva, ki so potrebna za 
izvedbo zakona, vire in način zagotovitve teh sredstev, mate- 
rialne obveznosti, ki bodo nastale za republiko, občine, orga- 
nizacije združenega dela ter druge samoupravne organizacije 
in skupnosti ter za občane, pri čemer so zlasti pomembne 
posledice, ki jih bo zakon povzročil pri gospodarjenju z druž- 
benimi sredstvi. V okviru določb poslovnika, da mora predlog 
za izdajo zakona vsebovati tudi nove naloge, ki jih bodo imeli 
republiški in občinski organi, organi samoupravnih organiza- 
cij in skupnosti, bi bilo treba tudi predvideti, ali bo nova 
ureditev terjala zaposlitev novih upravnih oziroma strokovnih 
delavcev. Dosledna izvedba teh določb poslovnika zahteva, 
po mnenju komisije, tudi vsaj deloma spremenjen metodolo- 
ški pristop k pripravi predlogov za izdajo zakona. 

V zvezi z novimi določbami poslovnika Skupščine SR Slo- 
venije, ki omogočajo sprejemanje zakonov po skrajšanem 
postopku, komisija opozarja tudi na potrebo, da se ob spreje- 
manju zakonov po skrajšanem ali hitrem postopku posebej 
skrbno ocenjuje vsebinska in pravno-normativna ustreznost 
zakonov. To pa vsekakor povečuje tudi odgovornost predla- 
gatelja zakona, da v teh primerih še posebej skrbno pripravi 
zlasti zakonsko besedilo in tudi njegovo obrazložitev. 

1 V času od 9. 5. 1978 do 31. 3. 1982 je bilo v republiški 
skupščini sprejetih 193 zakonov. 
2 Po »Informaciji o nekim pitanjima zakonodavne politike u 
federaciji«, ki jo je pripravil Zvezni izvršni svet aprila 1980, je 
Zvezni izvršni svet sprejel od uveljavitve nove ustave SFRJ do 
1. 4. 1980 skupaj 1423 svojih izvršilnih predpisov, zlasti s 
področja družbenoekonomskih odnosov, predstojniki zvez- 
nih upravnih organov pa so v tem času izdali 1753 upravnih 
predpisov. 
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VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 10. 3. 1982 

- Kako se zbirajo sredstva za intervencije 
v proizvodnji hrane in za blagovne re- 
zerve? 

Skupina delegatov gospo- 
darskega, socialno zdrav- 
stvenega in prosvetno kultur- 
nega področja za Zbor zdru- 
ženega dela Skupščine SR 
Slovenije s sedežem v Novem 
mestu je postavila naslednje 
delegatsko vprašanje. 

Izdelava zakona o proraču- 
nu SR Slovenije za leto 1982 
je sicer vključevala omejitve 
splošne porabe - 15,6% na 
dovoljeno porabo v letu 1981, 
kot osnova za izračun pa so 
po podatkih za leto 1981 upo- 
števana tudi sredstva name- 
njena za intervencije v proiz- 
vodnji hrane, blagovne rezer- 
ve in sredstva za popis prebi- 
valstva. 

Letos popisa prebivalstva 
ni, sredstva za intervencije v 
proizvodnji hrane in za bla- 
govne rezerve pa se zbirajo 
na drugačen način (izven limi- 
tiranega proračuna), zato si je 
republiški proračun zagotovil 
višja sredstva od dogovorje- 
nih za delovanje državnih or- 
ganov (za osebne dohodke), 
kar je v nasprotju z resolucijo 
o politiki izvajanja družbene- 
ga plana SR Slovenije za leto 
1982 in z dogovorom o uresni- 
čevanju družbene usmeritve 
razporejanja dohodka v SR 
Sloveniji v letu 1982. 

Zakaj so v republiškem pro- 
računu zagotovljena sredstva 
za delo organov in delovnih 
skupnosti po namenih za leto 
1982 v višini povečani za 
26,7% na leto 1981, ko pa ob- 
čine zaradi sprejetih omejitev 
zagotavljajo sredstva le v vi- 
šini 15 - 18% na porabo v letu 
1981. 

Na vprašanje je odgovoril 
Mihajlo Madžarovič,pomočnik 
republiškega sekretarja za 
pravosodje, upravo in prora- 
čun! 

»V skladu z določili Resolu- 
cije o politiki izvajanja družbe- 
nega plana SR Slovenije se 
obseg republiškega proračuna 
za leto 1982 povečuje za 
15,6% in predstavlja 10% zao- 
stajanje za rastjo dohodka v 
SR Sloveniji za leto 1982 ob 
upoštevanju efektov revalori- 
zacije in povečanih amortiza- 
cijskih stopenj. Osnova za 
15,6% povečanje republiškega 
proračuna v letu 1982 je bil 
obseg republiškega proračuna 
za leto 1981, ki ne vključuje 

sredstev zagotovljenih po re- 
balansu v letu 1981 in ki so bila 
namensko usmerjena za inter- 
vencije v proizvodnji in porabi 
hrane. Za pokrivanje tako do- 
ločenega obsega republiškega 
proračuna za leto 1982 se ne 
uvajajo novi davčni viri in stop- 
nje, temveč se je stopnja davka 
iz osebnega dohodka iz 1,9% 
znižala na 1%, tako kot je bilo 
dogovorjeno ob sprejetju re- 
balansa republiškega proraču- 
na v mesecu juliju v letu 1981. 

Na podlagi »zakona o finan- 
ciranju splošnih družbenih po- 
treb v družbenopolitičnih 
skupnostih« viri sredstev repu- 
bliškega proračuna niso na- 
mensko opredeljeni in se celo- 
ten obseg sredstev namenja za 
najnujnejše in neodložljive ob- 
veznosti v posameznem letu, 
za katere se sredstva zagotav- 
ljajo v republiškem proračunu 
in jih po predlogu Izvršnega 
sveta sprejema Skupščina SR 
Slovenije. 

Republiški proračun je bil v 
letu 1981 povečan samo za 
12% in je njegovo zaostajanje 
znašalo 46,7% za rastjo do- 
hodka v SR Sloveniji, obseg 
sredstev za splošno porabo v 
občinah pa je rastel nominalno 
za 18%, kar je predstavljalo 
20% zaostajanje za rastjo do- 
hodka v SR Sloveniji na podla- 
gi ocenjene resolucijske rasti. 
Pri oblikovanju obsega repu- 
bliškega proračuna za leto 
1982 je prišlo do kvantitativnih 
struktualnih sprememb v po- 
krivanju posameznih obvezno- 
sti, kar se nanaša predvsem na 
sredstva za varstvo borcev 
NOV in socialno varstvo, sred- 
stva za kompenzacije in sred- 
stva za delo organov. Te ob- 
veznosti izkazane indeksno v 
letu 1982 rastejo in sicer: sred- 
stva za varstvo borcev NOV in 
socialno varstvo z indeksom 
134, sredstva za kompenzacije 
z indeksom 177,3 in sredstva 
za delo organov z indeksom 
126,7. 

V delegatskem vprašanju se 
posebej izpostavlja vprašanje 
višine sredstev zagotovljenih 
za delo organov ter njihove us- 
klajenosti z resolucijskimi 
izhodišči za leto 1982 ter Do- 
govorom o uresničevanju 
družbene usmeritve razporeja- 
nja dohodka v SR Sloveniji v 
letu 1982. 

Ob sprejemanju proračuna 
za leto 1982 je Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije v raz- 
pravi na odborih in v obrazlo- 
žitvi zakona o proračunu v zve- 
zi z rastjo sredstev za delo or- 
ganov navedel izčrpne podat- 
ke in jih tako znova v odgovoru 
na delegatsko vprašanje pov- 
zema: 

Rast sredstev za osebne do- 
hodke delavcev delovnih 
skupnostih upravnih organov 
v globalu sicer izkazuje indek- 
sno povečanje 127, vendar je 
iz njene strukture razvidno, da 
je to povečanje sestavljeno iz 
naslednjih elementov: 

- zagotovitev sredstev za 
osebne dohodke v letu 1982 na 
ravni oktober 1981 pomeni za- 
gotoviti sredstva v višini 
3,015,8 mio din oziroma indek- 
sno povečanje 62/81 109,7. 

- sredstva v višini 20,3 mio 
din ali 0,7% mase sredstev so 
planirana za nove namestitve 
operativnih delavcev v Repu- 
bliškem sekretariatu za notra- 
nje zadeve - kadetov, Republi- 
škem sekretariatu za ljudsko 
obrambo, inšpekcijskih služ- 
bah ter delavcev novo usta- 
novljene Republiške uprave za 
družbene prihodke. 

Skupaj znašajo sredstva za 
osebne dohodke in sredstva za 
nove namestitve 3.036.1 mio 
din ali indeksno 110,5 
(1882/81). 

- zagotovitev sredstev za 
15% usklajevanje osebnih do- 
hodkov v letu 1982 na oktobr- 
sko raven predstavlja 455.2 
mio din, kar skupaj znese v 
masi 3.491,3 mio din in znaša 
indeksno povečanje 82/81 
127,0, oziroma se v letu 1982 
planira samo 15% nominalno 
povečanje osebnih dohodkov 
na delavca. Ugotavljamo, da 
zaostajajo osebni dohodki de- 
lavcev v republiški upravi v le- 
tu 1981 za 20,3% za dovoljeno 
rastjo po Dogovoru oziroma 

30,3% za rastjo osebnih do- 
hodkov delavcev v gospodar- 
stvu medtem, ko je v letu 1980, 
to zaostajanje znašalo 15%. 
Dejansko zaostajanje rasti 
sredstev v republiški upravi ni 
usklajeno z obveznostmi in na- 
logami, ki se postavljajo pred 
te organe, čutijo se celo posle- 
dice v fluktuaciji, predvsem 
strokovnega kadra. Izvršni svet 
ugotavlja, da s takim poveča- 
njem mase sredstev za osebne 
dohodke niso kršena resolu- 
cijska določila ter da bo v letu 
1982 tako kot v prejšnjih letih v 
medletni revalorizaciji osebnih 
dohodkov upošteval določila 
Dogovora o uresničevanju 
družbene usmeritve razporeja- 
nja dohodka v SR Sloveniji za 
leto 1982. 

Planirana poraba sredstev 
za materialne stroške v letu 
1982 znaša 558,6 mio din in 
predstavlja 29,4% povečanje v 
primerjavi s planiranim obse- 
gom sredstev za iste namene v 
letu 1981, ki so znašala 431,4 
mio din (v globalu to pomeni 
za 18% povečanje napram letu 
1980). Ker zagotovljeni obseg 
sredstev za materialne stroške 
spričo skokovitega naraščanja 
cen ni zadoščal za pokrivanje 
najnujnejših obveznosti za te 
namene, je bilo potrebno med 
letom odobriti dodatna sred- 
stva za pokritje materialnih iz- 
datkov tako, da znaša dejan- 
ska poraba v letu 1981 483,1 
mio din Predvidena poraba v 
letu 1982 se tako kot je predla- 
gano povečuje samo za 15,6% 
napram letu 1981, to je enako 
kot znaša rast splošne porabe 
v letu 1981 in enako kot je oce- 
njena resolucijska rast cen v 
naslednjem letu. Pri zagotav- 
ljanju sredstev za materialne 
izdatke pa je dana prioriteta 
predvsem tistim organom, ki 
imajo v svoji sestavi inšpekcij- 
ske in skupne službe«. 

- Še enkrat kako in kdaj bo v Sloveniji 
rešen problem najema računalniške 
opreme? 

Skupina delegatov s po- 
dročja gospodarstva za ZZD 
Skupščine SR Slovenije - 16. 
okoliš nismo zadovoljni z od- 
govorom na delegatsko vpra- 
šanje v zvezi s problemom 
najema računalniške opreme, 
objavljenem v Poročevalcu št. 
3 z dne 9/2-1982. 

Odgovor na delegatsko 
vprašanje ni zadovoljiv, saj 
ne nakazuje konkretnih, pred- 
vsem pa hitrih in učinkovitih 

rešitev. Posledica neučinko- 
vitega razreševanja problema 
najemanja računalniške 
opreme predstavlja že visoke 
dodatne devizne odlive, ne- 
gotovost delovanja opreme in 
prehod iz računalniške na 
ročno obdelavo. 

Ocenjujemo, da predlogi, ki 
so bili oblikovani in sprejeti 
na Izvršnem odboru Gospo- 
darske zbornice Slovenije 
dne 10. 3.1981 in so bili objav- 
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Ijeni v Gospodarskem vestni- 
ku št. 11 dne 20/3-1981 pred- 
stavljajo kvalitetno rešitev ra- 
zreševanja problema raču- 
nalniške opreme. 

Delegati še naprej vztraja- 
mo na ustrezni razrešitvi 
vprašanja najema računalni- 
ške opreme. 

Na delegatsko vprašanje 
skupine delegatov s področja 
gospodarstva za Zbor združe- 
nega dela SR Slovenije - 16. 
okoliš Maribor, je odgovoril 
Janez Urbas, pomočnik pred- 
sednika Republiškega komite- 
ja za mednarodno sodelova- 
nje: 

Gradivo, na katerega se po- 
zivajo delegati Sob Maribor je 
bilo pripravljeno v Republi- 
škem komiteju za mednarodno 
sodelovanje konec februarja 
1981. Pri pripravi so sodelovali 
Iz Narodne banke Slovenije, 
Gospodarske zbornice Slove- 
nije, Samoupravne interesne 
skupnosti SR Slovenije za eko- 
nomske odnose s tujino in Ca- 
rinarnice Ljubljana, obravna- 
vano pa je bilo na seji Odbora 
za tekočo gospodarsko in so- 
cialno politiko dne 15. 4, 1981. 

Na tej seji so predlogi, ob- 
javljeni v Gospodarskem vest- 
niku doživeli polno podporo in 
se nato pričeli realizirati v ok- 
viru komisije za uvoz računal- 
nikov in računalniške opreme 
pri Republiškem komiteju za 
mednarodno sodelovanje. Pri- 
pravljen je bil plan zamenjave 
računalnikov za leti 1982 in 
1983, v postopku vsklajevanja 
planov v Samoupravni intere- 
sni skupnosti SR Slovenije za 
ekonomske odnose s tujino za 

leto 1982, pa je del uvoza opre- 
me predviden tudi za realizaci- 
jo najnujnejše računalniške 
opreme. 

Iz navedenega sledi, da je 
Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije vseskozi dajal podporo 
urejanju problema najema ra- 
čunalniške opreme, kot to 
predlagajo tudi delegati iz Ma- 
ribora. V letu 1981 kot že iz 
ugotovitev delovne skupine 
izhaja, da uvoz zaradi plačilno- 
bilančnih omejitev ni bil mo- 
žen. V letošnjem letu bo plan 
uvoza računalnikov v okviru 
usklajenega plana Samou- 
pravne interesne skupnosti SR 
Slovenije za ekonomske odno- 
se s tujino možno realizirati 
pod pogojem, da bodo OZD 
izvrševale svoje obveznosti 
izvoza in bo uvoz potekal v 
mejah dovoljenega. Postopek 
vsklajevanja planov v SISEOT 
bo dokončan v marcu, s čemer 
bo opredeljena tudi dinamika 
uvoza opreme v letu 1982. 

Razprave o možnosti zame- 
njave zastarele računalniške 
opreme, ki je bila uvožena v 
najem, potekajo v okviru zvez- 
nih upravnih organov. Te raz- 
prave še niso zaključene, ven- 
dar so v njih prisotni tudi pred- 
logi, ki bi v osnovi omogočili 
razrešitev problema najema za 
tiste organizacije, ki so doslej 
stopile v takšne odnose, 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije bo zato Skupščino 
SR Slovenije kot je to sporočil 
že 27. 1. 1982 o eventualni 
spremembi situacije glede 
uvoza računalnikov v najem 
obvestil takoj, ko bodo rešitve 
jasno opredeljene. 

- Kako je z oskrbo porabnikov z 
naftnimi derivati? 

Skupina delegatov za go- 
spodarsko področje 16. okoliš 
- Maribor je postavila nasled- 
nje delegatsko vprašanje: 

V SR Sloveniji je v letoš- 
njem letu prišlo do občutno 
poslabšanega stanja v zvezi z 
oskrbo porabnikov z naftnimi 
derivati, pri čemer je bila zla- 
sti kritična oskrba z vsemi vr- 
stami kurilnih olj in dlesel go- 
rivom. 

Znano )e, da zaradi tega pri- 
haja do pogostih motenj In tu- 
di prekinitev v proizvodnih 
procesih. Razpoložljive količi- 
ne nekaterih naftnih deriva- 
tov so bile tako majhne, da 
niso omogočile niti nemote- 
nega delovanja Izvozno 
usmerjenega dela gospodar- 
stva. 

Gospodarska ikoda, pov- 
zročena zaradi pomanjkanja 
naftnih derivatov je brez dvo- 
ma velika, celotne posledice 
tega pa bo mogoče ugotavlja- 

ti šele naknadno. 
Zato sprašujem: 
- zakaj oskrba porabnikov 

ni potekala nemoteno, oziro- 
ma zakaj se je v prehodu z 
leta 1981 na letos tako občut- 
no poslabšala 

- kakšna je celokupna pov- 
zročena gospodarska škoda 
zaradi tega in kdo jo bo ugo- 
tavljal 

- kdo je odgovoren za na- 
stalo stanje v oskrbi in 

- kdo bo povrnil nastalo 
škodo? 

Na vprašanje je odgovorit 
Alojz KlemenČIč, član IS In 

predsednik Republiškega ko- 
miteja za tržišče in splošne go- 
spodarske zadeve: 

Ugotovimo lahko, da je bila v 
1981, letu v Sloveniji oskrba z 
bencinom dobra, dlesel gori- 
vom nekoliko slabša, medtem 
ko )e pogosto primanjkovalo 
kurilnega olja In mazuta, 

Na dokaj dobro preskrbo je v 

letu 1981 vplival lanski način 
zagotavljanja deviznih sred- 
stev za uvoz surove nafte s 
konvertibilnega področja. Ta 
je bil opredeljen z dogovorom 
o temeljih družbenega plana 
Jugoslavije za obdobje 
1981-1985 in odlokom o enot- 
ni projekciji plačilne bilance 
Jugoslavije za leto 1981. Na 
osnovi teh dokumentov naj bi 
združeno delo republik in po- 
krajin usmerjalo planirana de- 
vizna sredstva za plačilo uvoza 
nafte, naftnih derivatov in pre- 
moga za koksanje. Zagotavlja- 
nje teh sredstev je bilo predvi- 
deno sorazmerno predvidene- 
mu obsegu porabe. Združeno 
delo iz Slovenije je sproti in v 
celoti poravnalo svoje obvez- 
nosti. 

V začetku 1982. leta so se 
problemi oskrbe izredno zao- 
strili, še zlasti pa je otežena 
oskrba porabnikov z mazutom 
in srednjimi destilati. Uveden 
je bil nov režim za zagotavlja- 
nje deviz za plačilo uvoza 
enertetskih surovin s konverti- 
bilnega področja. Ta velja za 
vse republike in pokrajini ne 
glede na dosedanje izpolnje- 
vanje obveznosti, določa od- 
stotek usmerjanja konvertibil- 
nih deviz od ustvarjenega de- 
viznega priliva, zahteva od 
vseh enak odstotek združeva- 
nja deviznih sredstev ne glede 
na predvideno porabo in ni 
odraz potreb po energetskih 
surovinah v posameznih repu- 
blikah in pokrajinah. 

Poleg nezadostnih količin 
surove nafte za predelavo pa je 
oteževalna okoliščina dejstvo, 
da niti porabniki niti trgovske 
organizacije nimajo v zalogi 
dovolj posameznih naftnih de- 
rivatov. Zaradi tega so porab- 
niki v februarju in marcu dobi- 
vali mazut in srednje destilate 
v pretežni meri iz zveznih bla- 
govnih rezerv. Distributer si jih 
je zaradi pomanjkanja deriva- 

tov v rafinerijah izposodil, da 
bi premostil kritično situacijo. 
Vrniti jih bo treba v dogovorje- 
nih rokih in po cenah, veljav- 
nih na dan vrnitve. 

Ob ocenjevanju preskrbe 
porabnikov z naftnimi derivati 
v 1982. letu je potrebno upo- 
števati tudi dejstvo, da bomo 
imeli po energetski bilanci Ju- 
goslavije na razpolago manjše 
količine naftnih derivatov kot v 
preteklem letu, kar pomeni, da 
ne moremo pričakovati nemo- 
tene in neprekinjene preskrbe. 

Kadar razpoložljive količine 
posameznih naftnih derivatov 
ne bodo zadoščale za kritje 
potreb vseh porabnikov, bo 
preskrba potekala selektivno. 
Pri tem bo upoštevana mož- 
nost uporabe drugega vira 
energije. Nedvomno bodo pri 
preskrbi še naprej imeli pre- 
dnost uporabniki, ki se ukvar- 
jajo s pridelavo in preskrbo s 
hrano, energetskimi objekti, 
zdravstvene, vzgojnovarstvene 
in socialne ustanove ter upo- 
rabniki, ki so po kriterijih Sa- 
moupravne interesne skupno- 
sti za ekonomske odnose s tu- 
jino SR Slovenije pretežni 
izvozniki na konvertibilno po- 
dročje, kakor tudi tisti, ki bi jim 
prekinitev proizvodnega pro- 
cesa povzročila veliko gospo- 
darsko škodo na napravah ali 
inštalacijah. 

Da bi pa bilo omejevanja do- 
bav posameznih naftnih deri- 
vato čim manj, je potrebno bolj 
kot do sedaj racionalno in 
varčno ravnanje z vsemi naft- 
nimi derivati. Le s skrajno ra- 
cionalnim ravnanjem bo mož- 
no preprečiti večje motnje pri 
preskrbi in s tem tudi veliko 
gospodarsko škodo. Čimprej 
je ponovno potrebno uveljaviti 
način zagotavljanja deviznih 
sredstev za uvoz nafte, ki je 
veljal v 1981. letu, s čimer bo 
združevanje deviznih sredstev 
tesneje povezano s porabo. 

ZBOR OBČIN - 10. 3. 1982 

Kako se zbirajo sredstva za 
intervencije v proizvodnji hrane in za 
blagovne rezerve? 

Enako vprašanje v zvezi z 
zbiranjem sredstev za inter- 
vencije v proizvodnji hrane, 
kot je bilo postavljeno na 
Zboru združenega dela je 
skupina delegatov za dele- 
giranje delegata v Zbor ob- 
čin Skupščine SR Slovenije 
občine Novo mesto posta- 

vila tudi na Zboru občin. 
Enak odgovor kot na Zboru 
združenega dela je posre- 
doval Ivan Rau, republiški 
podsekretar v Republi- 
škem sekretariatu za pra- 
vosodje, upravo In prora- 
čun In ga ob|avljamo v te| 
številki Poročevalca. 

- Bežigrajčani nezadovoljni z 
odgovorom 

Na 69. aejl Zbora občin J«nko Pučnik Iz občine 
Skupščine 8R Slovenije, ki Je Ljubljana Betlgrad, zastavil 
bila 24. februarja 1982, Je de- nasledn|e delegatsko vpraša- 
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nje: 
Na delegatsko vprašanje, ki 

ga je postavil naš delegat na 
67. seji Zbora občin Skupšči- 
ne SR Slovenije je na 68. seji 
zbora nanj odgovoril Stanko 
Renčelj, namestnik predsed- 
nika Republiškega komiteja 
za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano. 

Delegati z odgovorom v ce- 
loti nismo zadovoljni. Pred- 
vsem nas zanima, koliko sa- 
moupravnih sporazumov za 
zagotavljanje proizvodnje 
hrane med SOZD je bilo že 
sklenjenih. Res je, da so OZD 
- odgovorne nosilke proiz- 
vodnje in dolgoročnega zago- 
tavljanja stabilne oskrbe s 
hrano - toda ali kdo bdi nad 
njimi? Eno leto srednjeročne- 
ga obdobja je že za nami, ju- 
goslovanski družbeni dogo- 
vor o razvoju agroživilstva pa 
je še vedno v razpravi. Zdi se 
nam, da je vse preveč prepu- 
ščeno volji in angažiranosti 
posameznih OZD, ki so kot 
nosilke oskrbe s hrano zadol- 
žene za to področje, premalo 
pa je širše družbene aktivno- 
sti, zato prosimo za obširnejši 
odgovor. 

Na vprašanje je odgovoril 
Lojze Senegačnik, pomočnik 
predsednika Republiškega ko- 
miteja za kmetijstvo, gozdar- 
stvo in prehrano: 

Kot že rečeno v odgovoru na 
67. seji zbora občin Skupščine 
SR Slovenije, tečejo prizade- 
vanja za sklenitev dolgoročnih 
samoupravnih sporazumov za 
preskrbo s hrano pri vseh v 
Sloveniji deficitarnih proizvod- 
ih. Doslej sb že sklenjeni na- 
slednji samoupravni sporazu- 
mi, ki bazirajo na skupnih vla- 
ganjih. 

Z OZD iz SAP Vojvodine so 
OZD žitno-predelovalne indu- 
strije SR Slovenije sklenile dva 
samoupravna sporazuma o 
trajnem sodelovanju za dobo 
15 let, ki Sloveniji letno zago- 
tavljata skupno 64.000 ton 
pšenice. 

Za oskrbo s surovim sonč- 
ničnim oljem so slovenske 
oljarne podpisale dolgoročni 
sporazum za 10.000 ton olja v 
SAP Vojvodini ter 3.000 ton v 
Srbiji. Poleg tega pa ima SR 
Slovenija sklenjen tudi samou- 
pravni sporazum s SR Hrvat- 
sko in sicer s tovarno za pre- 
delavo soje v Zadru, kjer se 
Slovenija oskrbuje s 17.400 to- 
nami surovega sojinega olja iz 
predelane uvožene soje. 

Za pokrivanje bilančnih po- 
treb po sladkorju imajo slo- 
venske OZD z OZD iz SAP Voj- 
vodine sklenjene sporazume 
za 80.0CJ0 ton sladkorja ter z 
OZD v SR Hrvatski za 15.000 
ton sladkorja. Z istimi OZD so 

sklenjeni tudi dogovori o dol- 
goročni preskrbi z melaso. 

V zadnjem času je SOZD TI- 
MA z OZD iz SR Hrvatske pod- 
pisal samoupravni sporazum, 
ki Sloveniji zagotavlja 100 ton 
svežega mesa, 250 ton mesnih 
izdelkov, 6.000 ton pšenice, 
16.000 ton moke, 9.000 ton 
sladkorja, 100 ton mlečnih iz- 
delkov\m 244 vagonov vina 
letno. 

Čedalje vetS^odelovanja na 
dolgoročnih osnovah za pre- 
skrbo s hrano pa jeVudj z nera- 
zvitimi republikami in pokraji- 
nami na osnovi skupnih vla- 
ganj in sredstev fonda za nera- 
zvite republike in pokrajine. 
Omeniti velja sovlaganja SOZD 
Slovin v vinogradništvo, Fruc- 
tal iz Ajdovščine sovlaga v su- 
rovinsko bazo ter proizvodnjo 
sadnih polproizvodov in sa- 
dnih sokov. SOZD Mercator je 
podpisal dolgoročni spora- 
zum, po katerem si bo v na- 
slednjih letih v SR BiH zagoto- 
vil 20.000 prašičev. Na enaki 
osnovi je še vrsta sporazumov, 
s katerimi si slovenske OZD 
zagotavljajo sadje, zelenjavo, 
vino idr. 

Spremljanje povezovanja in 
izvajanja samoupravnih spora- 
zumov med OZD - nosilci pre- 
skrbe s hrano se vrši tako v 
Gospodarski zbornici in 
ustreznih splošnih združenjih 
ter Poslovnih skupnostih, kot v 
okviru Republiškega komiteja 
za trg in splošne gospodarske 
zadeve in Republiškega komi- 
teja za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano. 

Posebna aktivnost za skleni- 
tev dolgoročnih odnosov med 
OZD iz SR Slovenije in drugimi 
republikami oziroma SAP Voj- 
vodino o preskrbi s koruzo, te- 
če v okviru Živinorejske po- 
slovne skupnosti, za kar se v 
SR Sloveniji v okviru Gospo- 
darske zbornice Slovenije in 
Ljubljanske banke združene 
banke že pripravljajo potrebna 
izhodišča za sklenitev ustrez- 
nega samoupravnega spora- 
zuma. 

Prav tako so Zavod SR Slo- 
venije za rezerve, Gospodar- 
ska zbornica Slovenije, Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije in 
drugi odgovorni organi v letu 
1981 sprejeli dodatne ukrepe 
in se z Izvršnim svetom SAP 
Vojvodina dogovorili o zagoto- 
vitvi manjkajočih količin hrane 
v SR Sloveniji. 

Predlog družbenega dogo- 
vora o izvedbi Družbenega 
ptena Jugoslavije o AIK je pri- 
pravljen do faze predloga in ni 
več bistvenih odprtih vprašanj. 
Predlog gre v zadnjo razpravo, 
kjer naj bi se doseglo dokonč- 
no soglasje vseh predvidenih 
podpisnikov, ker je dogovorje- 

no, naj bi se po možnosti skle- 
nili še v tem mandatu skupščin 
republik in pokrajin. 

Pri tem želimo pripomniti, 
da ne gre za planski dogovor, s 
katerim naj bi se na novo dolo- 
čile naloge in pravice, ki izvira- 
jo iz plana, temveč za družbeni 
dogovor o prevzemu obvezno- 
sti za izvedbo že sprejetega 
plana. 

To z drugimi besedami po- 

meni, da se bodo z družbenim 
dogovorom jasneje definirale 
naloge in obveznosti družbe- 
nopolitičnih skupnosti in še 
zlasti asociacij združenega de- 
la za zagotovitev potrebne hra- 

> ne, rezerv in izvoza na področ- 
ju AIK Pri tem se je izhajalo iz 
obveznosti, ki so jih OZD ne- 
posredno in prek svojih aso- 
ciacij prevzele s planinskimi 
akti. 

- Kako so usklajeni programi razvoja 
kmetijstva in kemične industrije? 

Na 70. seji Zbora občin 
Skupščine SR Slovenije, ki je 
bila 10. marca 1982, je Kristi- 
na Skube, delegatka iz občine 
Šmarje pri Jelšah, v razpravi 
o uresničevanju zakonov s 
področja kmetijstva, zastavila 
tudi naslednje vprašanje: 

Ob problemu pomanjkanja 
repromateriala (gnojil in za- 
ščitnih sredstev) postavljamo 
vprašanje, ali so sploh uskla- 
jeni programi razvoja kmetij- 
stva in kemične industrije, ki 
proizvaja repromaterial, da se 
ne bi problemi oskrbe v bodo- 
če še zaostrili, tako kot je to 
primer sedaj, ko je zaradi po- 
manjkanja nekaterih kompo- 
nent krmil že nekaj generacij 
prašičev, pa tudi kokoši, da- 
leč izpod običajne proizvod- 
nosti. Zavedamo se, da vsa 
vprašanja ne gredo v sklop 
današnje obravnave, vendar 
so ključna in je bila naša dolž- 
nost, da tudi ob tej priložnosti 
nanje opozorimo. 

Na vprašanje je odgovoril 
Ivo Marenl^predsednik Repu- 
bliškega komiteja za kmetij- 
stvo, gozdarstvo in prehrano: 

Vprašanje tovarišice iz 
Šmarja pri Jelšah se nanaša 
deloma na problematiko oskr- 
be, deloma pa na neusklaje- 
nost znotraj reprodukcijske 
verige na področju agro-živil- 
stva. 

Na postavljeno vprašanje 
glede usklajenosti kemične in- 
dustrije in kmetijstva odgovar- 
jam z naslednjim: 

1. Proizvajalne kapacitete 
kemične industrije, ki oskrbuje 
kmetijstvo, so v SFRJ več kot 
zadostne. Zato glede na mož- 
nosti proizvodnje ne vidimo 
problema glede nadaljnje 
oskrbe Resen problem o kate- 
rem se vodi ustrezna pozor- 
nost tudi v dogovoru o teme- 
ljih družbenega plana, pa je 
dejstvo, da dobršen del te pro- 
izvodnje temelji na licenčni 
proizvodnji. To zahteva, da se 
na področju lastnih sintez v 
Jugoslaviji napravi korak na- 
prej in zagoto 'i, da bomo izho- 
diščne kemične substance za- 
čeli proizvajati doma v večjem 
obsegu. V tem pogledu je v 
Sloveniji v edini tovarni, ki 

proizvaja ta sredstva problem 
večji kot v Jugoslaviji, kjer so 
že sprejete ustrezne planske 
usmeritve, katere pa bo zaradi 
zmanjšanih investicijskih mož- 
nosti treba ponovno presoditi. 

2. Na področju proizvodnje 
in oskrbe z gnojili kot drugega 
kemičnega artikla je stanje na- 
slednje: 

Z dograditvijo INA Kutine, 
kjer je Slovenije zainteresirana 
za neposredno sodelovanje pri 
investiciji - o tem že potekajo 
konkretni razgovori glede 
vključitve agroživilskih organi- 
zacij Slovenije, kot direktnih 
partnerjev pri dokončni dogra- 
ditvi, in z dograditvijo Tovarne 
dušika v Rušah, o čemer prav 
sedaj teče zelo konkretna raz- 
prava menim, da ni nobenega 
razloga, da bi do leta 1985 - 
morda celo leta 1990 - gnojil 
primanjkovalo, tudi ne zaradi 
tega, ker se v Jugoslaviji isto- 
časno pripravlja začetek iz- 
gradnje oziroma dograditve 
ene tovarne v Srbiji. 

S tem bo ob upoštevanju 
ostalih proizvodnih kapacitet, 
pokrivanje domačih potreb po 
gnojilih, v nekaj letih pa bo Ju- 
goslavija lahko postala celo 
pomemben izvoznik gnojil. 

3. V pravkar sklepajočem se 
medrepubliškem družbenem 
dogovoru o razvoju kmetijstva 
do leta 1985, kjer nosilci plan- 
skih nalog prevzemajo kon- 
kretne naloge, se tudi vpraša- 
nja v zvezi z zagotavljanjem 
deviznih sredstev za razvoj ke- 
mične industrije in kmetijstva 
še neusklajena. Ustrezna po- 
slovna združenja v okviru go- 
spodarskih zbornic, in tudi 
izvršni sveti prevzemajo neka- 
tere naloge, ki naj bi zagotovi- 
la to uskladitev. Pri tem je edi- 
na rešitev, ki je lahko dolgo- 
ročna, bistveno povečanje 
izvoza tudi v agroživilstvu, da 
se bodo lahko v skladu z 
ustreznim sistemom devize 
združevale in nadaljevanje si- 
stema, vse do konca tega sred- 
njeročnega obdobja združeva- 
nja deviz za potrebe kmetijstva 
v okviru SISEOT oz. celotnega 
gospodarstva, kolikor seveda 
kmetijstvo z lastnim izvozom v 
okviru največjih naporov, ki so 
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potrebni, te devize ne bo spo- 
sobno samo zagotoviti. 

Zato menim, da ni bojazni, 
da oskrba z zaščitnimi sredstvi 
in mineralnimi gnojili v prihod- 
nje ne bi bila normalna. 

Glede vprašanja, ki je bilo 
postavljeno in je vezano na trg 
z živino pa n£slednje: 

1. Glede zagotavljanja krme 
menimo, da ni potrebe, da v 
tem trenutku in še naprej ne bi 
podpirali usmeritve, ki je bila v 
Jugoslaviji sprejeta s sklenje- 
nim dogovorom med republi- 
kami in pokrajinami novembra 
1981 leta to je, da se normalizi- 
ra trg s koruzo in na ta način 
ustvarijo stabilnejši pogoji 
kmetijske proizvodnje v živino- 
reji, ker edino na ta način lah- 
ko računamo na dolgoročno 
redno oskrbo z mesom doma, 
kot tudi na večji; normalnejši 
in tudi družbi racionalni izvoz. 

V tem smislu in v podporo 
tem ukrepom, ki so podprti tu- 
di z ukrepi kreditno - monetar- 
ne politike je tovariš Klemen- 
čič v ekspozeju opozoril, daje 
v teku konkretni uvoz ustrez- 
nih količin krme, kar naj bi pri- 
spevalo k umiritvi tržišča s ko- 
ruzo. Računa se, da bo v teku 
meseca aprila večja ponudba 
koruze tudi iz normalnih tržnih 
izvorov, ki so sicer v Jugoslavi- 
ji običajni. Zato menim, da je 
potrebno še naprej podpirati 
sprejeto censko politiko in s 
tem stabilizacijo živinorejske 
proizvodnje. 

Glede same urejenosti trga z 
živino se strinjamo z delegati, 

da kaže urejati izvoz tudi na 
območju Slovenije drugače, 
izhajajoč iz samoupravne po- 
vezanosti v okviru kmetijske 
zadruge in družbenih organi- 
zacij združenega dela, vendar 
želimo opozoriti, da je to pred- 
vsem vprašanje teh organizacij 
samih, da so medsebojno po- 
vežejo s samoupravnimi spo- 
razumi. Moram ugotoviti, da 
prav na območju o katerem je 
govora, že dve leti teče dosti 
brezplodno samoupravno spo- 
razumevanje o programu raz- 
voja klavno predelovalne indu- 
strije oziroma klavnic. Zaradi 
tega nedvomno tudi delno tr- 
pijo odnosi v sami primarni 
kmetijski proizvodnji. Naša 
ocena je, da bi to kazalo delati 
skupno. 

S tem ne zanikamo proble- 
ma neurejenosti trga z živino 
na območju nekaterih občin, 
ki mejijo na SR Hrvatsko. V 
teku so že konkretha prizade- 
vanja, da se to uredi in sicer na 
ta način, da se v dogovoru 
med organizacijami združene- 
ga dela, ki so pooblaščene za 
oskrbo in občinami zagotovijo 
ustrezni tudi materialni stimu- 
lativni ukrepi, ki bodo zagotav- 
ljali, da bo odkup živine pote- 
kal v skladu s sklenjenimi po- 
godbami. 

Glede tega moram reči, da ni 
drugega izhoda kot to, da se 
priznajo nekatere ekonomske 
zakonitosti, vendar na način, 
da ne bodo vplivali na konkret- 
no realizacijo sprejete politike 
cen. 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 31. 3. 1982 

- Vključevati domačo strojegradnjo, ne 
pa uvažati 

Skupina delegatov za go- 
spodarsko področje 38. okoliš 
Ljubljana-Siška je postavila 
naslednje delegatsko vpraša- 
nje: 

Zbor združenega dela skup- 
ščine občine Ljubljana-Šiška 
je na svoji 46. seji dne 1. 10. 
1981 podprl zahtevo oz. pri- 
pombe in mnenja v zvezi z od- 
govorom ŽG Ljubljana na po- 
stavljeno delegatsko vpraša- 
nje, konference delegacij TZ 
Litostroj št. 20, in sicer: 

Prejeli smo odgovor na na- 
še delegatsko vprašanje v 
zvezi z uvozom opreme za 
kontejnersko dvigalo za že- 
lezniški kontejnerski terminal 
v Ljubljani. Takoj v začetku 
ugotavljamo, da »odgovor« 
ne ustreza vsebini našega 
vprašanja, ki se nanaša pred- 
vsem na preprečevanje uvo- 
za opreme, ki jo izdelujemo 
doma. Nikakor naše mnenje v 

delegatskem vprašanju ne 
negira važnosti postavitve 
terminala v Ljubljani, saj smo 
tudi delegati potrdili to inve- 
sticijo, ki je predvidena v 
planskih dokumentih mesta 
Ljubljane. Nikjer pa v plan- 
skih dokumentih ni navedeno, 
da se mora oprema uvažati, 
če jo izdelujemo doma. 

Ne bomo še enkrat navajali 
tisto, kar je že navedeno v de- 
legatskem vprašanju, vendar 
pa ugotavljamo, da naše 
vprašanje in mnenja o tem 
problemu prizadeti odgovorni 
dejavniki niso vzeli dovolj re- 
sno ali pa se ne ozirajo dovolj 
na družbeni interes ter sploš- 
na stabilizacijska prizadeva- 
nja. 

Ta kritika vsekakor ne za- 
deva samo odgovornih sub- 
jektov pri ŽG Ljubljana, am- 
pak vse tiste, ki so zavestno 
izdali dovoljenja za ta uvoz ter 

GZS in SISEOT, obenem pa 
zahtevajo, da naj gospodar- 
stvo prenese največje breme 
stabilizacijskih prizadevanj. 

Nedopustno je, da se ta 
oprema v vrednosti 800.000 
DM za eno dvigalo (kot je bilo 
objavljeno v dnevnem časo- 
pisju) uvaža kot repromate- 
rial. Po drugi strani pa ŽG 
Ljubljana, ki daje devize za ta 
uvoz, tiči v astronomskih iz- 
gubah. Delovne organizacije 
v republiki, ki so odvisne od 
uvoza repromateriala, ki ga ni 
na domačem trgu, pa so v za- 
stoju proizvodnje. 

V odgovoru se navaja, da bi 
se ponudnik moral pritožiti, če 
so bili z razpisom prizadeti 
kakršnikoli interesi. Z razpi- 
som vsekakor niso bili kršeni 
nobeni interesi, saj v razpisu 
ni bilo navedeno, da se opre- 
ma mora uvažati. Ponudniki 
tudi niso bili obveščeni, iz 
kakšnih razlogov njihove po- 
nudbe ne ustrezajo zahtevam 
razpisa, ampak so bili obve- 
ščeni samo, da njihove po- 
nudbe ne ustrezajo. Javnost 
razpisa ni samo v objav' v 
Uradnem listu, ampak tudi v 
pregledu ponudb v prisotnosti 
vseh ponudnikov pri investi- 
torju, tega pa tu ni bilo izvede- 
no, kar kaže, da je bila odloči- 
tev izbrana vnaprej. Uvoz 
opreme povzroči tudi večja fi- 
nančna sredstva za nakup, ne 
samo v trenutku investicije 
(carinske dajatve), ampak tu- 
di v obratovanju, saj je upo- 
rabnik večno odvisen od uvo- 
za rezervnih delov. To pa je 
investitor, v našem primeru 
ŽG Ljubljana, gotovo spregle- 
dal. Tudi kreditni pogoji ne 
morejo biti vzrok za take odlo- 
čitve, saj družba daje za take 
nujne investicije tudi ugodne 
kredite. 

Na podlagi zgornjih mišljenj 
in pripomb zahtevamo: 

1. Da se uvoz navedene 
opreme prepreči ter naj se 
prepreči tudi uvoz opreme za 
tovrstne objekte. 

2. Subjekte, ki podpirajo tak 
uvoz ŽG Ljubljana, Mostovni 
in odgovornih forumih pa naj 
se pokliče na odgovornost, 
saj je bila s tem povzročena 
škoda gospodarstvu ter de- 
lovnim organizacijam, ki se 
borijo za izvozna naročila in 
potrebne reference. 

3. Ponudbe, ki so bile 
obravnavane na komisiji pri 
ŽG Ljubljana dne 6. 2. 1980, 
pa naj se dajo javno na vpo- 
gled vsem zainteresiranim, 
da se ugotovi resnica glede 
tehničnih kvalitet, glede cene 
ter količine uvoza opreme. 

4. Pregleda naj se poslova- 
nje takih delovnih organizacij 
kot je Mostovna, ki služijo kot 

»Trojanski konj« za uvoz 
opreme, ki jo izdelujemo 
doma. 

Zahtevamo, da se ta mne- 
nja in pripombe pošljejo kot 
odgovor na odgovor, ki nam 
ga je poslalo ŽG Ljubljana na 
seje Zbora združenega dela 
SML in SRS. 

Zahtevamo, da se naša 
mnenja upoštevajo. 

Na vprašanje je posredoval 
Republiški komite za medna- 
rodno sodelovanje pismeni 
odgovor: 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je na delegatsko 
vprašanje skupine delegatov 
za gospodarsko področje 38. 
okoliša Ljubljana Šiška za 
Zbor združenega dela Skup- 
ščine SR Slovenije v zvezi z 
uvozom opreme in delov opre- 
me za novi železniški kontej- 
nerski terminal že dal odgovor 
na Zboru združenega dela ju- 
nija 1981. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je v februarju 1982 
bil obveščen, da sie skupina 
delegatov, ki je vprašanje po- 
stavila, z danim odgovorom ne 
strinja, zato daje na njihove 
pripombe in mnenje, ki se si- 
cer nanašajo na odgovor ŽG 
Ljubljana, naslednja stališča: 

Kot smo že v odgovoru na 
delegatsko vprašanje v zvezi z 
uvozom opreme in delov opre- 
me na novi kontejnerski termi- 
nal navedli, je razpis o zbiranju 
ponudb za nabavo dveh kon- 
tejnerskih dvigal bil javen in 
objavljen v Uradnem listu SRS; 
prav tako so o izidu razpisa bili 
vsi ponudniki pismeno obve- 
ščeni, vendar se na odločitev 
komisije za izvedbo razpisa ni 
nihče pritožil. Tako je ŽG Ljub- 
ljana kot investitor tudi skleni- 
lo pogodbo z OZD Mostovno 
Ljubljana kot najugodnejšim 
ponudnikom. 

Po dobljenih informacijah 
bo Mostovna za proizvodnjo 
dvigala res nabavila v tujini za 
cca 800.000 DM blaga, vendar 
reprodukcijskega materiala, 
kar predstavlja 27,3% vredno- 
sti opreme - dvigala za nave- 
deno investicijo. 

Izvršni svet Skupščino SR 
Slovenije podpira mnerijč. de- 
legatov, da je potrebno ponud- 
be, ki so bile obravnavane na 
komisiji pri ŽG Ljubljana dne 
6. 2. 1980, dati javno na vpo- 
gled vsem zainteresiranim in 
ugotovi resnico glede tehnič- 
nih kvalitet, glede cene ter ko- 
ličine uvoza opreme, pregle- 
dati poslovanje Mostovne in 
ugotoviti ali je dejansko bil 
izvršen uvoz opreme, ki jo si- 
cer, po izjavi delegatov, izdelu- 
jemo doma, saj Izvršni svet 
Skupščin SR Slovenije v celoti 
podpira stališča, da je uvo? ta- 
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ko opreme kot delov, ki se lah- 
ko proizvedejo doma in ni v 
skladu s prizadevanji za čim- 
večje vključevanje domačih 
OZD v spremljanje kompletnih 
investicijskih objektov. 

Po ponovnem preverjanju 
situacije glede uvoza opreme 
in delov opreme za kontejner- 
sko dvigalo za novi železniški 
kontejnerski terminal smo, po- 
leg ugotovitev že navedenih v 
odgovoru junija 1981 ugotovi- 
li, da je po podatkih Mostovne 
Ljubljana uvoz reprodukcij- 
skega materiala za proizvod- 
njo tega dvigala skoraj v celoti 
že realiziran in je proizvodnja 
dvigala v teku. 

Glede na to, da je pogodbe 
med ŽG Ljubljana in Mostovno 
Ljubljana o izdelavi kontejner- 
skega dvigala v postopku izvr- 
ševanja in da je uvoz repro- 
dukcijskega materiala praktič- 
no že izvršen, je tovrstno po- 
godbo oziroma sodelovanje 
težko prekiniti in po več kot 
letu in pol od sklenjene po- 
godbe ugotoviti določene ne- 
pravilnosti, ki so po mnenju 
delegatov nastopile še pred 
sklenitvijo pogodbe. 

V skladu s tem želimo pou- 
dariti, da bi OZD s področja 

strojegradnje morale svoje po- 
trebe kot tudi možnosti lastne 
proizvodnje v znatno večji me- 
ri medsebojno usklajevati v 
Splošnem združenju kovinske 
industrije Slovenije in se skup- 
no dogovarjati ter sporazume- 
vati o resnično najnujnejšem 
in upravičenem uvozu repro- 
dukcijskega materiala, delov 
ter opreme, ob maksimalnem 
angažiranju domačih kapaci- 
tet. 

Ob tem želimo opozoriti, da 
je za vključevanje domače 
strojegradnje pri opremljanju 
posameznih investicijskih ob- 
jektov pomembna zlasti med- 
sebojna povezanost OZD, ki s 
skupnimi napori lahko največ 
pripomorejo k stabilizacijskim 
prizadevanjem celotne naše 
družbe, pri čemer seje potreb- 
no boriti tako za izvozna naro- 
čila kot tudi za vključevanje v 
investicijsko gradnjo doma z 
ustrezno kvaliteto, ceno izdel- 
kov, roki dobave itd. ob upo- 
števanju razpisov o zbiranju 
ponudb kot tudi izidu teh raz- 
pisov ter v primeru, da se v 
samem postopku ugotovi ne- 
pravilnost nanjo tudi pravoča- 
sno reagira. 

ZBOR OBČIN - 31. 3. 1982 

Kako do deviz za nakup gum in 
rezervnih delov? 

Na 70. seji Zbora občin 
Skupščine SR Slovenije, ki je 

bila 10. marca 1982, je Ciril 
Ravnak, delegat iz občine Ce- 

lje, zastavil naslednje dele- 
gatsko vprašanje: 

Delegacija za Zbor občin iz 
občine Celje je bila informira- 
na, da komunalnim delovnim 
organizacijam in vodnogo- 
spodarskemu podjetju nihče 
ne more zagotoviti deviz za 
nakup gum in rezervnih delov 
za njihove stroje. 

Zadeva je kritična in v me- 
stu, kot je Celje, obstaja ne- 
varnost, da obstane komunal- 
na dejavnost in zaščita pred 
vodami povsod tam, kjer to 
opravljajo stroji. 

Komunalne dejavnosti, npr. 
javna snaga, odvoz smeti itd., 
kot tudi vodnogospodarski 
TOZD za vzdrževanje vodoto- 
kov in varstvo pred poplavami 
torej ne bo mogla opravljati 
svojih funkcij in lahko nasta- 
nejo nepredvidene motnje in 
posledice. 

Delegacija vprašuje, kako 
je mogoče te stvari razrešiti in 
kaj v zvezi s tem ukrepajo pri- 
stojni organi? 

Na vprašanje je odgovorila 
Cvetka Selšek, namestnica 
predsednika Republiškega ko- 
miteja za mednarodno sodelo- 
vanje: 

Glede na težave, ki jih imajo 
pri nabavi gum organizacije 
združenega dela s področja 
komunalnega gospodarstva je 
skupščina SISEOT dne 30. 3. 
1982 sprejela sklep o združe- 
vanju deviz po 13. členu Sa- 
moupravnega sporazuma za 
devizni režim v višini 0,395% 

od ustvarjenega deviznega pri- 
liva oz. v višini 327 mio din. Ta 
znesek je namenjen za proiz- 
vodnjo gum v DO Sava, kori- 
stenje pa bo možno na podlagi 
dogovora med 28. in 3. enoto 
SISEOT, t.j. enot v katerih se 
nahajajo organizacije združe- 
nega dela s področja komu- 
nalnih dejavnosti in DO Sava. 

Poleg tega je bilo na isti seji 
skupščine SISEOT sprejeto tu- 
di povečanje odstotka združe- 
vanja deviz za potrebe komu- 
nalnih dejavnosti, požarnega 
varstva in mestnega potniške- 
ga prometa od 0,114% na 
0,153% oz. od 94,76 na 126,17 
mio din, kar naj bi nekoliko 
omililo situacijo pri nakupu re- 
zervnih delov in ostalem uvozu 
za navedene dejavnosti.. 

Tako se za kritje potreb 
TOZD s področja komunalne- 
ga gospodarstva, požarnega 
varstva in mestnega potniške- 
ga prometa t.j. (XXVIII. enota) v 
okviru 13. člena samoupravne- 
ga sporazuma za devizni režim 
združuje 0,548% konvertibil- 
nega deviznega priliva oz. 
453,17 mio din. S tem je skup- 
ščina SISEOT opredelila način 
reševanja primerov, ko OZD z 
lastnim izvozom ne ustvarjajo 
dovolj deviz za uvoz nujnega 
reprodukcijskega materiala in 
ko je potreben poleg sporazu- 
mevanja in dogovarjanja med 
samimi organizacijami združe- 
nega dela na daljše obdobje, 
zaradi specifičnosti problema- 
tike, tudi dogovor med vsemi 
člani na ravni SISEOT. 
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Iz Skupščine SFRJ 

NOVI PREDPISI 

Nov pokojninski sistem je usklajen z 

družbenoekonomskim položajem delavcev 

v združenem delu   

# Zagotovljeni so bistveni pogoji za oblikovanje pokojninsko-invalidskega 
zavarovanja na dohodkovnih temeljih 

# Minulo delo je temelj delavčevega položaja v sistemu invalidskega in 
pokojninskega zavarovanja 

# Pokojnina se določa od osebnih dohodkov, pridobljenih v najugodnejšem 10- 
letnem obdobju in valoriziranih v skladu z ravnijo osebnih dohodkov v zadnjem 
letu zaposlitve 

# Celovitejše tekoče prilagajanje pokojnin z retroaktivnim izplačevanjem po 
končnem usklajevanju pokojnin se bo začelo 31. decembra 1985 

# Medsebojne obveznosti samoupravnih interesnih skupnosti se bodo določale le 
na temelju delovne dobe, dopolnjene po letu 1972 

Delegati Skupščine SFRJ so 
dobili Poročilo o poteku javne 
razprave o Osnutku zakona o 
temeljnih pravicah iz pokoj- 
ninskega in invalidskega zava- 
rovanja (k AS 405), ki ga je 
pripravila Komisija Zveznega 
zbora za pripravo tega zakona. 
Poročilo o predlogih, mnenjih 
in pripombah bo predlagatelj 
uporabil pri določanju konč- 
neg'a besedila Predloga zako- 
na o temeljnih pravicah iz po- 
kojninskega in invalidskega 
zavarovanja. 

ZELO OBSEŽNA 
JAVNA RAZPRAVA 

V javni razpravi, poudarja 
Poročilo, so sodelovali delavci 
v združenem delu in drugi de- 
lovni ljudje, delavci, kijso si že 
pridobili pravice iz pokojnin- 
skega in invalidskega zavaro- 
vanja, udeleženci NOV, orga- 
nizacije združenega dela, or- 
ganizacije zveze sindikatov in 
SZDL, samoupravne interesne 
skupnosti pokojninskega in in- 
validskega zavarovanja, zveze 
upokojencev in delovnih inva- 
lidov, združenja udeležencev 
NOV, zveze za rehabilitacijo in 
varstvo delovnih invalidov, 

zveze civilnih vojnih invalidov, 
zveze slepih in drugi. Mnenja 
in predlogi javne razprave ka- 
žejo, da so predlagane rešitve 
izzvale veliko zanimanje delav- 
cev in drugih delovnih ljudi, 
predvsem pa uporabnikov pra- 
vic iz pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja. 

Javna razprava je podprla 
temeljne rešitve Osnutka zako- 
na. Po mnenju razpravljalcev 
je besedilo dobra osnova za 
oblikovanje sistema invalid- 
skega in pokojninskega zava- 
rovanja. Prav tako je bilo pou- 
darjeno, da Osnutek zakona 
omogoča graditev sistema po- 
kojninskega in invalidskega 
zavarovanja na dohodkovnih 
odnosih, saj sistem zagotavlja 
materialno in socialno varnost 
v skladu z družbenoekonom- 
skim položajem delavcev v 
združenem delu. 

Nekateri pa so tudi menili, 
da je poldrugi mesec dni pre- 
kratek rok za javno razpravo, 
ki je bila zaključena 31. januar- 
ja. V tem času združeno delo 
ni moglo širše obravnavati be- 
sedila Osnutka zakona. Kljub 
relativno kratkemu roku in do- 
ločenih slabostih pri organiza- 
ciji javne razprave, je tako po 

številu udeležencev in po svoji 
vsebini omogočila pripravo 
Predloga zakona o temeljnih 
pravicah iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja. 

Poleg predlogov, mnenj in 
pripomb na besedilo Osnutka 
zakona, je bil med javno raz- 
pravo sprejet tudi predlog, da 
bi novi zakon o temeljnih pra- 
vicah iz pokojninskega in inva- 
lidskega zavarovanja uporab- 
ljali od 1. januarja 1983. leta. 

POKOJNINSKO IN 
INVALIDSKO 
ZAVAROVANJE - 
INTEGRALNI DEL 
ZDRUŽENEGA DELA 

Poročilo poudarja, da je jav- 
na razprava podprla zasnovo 
predlaganega zakona, pred- 
vsem njegove temeljne določ- 
be, ki opredeljujejo vlogo po- 
kojninskega in invalidskega 
zavarovanja v celotnem siste- 

mu družbenoekonomskih 
odnosov v združenem delu. 
Posamezne rešitve Osnutka 
zakona zagotavljajo večjo po- 
vezanost pokojninskega in in- 
validskega zavarovanja z zdru- 
ženim delom. 

Podprte so bile tudi rešitve, 
ki povezujejo družbeno-eko- 
nomski in socialni položaj de- 
lavcev s pokojninskim zavaro- 
vanjem, tako da so upokojenci 
neposredno odvisni od celot- 
nega delovnega prispevka, 
ustvarjenega ne samo s teko- 
čim, temveč tudi z minulim de- 
lom. Na ta način se družbe- 
noekonomski položaj delavca, 
ki uresničuje pravice iz invalid- 
skega in pokojninskega zava- 
rovanja oblikuje na družbe- 
noekonomskem položaju, ka- 
kršnega je imel v združenem 
delu. Potemtakem torej ele- 
menti za določanje pokojnin in 
drugih pravic iz pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja 
izhajajo iz sistema razporeja- 
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nja dohodka in delitve sred- 
stev za osebne dohodke in se 
oblikujejo na načelih vzaje- 
mnosti in solidarnosti. 

Pozitivno je bilo tudi ocenje- 
no, da Osnutek zakona določa 
le enotne temelje sistemapo- 
kojninskega in invalidskega 
zavarovanja Tako je, odvisno 
od določenih in specifičnih 
pogojev, potreb in možnosti 
na posameznih območjih, mo- 
goče tudi samoupravno ureja- 
nje pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja, 

V sedanjih pogojih izvajanja 
gospodarske stabilizacije pa 
omenjeni zakon, je bilo rečeno 
med javno razpravo, popolno- 
ma upošteva tudi stabilizacij- 
ske zahteve Po svoji vsebini 
pa je vendarle nov zakon, če- 
prav ne prinaša pomembnejših 
sprememb glede pogojev za 
pridobivanje in obsega pravic 
iz pokojninskega in invalidske- 
ga zavarovanja. 

VKLJUČEVANJE 
NAČEL MINULEGA 
DELA V NOVEM 
ZAKONU 

Velike pozornosti so bile 
med javno razpravo deležne ti- 
ste zakonske določbe, ki zade- 
vajo celovitejše vključevanje 
načel minulega dela v sistem 
pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja. Poročilo pravi, da 
je minulo delo delavcev, ki so 
si pridobili pravice iz pokojnin- 
skega in invalidskega zavaro- 
vanja, temelj njihovega polo- 
žaja v tem zavarovalnem siste- 
mu. Hkrati gre za njihovo 
neodtujljivo pravico, da sode- 
lujejo pri delitvi družbenega 
dohodka, kjer je tudi vključeno 
njihovo skupno delo. To omo- 
goča, da ti delavci obdržijo 
materialno povezavo s svojim 
minulim delom in potemtakem 
celoviteje uresničujejo pravice 
iz pokojninskega in invalidske- 
ga zavarovanja. 

Med javno razpravo pa je bi- 
lo izrečeno tudi mnenje, da 
predlagane rešitve v Osnutku 
zakona niso v dovolj veliki me- 
ri razčlenile pravic delavcev iz 
minulega dela, kakor tudi, da 
začrtani družbenoekonomski 
odnosi, oblikovani s temi reši- 
tvami, v premajhni meri spod- 
bujajo delavce pri razvijanju 
materialnih temeljev svojega 
in družbenega dela. Pravice iz 
pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja bi morale biti bolj 
odvisne od prispevka, ki so ga 
dali delavci ne samo s svojim 
tekočim, temveč tudi z minu- 
lim delom. 

Ker pa je hkrati s pripravo 
tega zakona potekala tudi pri- 
prava besedila Predloga zako- 
na o razširjeni reprodukciji in 

minulem delu, predlagatelj za- 
kona ni mogel v Osnutku zako- 
na urediti vseh vprašanj prido- 
bivanja in uresničevanja pravic 
delavcev iz minulega dela. Za- 
radi tega posamezne določbe 
Osnutka zakona opozarjajo tu- 
di na ustrezne določbe zvez- 
nega zakona o razširjeni re- 
produkciji in minulem delu. 

NEKATERA MNENJA 
IN PREDLOGI 

Poročilo posebej omenja 
najpomembnejše predloge in 
pripombe na posamezne do- 
ločbe Osnutka zakona, na ka- 
tere je opozorila javna razpra- 
va, predlagatelj pa si prizade- 
va, da bi jih ustrezno vključil v 
zakonsko besedilo. 

Tako je predlagatelj med 
drugim sprejel predlog, da bo 
zakon jasneje povedal, kako 

•so odnosi na področju pokoj- 
ninskega in invalidskega zava- 
rovanja sestavni del odnosov v 
Združenem delu. Prav tako je 
sprejeta pripomba, da se v do- 
ločbi, ki omenja pridobivanje 
pravic iz minulega dela, pou- 
dari, kako imajo to pravico, 
poleg aktivnih delavcev, tudi 
delavci, ki so si že pridobili 
pravice iz pokojninskega in in- 
validskega zavarovanja. 

Veliko zanimanje javne raz- 
prave je sprožila tudi določba, 
ki omogoča uživalcu pokojni- 
ne, da uresniči tudi druge 
osebne in materialne pravice 
iz minulega dela. O tej določbi 
so bila izrečena različna mne- 
nja. Tudi zdaj je zapisana v za- 
konskem besedilu, vendar jo je 
predlagatelj, ob upoštevanju 
tega, da tega področja ni treba 
posebej urejati s pokojninskim 
zakonom, oblikoval kot napo- 
tilno normo. 

Javna razprava je posebej 
opozorila na težave in proble- 
me, ki se bodo lahko pojavili 
ob sklepanju samoupravnih 
sporazumov o združevanju 
sredstev za zagotavljanje pra- 
vic iz pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja. Predlaga- 
telj pa vendar vztraja, da se 
lahko odločanje o združevanju 
sredstev za zagotavljanje ma- 
terialne in socialne varnosti 
delavcev najustrezneje uresni- 
čuje s sklepanjem samouprav- 
nih sporazumov. 

Predlog javne razprave, da 
se temeljne pravice iz pokoj- 
ninskega in invalidskega zava- 
rovanja s tem zakonom ne ure- 
dijo le za delavce v združenem 
delu, temveč tudi za vse druge 
katerogije delovnih ljudi, je 
predlagatelj uporabil za izbolj- 
šanje nekaterih določb na tem 
področju. Kljub temu pa je v 
besedilu zakona še vedno do- 
ločba, da se podrobneje ureja- 

nje pravic teh delovnih ljudi 
ureja z reupubliškimi in pokra- 
jinskimi zakoni. 

BREZ ŠIRITVE 
TEMELJNIH PRAVIC 

Med javno razpravo je bilo 
tudi več predlogov, piše v Po- 
ročilu, da bi razširili temeljne 
pravice iz pokojninskega in in- 

.validskega zavarovanja, ki jih 
določa Osnutek zakona. Neka- 
teri so zahtevali, da bi med te- 
meljne pravice uvrstili tudi 
pravico do poklicne rehabilita- 
cije invalidnih otrok, kakor tu- 
di pravico do dodatka za tujo 
nego in pomoč. Ob upošteva- 
nju, da so temeljne pravice ti- 
ste pravice, ki so ključnega po- 
mena za zagotavljanje mate- 
rialne in socialne varnosti v 
združenem delu, omenjene 
pravice pa se zagotavljajo v re- 
publikah in pokrajinah, je bilo 
zavzeto stališče, da ni argu- 
mentiranih raiiogov, da bi te 
pravice uvrstili med temeljne 
pravice. 

Predlagatelj prav tako ni 
sprejel predloga, da bi pravico 
do denarnega nadomestila za 
telesno poškodbo zagotovili 
samo v primeru nesreče pri 
delu ali poklicne bolezni. To bi 
namreč pomenilo zožanje te- 
meljnih pravic, ki so zagotov- 
ljene po sedaj veljavnem zako^ 
nu in ne bi bilo opravičljivo, da 
te temeljne pravice ne bi priz- 
navali tudi zavarovancem, ki 
so se poškodovali drugje in ne 
le med opravljanjem del in na- 
log. 

Podobno je predlagatelj za- 
kona ocenil', da so določbe, ki 
omenjajo zavarovanje držav- 
ljanov SFRJ, zaposlenih v tuji- 
ni pri tujem delodajalcu nujne, 
saj tvorijo skupaj z določbami 
zveznega zakona o zaščiti dr- 
žavljanov SFRJ na začasnem 
delu v tujini, celoto. 

Starostna in predčasna 
pokojnina 

Javna razprava je povsem 
podprla predloge določb gle- 
de pogojev pridobivanja pravi- 
ce do starostne pokojnine. 
Prav tako je podprla predloge, 
da gostota delovne dobe ne bi 
bila poseben pogoj za pridobi- 
tev pravice do starostne pokoj- 
nine v primerih, ko je bila pra- 
vica uveljavljena z dopolnjeni- 
mi 65 leti (moški) oziroma 60 
leti (ženske) starosti in naj- 
manj 15 leti zavarovalne dobe. 

Vendar pa predlagatelj ni 
sprejel stališča, da bi izenačili 
pogoje za pridobitev pravice 
do starostne pokojnine za mo- 
ške in ženske. Ni namreč ra- 
zlogov, da bi spreminjali polo- 
žaj zavarovank, zaradi tega bo- 

do tudi v Predlogu zakona do- 
ločbe, da pridobijo ženske 
pravico do pokojnine s krajšo 
pokojninsko dobo in nižjo sta- 
rostno mejo kot moški. 

Sprejet pa tudi ni bil pred- 
log, da bi zavarovalno dobo, 
predvideno za pridobitev pra- 
vice do starostne pokojnine, 
zmanjšali z 20 na 10 let. V se- 
danjih družbenoekonomskih 
pogojih namreč ni realnih 
možnosti za omilitev teh pogo- 
jev. 

Več različnih mnenj je bilo 
med javno razpravo izrečenih 
na račun predčasnega upoko- 
jevanja. Bili so tudi predlogi, 
da bi se predčasna upokojitev 
uzakonila kot temeljna pravi- 
ca, ki bi enotno veljala za vso 
državo, da bi omilili pogoje za 
pridobitev pokojnine in da 
nasploh ne bi zmanjševali zne- 
skov pokojnin zaradi zgodnej- 
še upokojitve. Javna razprava 
je med drugim pokazala, kako 
smotrno je bilo, da je Osnutek 
zakona predvidel tudi možnost 
ureditve teh vprašanj v repu- 
bliških oziroma pokrajinskih 
zakonih. Značaju in ciljem te- 
ga inštituta namreč ne bi 
ustrezalo, da se neposredno 
ureja z zveznim zakonom. 

Valorizacija in 
usklajevanje pokojnin 

Največje zanimanje pa je bi- 
lo med javno razpravo deležno 
vprašanje določanja pokojnin, 
posebej valorizacijo osebnih 
dohodkov iz prejšnjih let zava- 
rovanja. 

Podprta je bila ena izmed 
najpomembnejših določb za- 
konskega osnutka, da se po- 
kojnina določa od osebnih do- 
hodkov, pridobljenih v najugo- 
dnejšem 10-letnem obdobju. 
Zaradi uresničevanja načela 
minulega dela je tudi nujno, da 
zakon kot sistemsko in trajno 
rešitev določa tudi valorizacijo 
osebnih dohodkov na raven 
osebnih dohodkov v zadnjem 
letu pred upokojitvijo. Ker pa 
bodo predlagane rešitve terja- 
le večja materialna sredstva, 
kar ni bilo upoštevano ob 
sprejemanju tekočega sred- 
njeročnega plana, in ker bi na- 
raščanje porabe na tem po- 
dročju vplivalo na stabilizacij- 
ske tokove, zakon predlaga, da 
bi valorizacijo osebnih dohod- 
kov iz prejšnjih let zavarovanja 
na zadnje leto pred upokojitvi- 
jo začeli izvajati 1. januarja 
1986. 

Posebej obširno je javna 
razprava spregovorila tudi o 
usklajevanju pokojnin z go- 
spodarskimi gibanji. Organiza- 
cije zveze upokojencev so 
opozorile, da predlagane do- 
ločbe Osnutka zakona ne za- 
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gotavljajo gibanja pokojnin v 
skladu z gibanjem osebnih do- 
hodkov. Ob upoštevanju teh 
predlogov bo predlagatelj 
spremenil te določbe o uskla- 
jevanju pokojnin, tako da bo 
omogočeno njihovo tekoče 
usklajevanje. 

Med določbami o usklajeva- 
nju pokojnin je izrecno predvi- 
deno njihovo retroaktivno iz- 
plačevanje. Celovito pa naj bi 
uvedli tekoče usklajevanje po- 
kojnine z retroaktivnim izpla- 
čevanjem po končnem uskla- 
jevanju pokojnin najkasneje 
do 31. decembra 1985. 

Pravice zaradi 
invalidnosti 

Javna razprava je podprla 
vsebino določb o pravicah za- 
radi invalidnosti. Vendar so bi- 
la povedana tudi mnenja, da 
Osnutek zakona v ustrezni me- 
ri ne zagotavlja širše solidar- 
nosti pri zagotavljanju pravic 
delavcev, ki so postali invalidi. 
Predvidene so celo nekatere 
rešitve, ki objektivno pomenijo 
oženje pravic in lahko pride do 
tega, da se bo povečalo število 
invalidskih upokojencev. Pou- 
darjeno je bilo, da morajo biti 
organizacije združenega dela 
temeljni nosilec zagotavljanja 
pravic ob preostali delovni 

sposobnosti in da se pri zago- 
tavljanju potrebnih sredstev 
uporabijo načela vzajemnosti 
in solidarnosti. 

Glede družinske pokojnine 
so bili med javno razpravo po- 
vedani tudi predlogi, da bi po- 
sebne pogoje, ki jih morajo iz- 
polnjevati člani družine za pri- 
dobitev te pokojnine, še naprej 
določali z zveznim zakonom. 
Predlagatelj pa meni, da mora 
zvezni zakon urediti samo 
splošne pogoje, ki jih mora iz- 
polniti umrli zavarovanec, po- 
drobneje pa naj uredijo pravi- 
ce do družinske pokojnine, re- 
publike in pokrajini. 

PRAVICE BORCEV 
NOV 

Poročilo glede pridobivanja 
in uresničevanja pravic borcev 
NOV omenja, da je javna raz- 
prava podprla določbe na tem 
področju, kakor tudi, da teh 
pravic ni treba širiti. 

Po drugi strani pa je bil 
podprt predlog, da bi borcem 
NOV, ki si pridobivajo pravico 
do predčasne pokojnine, dali 
tudi pravico, da bi dobivali 
ustrezno povečano pokojnino, 
ob sicer zmanjšani, vse dotlej, 
dokler upravičenec ne pridobi 
pravice do starostne pokoj- 
nine. 

V pokojninsko dobo pa naj 
bi, je bilo nadalje rečeno med 
razpravo, vračunavali tudi ob- 
dobja, ki jih veljavni predpisi 
ne priznavajo, na primer čas 
služenja vojaškega roka, ob- 
dobje šolanja, omogočili naj bi 
dokupovanje pokojninske do- 
be in podobno. Ocenjeno je 
bilo, da v sedanjih pogojih teh 
predlogov ni mogoče sprejeti, 
saj zahtevajo nove materialne 
obveznosti združenega dela. 

Splošne pogoje za računa- 
nje benificiranega staža naj bi 
prav tako uredil zvezni zakon, 
čeprav gre za vprašanja, ki jih 
morajo urediti republiški in 
pokrajinski zakoni. Zaradi tega 
predlagatelj ne bo mogel spre- 
jeti teh predlogov javne raz- 
prave, ki pa je tudi podprla 
predloge za revizijo benificira- 
ne dobe. 

MEDSEBOJNE 
OBVEZNOSTI 
NOSILCEV 
POKOJNINSKEGA IN 
INVALIDSKEGA 
ZAVAROVANJA 

V delu Poročila, ki omenja 
uresničevanje in izvajanje pra- 
vic iz pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja, je poudar- 
jeno, kako je javna razprava 
podprla predlog, da lahko za- 

varovanec na svojo zahtevo 
uresničuje pravice iz invalid- 
skega in pokojninskega zava- 
rovanja v tisti skupnosti, kjer je 
dopolnil pretežni del zavaro- 
valne dcbe. 

Različna pa so bila stališča 
glede urejanja medsebojnih 
odnosov samoupravnih intere- 
snih skupnosti, ki nastanejo 
zaradi dopolnjene zavarovalne 
dobe na območju dveh ali več 
skupnosti. Odprto je predvsem 
vprašanje urejanja medseboj- 
nih obveznosti glede zavaro- 
valne dobe, dopolnjene do 31. 
decembra 1972. 

Predlagatelj je sprejel pred- 
log Zveznega izvršnega sveta, 
da bi se medsebojne obvezno- 
sti skupnosti urejale le glede 
zavarovalne dobe, dopolnjene 
po tem datumu. Pri tem je bilo 
upoštevano, da se je do leta 
1973 zavarovalna doba urejala 
v drugačnih družbenoeko- 
nomskih pogojih, ki bistveno 
vplivajo na značaj, urejanje in 
financiranje pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja. 
Medsebojne obveznosti do do- 
tedanjih nosilcev tega zavaro- 
vanja so poravnane, tako da ni 
niti temeljev niti razlogov, da 
bi obveznosti prevzemale sa- 
moupravne interesne skupno- 
sti, ki so postale nosilke pokoj- 
ninskega in invalidskega zava- 
rovanja 1. januarja 1973. 

Poletno računanje časa v funkciji večje 

produktivnosti dela _____ 

• Predlagana je uvedba poletne inačice računanja časa s premikanjem ure za eno 
uro naprej v zadnjem tednu marca oziroma v prvem tednu v aprilu, poletni čas pa 
naj bi trajal do zadnjega tedna v septembru oziroma prvega v oktobru 

• Zvezni izvršni svet bo določal dan uvedbe poletnega časa za vsako koledarsko 
leto posebej, in sicer najpozneje štiri mesece pred začetkom poletnega računanja 
časa 

• Predlagani amandmaji predvidevajo, da bi delovni čas delavcev, ki delajo v eni 
izmeni, potekal podnevi, s čimer bi uresničili tudi cilje, ki bi jih ob uvedbi zimskega 
računanja časa 

Predlog zakona o računanju 
časa, ki je najprej predvideval 
uvajanje zimskega računanja 
časa (zakonsko besedilo smo 
povzeli v eni lanskih številk 
Poročevalca), je sprožil veliko 
zanimanje javnosti in obširno 
razpravo o smotrnosti take re- 
šitve. Ob upoštevanju mnenj te 
razprave ter po dopolnilnih 
konzultacijah in usklajenih 
stališčih z izvršnimi sveti repu- 
blik in pokrajin, je Zvezni izvrš- 
ni svet predlagal amandmaje k 

poročevalec 

Predlogu zakona o računanju 
časa (AS 308) in jih poslal de- 
legatom Skupščine SFRJ v 
obravnavo. 

Kot novost amandmaji pred- 
lagajo uvedbo letne inačice ra- 
čunanja časa. Pri tem pa želijo 
zagotoviti, da bo delovni čas 
delavcev, ki delajo v eni izme- 
ni, potekal podnevi, s čimer bi 
hkrati zagotovili tudi uresniči- 
tev ciljev, ki jih je sicer predpo- 
stavljala uvedba zimskega ra- 
čunanja časa. 

POLETNO 
RAČUNANJE ČASA 
;Poletno računanje časa, pre- 
dvidevajo amandmaji, bi uvedli 
s premaknitvijo ure za eno uro 
naprej, kar bi naredili z&dnji 

teden marca oziroma prvi te- 
den aprila, poletni čas pa bi se 
končal zadnji teden septembra 
oziroma prvi teden oktobra. Na 
ta način, poudarja obrazloži- 
tev, bi zagotovili, da bi imela 
Jugoslavija enak čas kot vse 
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druge države srednjeevrop- 
skega časovnega območja, in 
sicer vse leto. Te države v po- 
letnih mesecih (od aprila do 
oktobra) že spreminjajo čas za 
eno uro. 

Ker se evropske države zara- 
di usklajevanja voznega reda v 
prometu vsako leto posebej 
dogovarjajo o dnevu in trenut- 
ku prehoda na poletni čas ozi- 
roma povrnitvi na normalno 
računanje časa, poseben 

amandma predlaga, da ZIS 
vsako leto posebej določi tre- 
nutek uvedbe in prenehanja 
poletnega časa. To bo moral 
ZIS storiti najkasneje štiri me- 
sece pred uvedbo poletnega 
časa (prvotni tekst Predloga 
zakona je določal šestmesečni 
rok), ker se o tem dogovarjajo 
vse evropske države. 

Poseben amandma uvaja 
novo določbo, ki terja, da bo- 
do delavci v organizacijah 

združenega dela, delovnih 
skupnostih in drugih samou- 
pravnih organizacijah in skup- 
nostih, kjer je delo organizira- 
no v eni izmeni, določili tak 
začetek in konec delovnega 
časa, ki bo zagotavljal delo de- 
lavcev podnevi. Izjema bodo le 
tiste dejavnosti, kjer narava 
dela ali opravljanje posamez- 
nih del in nalog ter v drugih 
primerih, določenih z zako- 
nom oziroma odlokom skup- 
ščine družbenopolitične skup- 

nosti, terjajo drugačno dolo- 
čanje delovnega časa s sa- 
moupravnimi splošnimi akti 
teh organizacij in delovnih 
skupnosti. Taka rešitev, pou- 
darja obrazložitev, bo zagoto- 
vila, da bodo uresničeni tudi 
rezultati, ki jih je predvidevala 
zimska inačica spremenljivega 
računanja časa. Hkrati bi bile s 
tem natančneje konkretizirane 
določbe Zakona o združenem 
delu o produktivnem izkori- 
ščanju delovnega časa. 

Povečan prispevek Jugoslavije 

Svetovnemu programu hrane 

Predvidena sredstva za prispevek znašajo 22,572.000 dinarjev in se zagotavljajo v 
proračunu federacije 
Negativna razlika med domačimi in tujimi cenami bo pokrita iz sredstev stalne 

proračunske rezerve 
Naša država je bila prav tako uporabnik svetovnega programa hrane 

Delegatom v Skupščini 
SFRJ je bil poslan v obravno 
Osnutek Zakona o zagotavlja- 
nju sredstev za prispevek So- 
cialistične federativne republi- 
ke Jugoslavije Svetovnemu 
programu hrane za leti 1983 in 
1984 (AS 530). Sprejetje tega 
zakona je v pristojnosti Zbora 
republik in pokrajin. 

NUĐENJE POMOČI V 
HRANI DRŽAVAM V 
RAZVOJU 

Osnutek zakona predvideva, 
da bodo za prispevek naše dr- 
žave Svetovnemu programu 
hrane za leti 1983 in 1984 za- 
gotovljena sredstva v skupni 
vrednosti 22,572.000 dinarjev. 
To je dinarska protivrednost za 
540 000 dolarjev (po tečaju 
41.80 dinarjev za dolar). Ta 
sredstva bodo uporabljena za 
nakup kmetijsko-živilskih pro- 
izvodov na domačem trgu za 
katere se zanima Svetovni pro- 
gram hrane, kot tudi za stroške 
prevoza. 

Sicer pa je bila Jugoslavija 
skupaj z drugimi državami ena 
od pobudnic za ustanovitev 
Svetovnega programa hrane. 
Ta program so ustanovili leta 
1962 Združeni narodi in Orga- 
nizacija ZN za prehrano in 
kmetijstvo (FAO) kot multilate- 
ralno agencijo za pomoč v hra- 
ni državam v razvoju. 

Glavni namen Svetovnega 
programa hrane je pomoč v 
hrani v primerih naravnih kata- 
strof in drugih nesreč, za od- 

pravljanje kroničnih nedohra- 
njenosti, za pomoč pri prehra- 
ni predšolskih in šolskih otrok 
in za projekte ekonomskega in 
socialnega razvoja. 

Prispevki k Svetovnemu pro- 
gramu hrane se dajejo prosto- 
voljno. Jugoslavija je od usta- 
novitve Svetovnega programa 
hrane redno dajala prispevke 
in sicer v živilih in deloma v 
prevozu. V okviru svojega pri- 
spevka je izročala mesne kon- 
zerve za projekte v Siriji, Ko- 
lumbiji, Gvineji, Mehiki, Viet- 
namu, Kongu, Egiptu, Jordani- 
ji, Sudanu, Senegalu, Madaga- 
skarju in drugim državam. 

OBDRŽATI DOSEDANJI 
OBSEG DOBAVE 
HRANE 

V naslednjem dvoletnem ob- 
dobju bo skupen sklad prosto- 
voljih prispevkov k Svetovne- 
mu programu hrane znašal 1,2 
milijarde dolarjev. Predloženo 
povečanje programa za 20 od- 
stotkov v primerjavi z leti 1981 
in 1982 bo omogočilo, da bo 
obseg dobave hrane ostal na 
isti ravni, to je milijon ton, če- 
prav so potrebe držav v raz- 
voju po hrani precej večje. 

Naša država je v obdobju od 
leta 1963 do leta 1981 dala pri- 
spevek v vrednosti prek milijon 
dolarjev. Prispevke v vrednosti 
nad 100 milijonov dolarjev je 
dalo osem držav in EGS, do 5 
milijonov dolarjev pa je dalo 
vsega 21 od skupaj 124 držav. 

Predlagano povečanje pri- 
spevka Jugoslavije v prihod- 
njem obdobju za 20 odstotkov 
bi ohranilo dosedanjo raven v 
skupnem planiranem skladu 
Svetovnega programa hrane, 
ki znaša 0,45 odstotka. Ker 
lahko pričakujemo porast cen 
kmetijskih pridelkov oziroma 
živil, bo tako fizični obseg na- 
ših dobav v naslednjem dvelet- 
nem obdobju ostal na približ- 
no enaki ravni. 

Izbira živil bo odvisna od na- 
ših notranjih razmer oziroma 
od tega, koliko bomo imeli na 
razpolago posameznega bla- 
ga. Pri izbiri je treba upoštevati 
tudi njihovo ceno, ki se giblje v 
mejah svetovnih cen. Vendar 
so na domačem trgu te cene 
pogosto precej višje in se lah- 
ko pojavi tako imenovana ne- 
gativna razlika. 

POKRITJE 
NEGATIVNIH RAZLIK 

V zvezi s tem osnutek zako- 
na predvideva možnost pokri- 
vanja negativnih razlik v pri- 
meru, če na domačem trgu ni 
mogoče zagotoviti nobenega 
kmetijsko-živilskega proiz- 
voda po svetovnih cenah. Tako 
je bil leta 1979 Zvezni komite 
za kmetijstvo prisiljen, da od 
Zveznega izvršnega sveta za- 

hteva dodatna sredstva za po- 
kritje negativnih razlik med 
domačimi in svetovnimi cena- 
mi, po katerih je moral dobaviti 
živila Svetovnemu programu 
hrane. Zaradi tega je treba pri 
izbiri živil upoštevati raven do- 
mačih in tujih cen in dati pre- 
dnost blagu za katerega so po- 
trebna manjša sredstva, da bi 
pokrili negativne razlike. 

Osnutek zakona prav tako 
predvideva način zagotavlja- 
nja sredstev za prispevek naše 
države Svetovnemu programu 
hrane. Ta sredstva bodo zago- 
tovljena v proračunu federaci- 
je za leti 1983 in 1984 v dveh 
enakih letnih obrokih. Končna 
dinarska vrednost obveznosti 
bo določena po tečaju, ki bo 
veljal v času izplačila živil, do- 
bavljenih Svetovnemu progra- 
mu hrane. Prav tako je pred- 
log, da se iz sredstev stalne 
proračunske rezerve federaci- 
je zagotovijo sredstva za kritje 
negativnih razlik. 

PODPORA 
SVETOVNEMU 
PROGRAMU HRANE 

V današnji situaciji je pomoč 
v živilih državam v razvoju nuj- 
na posebej tistim, ki so jih pri- 
zadele elementarne katastrofe 
in nesreče. Nuđenje takšne 
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vrste pomoči je v skladu z našo 
politiko in Havansko deklara- 
cijo, ki se je, upoštevajoč vse 
večje pomanjkanje hrane v ve- 
likem številu držav v razvoju, 
zavzela za povečanje pomoči v 
hrani, kakor tudi z našim pozi- 

tivnim stališčem do delovanja 
Združenih narodov. 

Jugoslovanski delež v skup- 
ni pomoči v živilih je količin- 
sko dokaj skromen, politično 
pa je potreben in hkrati opa- 
žen. Zato velja mnenje, da -bi 

tudi nadalje obseg dobav živil 
Svetovnemu programu hrane 
ostal vsaj takšen in da bi bilo 
treba še naprej podpirati Sve- 
tovni program hrane. 

Sicer pa je bila naša država 
poleg nuđenja pomoči tudi 

uporabnik Svetovnega progra- 
ma hrane. Dobila je pomoč v 
skupni vrednosti 1,944.000 do- 
larjev (Skopje - 1,530.000 do- 
larjev, Banjaluka - 140.000 do- 
larjev in Črna Gora - 274.000 
dolarjev). 

MEDNARODNE POGODBE 

Pospešitev ekonomsko-finančnih odnosov 

med Jugoslavijo in Veliko Britanijo 

• Sporazum o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodka ureja dvojno 
obdavčevanje fizičnih in pravnih oseb, prebivalcev Jugoslavije in Velike Britanije 
in sicer glede davka na dohodek ~ ' 

• Sporazum vsebuje tudi rešitve, ki spodbujajo britanske prebivalce k vlaganju 

poslovanja anSke or9anizac''e združenega dela zaradi skupnega 

Zvezni izvršni svet je poslal 
Skupščini SFRJ v obravnavo in 
sprejem Predlog o ratifikaciji 
Sporazuma med SFR Jugosla- 
vijo in Združenim kraljestvom 
Velike Britanije in Severne Ir- 
ske o izogibanju dvojnemu ob- 
davčevanju dohodka (AS 531), 
ki je bil podpisan 6. novembra 
1981. Sporazum ureja problem 
dvojnega obdavčevanja fizič- 
nih in pravnih oseb (davčnih 
zavezancev po kraju bivališča) 
Jugoslavije in Velike Britanije 
glede davka na dohodek. Na ta 
način, pravi obrazložitev, so 
odtstranjene davčne ov|re, 
spodbujeno pa je pospeševa- 
nje gospodarskih in finančnih 
stikov med Jugoslavijo in Veli- 
ko Britanijo. 

SPODBUJANJE 
VLAGANJ V 
JUGOSLOVANSKE 
DELOVNE 
ORGANIZACIJE 

Obrazložitev poudarja, kako 
je posebna prednost tega Spo- 
razuma, ker vsebuje tudi do- 
ločbe o spodbujanju britan- 
skih prebivalcev pri vlaganju 
sredstev v jugoslovanske or- 
ganizacije združenega dela za- 
radi skupnega poslovanja. To 
bo doseženo tako, da bodo v 
celoti ohranjeni pozitivni učin- 
ki davčnih olajšav, ki so pre- 
dvidene z republiškimi oziro- 
ma pokrajinskimi davčnimi 

predpisi zaradi spodbujanja 
tujih vlagateljev sredstev. 

Predvideno je med drugim, 
da se dohodki podjetja države 
pogodbenice obdavčujejo le v 
tej državi, razen, če podjetje ne 
posluje v drugi državi pogod- 
benici prek stalne poslovne 
enote, ki ima sedež v tej državi. 
V tem primeru so lahko do- 
hodki podjetja obdavčeni v 
drugi državi, vendar le do viši- 
ne zneska, ki je predpisan tej 
stalni poslovni enoti. Take do- 
ločbe veljajo tudi za dobiček, 
ki ga prebivalec Združenega 
kraljestva ustvari v Jugoslaviji 
glede na svoj delež pri skup- 
nem poslovanju z jugoslovan- 
skim podjetjem, če ne vpliva 
na uvajanje davka Združenega 
kraljestva na take dobičke. 

Sporazum tudi določa, da 
vsaka država pogodbenica ob- 
davčuje svoja podjetja, ki se 
ukvarjajo z mednarodnim po- 
morskim in zračnim prome- 
tom. To velja tudi za dohodke, 
ustvarjene s sodelovanjem v 
poolu, pri skupnem poslova- 
nju ali v mednarodni poslovni 
agenciji. Prav tako je urejeno, 
da Jugoslaviji pripada pravica 
do obdavčevanja osebnih do- 
hodkov njenih prebivalcev, ki 
delajo v skupnem gospodar- 
skem predstavništvu ali v Turi- 
stični zvezi Jugoslavije. 

Sicer pa se s tem Sporazu- 
mom posebej urejajo vpraša- 
nja, ki med drugim prizadevajo 
tudi osebe, za katere velja 

Sporazum, in davke, ki jih 
vključuje. Velja tudi za stalne 
poslovne enote, obdavčevanje 
dohodka od nepremičnin in 
poslovanja, obdavčevanje po- 
morskega in zračnega prome- 
ta in druga vprašanja. Spora- 
zum vsebuje tudi določbe o 
postopku sporazumevanja in 
izmenjavi mnenj. 

ZAČETEK 
VELJAVNOSTI 
SPORAZUMA 

Glede uveljavitve Sporazu- 
ma je predvideno, da vsaka dr- 
žava pogodbenica po diplo- 
matski poti pismeno obvesti 
drugo državo pogodbenico, da 
so končani postopki, ki so po 
njenem zakonu potrebni za 
uveljavitev tega Sporazuma. 
Sporazum začne večjati z da- 
tumom drugega od teh obve- 
stil in velja - v Združenem kra- 
ljestvu - glede davka na doho- 
dek in na prihodek od premo- 

ženja za vsako leto odmere, ki 
začne na dan ali po 6. aprilu v 
koledarskem letu, ki sledi letu, 
v katerem je bilo sprejeto dru- 
go obvestilo. Glede korpora- 
cijskega davka pa velja Spora- 
zum za vsako finančno leto, ki 
se začne na dan ali po 1. aprilu 
v koledarskem letu, ki sledi le- 
tu, v katerem je bilo sprejeto- 
drugo obvestilo o uveljavitvi 
Sporazuma. V Jugoslaviji ta 
Sporazum velja glede jugosl- 
ovanskega davka za vsako 
davčno leto, ki se začne na 
dan ali po 1. januarju v kole- 
darskem letu, ki sledi letu v 
katerem je bilo sprejeto drugo 
obvestilo. 

Sporazum velja vse dotlej, 
dokler ga ne prekliče ena od 
držav pogodbenic. Po diplo- 
matskih kanalih pa ga lahko 
odpove ena ali druga država 
pogodbenica, in sicer z dosta- 
vo note najpozneje šest mese- 
cev pred koncem koledarske- 
ga leta po petih od začetka 
uveljavitve tega Sporazuma. 
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ANALIZE IN OCENE 

Poslabšujejo se ekonomske ocene za 

uresničevanje politike stabilizacije 

• Za začetek leta so značilni pozitivni ekonomski procesi, kot na primer kontrola 
notranjega trga in porast izvoza . 

@ Po najnovejših podatkih o cenah, likvidnosti in odnosih na trgu je mogoče sklepati 
o poslabšanju gospodarske situacije v marcu   

® Način delovanja plačilno-bilančnih pozicij republik in pokrajin je prispeval k 
negativnim gospodarskim gibanjem 

V začetku letošnjega leta se 
ekonomska politika uresničuje 
v zelo zahtevnih pogojih. Če- 
prav so rezultati ekonomske 
stabilizacije zagotovili, da smo 
v letošnje leto vstopili z zmanj- 
šanim plačilnim deficitom, no- 
tranjim povpraševanjem in 
mirnejšim naraščanjem cen 
kot v prejšnjih letih, so se pri 
izvajanju dogovorjene eko- 
nomske politike pojavljali vse 
resnejši problemi. 

Ta ocena Zveznega izvršne- 
ga sveta je poudarjena v Infor- 
maciji o tekočih gospodarskih 
gibanjih v začeku leta 1982, ki 
je bila poslana delegatom v 
Skupščini SFRJ. Obvestilo o 
uresničevanju sprejete eko- 
nomske politike je tokrat zelo 
aktualno in se nanaša celo na 
gibanja v teku prve polovice 
marca, saj je Zvezni izvršni 
svet pripravil k informaciji od 
2. marca še dopolnilo, ki se 
nanaša na prvo polovico me- 
seca. 

Po najnovejših podatkih in 
oceni ZIS se je gospodarska 
situacija poslabšala, ker se ru- 

- šijo nekateri pozitivni procesi v 
gospodarskih gibanjih, ki so 
bila značilna za začetek letoš- 
njega leta. 

Splošni pogoji v katerih se 
uresničuje dogovorjena eko- 
nomska politika letos so zado- 
voljivejši kot so bili pred letom 
dni, poslabšalo pa se je dolo- 
čeno število ekonomskih do- 
mnev za njeno uresničevanje. 
Gre predvsem za poslabšano 
eksterno likvidnost, slabo pre- 
skrbljenost trga ter nepravoča- 
sno sprejemanje in nespošto- 
vanje ukrepov ekonomske po- 
litike. 

MOTNJE NA TRGU 
Posamezne negativne zna- 

čilnosti odnosov v naši ekono- 
miji, nastale v zadnjih letih, po- 
stajajo vse bolj izrazite in gro- 
zijo, da bodo postale trajna 
značilnost jugoslovanske eko- 

nomije, je poudarjeno v infor- 
maciji. Gre predvsem za pre- 
majhno preskrbljenost, neure- 
jenost in razdrobljenost trga 
To je ugoden pogoj za mono- 
polistično prodajo, povečanje 
cen pa tudi zmanjševanje pro- 
izvodnje. 

Tržni mehanizem, po oce- 
nah ZIS, ne deluje normalno 
ali pa sploh ne vpliva, množijo 
se omejitve in ovire na njem, 
pomanjkanje ekonomske po- 
nudbe pa se nadomešča z ad- 
ministrativnimi ukrepi. Posle- 
dica tega so pomanjkanje in 
zmanjšana gibljivost v prome- 
tu blaga, sprememba predno- 
sti investicij glede zaokrožanja 
gospodarske strukture v ožjih 
regijah, prekinjanje prej vzpo- 
stavljenih reprodukcijskih ve- 
rig in njihovo morebitno vklju- 
čevanje, toda s tujimi plačilni- 
mi sredstvi. Najbolj očitna po- 
sledica takšnega obnašanja je 
izrazito naraščanje stroškov, 
povezovanje dinamike proiz- 
vodnje z neposrednimi mož- 
nostmi plačevanja tujini, krepi- 
tev pritiskov na cene in pojav 
zaviranja proizvodnje kot dol- 
goročne tendence. 

Vse bolj se utrjuje prepriča- 
nje, da predstavlja način delo- 
vanja plačilnobilančnih pozicij 
republik in pokrajin enega 
najznačilnejših dejavnikov, ki 
so vplivali na oblikovanje takš- 
nih odnosov. K temu je prispe- 
val tudi mehanizem ekonom- 
skih odnosov s tujino in vse 
očitnejši značaj institucije sa- 
moupravnega sporazuma. 

Pomanjkanje normalnega 
delovanja trga in prisila za naj- 
racionalnejše ekonomsko ob- 
našanje je pripomoglo, da po- 
staja oblikovanje cen vse bolj 
normalno, vse manj pa je pod 
vplivom delovanja katerekoli 
ekonomske zakonitosti, kar 
trajno neugodno vpliva na 
konkurenčnost našega gospo- 
darstva do tujih ekonomij. 

POSLABŠANJE 
GOSPODARSKE 
SITUACIJE SREDI 
TRIMESEČJA 

Podatki o gospodarskih gi- 
banjih na začetku marca so 
spodbudili Zvezni izvršni svet, 
da nekoliko spremeni ocene 
uresničevanja ekonomske po- 
litike in sicer prek dopolnilne 
informacije Skupščine SFRJ. V 
njej je poudarjeno, da so teža- 
ve pri preskrbi industrijske 
proizvodnje vplivale, da je di- 
namika že precej nižja od pre- 
dvidene. Če se dinamika indu- 
strijske proizvodnje ne bo hi- 
tro popravila, ZIS ocenjuje, da 
ne bi mogli doseči niti planira- 
nega letnega povečanja 3,5 
odstotka. 

V dopolnilni informaciji je 
navedena nekoliko manj ugo- 
dna ocena tudi o ravnovesju 
blagovno-denarnih odnosov. 
Razen zaviranja proizvodnje, 
je prišlo tudi do hitrejše realne 
rasti prometa v trgovini na 
drobno in so se začele zaloge 
gotovega blaga spet zmanjše- 
vati. Sedanja dinamika proiz- 
vodnje ne more zadovoljiti po- 
večanih domačih in tujih naro- 
čil. 

K temu je po oceni ZIS pri- 
spevala tudi rast bančnih pla- 
smajev, ki so v prvih dveh me- 
secih dosegli predvideno po- 
večanje za prvo trimesečje. 

Podobno rušenje dogovor- 
jene politike je bilo opaziti tudi 
na področju cen, če bi doseda- 
nje povečanje cen sprejeli kot 
dokončno. Samo v prvih dveh 
mesecih, in to v pogojih ko je 
veljal režim maksimalnih cen, 
je bila uresničena dinamika ra- 
sti cen, ki bi ustrezala letni 
stopnji prek 20 odstotkov 

ZMANJŠANJE 
OBSEGA 
INDUSTRIJSKE 
PROIZVODNJE 

Fizični obseg industrijske 
proizvodnje je bil v prvih dveh 
mesecih letos za 2,6 odstotka 
večji kot v istem obdobju lani, 
ko je bil zabeležen tudi abso- 
lutni padec proizvodnje. 

Čeprav se je trend industrij- 
ske proizvodnje v februarju 
znašel na poti odstopanja, so 
po ocenah ZIS možnosti, da 
dosežemo letošnji planirani 
cilj rasti industrijske proizvod- 
nje, če bi se dinamika hitro po- 
pravila. Če pa se bo trend upa- 
danja nadaljeval še nekaj me- 
secev, se lahko zgodi, ne sa- 
mo, da ne bomo dosegli plani- 
rane stopnje, ampak da rasti 
sploh ne bo. 

V SR Hrvatski, SAP Kosovu 
in SAP Vojvodini je bila v prvih 
dveh mesecih ustvarjena ista 
stopnja rasti industrijske pro- 
izvodnje kot v preteklem letu. 
V tem obdobju se je najbolj 
povečala proizvodnja v SR 
Črni gori (14 odstotkov), SR 
Bosni in Hercegovini ter SR 
Srbiji (5 odstotkov). 

V dopolnilni informaciji ZIS 
je opozorilo, da se proces zavi- 
ranja industrijske proizvodnje 
nadaljuje, saj so v različnih pa- 
nogah različni tako rezultati 
kot tudi tendence. Lahko je 
pričakovati, da se padec proiz- 
vodnje v določenem številu 
panog prenese tudi na gospo- 
darske panoge, ki se pri njih 
preskrbujejo in proizvodnja 
katerih se je doslej poveče- 
vala. 

Zmanjšanje proizvodnje 
naftnih derivatov za 8,5 odstot- 
ka v prvih dveh mesecih (v fe- uuaiumuv. - r   ' rt jjsooooooosoooosocoosooocoooaoecoosoooeo'^ 
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bruarju celo za 21 odstotkov) 
že vpliva na zmanjšanje proiz- 
vodnje kemičnih proizvodov v 
februarju in stagnacijo prede- 
lovalne kemije. Kljub temu se 
je izrazito zmanjšala proizvod- 
nja črne metalurgije (7 odstot- 
kov v februarju in 3 odstotke v 
prvih dveh mesecih), kar bo 
seveda nujno vplivalo na vse 
panoge kovinskega komplek- 
sa. Zmanjšuje se tudi proiz- 
vodnja tekstilnega prediva in 
tkanin, usnjenih proizvodov in 
lesa, pa tudi v kovinsko prede- 
lovalni industriji so zabeležili 
stagnacijo. Panoge katerih 
proizvodnja se je že zmanjšala, 
ali pa je zmanjšanje pričakova- 
ti v kratkem, po oceni ZIS zaje- 
ma okrog 60 odstotkov skupne 
industrijske proizvodnje, pri 
čemer so ogrožene skoraj vse 
panoge, ki so nosilke izvoza. 

formaciji je ocena, da se bodo 
organizacije združenega dela 
poskušale prilagoditi novim 
problemom z medsebojnim 
zadolževanjem, kar bo pove- 
čalo skupno razpoložljivo koli- 
čino denarja. 

ZAGOTOVITEV BLAGA 
ZA IZVOZ 

deviznih rezerv, tako da so se 
le-te zmanjšale. 

OŽIVITEV PROMETA 
V TRGOVINI 
NA DROBNO 

Takšni trendi v proizvodnji 
pa bodo neugodno vplivali na 
skupne blagovno-denarne 
odnose in na preskrbljenost 
domačega trga. To tem bolj, 
ker je v začetku leta prišlo do 
oživitve prometa v trgovini na 
drobno. Obseg prometa se je 
realno povečal za okrog 9 od- 
stotkov. Ker pa seveda ni 
ustreznega povečanja ponud- 
be se krepijo pritiski na obsto- 
ječe blagovne sklade in cene. 
V informaciji je poudarjeno, da 
obenem rast osebnih dohod- 
kov bistveno zaostaja za nor- 
malnim naraščanjem cen na 
drobno, pri čemer je mogoče 
sklepati, da povpraševanje 
prebivalstva izvira iz hranilnih 
vlog ali iz kakšnih drugih virov, 
ki jih ni mogoče identificirati 
ker še ni podatkov o prejemkih 
in izdatkih prebivalstva v tem 
obdobju. Če se povpraševanje 
prebivalstva ne bo zmanjšalo 
ga bo treba, po napovedi ZIS, 
deloma nevtralizirati s poveča- 
njem cen, deloma pa bo ostalo 
nepokrito. To bo vplivalo na 
nadaljnje poslabšanje asorti- 
mana blaga na domačem trgu. 
V začetku letošnjega leta so 
hitro naraščali tudi plasmaji 
bank, kar seveda prav tako 
lahko vpliva na skupno uresni- 
čevanje ciljev kreditno-mone- 
tarne politike v prvem trime- 
sečju. Do 20. februarja so se 
bančni plasmaji povečali za 74 
milijard, kar je štiri petine 
skupnega predvidenega pove- 
čanja plasmaja za prvo trime- 
sečje. Zaradi tega je treba pri- 
čakovati, da bo v mesecu mar- 
cu prišlo do občutnega zmanj- 
šanja kreditov in do deflacij- 
skih pojavov na posameznih 
področjih gospodarstva. V in- 

O gibanjih na področju izvo- 
za je v informaciji ZIS govor 
samo na podlagi prejšnjih po- 
datkov. Vrednost izvoza do 8. 
marca je bila za 3 odstotke 
večja kot v istem obdobju lani, 
uvoza pa za 9 odstotkov manj- 
ša. Najbolj se je povečal izvoz 
v razvite države - 15 odstot- 
kov, v države v razvoju za 4 
odstotke in v socialistične dr- 
žave za 5 odstotkov. 

Uvoz se je zmanjšal iz vseh 
regij, najmanj pa se je zmanj- 
šal iz držav v razvoju, iz razvi- 
tih držav in iz socialističnih 
držav se je uvoz zmanjšal za 
okrog 12 odstotkov. 

Najpomembnejša naloga pri 
uresničevanju planiranega 
izvoza je zagotavljanje blaga 
za te potrebe, ker se je nekoli- 
ko izboljšala konkurenčnost 
cen naših proizvodov. V začet- 
ku marca je bilo razmerje med 
domačimi in izvoznimi cenami 
ugodnejše kot v začetku okto- 
bra lani. Povečal se je tudi de- 
lež proizvodov z zadovoljivejšo 
izvozno ceno kot je domača in 
zmanjšal se je razkorak med 
domačimi in izvoznimi cenami, 
ki se nadomeščajo prek izvoz- 
ne stimulacije. 

Situacija glede financiranja 
uvoza, ki je nujen za vzdrževa- 

, nje rasti domače proizvodnje 
in izvoza je bila otežena z ne- 
zadovoljnim razmerjem nebla- 
govnega priliva in odliva na za- 
četku leta, kot tudi zapadlih 
odplačil kreditov. To vse pri- 
speva, da so se problemi 
okrog zagotavljanja tujih pla- 
čilnih sredstev za financiranje 
tekoče reprodukcije okrepili. 

Zaostrevanje problemov zu- 
nanje likvidnosti v prvih dveh 
mesecih letos je posledica de- 
lovanja več dejavnikov: rušitev 
plačilnobilančnih pozicij repu- 
blik in pokrajin, slabo izkori- 
ščanje ustreznih tujih srednje- 
ročnih kreditov, ki so predvi- 
deni za financiranje plačilnega 
deficita in vpliva določenih se- 
zonskih in drugih dejavnikov, 
ki so značilni za prve mesece 
vsako leto. 

V pogojih pomanjkanja de- 
viz je njihova gibljivost med or- 
ganizacijami združenega dela 
in pooblaščenimi bankami 
zmanjšana v zelo ozke okvire. 
Zapadla plačila tujini v tem ob- 
dobju so deloma poravnana z 
izkoriščanjem konvertibilnih 

INVESTICIJE IN 
LIKVIDNOST 
GOSPODARSTVA 

Posebej pomembno področ- 
je za uspeh stabilizacijske po- 
litike in politike razvoja nas- 
ploh je področje investicij. Po 
podatkih SDK so bila izplačila 
za investicije v januarju letos 
za 18,5 odstotka večja kot v 
istem obdobju lani. Široka 
fronta investicij še naprej pre- 
sega realne možnosti družbe 
za finančno in materialno po- 
krivanje. 

V informaciji je poudarjeno, 
da so pomanjkanje sredstev za 
investicije v nekaterih sredi- 
nah začeli nadomeščati s sred- 
stvi samoprispevka in da pri 
tem ne upoštevajo določbe 
Resolucije po kateri je zausta- 
vitev zmanjševanja realnih 
osebnih dohodkov in zaviranje 
padanja standarda ena po- 
membnih nalog ekonomske 
politike. Zato je predlog, da se 
takšni poskusi raziščejo, ne 
samo glede komunalnih po- 
treb, ampak tudi v kontekstu 
skupne ekonomske politike. 

Tudi problemi na področju 
likvidnosti gospodarstva so 
nekoliko bolj poudarjeni kot 
prešnja leta. K temu so prispe- 
vala ne samo zapadla izplačila 
tujih kreditov, ampak tudi za- 
piranje tokov bančnih sredstev 
v regionalne okvire. 

ZAPOSLENOST, 
STANDARD IN CENE 

Zaviranje gospodarske ak- 
tivnosti na začetku letošnjega 
leta je imelo za posledico tudi 
problem nezaposlenosti. Kot 
je ocenjeno v informaciji ZIS 
bo ta problem prišel letos še 
posebej do izraza. 

Čeprav je naša država v rela- 
tivno daljšem obdobju ustvar- 
jala visoke stopnje zaposlova- 
nja delovno sposobnega pre- 
bivalstva in sicer prek 4 od- 
stotke letno, je raven zaposle- 
nosti nizka in znaša v povpreč- 
ju 26 zaposlenih na sto prebi- 
valcev, z zelo poudarjenimi re- 
gionalnimi razlikami (1:4). V 
letošnjem letu je z ekonomsko 
politiko predvideno zmanjša- 
nje letne stopnje zaposlovanja 
za okrog 2 odstotka. S tem se 
bo število oseb, ki iščejo zapo- 
slitev neprestano povečevalo. 
Zato je v informaciji predlog, 
da je treba tem problemom v 
bodoče posvetiti več pozorno- 
sti. 

Omenjene možnosti za po- 
večanje proizvodnje in potre- 
ba, da se ohrani razmerje med 
rastjo proizvodnje in zaposle- 

nosti so delovale kot omejujoč 
dejavnik tudi na rast standarda 
prebivalstva. 

Že dalj časa traja stagnacija 
in zmanjševanje osebne pora- 
be, posebej po omejitvi po- 
trošniških kreditov. Prav tako 
so se pokazali tudi pojavi po- 
časnejšega reševanja nekate- 
rih vprašanj družbenega stan- 
darda, kot so stanovanje, skrb 
za predšolske otroke, naglo 
naraščanje števila visokošol- 
skih ustanov. 

Efektivno povpraševanje 
prebivalstva na trgu se je giba- 
lo v preteklem obdobju skoraj 
tako kot osebni dohodki. Ta 
usklajenost je bila nekoliko 
porušena v prvih dveh mese- 
cih leto^aradi nekoliko hitrej- 
še rasti cen kot je bilo pričako- 
vati. Promet na drobno se je 
samo v januarju povečal real- 
no za okrog 8 odstotkov, kar 
je, kot je ocenjeno, pogojeno s 
psihologijo porabnikov v pri- 
čakovanju podražitev in ob- 
ljubljenega povečanja obrest- 
nih mer za potrošniške kredite. 

Nadaljnja gibanja na po- 
dročju standarda bodo odvi- 
sna od gibanja cen in osebnih 
dohodkov. Če bi se nadaljeva- 
la tendenca z začetka letošnje- 
ga leta ZIS v informaciji napo- 
veduje zaustavitev padanja in 
celotno določeno krepitev 
kupne moči in življenjskega 
standarda prebivalstva v letoš- 
njem letu. 

Cene so se samo v prvih 
dveh mesecih letošnjega leta 
gibale v dogovorjenih okvirih, 
nekaj zahvale gre podaljšane- 
mu delovanju Odloka o maksi- 
miranju cen. »Sezona« običaj- 
nega dvigovanja cen po no- 
vem letu se je pomaknila in je 
do njih prišlo v začetku mese- 
ca marca. S tem pa se je že 
porušila dogovorjena politika 
na tem področju. 

Na ta način se je težišče bit- 
ke za ekonomsko stabilizacijo 
preneslo na področje cen. Mo- 
tivi za nespoštovanje so različ- 
ni, vendar so močnejši razlogi 
za to, da ni mogoče dovoliti, 
da stihija inflacije uniči vse do- 
sedanje uspehe uresničevanja 
politike ekonomske stabiliza- 
cije. 

Mnogi dejavniki lahko pri- 
spevajo k nadaljnjemu nara- 
ščanju cen. Med njimi so viso- 
ki stroški zaradi zmanjšanega 
izkoriščanja zmogljivosti, ne- 
raciolano izkoriščanje obrat- 
nih sredstev, povratno delova- 
nje spremembe tečaja dinarja, 
cene deviz, ki se kupujejo mi- 
mo uradnega tečaja. Poveča- 
nje amortizacije in obrestnih 
mer prav tako lahko letos pri- 
spevajo, da bo zaradi morebit- 
nih pojavov izgub na tej podla- 
gi, še naprej pritisk na cene. 
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PROIZVODNJA 
ENERGIJE IN HRANE 

Energetska kriza, ki se je za- 
čela pred leti in se je očitno 
pokazala v začetku leta 1982, 
je povzročala resne težave pri 
preskrbi z energijo. Proizvod- 
nja premoga, posebej kako- 
vostnega, stagnira, ni pa tudi 
pričakovati resnega povečanja 
proizvodnje naravnega plina. 
Možnosti, da se manjkajoča 
energetska goriva nadomesti- 
jo z nafto iz uvoza so zelo 
omejene s plačilno bilanco dr- 
žave. Razen tega ni bila ure- 
sničena predvidena zamenjava 
tekočih goriv s premogom, niti 
ni prišlo do odpiranja novih in 
modernizacije obstoječih ru- 
dnikov premoga. 

Proizvodnja premoga v ja- 
nuarju letos je bila za okrog 3 
odstotke večja kot v istem ob- 
dobju lani, vendar je za 13 od- 
stotkov manjša, v primerjavi s 
količino, ki je bila planirana v 
energetski bilanci. Obenem pa 
so bili problemi v preskrbova- 
nju trga z naftnimi derivati pre- 
neseni v letošnje leto in še bolj 
poudarjeni s pomanjkanjem 
plačilnih deviznih sredstev. 
Zaradi tega je bilo do konca 
februarja uvoženih za okrog 28 
odstotkov manj nafte kot je bi- 
lo planirano. 

Da bi premagali to zelo neu- 

godno situacijo v preskrbi trga 
z nafto in njenimi derivati so 
bili sprejeti številni ukrepi. Če 
bi republike in pokrajine ter 
organizacije naftnega gospo- 
darstva sprejele vse ukrepe za 
pravočasen uvoz surove nafte 
in derivatov, bi se ta položaj 
izboljšal, vendar pa so tudi nji- 
hove možnosti omejene s pla- 
čiinobilančnimi okviri države. 

Precej ugodnejša gibanja je 
opaziti v proizvodnji električne 
energije - samo v januarju je 
bila večja od planirane za 2 
odstotka. Kljub temu pa je bil 
energetski položaj v februarju 
težaven zaradi izrazitega pove- 
čanja porabe, nezadovoljivih 
hidroloških razmer in zastoja 
pri delu treh pomembnih ter- 
moelektrarn. 

Kmetijstvo je, po podatkih iz 
informacije o tekočih gospo- 
darskih gibanjih, v začetku le- 
tošnjega leta ocenjeno kot pa- 
noga, ki si še naprej prizadeva, 
da prispeva k izvozu. Čeprav je 
bil dosežen precejšen porast 
proizvodnje žitaric v preteklem 
letu, rezultati odkupa niso bili 
ugodni in bo za zadovoljevanje 
preskrbe v državi še naprej nu- 
jen uvoz pšenice. 

Zelo pomembno za uresni- 
čevanje nalog kmetijske proiz- 
vodnje v letošnjem letu je po- 
večanje s pšenico zasejanih 
površin (za 13 odstotkov), ure- 

sničevanje načrta pomladan- 
ske setve in nekatere spre- 
membe v strukturi kmetijske 
proizvodnje, ki bodo vplivale 
na zmanjšanje uvoza protein- 
ske hrane za živino. Obenem 
pa se pojavljajo tudi problemi 
v preskrbi z umetnimi gnojili, 
sredstvi za zaščito rastlin, s 
kmetijsko mehanizacijo in re- 
zervnimi deli zanjo. 
DELITEV IN PORABA 
PO REALNIH 
REZULTATIH 
GOSPODARJENJA 

V sklepu informacije o teko- 
čih gospodarskih gibanjih na 
začetku letošnjega leta je oce- 
njeno, da je začela kazati poli- 
tika ekonomske stabilizacije 
povsem jasnejše rezultate. To 
je kontrola notranjega povpra- 
ševanja in nadaljevanje ek- 
spanzije izvoza. Razen tega se 
zmanjšujejo investicije, kon- 
trola cen pa še vedno onemo- 
goča, da se rast dohodka za 
delitev snuje le na nominalni 
podlagi. Če bi takšne smeri 
obdržali še v naslednjih mese- 
cih, bi bil porast dohodka v 
večji meri zasnovan na pove- 
čanju realnih rezultatov go- 
spodarjenja in bi predstavljal 
mejo za delitev in porabo. V 
tem konceptu razvoja bi morali 
ocenjevati zaposlenost in jo 
reševati kot enega najpo- 

membnejših problemov teko- 
če ekonomske politike. 

V informaciji je opozorjeno 
na resno nevarnost, da se pro- 
ces prilagajanja gospodarske- 
ga mehanizma nižjim stop- 
njam rasti ne zaustavi, ampak 
da postane tendenca k vse 
manjši rasti. Izvozna ekspanzi- 
ja in podpora proizvodnje prek 
izvoza so po oceni ZIS edino 
»zdravilo« proti takšni more- 
bitni težnji in je zato ta naloga 
postavljena kot eden pre- 
dnostnih razvojnih ciljev v tem 
letu. K odpravljanju negativnih 
posledic omejevanja uvoza bi 
lahko prispevala tudi poveča- 
na kmetijska proizvodnja in 
večja ponudba hrane, prav ta- 
ko pa tudi pospeševanje grad- 
bene aktivnosti z gradnjo sta- 
novanj za trg. 

Ena od pomembnih podmen 
za uresničevanje razvojne po- 
litike v letošnjem letu je spre- 
jetje in spoštovanje vseh pre- 
dvidenih ukrepov ekonomske 
politike. Zato je aktivnost 
usmerjena predvsem na ukre- 
pe s področja zunanje likvi- 
dnosti države in uresničevanja 
skupne devizne politike, za- 
dolževanja v tujini, kreditno- 
monetarne politike in investi- 
cij. Izvajanje le-teh naj prispe- 
va k učinkovitemu uresničeva- 
nju sprejete ekonomske poli- 
tike. 

Zdravstveno stanje prebivalstva se je 

izboljšalo, potrebno pa je še učinkovitejše 

zdravstveno varstvo  

• Nataliteta v Jugoslaviji pada, vendar je v celoti še naprej zadovoljiva 
• Povprečna starost prebivalstva se je v letu 1978 povečala na 70,1 
• Med registriranimi obolenji so najštevilnejše bolezni dihalnega '"z'učnega 

sistema ter čutil, urogenitalnega sistema, bolezni srca in ožilja, prebavnsh 
organov, malignih obolenj in poškodb 

• Pogostost profesionalnih obolenj se je povečala, posebej v gozdarstvu, medtem 
ko so poškodbe pri delu v lahnem upadanju „Hetotu* „ 

• Odsotnost z dela zaradi bolezni ali poškodb narašča in je dosegla ^odstotkav 
letu 1981, najmanj odsotnosti z dela je v SR Makedoniji, največ P® ]LS*|J rip|av ' 

• V zdravstvenih organizacijah je bilo leta 1980 zaposlenih skupaj 247.000 delavcev, 
od tega 32.850 zdravnikov, 6.722 stomatologov, 5.174 farmacevtov in 119.494 
delavcev z visoko ali srednjo izobrazbo 

^sooscooce 

8 ANALIZA ZDRAVSTVENEGA STANJA PREBIVALSTVA, 1 

8 ORGANIZACIJ ZDRAVSTVENE DEJAVNOST. IN Sl- 
S STEMA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA V SFRJ 
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Zvezni izvršni svet je poslal v 
obravnavo Skupščini SFRJ 
Analizo zdravstvenega stanja 
prebivalstva, organizacij 
zdravstvene dejavnosti in si- 
stema zdravstvenega varstva v 
SFRJ 

V analizi, ki jo je pripravil 
Zvezni zavod za zdravstveno 
varstvo v sodelovanju z repu- 
bliškimi in pokrajinskimi orga- 
ni za zadeve zdravstva so pri- 
kazani številni kazalci o zdrav- 
stvenem varstvu ljudi, kot tudi 
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o boleznih in stanjih, ki najbolj 
ogrožajo zdravje in zmanjšuje- 
jo biološki, in delovni potencial 
prebivalstva v obdobju od leta 
1975 do 1980. 

Razen tega je prikazana 
stopnja zadovoljevanja zdrav- 
stvenih potreb, ocena aktivno- 
sti za ohranitev in izboljšanje 
zdravja prebivalstva, stanje or- 
ganizacij in kadrov v zdrav- 
stveni dejavnosti, kot tudi sta- 
nje in problemi v zvezi z druž- 
benoekonomskimi odnosi na 
tem področju, s poudarkom na 
osnovnih problemih in z oceno 
možnosti za nadaljnji razvoj 
zdravstvene dejavnosti. 

ZNAČILNOSTI 
PREBIVALSTVA 

Po popisu prebivalstva 31. 
marca 1981 ima Jugoslavija 
22,4 milijona prebivalstva. Od 
leta 1948 se je število prebival- 
stva povečalo za okrog 6,5 mi- 
lijona, ocenjujejo~pa, da se bo 
v naslednjih dveh desetletjih 
povečalo še za 4 milijone. 

V obdobju od leta 1948 do 
1981 je rast števila prebivalstva 
za vso državo znašala okrog 41 
odstotkov, za SAP Kosovo 
116,2, za SR Makedonijo 66 
odstotkov, za SR Bosno in 
Hercegovino 60,5 za SR Črno 
goro. 55,6, za SR Srbijo okrog 
42 odstotkov, za SR Srbijo 
brez pokrajin 36,4, za SR Slo- 
venijo 30,8, za SAP Vojvodino 
23,7 in za SR Hrvatsko okrog 
21 odstotkov. V istem obdobju 
se je kmetijsko prebivalstvo 
zmanjšalo od 67,2 odstotka v 
letu 1948 na 2g,9 v letu 1980. 

Za starostno strukturo je 
značilno povečanje prebival- 
stva starejšega kot 60 let. De- 
lež mladega prebivalstva do 19 
let se je v zadnjih letih zmanj- 
šal za 3,2 odstotka, medtem ko 
se je prebivalstvo starosti prek 
60 let povečalo za 4,8. Proces 
demografskega staranja je po- 
sebej poudarjen v SR Hrvatski, 
SR Sloveniji, SR Srbiji brez re- 
publik in v SAP Vojvodini. 

Prav tako je opaziti, da števi- 
lo rojenih na tisoč prebivalcev 
pada, čeprav je stopnja natali- 
tete še vedno zadovoljujoča 
(leta 1975 - 18,2 na 1.000 pre- 
bivalcev, leta 1980 pa 16,9). 
Vendar pa so velike razlike 
med republikami in pokrajina- 
ma: število rojenih otrok se 
giblje od 14,6 v SR Hrvatski do 
31,4 v SAP Kosovu. 

Značilno je da je splošna 
umrljivost prebivalstva nizka (v 
letu 1980 je znašala 8,8 odstot- 
ka). K temu je precej prispeva- 
la zmanjšana umrljivost do- 
jenčkov, vendar zaradi stara- 
nja prebivalstva kaže tendenco 
naraščanja. Povprečna starost 
umrlih se pomika k starejšim 

letnikom; v letu 1975 je odsto- 
tek umrlih prek 50 let starosti 
znašal 77,9 odstotka, v letu 
1980 pa že 80,3. 

Umrljivost dojenčkov je še 
naprej velika, z majhnim pada- 
njem v zadnjih letih (od 39,7 na 
1.000 živorojenih v letu 1975 
na 32,6 v letu 1980). Tako ima 
Jugoslavija največjo stopnjo 
umrljivosti dojenčkov v Evropi. 
Ta pa je precej različna in se 
giblje od 13,3 v SAP Vojvodini 
do 72,4 v SAP Kosovu. 

Srednje pričakovano traja- 
nje življenja prebivalstva nara- 
šča: od 67,8 v letu 1971 se je 
povečalo na 70,1 leta v letu 
1981, vendar je pod ravnijo ve- 
čine evropskih držav. 

Z druge strani pa je po po- 
datkih iz leta 1980 na ravni pri- 
rastek v rahlem padu in je naj- 
večji na Kosovu-25,1 na 1.000 
prebivalcev in najmanjši v SAP 
Vojvodini - 2,5. 

tuberkulozo se zmanjšuje in se 
pomika k starejšim starostnim 
skupinam, vendar pa je stop- 
nja zbolelih še vedno najvišja v 
Evropi. Samo v letu 1980 je 
bilo registriranih 56.398 bolni- 
kov z aktivno tuberkulozo (253 
na tisoč prebivalcev), od tega 
je bilo 16.645 novih bolnikov. 
Istega leta je bilo registriranih 
124 bolnikov, zbolelih za tu- 
berkuloznim meningitisom. 

Najvidnejše mesto med kro- 
ničnimi množičnimi nenalezlji- 
vimi boleznimi zavzemajo obo- 
lenja srca in ožilja in imajo ten- 
denco povečevanja, pri čemer 
je najvišja stopnja v SAP Voj- 
vodini, v SR Srbiji brez pokra- 
jin, SR Sloveniji in SR Hrvatski. 

NAJBOLJ 
RAZŠIRJENA 
OBOLENJA 

ZDRAVSTVENO 
STANJE 
PREBIVALSTVA 

Ko je govor o zdravstvenem 
stanju prebivalstva, je v analizi 
poudarjeno, da so med regi- 
striranimi obolenji in stanji na 
tisoč prebivalcev najštevilnej- 
še bolezni dihalnega in živčne- 
ga sistema in čutil, urogenital- 
nega sistema, bolezni srca in 
ožilja, prebavnih organov, ma- 
lignih obolenj in poškodb. 

Naraščajo tudi kronična ne- 
nalezljiva in degenerativna 
obolenja, v upadanju pa so na- 
lezljive bolezni, ki jih prepre- 
čujemo z obvezno imunizacijo. 

Nalezljive in parazitarne bo- 
lezni, vštevši tudi gripo, so 
udeležene v strukturi diagnoz, 
ki so bile postavljene pri prvih 
pregledih, s 5 odstotki. 

Število črevesnih nalezljivih 
bolezni se povečuje (griža - 
črevesni katar, nalezljiva zlate- 
nica), občasno pa se pojavljajo 
tudi v obliki velikih epidemij. 
Prav tako narašča tudi število 
ošpic in oslovski kašelj. 

Davica in otroška paraliza 
sta omejeni na nekoliko prime- 
rov na leto, število obolelih za 
tetanusom, trebušnim tifusom 
in paratifusom pa je omejeno s 
tendenco nadaljnjega zmanj- 
ševanja. 

Vnašanje kolere in malarije 
predstavlja za našo državo 
stalno nevarnost zaradi širje- 
nja teh bolezni v svetu, zlasti v 
državah Bližnjega in Srednje- 
ga Vzhoda. 

Nerešeno vprašanje preskr- 
be prebivalstva s higijensko 
neoporečno vodo je v letu 
1980 povzročilo hidrične epi- 
demije griže velikih razsežno- 
sti (Sjenica, Gračanica). 

Zbolevanje in umiranje za 

Maligna obolenja (rak) so 
najbolj razširjena obolenja in 
število zbolelih se neprestano 
povečuje. Ta obolenja so že 
več kot dve desetletji na dru- 
gem mestu med vodilnimi 
vzroki smrti našega prebival- 
stva. Pri moških je rak najpo- 
gostejši na želodcu in pljučih, 
pri ženskah pa na prsih in na 
materničnem vratu. Sladkorna 
bolezen je prav tako v porastu 
in se prek 80 odstotkov prime- 
rov pojavi po 40. letu starosti. 
Ocenjeno je, da je število zbo- 
lelih od 1 do 2 odstotka celot- 
nega prebivalstva. Največje 
število zbolelih za sladkorno 
boleznijo je registriranih v SR 
Hrvatski, SR Sloveniji in SAP 
Vojvodini. 

Tudi kronična obolenja di- 
halnih organov, ulkusna bole- 
zen (čir na dvanajsterniku in 
želodcu) ter endemska nefro- 
patija, ki prav tako predstavlja 
zdravstvene probleme na po- 
sameznih področjih. 

Zelo aktualen zdravstveni 
problem so duševne bolezni in 
to zaradi števila zbolelih, kot 
tudi zato, ker so zahteve takš- 
nih bolnikov po zdravstveni 
pomoči zelo velike, subjektiv- 
ne težave poudarjene, sposob- 
nost teh bolnikov, da se prila- 
godijo družbi, delovnemu me- 
stu in družini pa je zelo zmanj- 
šan. Zlasti nevroze zelo nara- 
ščajo. 

Bolezni zasvojenosti - alko- 
holizem, narkomanija in kaje- 
nje - prav tako naraščajo. Oce- 
njeno je, da je z alkoholizmom 
zasvojenih 2 do 4 odstotka 
prebivalstva. Po podatkih iz le- 
ta 1978 je pri nas evidentiranih 
5.680 narkomanov, v glavnem 
mestne mladine (65 odstotkov 
zbolelih je starih manj kot 25 
let). Nekontrolirano in nepo- 
trebno jemanje zdravil (table- 
tomanija) je postala navada 

velikega števila prebivalcev in 
prerašča v toksikomanijo. Ka- 
jenje je postalo prav tako bole- 
zen zasvojenosti in je pravza- 
prav najbolj razširjena toksiko- 
manija (40 odstotkov učencev 
kadi). 

Velik problem predstavljajo 
poškodbe med katerimi gre v 
več kot 80 odstotkov primerov 
za prometne nesreče, v katerih 
je najpogostejši vzrok človek 
in to zaradi preutrujenosti, uži- 
vanja alkohola in kajenja. Pri 
voznikih v javnem prometu pa 
tudi zaradi odsotnosti ali neza- 
dostnega izvajanja sistematič- 
ne kontrole njihove psihofizič- 
ne in zdravstvene sposobnosti. 

Vse večji problem v sistemu 
zdravstvenega varstva postaja- 
jo tudi bolezni zob, ust in če- 
ljusti. Več kot 80 odstotkov ce- 
lotnega prebivalstva ima pok- 
varjene zobe, 40 odstotkov 
prebivalcev starejših od 16 let 
pa nima vseh zob. Zlasti je 
izražena tendenca povečanja 
okvare zob pri otrocih. Obe- 
nem pa je v analizi ugotovlje- 
no, da je preventivno zdrav- 
stveno varstvo na tem področ- 
ju slabo .razvito. 

ZDRAVSTVENO 
STANJE OTROK 
IN MLADINE 

Otroci in mladina predstav- 
ljajo okrog 33 odstotkov prebi- 
valstva in so zaradi procesa 
njihove rasti in razvoja najbolj 
občutljiva skupina prebival- 
stva. Med boleznimi te skupine 
so najpogosteje zastopane 
akutne infekcije dihalnih orga- 
nov, pokvarjeni zobje, parazi- 
tarne in nalezljive bolezni ter 
bolezni kože in podkožnega 
tkiva. Pri predšolskih otrocih 
so izražena tudi diaroična 
obolenja, pri šolskih otrocih in 
mladini pa poškodbe, ki so po 
številu smrtnosti na tretjem 
mestu. 

Deformacije kosti in druge 
nepravilnosti v razvoju, ano- 
malija vida in okvare zob so še 
vedno pomemben zdravstveni 
problem te populacije. 

V analizi je prav tako pou- 
darjeno, da je v okviru zdrav- 
stvenega varstva premalo po- 
zornosti posvečeno preventiv- 
ni aktivnosti v zvezi z repro- 
dukcijsko funkcijo žensk in 
varstvu materinstva. To se na- 
naša zlasti na zdravstveno var- 
stvo med nosečnostjo. 

Čeprav je povečanje poro- 
dov s strokovno pomočjo (87 
odstotkov v letu 1979) in lega- 
lizacija prekinitev nosečnosti 
prispevalo k zmanjšanju stop- 
nje maternalne smrtnosti je 
splav zaradi svoje množičnosti 
in posledicam še naprej najpo- 
membnejši problem žensk. K 
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temu je največ prispevalo dej- 
stvo, da načrtovanje družine 
še ni dovolj razširjeno, zdrav- 
stvene storitve, namenjene tej 
obliki varstva pa je uporabilo 
le 6 odstotkov žensk. 

PRESKRBA 
Z ZDRAVILI 
IN VARSTVO OKOLJA 

ORGANIZACIJA 
ZDRAVSTVENE 
DEJAVNOSTI 

ZDRAVSTVENO 
VARSTVO DELAVCEV 

Kljub organiziranemu zdrav- 
stvenemu varstvu delavcev v 
strukturi obolenj delavcev pre- 
vladujejo bolezni dihalnih or- 
ganov, pri katerih je tendenca, 
da se zmanjšajo, vedno več je 
duševnih motenj, bolezni mi- 
šic, kostnega in sklepnega si- 
stema, bolezni srca in ožilja. 

Pogostost poklicnih obolenj 
se je povečala zlasti v gozdar- 
stvu. Visoke stopnje so v barv- 
ni metalurgiji, kovinski indu- 
striji in elektroindustriji. Naj- 
pogostejše so poklicne derma- 
toze, obolenja dihalnih orga- 
nov, intoksikacija in poklicna 
gluhota. 

Poškodbe pri delu se počasi 
zmanjšujejo. Največje stopnje 
so v proizvodnji in predelavi 
premoga ter v ladjedelništvu. 
Nesreče izven dela pa so šte- 
vilnejše od nesreč pri delu (le- 
ta 1979 - 57,4 odstotka). Naj- 
bolj pogosta vrsta poškodb so 
opekline in prelomi. 

V analizi je prav tako ugo- 
tovljeno, da se dnevna odsot- 
nost z dela povečuje zaradi 
bolezni in zaradi poškodb, in 
to od 4,3 odstotka v letu 1975 
na 4,7 odstotka v letu 1980. 
Najmanj odsotnosti je v SR 
Makedoniji - 2,4 odstotka , 
največ pa v SR Hrvatski 6,2 od- 
stotka. Najpogosteje je vzrok 
za odsotnost z dela bolezen 
(več kot 80 odstotkov), nato 
nega bolnega družinskega čla- 
na (12,9 odstotka) ali pa so to 
nesreče pri delu. Ženske so 
pogosteje odsotne z dela kot 
moški. Odsotnost z dela je naj- 
večja v organizacijah, v katerih 
so delovne razmere težke, 
osebni dohodki pa nizki. 

Invalidnost se počasi pove- 
čuje in se giblje od 103 v letu 
1975 na 110 v letu 1979 na ti- 
soč delavcev. Letno povečanje 
invalidskih upokojencev se je 
gibalo od 5,9 v letu 1975 do 8 v 
letu 1979 na tisoč aktivnih za- 
varovavcev. Največjo stopnjo 
invalidnosti ima SR Črna gora 
- 148, najmanjšo pa SR Make- 
donija - 69. 

Kljub nedvomnim uspehom 
v zvezi z izboljšanjem delovnih 
pogojev je inšpekcija dela od- 
krila številne pomanjkljivosti, 
ki so najpogostejše na gradbe- 
nih objektih in v delovnih pro- 
storih. Hrup in vibracija najpo- 
gosteje povzročata poklicna 
obolenja. 
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V zadnjih letih preskrblje- 
nost z zdravili ni bila zadovolji- 
va in je pogosto prihajalo do 
pomanjkanja posameznih pa 
tudi prioretetnih zdravil, kar je 
rezultat številnih nerešenih 
problemov v zvezi s proizvod- 
njo, uvozom in prometom 
zdravil. 

Sicer pa je v Jugoslaviji 18 
proizvajalcev zdravil, od kate- 
rih jih 5 izpolnjuje 90 odstot- 
kov celotne proizvodnje. Več 
kot 11 OZD se ukvarja s pro- 
metom zdravil na debelo s 46 
veledrogerijami, podružnicami 
in depoji in več kot 1.623 lekar- 
nami in lekarniškimi posta- 
jami. 

V primerjavi s celotnimi stro- 
ški zdravstvenega varstva zna- 
šajo stroški za zdravila približ- 
no 20 odstotkov 

Splošna značilnost na tem 
področju je zaostalost razvoja 
bazične proizvodnje, predi- 
menzioniran razvoj predelova- 
nih zmogljivosti in visoka stop- 
nja odvisnosti od tujih proizva- 
jalcev zlasti iz zahodnih držav. 

V analizi je omenjena tudi 
družbena akcija za varstvo in 
zboljšanje okolja, ki zaostaja 
za proklamiranimi načeli^ in 
realnimi možnostmi družbe. 
Občasno ali stalno onesnaže- 
vanje ozračja je bilo ugotovlje- 
no doslej v 60 mestih oziroma 
industrijskih središčih. One- 
snaženost vodnih tokov pa se 
zmanjšuje. Registrirano je bilo 
več-1.200 industrijskih objek- 
tov, ki spuščajo odplake, ne da 
bi jih prej prečistili. 

Ocenjeno je, da se več kot 
65 odstotkov prebivalstva pre- 
skrbuje s pitno vodo iz objek- 
tov in izvirov, ki velikokrat niso 
zavarovani pred onesnaže- 
njem. 

Raziskave so pokazale, da v 
prehrani še vedno primanjkuje 
nujnih beljakovin, vitaminov in 
nekaterih mineralnih soli, če- 
prav je energetska (kalorična) 
vrednost povprečnega dnev- 
nega obroka zadovoljiva. Pre- 
hrana je nesmotrna, nezadost- 
na, nesistematična kontrola 
zdravstvene neoporečnosti ži- 
vil pa je stalna nevarnost za 
zdravje potrošnikov. 

Vpliv onesnaženosti posa- 
meznih delov okolja na zdravje 
prebivalstva še ni dovolj znan, 
ker ni organiziranega sprem- 
ljanja in analiziranja škodljivih 
pojavov. Prav tako ni zgrajen 
ustrezen sistem obveščanja, 
čeprav je po predpisih o evi- 
dencah na področju zdravstva 
v interesu vse države predpisa- 
no vodenja podatkov o stanju 
in ukrepih za varstvo okolja. 

Organizacija zdravstvenega 
varstva in sistem zdravstvene 
dejavnosti sta urejena z zakoni 
republik in pokrajin, odnosi 
med izvajalci in uporabniki 
zdravstvenih storitev pa so po- 
drobneje urejeni s samouprav- 
nimi sporazumi in drugimi sa- 
moupravnimi splošnimi akti. 

V obdobju od leta 1975 do 
1980 se je razširila mreža 
zdravstvenih organizacij in po- 
večale so se zmogljivosti za 
nuđenje zdravstvenih storitev, 
posebej osnovnega zdravstve- 
nega varstva na nerazvitih po- 
dročjih. Zdravstveno varstvo je 
na razpolago v okrog 15.000 
ambulantno-polikliničnih or- 
ganizacijskih enotah in v 428 
organizacijah za stacionarno 
zdravstveno varstvo s 133.399 
posteljami (okrog 6 postelj na 
tisoč prebivalcev). 

Začel se je proces regional- 
nega organiziranja zdravstve- 
ne dejavnosti zaradi bolj kom- 
pleksnega, učinkovitejšega in 
racionalnejšega zdravstvene- 
ga varstva. Vendar pa to ure- 
sničevanje otežuje pojav zapi- 
ranja v ozke teritorialne okvire, 
s čimer se zožujejo možnosti 
za uporabo zdravstvenega var- 
stva. Niso bila uresničena pri- 
zadevanja, da bi racionalno or- 
ganizirali najzahtevnejše nu- 
đenje zdravstvenih storitev, ta- 
ko na ravni republik in pokra- 
jin, kot tudi na ravni vse države 
(kardiokirurgija, transplantaci- 
je, onkologija, okulistika). 

V zdravstvenih organizaci- 
jah je bilo leta 1980 zaposlenih 
skupaj 247.000 delavcev, od 
tega 32.850 zdravnikov, 6.772 
stomatologov, 5.174 farmacev- 
tov in 119.494 zdravstvenih de- 
lavcev z višjo ali srednjo izo- 
brazbo. 

Kljub temu pa je še precej 
problemov zaradi neenako- 
merne razdelitve kadrov, neza- 
dovoljivega odnosa zdravni- 
kov splošne medicine do osta- 
lih vej medicine, premajhnega 
števila zdravstvenih delavcev 
za preventivno zdravstveno 
varstvo in prevelikega števila 
zdravnikov v stacionarnih or- 
ganizacijah in v velikih mestih. 

Na medicinskih fakultetah je 
bilo v letih 1980-1981 vpisanih 
19.147 študentov, na stomato- 
loških 4.880 in na farmacevt- 
skih 2.960 študentov. Od tega 
števila je samo v letu 1980 di- 
plomiralo 2.519 zdravnikov, 
626 stomatologov in 446 far- 
macevtov. 

V višje medicinske šole se je 
vpisalo 3.864 študentov, diplo- 
miralo pa jih je 1.530. V sred- 
nje medicinske šole se je vpi- 

salo 22.473 učencev, samo v 
letu 1980 pa jih je diplomiralo 
7.873. 

Med nezaposlenimi zdrav- 
stvenimi delavci je evidentira- 
nih 1.413 zdravnikov, 1037 sto- 
matologov, 223 farmacevtov, 
461 zdravstvenih delavcev z 
višjo medicinsko izobrazbo in 
11.926 s srednjo medicinsko 
izobrazbo. 

Pri izobraževanju zdravstve- 
nih kadrov še vedno nismo 
uresničili zadostnega vpliva 
združenega dela, tako po šte- 
vilu kot tudi po profilu. Refor- 
ma izobraževanja se izvaja po- 
časi, navzoče pa so še tudi 
precejšnje razlike v učnih na- 
črtih na fakultetah in na drugih 
šolah z vsemi negativnimi po- 
sledicami. Podiplomsko izo- 
braževanje ni usklajeno, so pa 
tudi precejšnje razlike v pro-, 
gramih za specializacijo. Če- 
dalje več je zahtev po speciali- 
zacijah in subspecializacijah, 
težnja pa je tudi za atomizira- 
njem medicine (obstaja 37 
specialističnih področij za 
zdravnike in 9 za stomato- 
loge). 

Znanstvenoraziskovalno de- 
lo na tem področju ni dovolj 
usmerjeno na aktualne proble- 
me zdravstvenega varstva na- 
šega prebivalstva ter ni uskla- 
jeno in sinhronizirano med in- 
stitucijami, ki se ukvarjajo z 
znanstvenoraziskovalnim de- 
lom. 

SAMOUPRAVNO 
ORGANIZIRANJE 

Samoupravno organiziranje 
zdravstvenih organizacij še ni 
povsod izvedeno v skladu z 
ZZD ter republiškimi in pokra- 
jinskimi zakoni s področja 
zdravstva, v glavnem zato, ker 
še nimamo predpisanih_(in ne 
dogovorjenih) natančnejših 
meril in kriterijev za posamez- 
ne oblike organiziranja. V sa- 
moupravnem interesnem or- 
ganiziranju SIS prevladuje te- 
ritorialno načelo, v glavnem za 
območje ene občine. Sredstva 
za zdravstveno varstvo so ato- 
mizirana, tako da je ogroženo 
načelo vzajemnosti in solidar- 
nosti. Takšno stanje povzroča 
med drugim tudi oteženo izva- 
janje zdravstvenega varstva 
izven območij SIS. 

V analizi je prav tako pou- 
darjeno, da so medsebojni 
odnosi med uporabniki in izva- 
jalci zdravstvenih storitev na 
številnih področjih zadržali 
stare družbenoekonomske 
odnose, ki temeljijo na prora- 
čunskem načinu financiranja, 
tako da niso bili ustvarjeni 
glavni predpogoji za uresniče- 
vanje načel svobodne menjave 
dela. Sistem planiranja ni do- 
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volj razčlenjen, ne temelji ve- 
dno na podatkih o zdravstve- 
nem stanju, pogosto pa je tudi 
v razkoraku s potrebami in 
možnostmi združenega dela. 
Zlasti je treba poudariti, da je 
obseg pravic uporabnikov 
zdravstvenega varstva širši od 
sredstev, ki se izločajo za te 
potrebe. Delež sredstev za 
zdravstveno varstvo v naro- 
dnem dohodku ima tendenco 
zmanjševanja; medtem ko je 
leta 1976 znašal 6,7 je leta 
1980 padel na 5,6 odstotka. 

Inflacijska gibanja in stalno 
naraščanje materialnih stro- 
škov pri nuđenju zdravstvenih 
storitev ter neustrezno in ne- 
smotrno organiziranje večine 
zdravstvenih organizacij pov- 
zroča izgube na tem področju. 
Instrumenti svobodne menjave 
dela (cene, nomenklatura, 
standardi in normativi, katego- 
rizacija) niso dovolj razdelani, 
tako da se tudi pridobivanje 
dohodka v zdravstvu ne izvaja 
na način in v tolikšni meri, da 
bi lahko zagotovilo hitrejši raz- 
voj. Zaradi tega se je zmanjša- 
la akumulacijska in reproduk- 
cijska sposobnost zdravstve- 
nih organizacij. Takšno stanje 
je privedlo tudi do precejšnje- 
ga zmanjšanja realnih osebnih 
dohodkov v zdravstvu v pri- 
merjavi z osebnimi dohodki v 
gospodarstvu. 

Številne zdravstvene organi- 
zacije neažurno in nepopolno 
vodijo predpisane evidence in 
podatke, to pa onemogoča 

boljše zdravstvo prebivalstva. 
Tako naprimer o bolnišnični 
morbiditeti ni podatkov od leta 
1969. 

Številni predpisi s področja 
zdravstva predpisujejo ukrepe 
in obveznosti za varstvo in 
zboljšanje zdravja, vendar nji- 
hovo izvajanje ni zadovoljivo. 
Sanitarna inšpekcija ni niti ka- 
drovsko niti tehnično uspo- 
sobljena, da bi uspešno izvrše- 
vala svoje naloge. Primanjkuje 
približno 500 sanitarnih inš- 
pektorjev, v 50 občinah pa te 
službe sploh ni. 

Na koncu te zelo obsežne 
analize je tudi sklepna ocena 
aktivnosti v zvezi z ohranitvijo 
in zboljšanjem zdravja prebi- 
valstva. Poudarjeno je, da so 
bili v obdobju od leta 1975 do 
1980 doseženi pomembni 
uspehi na področju zdravstve- 
nega^ varstva, ki se kažejo v: 
zboljšanju zdravstvenega sta- 
nja prebivalstva in zboljšanem 
zdravstvenem varstvu; večji 
zajetosti prebivalstva v zdrav- 
stvenem varstvu ter v obsegu 
njegovega uživanja; razširitvi 
pravic do zdravstvenega var- 
stva posameznih kategorij pre- 
bivalstva, zlasti kmetov; razši- 
ritvi mreže zdravstvenih zmog- 
ljivosti in boljši tehnični 
opremljenosti; povečanju šte- 
vila zdravstvenih delavcev; sa- 
moupravnem organiziranju in 
urejanju medsebojnih odno- 
sov udeležencev v svobodni 
menjavi dela; izpopolnjevanju 

sistema samoupravnega inte- 
resnega organiziranja; zbolj- 
šanju materialne osnove dela 
in smotrnejšem poslovanju 
OZD zdravstva in podobno. 
Kljub temu pa so določeni pro- 
blemi, ki so zavirali hitrejši raz- 
voj zdravstvene dejavnosti. 
Premajhna usmeritev na pre- 
vencijo^ bolezni in poškodb 
omogoča, da v naši državi, v 
večji meri kot v državah s po- 
dobnim ekonomskim raz- 
vojem, še naprej obstajajo po- 
samezne akutne nalezljive bo- 
lezni in druga obolenja, značil- 
na za gospodarsko manj razvi- 
te države. 

Še vedno niso dovolj preu- 
čene medicinske, družbene in 
ekonomske posledice odsot- 
nosti z dela zaradi bolezni, 
onesposobljenosti, invalidno- 
sti in poklicnih bolezni, kar 
zmanjšuje prispevek zdravstva 
k povečanju produktivnosti in 
reprodukcijske sposobnosti 
združenega dela. 

Tudi sistem odgovornosti 
zdravstvenih delovnih organi- 
zacij in zdravstvenih delavcev 
za opravljanje nalog, ki so jim 
zaupane, pa tudi sistem nad- 
zorstva nad njihovim delom še 
ni'do konca razčlenjen. 

Samoupravno planiranje in 
programiranje zdravstvenega 
varstva še ni doseglo svoje 
družbene funkcije v kateri bi 
bile uresničene skupne potre- 
be in interesi delovnih ljudi in 
zdravstvenih delavcev. Sa- 
moupravno sporazumevanje 

in družbeno dogovarjanje ni 
bilo povsod do konca izve- 
deno. 

Na koncu analize je poudar- 
jeno, da naj bi bili temeljni cilji 
zdravstvenega varstva nasled- 
nji: še naprej izboljševati 
zdravstveno stanje prebival- 
stva: povečanje povprečnega 
trajanja produktivnega življe- 
nja; zmanjšanje stopnje zbole- 
vanja in stopnje odsotnosti z 
dela; zmanjšanje smrtnosti do- 
jenčkov na raven srednje ra- 
zvitih evropskih držav; izkore- 
ninjenje nalezljivih bolezni; za- 
gotovitev varstva okolja in po- 
gojev za povečanje produktiv- 
nosti; zmanjšanje absentizma 
in invalidnosti; dosledna upo- 
raba predpisov o varstvu in 
zboljšanju zdravja ob krepitvi 
nadzorstva nad njihovim izva- 
janjem; razvijanje in nadaljnje 
razvijanje aktivnega in preven- 
tivnega zdravstvenega varstva 
občanov; zgodnje odkrivanje, 
pravočasno zdravljenje in re- 
habilitacija obolelih in poško- 
dovanih. 

Izhajajoč iz naštetih temelj- 
nih ciljev, kot tudi iz nalog za 
uresničevanje politike eko- 
nomske stabilizacije na tem 
področju je nujno treba vzpo- 
staviti smotrnejše organizira- 
nje zdravstvenega varstva in- 
SIS, da bi ustvarili pogoje za 
ekonomičnejše in kakovost- 
nejše zadovoljevanje potreb 
na tem področju na širšem ob- 
močju in to na podlagi določe- 
nih prednosti. 

Realnejše stopnje amortizacije krepijo 

materialno osnovo dela 
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S povečanjem amortizacijskih stopenj in spremembo v določanju roka traiania 

nah»meZ sre?stev b° zagotovljeno da se prek 80 odstotkov vseh potrebnih nabav za zamenjavo v bodoče financira iz amortizacije 
Vsi uporabniki družbenih sredstev morajo resno računati z novimi stoDniami 
amortizacije, ki veljajo od začetka letošnjega leta 

Od leta 1975 je na podlagi 
»osebnega Zakona o revalori- 
zaciji osnovnih sredstev in 
■redstev skupne porabe upo- 
abnikov družbenih sredstev v 
eljavi stalna revalorizacija 
'Snovnih sredstev in objektov 
Br opreme skupne porabe v 
ašem gospodarstvu. Revalo- 
zacija se opravi na podlagi 

toročevalec 

indeksa cen, ki jih za gradbene 
objekte in opremo določa 
Zvezni zavod za statistiko, za 
ostala osnovna sredstva pa na 
podlagi vzporejanja prejšnjih 
in tekočih cen, ki jih opravi 
uporabnik družbenih sredstev. 

S temi ugotovitvami se zače- 
nja informacija o revalorizaciji 
in amortizaciji osnovnih sred- 

2ktoQriaPklKoriST?'"a ni iZVrŠni svet in P°slal delega- sektorja, ki jo je pripravil Zvez- tom v Skupščini SFRJ v obrav- 

50ooo5oeccaooocoo9oooseeooo« 

0 revalorizaciji in amortizaciji 
ec.?-? SREDSTEV GOSPODARSTVA DRUŽBENEGA SEKTORJA 

!OCOCOOSOC< 



navo. " Informacija prikazuje 
dosedanje izkušnje pri uporabi 
zakona o revalorizaciji in 
amortizaciji in razloge ki so 
vplivali, da so bile lani sprejete 
spremembe in dopolnitve teh 
zakonov. - 

IZVAJANJE 
REVALORIZACIJE 

Poudarjeno je, da je na pod- 
lagi izkušenj pri uporabi zako- 
na o revalorizaciji ocenjeno, 
da se z izvajanjem revaloriza- 
cije zagotovi, da bo vrednost 
osnovnih sredstev in objektov 
ter opreme skupne porabe 
družbenega gospodarstva pri- 
bližno enaka cenam teh sred- 
stev na trgu. S tem so doseženi 
zelo ugodni rezultati pri ohra- 
nitvi vrednosti substance druž- 
benih sredstev s preprečeva- 
njem prelivanja te vrednosti v 
sredstva tekoče porabe. 

Z izvajanjem revalorizacije 
na koncu vsakega leta, je pou- 
darjeno v informaciji, je pove- 
čana nabavna vrednost osnov- 
nih sredstev, ki predstavljajo 
temelj za obračunavanje 
amortizacije in posameznih 
stroškov reprodukcije, z obra- 
čunavanjem amortizacije in 
drugih stroškov reprodukcije 
na večjih (prilagojenih tržnim 
pogojem) osnovah je zagotov- 
ljeno tudi izvajanje amortizaci- 
je v večjih (realnejših) vredno- 
stih, s tem pa zreducirati do- 
hodek v realne vrednosti. 
Takšno reduciranje dohodka v 
ralne vrednosti je vplivalo tudi 
na realnejše določanje posa- 
meznih izdatkov za splošno in 
skupno porabo, ki se nadome- 
šča iz dohodka. _e bila 
na primei, je poudarjeno v in- 
formaciji, v letu 1980 na podla- 
gi revalorizacije povečana na- 
bavna vredhost osnovnih sred- 
stev v povprečju za okrog 23 
odstotkov in se je na tej podla- 
gi povečala za takšen odstotek 
tudi amortizacija kot nadome- 
stilo za zamenjavo osnovnih 
sredstev, ki so dotrajala ali te- 
hnično zastarela za uporabo. 

Ko je govor o letu 1981 je 
dan podatek, da je znašala 
povprečna porast vrednosti 
osnovnih sredstev na podlagi 
revalorizacije okrog 41 odstot- 
kov, temu pa bo sledilo tudi 
povečanje amortizacije v letu 
1982. Povečanje pa je različno 
po posameznih panogah in 
dejavnostih. Največji indeks 
rasti je pri opremi za zračni 
promet (78 odstotkov) in de- 
javnosti črne in barvaste meta- 
lurgije (77 odstotkov), nato pri 
opremi grafične industrije, in- 
dustrije gume in kože, kemič- 
ne, tekstilne in kovinske indu- 
strije ter industrije nekovin in 
ladjedelništva. Obenem pa je 
najmanjši indeks rasti pri 
opremi za železniški promet 
(29 odstotkov) in PTT promet 
(31 odstotkov), kakor tudi pri 
opremi za kmetijstvo, gradbe- 
ništvo in cestni promet. 

RAZLOGI ZA 
SPREMEMBE ZAKONA 
O REVOLARIZACIJI 
IN AMORTIZACIJI 

V informaciji je poudarjeno, 
da je v zadnjih letih kljub izva- 
janju revalorizacije prihajalo 
do počasnejše rasti amrotiza- 
cije v primerjavi z rastjo skup- 
nega prihodka in dohodka, ka- 
kot tudi do zmanjšanja njene- 
ga deleža pri delitvi skupnega 
prihodka v primerjavi z dele- 
žem materialnih stroškov in 
dohodkov. Zaradi tega in zara- 
di nadaljnjega izpopolnjeva- 
nja sistema revalorizacije je bi- 
la v letu 1981 opravljena spre- 
memba in dopolnitev Zakona o 
revalorizaciji skupaj z Zako- 
nom o amortizaciji osnovnih 
sredstev temeljnih organizacij 
združenega dela in drugih 
uporabniko družbenih sred- 
stev. 

S spremembami in dopolni- 
tvami zakona je predpisana 
obveznost izvajanja revaloriza- 
cije ko med prejšnjimi in teko- 
čimi tržnimi cenami nastane 
večja razlika kot 5 odstotkov 
(prej je bila ta obveznost če je 
bila razlika večja kot 10 odstot- 

kov). Obenem je zaradi zmanj- 
šanja razlike med cenami, ki se 
jemljejo kot osnova revaloriza- 
cije in tistih, ki se odločajo na 
podlagi revalorizacije, določe- 
no, da se indeksi cen za reva- 
lorizacijo določajo za obdobje 
od 1. oktobra prejšnjega do 30. 
septebmra tekočega leta (prej 
je bilo to obdobje od 1. julija 
prejšnjega do 30. junija teko- 
čega leta), kar pomeni, da se je 
časovno obdobje med obdobji 
za določanje ravni cen in za 
izvajanje revalorizacije skraj- 
šalo od šest na tri mesece. 

Razen tega je opravljena 
sprememba tudi pri revaloriza- 
ciji vlaganj za nova osnovna 
sredstva. Določeno je da se re- 
valorizacija vlaganj obvezno 
opravi, če je izgradnja trajala 
dlje kot eno leto, medtem ko je 
bila prej ta obveznost če je iz- 
gradnja trajala dlje kot dve leti. 

Poudarjene so tudi nekatere 
temeljne spremembe v zakonu 
o amortizaciji. Med drugim so, 
ob prejšnji oceni fizičnega in 
tehničnotehnološkega roka 
trajanja, določene nove amor- 
tizacijske skupine in predpisa- 
ne nove amortizacijske stop- 
nje. Pri večini sredstev je, kot 
je navedeno, povečanje teh 
stopenj nad 40 odstotkov v pri- 
merjavi s prejšnjimi in je zato 
treba v letu 1982 pričakovati 
precejšnje povečanje vredno- 
sti amortizacije. 

POVEČANJE 
AMORTIZACIJE 

V kratkem orisu na stanje na 
področju amortizacije v ob- 
dobju od leta 1977 do konca 
leta 1980 je ugotovljeno, da se 
je v zadnjih letih neprestano 
zmanjševal delež amortizacije 
pri financiranju nakupa osnov- 
nih sredstev zaradi zamenjave 
tistih, ki so dotrajala ali tehnič- 
no zastarela, tako da se je zre- 
duciral na okrog 40 odstotkov 
od nabavne vrednosti. Za 
zmanjšan delež amortizacije 
se je povečal delež kreditov in 

posojil pri financiranju proste 
reprodukcije sredstev za delo, 
s tem pa se povečuje tudi za- 
dolženost gospodarstva zaradi 
plačevanja obresti, provizij in 
drugih izdatkov za kredite in 
posojila za investicije. Številne 
nujne spremembe od katerih 
je odvisno povečanje produk- 
tivnosti dela in ustvarjanje za- 
dovoljivejših materialnih po- 
gojev so morale biti odložene 
zaradi pomankanja sredstev 
amortizacije. 

Pričakovati je, je poudarjeno 
v informaciji, da bo s spre- 
membami in dopolnitvami za- 
kona o amortizaciji posebej pa 
s spremembo o določanju ča- 
sa trajanja posameznih sred- 
stev zagotovljeno, da se večji 
del (vsaj prek 80 odstotkov) 
potrebnega nakupa za zame- 
njavo v bodoče financira iz 
amortizacije . Na tej podlagi bo 
prišlo do krepitve materialne 
podlage dela, zmanjševanja 
zadolženosti zaradi investicij, 
poraba, ki se nadomešča iz 
dohodka pa bo spravljena v 
realne okvire oziroma onemo- 
gočeno bo povečanje porabe 
na račun substance družbenih 
sredstev s katerimi se dela. 

S temi spremembami, ki, kot 
je poudarjeno, predstavljajo 
pomemben ukrep za izvajanje 
politike ekonomske stabiliza- 
cije, morajo vsi uporabniki 
družbenih sredstev računati, 
posebej v letu 1982, ker se no- 
ve amortizacijske stopnje iz 
skupine uporabljajo za obra- 
čunavanje amortizacije od 1. 
januarja letos. 

Na koncu informaciji je 
poudarjeno, da je s sklepom 
Zveznega zbora Skupščine 
SFRJ Zvezni izvršni svet dol- 
žan, da spremlja izvajanje 
opravljenih sprememb in do- 
polnitev zakona o amortizaciji 
in revalorizaciji in da v drugi 
polovici leta 1982 o tem pi.pra- 
vi poročilo za delovna telesa 
Skupščine SFRJ, da bi lahko 
ocenili ali se predvideni cilji 
uresničujej.o in če je treba 
sprejeti dodatne ukrepe za nji- 
hovo uresničevanje. 
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IZVAJANJE ZAKONOV 

Neodgovorno obnašanje povzroča 

moralno in materialno škodo vsem 

samoupravnim procesom 

hiiaS91'" Us*ave SFRJ in Zakona o združenem delu vprašanju odgovornosti ni 

orimerZ 1 Ve''ka pozornost' kar J*e povzročilo vse večje število pnmerov neodgovornega in nezakonitega ravnanja 

°dn0fl S® P°časi razv'iaj° na načelih skupnega prihodka in dohodka 
, u.t»KU'a "eot!govorno ravnanje posameznih delovnih organizacH đ0h0dka' Ustaljena praksa je, da poslovodni organi med pripravljanjem samoupravnih 

rokah S,aHŠČa delavCem in koncentrirajo vso oblast v sv^h 

ugotovhl odgoS ?%££££ Z? P°S,°PkOV'S ka,erimi bi 

Čeprav je uresničevanje od- 
govornosti, predvsem samou- 
pravne odgovornosti v združe- 
nem delu in delegatskem odlo- 
čanju, eno ključnih vprašanj 
nadaljnjega razvoja in varstva 
sistema samoupravljanja in 
družbene lastnine, kakor tudi 
izpeljave programa družbe- 
noekonomske stabilizacije, s 
stanjem na tem področju ne 
moremo biti zadovoljni. Dokaj 
pogosti so namreč primeri 
neodgovornega ravnanja in 
povzročanja materialne in mo- 
ralne škode vsem samouprav- 
nim procesom. 

Vzroki tsti pojavov so pred- 
vsem nerazviti samoupravni 
odnosi na posameznih po- 
dročjih, kakor tudi nedosle- 
dnost pri izvajanju sistemskih 
zakonov, kakor tudi neustrezni 
organizacijski pristopi k izva- 
janju Zakona o združenem de- 
lu. Razloge pa je treba iskati 
tudi v zapiranju združenega 
dela v območne in panožne 
okvire in v preveč poudarje- 
nem vplivu družbenopolitičnih 
skupnosti na urejanje pogojev 
gospodarjenja oziroma preve- 
liki povezanosti njihovih orga- 
nov s poslovodnimi struktura- 
mi v organizacijah združenega 
dela. 

K neučinkovitemu izvajanju 
odgovornosti pa prispeva tudi 
nesmotrna poraba dohodka 
torej usklajevanje porabe z 
rastjo življenjskih stroškov, ne 
pa le z rastjo produktivnosti 
dela in dejanskimi možnostmi 
združenega dela. 

Ta mnenja in ocene prinaša 

pregled najpomembnejših sta- 
lišč razprave o vprašanjih in 
problemih, na katere je opozo- 
rila Komisija skupščine SFRJ 
za spremljanje izvajanja ZZD v 
gradivu »Aktualna vprašanja 
odgovornosti v združenem de- 
lu in delegatskem odločanju 
na temeljih ZZD«. Gradivo smo 
povzeli sicer v eni prejšnjih 
številk Poročevalca. 

Komisija je pripravila pre- 
gled po ocenah in stališčih 
skupščinskih delovnih teles, 
Zveznega izvršnega sveta in 
organov družbenopolitičnih 
skupnosti. 

Razprava o odgovornosti pa 
je potekala v odborih Zvezne- 
ga zbora za družbenopolitične 
odnose, družbenoekonomske 
odnose, za delo, zdravstvo in 
socialno politiko ter v Zakono- 
dajnopravni komisiji, prav tako 
pa v Odboru Zbora republik in 
pokrajin za vprašanja združe- 
vanja v v gospodarstvu. 

RAZPRAVA 
O URESNIČEVANJU 
ODGOVORNOSTI 
V VSEH OKOLJIH 

Večina razpravljalcev, pou- 
darja pregled, je poudarila, da 
je omenjeno gradivo o odgo- 
vornosti opozorilo na skoraj 
vsa pereča vprašanja in pro- 
bleme^ ki se pojavljajo na tem 
področju. Mimo tega pa so v 
njem nakazane temeljne akcij- 
ske smeri. 

Vendar je bilo med obravna- 
vo posameznih vprašanj tudi 
rečeno, da po sprejetju Ustave 

in ZZD nismo namenrli dovolj 
pozornosti vprašanjem odgo- 
vornosti. Prav zaradi tega je 
prišlo do večjega števila pri- 
merov neodgovornega in ne- 
zakonitega ravnanja. Zaradi 
tega je zdaj gotovo pravi tre- 
nutek, saj to zahteva tudi re- 
snost gospodarskega položa- 
ja, da v vseh okoljih, od delov- 
ne organizacije do federacije, 
preučijo uresničevanje odgo- 
vornosti in sprejmejo konkret- 
ne ukrepe za izboljšanje stanja 
na svojem področju. 

Neodgovorno ravnanje je še 
posebej izrazito na področjih 
investicij, cen, zaposlovanja, 
prometa blaga in storitev, ka- 
kor tudi pri zunanjetrgovin- 
skem in deviznem poslovanju 
in izvajanju družbenih dogo- 
vorov in samoupravnih spora- 
zumov. Za sprejetje nezakoni- 
tih sklepov in nesamoupravno 
ravnanje pa praviloma ne od- 
govarja, kar je posledica raz- 
širjenega stališča, da so vsi 
odgovorni za vse. Taka trditev 
pa seveda ni daleč od tiste, da 
praktično nihče ni odgovoren 
za napake in pomanjkljivosti.• 

Take razmere, ne nazadnje, 
pogojuje tudi, je bilo poveda- 
no med razpravo, ker je med 
uresničevanjem politike eko- 
nomske stabilizacije razmero- 

ma malo prostora za delovanje 
združenega dela, več pa ga je 
namenjenega administrativ- 
nim ukrepom. Na ta način pa 
se slabi odgovornost organi- 
zacij združenega dela ob 
hkratnih težnjah, da v mnogih 
delovnih organizacijah in dru- 
gih samoupravnih organizaci- 
jah in skupnostih bolj vztrajajo 
na pravicah samoupravnih 
subjektov kot pa na njihovi od- 
govornosti. 

DOHODKOVNI ODNOSI 
SE POČASI 
RAZVIJAJO 

Ko gre za medsebojne odno- 
se organizacij združenega de- 
la, ki so pogebnega pomena za 
uresničevanje načel samou- 
pravne odgovornosti, so člani 
delovnih teles opozorili, da se 
počasi razvijajo dohodkovni 
odnosi na načelih skupnega 
prihodka in dohodka. Prav ta- 
ko pa prevladujejo kupopro- 
dajni odnosi, kar spodbuja 
neodgovorno ravnanje posa- 
meznih delovnih organizacij. 
Rezultat vsega tega pa je po- 
časno samoupravno združeva- 
nje združenega dela, nesmotr- 
no vlaganje sredstev za razšir- 
jeno reprodukcijo in upočas- 
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njen razvoj samoupravljanja v 
celoti. 

Svobodna menjava dela kot 
ena najpomembnejših katego- 
rij dohodkovnih odnosov v 
praksi ne prihaja do polnega 
izraza. Tako se sredstva iz do- 
hodka gospodarstva^za skup- 
ne in splošne družbene potre- 
be ne namenjajo v skladu z 
dejanskimi možnostmi in po- 
trebami gospodarstva. 

Številni so tudi primeri neza- 
konitega in nesmotrnega rav- 
nanja na področju investicij. 
Do tega prihaja predvsem za- 
radi tega, ker sklepe o investi- 
cijskih vlaganjih samo formal- 
no sprejemajo delavci, dejan- 
sko pa so to odločitve poslo- 
vodnih in drugih organov v or- 
ganizacijah združenega dela 
in zunaj njih. Pri tem pa niso 
upoštevani temeljni interesi 
delovnih organizacij in širši 
družbeni interesi, prav tako pa 
nista upoštevani učinkovitost 
in racionalnost investicij. 

Po podatkih gradiva znaša 
vrednost 25.554 začetih objek- 
tov 1370 milijard dinarjev. Od 
tega znašajo lastna sredstva 
370 milijard dinarjev, tujih 
sredstev in kreditov pa je za 
tisoč milijard dinarjev. Prav 
kreditni odnosi pa so omogo- 
čili tako široko investiranje, 
hkrati pa zavirajo združevanje 
dela in sredstev. 

UČINKOVITEJŠE 
GOSPODARJENJE 
NAMESTO IZVOZNIH 
STIMULACIJ 

Tudi ekonomski odnosi s tu- 
jino so obremenjeni z mnogimi 
težavami, ki neposredno vpli- 
vajo na samoupravno in odgo- 
vorno obnašanje organizacij 
združenega dela. Počasi pote- 
ka samoupravno sporazume- 
vanje o spodbujanju izvoza 
blaga in storitev, v skupnostih 
za ekonomske osnose s tujino 
pa prevladuje administriranje 
pri uresničevanju uvoznih pra- 
vic. Pogoste spremembe po- 
gojev mednarodne menjave 
tudi onemogočajo dolgoročno 
planiranje. Zaradi tega bi mo- 
rali samoupravne sporazume o 
spodbujanju izvoza sprejemati 
vsaj za obdobje tekočega 
srednjeročnega plana. 

Politike izvozne ekspanzije 
ni mogoče dolgoročno plani- 
rati na stalnem povečevanju 
izvoznih stimulacij (njihov ob- 
seg'je že dosegel zgornjo me- 
jo). Izvozno gospodarstvo pa 
tudi ne more postati konku- 
renčno na mednarodnem trži- 
šču z priznavanjem nerealnih 
stroškov poslovanja. Zaradi te- 
ga je pogoj za uspešen izvoz 
produktivnejše in učinkovitej- 

še gospodarjenje ter večja go- 
spodarnost dela in sredstev. 

Na odgovornost v delovnih 
organizacijah in drugih sa- 
moupravnih organizacijah in 
skupnostih negativno vplivajo 
tudi pogoji pridobivanja in raz- 
porejanja dohodka, ki so še 
naprej pod vplivom admini- 
strativnega načina odločanja. 
Združeno delo, je bilo poudar- 
jeno med razpravo, še ne ob- 
vladuje vseh odnosov na tem 
področju družbene reproduk- 
cije. Še več, položaj posamez- 
nih njegovih delov se celo po- 
slabšuje. Bolj kot načelo deli- 
tve po delu in rezultatih dela je 
izrazito prerazporejanje do- 
hodka med panogami in gru- 
pacijami. Tako na posameznih 
področjih pridobivajo visok 
dohodek zaradi monopolnega 
položaja na tržišču, zaradi ra- 
zličnega vpliva instrumentov 
gospodarskega sistema in 
ukrepov ekonomske politike 
ali razlik v tehnični in tehnolo- 
ški opremljenosti, ne pa na 
podlagi boljšega dela, kar krni 
družbeni značaj dohodka 

SPODBUJANJE 
SAMOUPRAVNIH 
MEHANIZMOV 

Delavci imajo premajhen 
vpliv na celotno raven in struk- 
turo izločanj iz dohodka in 
osebnih dohodkov za splošno, 
skupno in investicijsko pora- 
bo, saj ta sredstva niso usKla- 
jena z možnostmi in potrebami 
združenega dela. 

V mnogih okoljih tudi ni od- 
govornosti za samoupravno 
planiranje v organizacijah 
združenega dela v primerih, ko 
plani niso pomenili realno in 
smotrno projekcijo dohodka. 
To posebej velja za planiranje 
fazne proizvodnje in koopera- 
cijskih odnosov, saj na teh po- 
dročjih plani najpogosteje ne 
vsebujejo konkretne obvezno- 
sti posameznih faz proizvod- 
nje oziroma posameznih koo- 
perantov in ne morejo biti 
osnova za zahtevano odgovor- 
nost. 

Med razpravo je bilo tudi re- 
čeno, da že dalj časa različna 
področja in odnose urejajo za- 
koni in ukrepi državne inter- 
vencije, in sicer tudi v prime- 
rih, ko so za reševanje teh 
vprašanj predvideni samou- 
pravni mehanizmi. Izjeme, ki 
jih ustava SFRJ in zakoni repu- 
blik in pokrajin dovoljujejo za 
administrativne ukrepe, se 
spreminjajo v pravilo. Primer 
je obveznost združevanja dela 
in sredstev za financiranje do- 
ločenih potreb družbene re- 
produkcije. Lahko se predvidi 
le kot izjema, vendar je v posa- 
meznih republikah to postalo 

normalen mehanizem za kon- 
centriranje sredstev, namenje- 
nih financiranju posameznih 
projektov. Zaradi tega je treba 
nujno preučiti, v kolikšni meri 
administrativen način odloča- 
nja ovira samoupravni in si pri- 
zadevati premagati tako sta- 
nje. 

NIZKA DELOVNA 
DISCIPLINA 

Glede izpolnjevanja obvez- 
nosti in nalog na delovnem 
mestu kot ene temeljnih pred- 
postavk uresničevanja pravic 
delavca in delovanja delovnih 
organizacij na načelih, določe- 
nih z Ustavo in ZZD, pregled 
poudarja, da je v mnogih ko- 
lektivih delovna disciplina pre- 
cej rrianjša kot nekdaj. Pri za- 
gotavljanju pogojev za odgo- 
vorno izpolnjevanje obvezno- 
sti delavcev pa ima zelo po- 
membno vlogo tudi sistem de- 
litve sredstev za osebne do- 
hodke. 

Pri izvajanju načel nagraje- 
vanja po delu in rezultatih de- 
la, še niso oblikovana taka me- 
rila, ki bi spodbujala delo de- 
lavcev. Kljub temu pa je v pro- 
izvodnih organizacijah združe- 
nega dela na tem področju več 
narejenega kot v delovnih 
skupnostih, kjer še nadalje ve- 
lja sistem plač, tako da dohod- 
ki delavcev niso odvisni od nji- 
hovega prispevka, saj uporab- 
ljajo formalna merila. V mno- 
gih kolektivih kot osnovo za 
vrednotenje dela upoštevajo 
šolsko izborazbo ali kvalifika- 
cijo, ne pa dejansko delo in 
delovne rezultate. Zato je po- 
membna naloga stalno izpo- 
polnjevanje praks nagrajeva- 
nja po delu ob ustreznem vre- 
dnotenju kreativnega in proiz- 
vodnega dela ter dela v težkih 
delovnih pogojih. 

Na delovno disciplino in iz- 
polnjevanje delovnih obvezno- 
sti pa prav tako vpliva organi- 
zacija dela. V praksi je razširje- 
no mnenje, da zadostuje pos- 
plošen akt o sistemizaciji del 
in nalog, tako da ni treba na- 
tančneje določati del in nalog 
vsakega posameznega delav- 
ca. V primerih napak, pa je po- 
tem težko ugotavljati konkret- 
no odgovornost. Zaradi tega bi 
nujno morali natančno določiti 
dela in naloge ter njihove no- 
silce. 

K povečevanju delovne dis- 
cipline prispeva tudi zavest o 
nujnosti zavzetega in kako- 
vostnega izpolnjevanja delov- 
nih obveznosti. Nedelo, malo- 
marnost in razsipništvo, do ka- 
terih prihaja v mnogih delov- 
nih okoljih, so plod mnenja, da 
družbena lastnina nikomur ne 
pripada, tako prihaja do dvoj- 

ne morale, ene ko gre za oseb- 
na in zasebna vprašanja, po- 
vsem drugačna pa se kaže, ko 
gre za družbeno lastnino. Za- 
radi tega bi morali veliko po- 
zornosti nameniti negovanju 
kulta dela. 

V mnogih organizacijah 
združenega dela je treba 
ustrezno razčleniti določbe 
ZZD glede kršitev delovne dis- 
cipline, tako da mnogi kršilci 
ne bi ostali nekaznovani. 

KONCENTRACIJA 
MOČI V ROKAH 
POSLOVODNIH 
ORGANOV 

Glede odgovornosti poslo- 
vodnih organov in drugih de- 
lavcev s posebnimi pooblastili 
in odgovornostmi, je bilo v raz- 
pravi ugotovljeno, kako usta- 
ljena je že praksa, da poslovo- 
dni organi, pogosto v povezavi 
z drugimi organi v delovnih or- 
ganizacijah ali družbenopoli- 
tičnih skupnostih, pri obliko- 
vanju samoupravnih odločitev 
praktično vsiljujejo svojo voljo 
delavcem in koncentrirajo vso 
moč v svojih rokah. Temu je 
naklonjena tudi premajhna 
javnost njihovega dela. prihaja 
pa tudi do tega, da v precejš- 
njem številu organizacij zdru- 
ženega dela, tako imenovani 
»kolegiji« (ki jih sestavljajo po- 
slovodni organi, predsednik 
delavskega sveta, sindikata, 
organizacije ZKJ in drugi) od- 
ločajo o vsem - mimo volje 
delavcev. 

Taka neformalna telesa blo- 
kirajo tudi delo družbenopoli- 
tični organizaciji, organov 
upravljanja in samoupravne 
delavske kontrole. V mnogih 
kolektivih niso vzpostavljeni 
pravi odnosi med poslovdnimi 
organi in delavci s posebnimi 
pooblastili na eni strani ter 
drugimi delavci na drugi. 

Sicer pa se neodgovornost 
poslovodnih organov najpo- 
gosteje prikriva, kot da je za 
slabo delo kriva predvsem 
neustrezna ekonomska politi- 
ka ali neustrezni pogoji gospo- 
darjenja. Ni tudi redek primer, 
ko najodgovornejši delavci za- 
pustijo svoje delovne organi- 
zacije, ko pridejo v izbubo in 
odhajajo na »lažje« položaje v 
administracijo, za slabo poslo- 
vanje pa nihče ne odgovarja. 

Zaradi tega je nujno treba, 
so opozorili delegati, spreme- 
niti merila vrednotenja uspeš- 
nosti poslovodnih organov. 
Uspešnost njihovega dela_ se 
mora ocenjevati po doseženi 
ravni produktivnosti dela in 
učinkovitosti gospodarjenja, 
po rezultatih organizacije dela 
in izkoriščanju razpoložljivih 
rezerv, ne pa po zbranih kredi- 
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tih ali dovoljenjih za povečanje 
cen. Zastaviti pa je treba tudi 
vprašanje odgovornosti in za- 
menjevanja tistih vodilnih de- 
lavcev, ki niso dovolj sposob- 
ni, ki se tehnokratsko obnaša- 
jo ali uzurpirajo pravice delav- 
cev. 

Sedanji šolski sistem ne 
omogoča ustrezne priprave 
kadrov za opravljanje poslov- 
nih in drugih najodgovornejših 
funkcij v združenem delu, tako 
da je ta problem treba resneje 
obravnavati. 

PREVEČ POUDARJENA 
NORMATIVNA VLOGA 
SKUPŠČIN 

Splošna ocena udeležencev 
v razpravi je, da so v delegat- 
skem sistemu doseženi šele 
začetni uspehi. Ob uvajanju 
delegatskega odločanja, na- 
mreč obstajajo še vsi tisti dr- 
žavni mehanizmi odločanja in 
delovanja, ki dejansko pogo- 
sto onemogočajo izražanje in- 
teresov delavcev prek delegat- 
skega sistema. 

Delegatski sistem ne bo v 
polni meri zaživel vse dotlej, 
dokler ne bo spremenjen 
odnos države, bank in samou- 
pravnih interesnih skupnosti 
do dohodka. Ta je zdaj tak, da 
podpihuje potrošniško psiho- 
logijo, namesto, da bi dal ab- 
solutno prednost akumulaciji 
dohodka v združenem delu. 

i 

Poseben pomen ima tudi 
vprašanje urejanja odnosov 
med delegacijami v organiza- 
cijah združenega dela in dru- 
gih samoupravnih organizaci- 
jah in skupnostih ter delavci v 
teh organizacijah, prav tako pa 
tudi odnos delegacij do dele- 
gatov, pri čemer imata bistve- 
no vlogo sindikat in sociali- 
stična zveza. 

Precej je treba tudi spreme- 
niti odnos upravnih organov 
do delegatskih skupščin druž- 
benopolitičnih skupnosti, tako 
da bodo delegate pravočasno 
obveščale o stanju na posa- 
meznih področjih družbenega 
življenja oziroma družbe v ce- 
loti. 

Normativna vloga skupščin 
družbenopolitičnih skupnosti 
je preveč poudarjena. Prihaja 
do kopičenja zveznih, republi- 
ških in pokrajinskih zakonov 
ter odlokov občinskih skup- 
ščin, tako da delegati ne more- 
jo spremljati priprave vseh ak- 
tov, kaj šele, da bi imeli čas za 
konzultiranje s svojo delegat- 
sko bazo. Nasprotno normativ- 
ni vlogi pa je vloga skupščin ' 
kot organov družbenega sa- 
moupravljanja, zapostavljena. 

DELOVANJE 
DRUŽBENO- 
POLITIČNIH 
ORGANIZACIJ 

Delovanje drugih družbenih 
dejavnikov, ki varujejo zakoni- 

tost in družbeno lastnino v 
smeri razvijanja in spodbuja- 
nja samoupravne odgovorno- 
sti, je treba intenzivirati, saj 
vse pogosteje prihaja do priva- 
tizacije in skupinsko lastnin- 
skega obnašanja pri uporabi 
sredstev družbene lastnine. 
Gre za skupščine družbenopo- 
litičnih skupnosti, sodišča 
združenega dela, ustavna in 
druga sodišča, javne tožilce, 
družbene pravobranilce samo- 
upravljanja in službo družbe- 
nega knjigovodstva. Čeprav so 
ti organi dosegli vidne uspehe 
pri varstvu družbene lastnine 
in samoupravljanja, podatki o 
kršitvah in zlorabah na tem po- 
dročju terjajo še njihovo od- 
ločnejše angažiranje. 

Na področju samoupravlja- 
nja ter pri razvoju samouprav- 
ne odgovornosti, pa imajo po- 
sebno mesto in vlogo družbe- 
nopolitične organizacije. Sin- 
dikat, zveza komunistov in so- 
cialistična zveza morajo še v 
večji meri prispevati k zagotav- 
ljanju pogojev za celovitejši 
razvoj samoupravljanja in 
sprožanja konkretnih akcij za 
ugotavljanje odgovornosti 
vseh tistih, ki neodgovorno 
ravnajo. 

Razprava je posebej opozo- 
rila na dosedanje premajhno 
angažiranje sindikatov pri 
ugotavljanju odgovornosti za 
uresničevanje nalog in uresni- 

čevanje sprejetih sklepov. Ta 
organizacija praviloma ne 
uporablja številnih svojih poo- 
blastil za sprožanje postopka 
za ugotavljanje odgovornosti, 
kar ima mnoge negativne po- 
sledice. 

Zaradi tega je nujno treba 
spremeniti tudi način delova- 
nja sindikatov, tako da bo bolj 
usmerjen k odločnejšemu an- 
gažiranju za spreminjanje 
odnosov do dela. Sindikat se 
mora med drugim zavzemati, 
da socialna varnost delavca ne 
bo izhajala le iz delovnega ra- 
zmerja, temveč iz dela in de- 
lovnih rezultatov posamezni- 
ka. Ključnega pomena pa je tu- 
di njegova podpora združeva- 
nju dela in sredstev in dohod- 
kovnemu povezovanju organi- 
zacij združenega dela, k bolj- 
šemu izkoriščanju zmogljivosti 
in delovnega časa ter uvajanju 
dela v več izmenah. Pri tem 
mora imeti poseben pomen 
stimulativnejši sistem delitev 
sredstev za osebne dohodke. 

Na koncu pregleda pa je re- 
čeno, kako so vsi razpravljalci 
poudarili, da naj Zvezni zbor 
Skupščine SFRJ sprejme skle- 
pe ali ustrezen dokument, kjer 
bi ocenil sedanje stanje na po- 
dročju samoupravne odgovor- 
nosti v združenem delu in de- 
legatskem odločanju in določil 
osnovne smeri dejavnosti za 
krepitev in razvoj tega po- 
membnega področja. 
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IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČIN SIS 

DELOVNI NACRT 

Skupščine Zdravstvene skupnosti 

Slovenije za leto 1982 

Usmeritve in naloge iz prejšnje točke bodo zdravstvene 
skupnosti upoštevale v delovnih in finančnih načrtih in v 
samoupravnih sporazumih o svobodni menjavi dela za leto 
1982. V teh aktih bodo opredelile zlasti obveznosti in odgo- 
vornosti uporabnikov in izvajalcev zdravstvenega varstva za 
čimdoslednejše uresničevanje dogovorjenih razvojnih usme- 
ritev v zdravstvenih skupnostih in politike ekonomske stabili- 
zacij v celotnem združenem delu. Od doslednega uresničeva- 
nja tako opredeljene skupne politike v letu 1982 bo tudi 
odvisno ali bo mogoče ohraniti doseženo raven zdravstve- 
nega varstva uporabnikov in družbeno-ekonomski položaj 
izvajalcev zdravstvenega varstva. 

POPRAVEK: 

V Poročevalcu številka 7- 16. marca 1982 je bil delovni 
načrt Skupščine Zdravstvene skupnosti Slovenije za leto 
1982, zaradi napake v tiskarni, objavljen v skrajšani 
obliki. Zato delovni načrt te skupnosti tokrat objavljamo 
še enkrat v celoti in se bralcem opravičujemo. 

TEMELJNI CILJI IN USMERITVE 

V letu 1982 bodo skupščina Zdravstvene skupnosti Slove- 
nije, njeni organi ter skupna strokovna služba, prav tako pa 
tudi občinske in medobčinske zdravstvene skupnosti zagoto- 
vile uresničevanje zlasti tehle ciljev, usmeritev in nalog: 

- uresničitev čim doslednejšega prestrukturiranja zdrav- 
stvenfh dejavnosti, da bi tako povečali kakovost in obseg 
storitev na področju splošne medicine, medicine dela, sploš- 
nega in mladinskega zobozdravstva, okrepili zdravstveno 
vzgojo in preventivo, razširili obseg zdravljenja na domu in 
hkrati zmanjšali obseg in skrajšali trajanje bolnišničnega 
zdravljenja; . 

- nadaljnje zmanjševanje obsega dela zunaj rednega de- 
lovnega časa v zdravstvenih organizacijah združenega dela 
ter izboljšanje kakovosti in dostopnosti zdravstvenih storitev, 
povečanje učinkovitosti celotnega zdravstva z izboljšanjem 
organizacije in delitve dela v zdravstvenih organizacijah in v 
strokovnih službah zdravstvenih skupnosti; 

- uveljavljanje odgovornejšega odnosa uporabnikov in 
izvajalcev zdravstvenega varstva pri uveljavljanju in ugotavlja- 
nju pravice do odsotnosti z dela, zlasti pa v zvezi z nego 
družinskega člana; 

- preverjanje in analiziranje samoupravnih sporazumov in 
drugih aktov, sprejetih v zdravstvenih skupnostih v SR Slove- 
niji ter uveljavitev potrebnih ukrepov, da bi jih dosledno 
uresničili; . . , 

- sprememba samoupravnih sporazumov o pravicah in ob- 
veznostih iz zdravstvenega varstva in povečanje deleža dopla- 
čil uporabnikov k stroškom za zdravstvene storitve, zlasti pav 
zvezi s poškodbami izven dela; 

- zagotovitev združevanja sredstev za celotno zdravstveno 
varstvo ki ob dogovorjenih merilih in pogojih solidarnosti za 
zagotovljeni obseg zdravstvenega varstva v SR Sloveniji 
izhaja iz realnih dohodkovnih možnosti celotnega združe- 
nega dela in iz ocene možnosti gospodarskega in socialnega 
razvoja v letu 1982 v občinah in v SR Sloveniji, 

- nadaljevanje oziroma dokončanje gradnje začetih naj- 
nujnejših zdravstvenih zmogljivosti ter opustitev gradnje vseh 
zmogljivosti, ki jih je mogoče nadaljevati ali pričeti graditi v 
kasnejšem obdobju, ne da bi s tem povzročili večjo škodo; 

- priprava in izvedba volitev in konstituiranje delegatskih 
skupščin zdravstvenih skupnosti, njihovih organov in teles; 

- nadaljnje poglabljanje in kvaliteten napredek družbeno- 
ekonomskih odnosov med uporabniki in izvajalci zdravstve- 
nih storitev na podlagi svobodne menjave dela. 

DELOVNI NAČRT 

Za uresničevanje ukrepov in usmeritev iz 2. in 3. točke bodo 
kot prednostne opravljene zlasti tele naloge: 

1. četrtletje 

1. Poročilo o delu Zdravstvene skupnosti 
Slovenije v letu 1981; 

2. Sklepni račun Zdravstvene skupnosti 
Slovenije za leto 1981., 

3. Poročilo o uresničevanju samoupravnih 
sporazumov o svobodni menjavi dela za 
obdobje 1981-85 v letu 1981 z: 
- univerzitetnimi zdravstvenimi organizacijami; 
-drugimi zdravstvenimi organizacijami, ki opravljajo 
storitve skupnega pomena za celotno repubiko (Zavod 
SR Slovenije, za zdravstveno varstvo, 
- Zavod za rehabilitacijo invalidov, Ortopedska bolniš- 
nica Valdoltra, TOZD zdravstveno varstvo študentov, Od- 
delek za spastike Stara Gora); 
- naravnimi zdravilišči v SR Sloveniji; 
- skupno strokovno službo; 

4. Aneksi k samoupravnim sporazumom o 
svobodni menjavi dela za obdobje 1981-85 
za leto 1982 z: 
- univerzitetnimi in drugimi zdravstvenimi organizacija- 
mi, ki opravljajo storitve skupnega pomena za prebival- 
stvo celotne republike; 
- TOZD zdravstveno varstvo študentov, 
- naravnimi zdravilišči v SR Sloveniji; 
- skupno strokovno službo; 

5. Sklepanje samoupravnih sporazumov o 
medsebojnem sodelovanju in razmejitvi 
nalog med zdravstvenimi skupnostmi in 
skupnostmi socialnega skrbstva v SR 
Sloveniji, in sicer: 
- samoupravnega sporazuma med Zdravstveno skup- 
nostjo Slovenije in Skupnostjo socialnega skrbstva Slo- 
venije; 
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samoupravnih sporazumov o svobodni menjavi dela z 
Zavodom za varstvo in usposabljanje telesno in duševno 
prizadetih otrok v Dornavi, Zavodom za delovno uspo- 
sabljanje v Crni na Koroškem in z Zavodom za duševno 
in živčno bolne Hrastovec-Trate: 

6. Poslovnik skupščine zdravstvene 
skupnosti Slovenije; 

7. Analiza pogojev in možnosti razvoja 
zdravstvenega varstva v SR Sloveniji v 
obdobju 1986-2000. 

II. četrtletje 

8. Informacija o delu in poslovanju 
zdravstvenih skupnosti in zdravstvenih 
organizacij združenega dela v SR Sloveniji v 
letu 1982, in to s stališča uresničevanja 
srednjeročnih planskih nalog ter 
uresničevanja svobodne menjave dela; 

9. Navodilo o zdravstveni izkaznici in drugih 
obrazcih ter listinah za uresničevanje pravic 
uporabnikov do zdravstvenega varstva; 

10. Analiza srednjeročnih planskih dokumentov 
občinskih in medobčinskih zdravstvenih 
skupnosti v SR Sloveniji, in sicer s stališča 
njihove usklajenosti s prednostnimi 
nalogami za obdobje 1981-1985; 

11. Analiza kriterijev in pogojev ter 
učinkovitosti medobčinske in republiške 
solidarnosti na področju zdravstva v 
Sloveniji; 

12. Analiza uresničevanja samoupravnega 
sporazuma o skupnih podlagah za delitev 
dela in sicer glede na uskladitev posteljnih 
zmogljivosti, njihove usklajenosti z 
gravitacijskimi območji, uresničevanje 
vloge osnovne zdravstvene dejavnosti, 
pospeševanja zdravljenja na domu, 
prosvetno-vzgojnih programov, 
uveljavljanja nove vloge univerzitetnih 
zdravstvenih organizacij; 

13. Analiza o uresničevanju samoupravnega 
sporazuma o skupnih podlagah kadrovske 
politike na področju zdravstvenega varstva 
v SR Sloveniji; 

14. Analiza o uresničevanju samoupravnega 
sporazuma o postopkih in načinu 
uveljavljanja pravic do zdravstvenega 
varstva; 

15. Družbeni dogovor o merilih in pogojih za 
organiziranje zdravstvenih organizacij 
(delovne enote, temeljne organizacije 
združenega dela, delovne oziroma 
sestavljene organizacije). 

III. četrtletje 

16. Analiza uresničevanja samoupravnega 
sporazuma o skupnih podlagah enotnega 
informacijskega sistema na področju 
zdravstva v SR Sloveniji; 

17. Analiza o razvitosti odnosov neposredne 
svobodne menjave dela v SR Sloveniji in o 
možnostih njenega poglabljanja; 

18. Samoupravni sporazum o enotnem 
seznamu zdravstvenih storitev in njihovi 
uporabi v odnosih svobodne menjave dela; 

19. Spremembe oziroma dopolnitve 
samoupravnega sporazuma o skupnih 
podlagah za delitev dela na področju 
zdravstva v SR Sloveniji; 

20. Osnove za pripravo samoupravnih 
sporazumov in dogovorov o temeljih 
dolgoročnih planov razvoja zdravstvenega 
varstva do leta 2000. 

IV. četrtletje 

21. Poračun solidarnostnih in drugih skupnih 
nalog in obveznosti za leto 1982; 

22. Priprava izhodišč oziroma aneksov k 
samoupravnemu sporazumu o skupnih 
temeljih planov za leto 1983 in k 
samoupravnim sporazumom o svobodni 
menjavi dela, ki se sklepajo v Zdravstveni 
skupnosti Slovenije; 

23. Delovni in finančni načrt Zdravstvene 
skupnosti Slovenije za leto 1983; 

24. Informacija o pripravi dolgoročnih planov 
razvoja zdravstvenega varstva do leta 2000. 

Skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije, 
njeni organi in strokovna služba bodo v letu 
1982 opravili tudi druge naloge, za katere bodo 
ugotovili, da so zavoljo razmer na področju 
zdravstva nujne. V mejah svojih pristojnosti in 
nalog bodo obravnavali osnutke oziroma 
predloge samoupravnih splošnih aktov ter 
pobud, ki jih bodo dale druge skupnosti, 
organizacije oziroma organi v republiki, 
federaciji oziroma občinah. Pri tem bodo 
najtesneje sodelovali s pristojnimi organi in 
organizacijami na vseh omenjenih ravneh, da bi 
tako zagotovili čimvečjo učinkovitost in 
uspešnost pri svojem delu. 

Kar zadeva usmeritve in potrebe, opredeljene 
v tej točki, je mogoče delovni načrt med letom 
tudi dopolniti ali spremeniti. 

Strokovne podlage in gradiva za 
uresničevanje nalog iz delovnega načrta bo 
pripravila skupna strokovna služba 
samoupravnih interesnih skupnosti zdravstva in 
socialnega varstva Slovenije. Te naloge bo 
opravila na način in pod pogoji, ki bodo 
opredeljeni s samoupravnim sporazumom o 
svobodni menjavi dela med delavci skupne 
strokovne službe in njenimi ustanoviteljicami. 

Za uspešno izpolnitev nalog, navedenih v 
točkah 8., 11., 15., 17. in 20., si bo Zdravstvena 
skupnost zagotovila strokovno pomoč in 
sodelovanje delavcev Zavoda SR Slovenije za 
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zdravstveno varstvo. Pri nekaterih drugih 
nalogah, kjer bo to pač potrebno, bodo pri 
pripravi gradiv sodelovali tudi republiški komite 
za zdravstveno in socialno varstvo, Skupnost 
zdravstvenih delovnih organizacij Slovenije, 
republiški svet Zveze sindikatov Slovenije, 
zainteresirane zdravstvene organizacije ter 
zdravstvene skupnosti in njihove strokovne 
službe. 

Gradiva za obravnavo v skupščini 
Zdravstvene skupnosti Slovenije bodo v 

najprimernejši obliki (v celoti in v povzetkih) 
objavljena v Delegatskem obveščevalcu. V tem 
glasilu bodo objavljene tudi druge informacije in 
podatki, ki bodo pomembni za sporazumevanje 
in odločanje delegatov v zborih skupščine. 

Pristojni izvršilni organi Zdravstvene 
skupnosti Slovenije bodo stalno spremljali 
uresničevanje tega delovnega načrta in bodo o 
tem tudi poročali skupščini Zdravstvene 
skupnosti Slovenije. 
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NEKATERI PODATKI 
r 

o dejavnosti Skupščine 

SR Slovenije, njenih zborov in 

delovnih teles v mandatnem 

obdobju 1978—1982 



PREGLED REPUBLIŠKIH ZAKONOV, SPREJETIH OD 9 

MAJA 1978 DO 31. MARCA 1982 

Naziv zakona Številka 
Urad. lista 

27. 

1. Zakon o seizmološki službi 
2. Zakon o zaključnem računu o izvršitvi prora- 

čuna Socialistične republike Slovenije za leto 
1977 

3. Zakon o organu samoupravne delavske kon- 
trole 

4. Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij 
5. Zakon o ukrepih v živinoreji 
6. Zakon o investicijskih vlaganjih SR Slovenije v 

graditev objektov in nabavo opreme v obdobju 
od leta 1978 do 1982 

7. Zakon o dopolnitvah zakona o republiških 
svetih 

8. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav 
za republiški davek iz dohodka temeljnih or- 
ganizacij združenega dela v letu 1978 

9. Zakon o združevanju organizacij združenega 
dela v splošna združenja in gospodarske zbor- 
nice 

10. Zakon o spremembah in dopolnitvah posa- 
meznih določb nekaterih republiških zakonov 
v zvezi s postopkom za pridobitev lokacijske- 
ga dovoljenja 

11. Zakon o revalorizaciji in amortizaciji stano- 
vanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini 

12. Zakon o dopolnitvah zakona o dedovanju 
13. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 

razlastitvi in o prisilnem prenosu pravice upo- 
rabe 

14. Zakon o založništvu 
15. Zakon o spremembi zakona o posebnem re- 

publiškem davku od prometa proizvodov in od 
plačil za storitve ter o načinu, po katerem 
občani in zasebne pravne osebe obračunavajo 
in plačujejo davek od prometa proizvodov in 
storitev 

16. Zakon o proračunu Socialistične republike 
Slovenije za leto 1979 

17. Zakon o podaljšanju rokov za določitev sto- 
penj in osnov davkov za 1979 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks 
Zakon o določitvi stopenj, odbitnih postavk in 
olajšav za republiški davek iz dohodka temelj- 
ne organizacije združenega dela v letu 1979 
Zakon o spremembi zakona o prispevku odje- 
malcev električne energije na nizki napetosti 
za financiranje energetskih objektov 
Zakon o vodnem prispevku za leto 1978, ki ga 
plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samou- 
pravnega sporazuma 
Zakon o sodnih taksah 
Zakon o spremembi zakona o prekrških 

24. Zakon o spremembi zakona o osnovah ter 
načinu obračunavanja in plačevanja prispev- 
kov za financiranje samoupravnih interesnih 
skupnosti na področju družbenih dejavnosti v 
letih 1975 do 1978 

25. Zakon o prispevku za pokojninsko in invalid- 
sko zavarovanje v letu 1979, ki ga plačujejo 
zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega 
sporazuma 

26. Zakon o prispevku za solidarnostno udeležbo 
v pokrivanju izdatkov za starostno zavarova- 
nje kmetov v letu 1979, ki ga plačujejo zave- 
zanci, ki niso sklenili samoupravnega spora- 
zuma 

1f 

19. 

20. 

21. 

22. 
23. 

14/78 

14/78 

17/78 
17/78 

/78 

17/78 

17/78 

20/78 

21/78 

21/78 

22/78 
23/78 

23/78 
25/78 

28/78 

30/78 

30/78 

30/78 

30/78 

30/78 

30/78 
30/78 
30/78 

30/78 

30/78 

30/78 

28. 

29. 

30. 

31. 

36. 
37. 

38. 

Zakon o prispevku za raziskovalno dejavnost v 
letu 1979, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso 
sklenili samoupravnega sporazuma 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
delovnih razmerjih 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
vojaških invalidih 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
borcih za severno mejo v letih 1918 in 1919 in 
o slovenskih vojnih dobrovoljcih iz voin 1912 
do 1918 

32. Zakon o prispevku za usmerjeno izobraževa- 
nje v letu 1979, ki ga plačujejo zavarovanci, ki 
niso sklenili samoupravnega sporazuma 

33. Obrtni zakon 
34. Zakon o združevanju kmetov 
35. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 

kmetijskih zemljiščih 
Zakon o preživninskem varstvu kmetov 
Zakon o intervencijah v kmetijstvu in porabi 
hrane 
Zakon o plačevanju doplačilne poštne znam- 
ke »VIII. Mediterartske igre, Split, 1979. leta« 

39. Zakon o skladih skupnih rezerv 
40. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 

davku na promet nepremičnin 
41. Zakon o dopolnitvah zakona o upravnih tak- 

sah 
42. Zakon o prenehanju veljavnosti zakona o 

ustanovitvi Mednarodnega centra za upravlja- 
nje podjetij v javni lastnini 
Zakon o Rudniku živega srebra Idrija 
Zakon o skupnih osnovah svobodne meniave 
dela 
Zakon o zaključnem računu o izvršitvi prora- 
čuna Socialistične republike Slovenije za leto 
1978 
Zakon o pravni pomoči 

47. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
varnosti cestnega prometa 

48. Zakon o sistemu državne uprave in o Izvršnem 
svetu Skupščine SR Slovenije ter o republi- 
ških upravnih organih 

49. Zakon o spremembi zakona o posebnem re- 
publiškem davku od prometa proizvodov in od 
plačil za storitve ter o načinu, po katerem 
občani in zasebne pravne osebe obračunavajo 

« in plačujejo davek od prometa proizvodov in 
storitev 

50. Zakon o spremembi zakona o odložitvi obra- 
čunavanja amortizacije za osnovna sredstva 
določenih uporabnikov družbenih sredstev za 
leti 1977 in 1978 

51. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
osebni izkaznici 

52. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
starostnem zavarovanju kmetov 

53. Zakon o varnosti pomorske plovbe 
54. Zakon o spremembah zakona o proračunu 

Socialistične republike Slovenije za leto 1979 
55. Zakon o sistemu obrambe pred točo 
56. Zakon o prevzemu obveznosti Socialistične 

republike Slovenije za povrnitev škode, nasta- 
le na predmetih izjemne kulturne ali umetni- 
ške vrednosti, ki so poslani iz tujine zaradi 
razstavljanja 

57. Zakon o dodatnem prispevku solidarnosti iz 
dohodka v letu 1979 

43. 
44. 

45. 

46. 
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58. Zakon o raziskovalni dejavnosti in raziskoval- 
nih skupnostih 

59. Zakon o socialnem skrbstvu 
60. Zakon o družbenem varstvu otrok 
61. Zakon o svobodni menjavi dela na področju 

telesne kulture 
62. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 

varstvu zraka 
63. Zakon o proračunu SR Slovenije za leto 1980 
64. Zakon o določitvi stopenj, odbitnih postavk in 

olajšav za republiški davek iz dohodka temelj- 
nih organizacij združenega dela v letu 1980 

65. Zakon o spremembah zakona o uvedbi in 
stopnjah republiških davkov in taks 

66. Zakon o spremembi zakona, o osnovah ter 
načinu obračunavanja in plačevanja prispev- 
kov za financiranje samoupravnih interesnih 
skupnosti na področju družbenih dejavnosti v 
letih 1975 do 1979 

67. Zakon o spremembi zakona o odložitvi obra- 
čunavanja amortizacije za osnovna sredstva 
določenih uporabnikov družbenih sredstev za 
leta 1977 do 1979 

68. Zakon o prispevku za pokojninsko in invalid- 
sko zavarovanje v letu 1980, ki ga plačujejo 
zavezanci,, ki niso sklenili samoupravnega 
sporazuma 

69. Zakon o prispevku za solidarnostno udeležbo 
v pokrivanju izdatkov za starostno zavarova- 
nje kmetov v letu 1980, ki ga plačujejo zave- 
zanci, ki niso sklenili samoupravnega spora- 
zuma 

70. Zakon o prispevku za raziskovalno dejavnost v 
letu 1980, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso 
sklenili samoupravnega sporazuma 

71. Zakon o prispevku za usmerjeno izobraževa- 
nje v letu 1980, ki ga plačujejo zavezanci, ki 
niso sklenili samoupravnega sporazuma 

72. Zakon o vodnem prispevku za leto 1979, ki ga 
plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samou- 
pravnega sporazuma 

73. Zakon o svobodni menjavi dela na področju 
vzgoje in izobraževanja 

74. Zakon o zdravstvenem varstvu 
75. Zakon o sistemu družbenega planiranja in o 

družbenem planu SR Slovenije 
76. Zakon o enotni matični številki občanov 
77. Zakon o hranilno -kreditnih službah in blagaj- 

nah vzajemne pomoči 
78. Zakon o družbenih svetih 

"79. Zakon o organizaciji in delovnem področju 
republiških upravnih organov in republiških 
organizacij ter samostojnih strokovnih služb 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 

80. Zakon o razlastitvi in o prisilnem prenosu ne- 
premičnin v družbeni lastnini 

81. Zakon o osnovni šoli 
82. Zakon o vzgoji in varstvu predšolskih otrok 
83. Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, 

ulic in stavb 
84. Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o 

prispevku za pokojninsko in invalidsko zava- 
rovanje v letu 1980, ki ga plačujejo zavezanci, 
ki niso sklenili samoupravnega sporazuma 

85. Zakon o spremembi zakona o prjspevku za 
raziskovalno dejavnost v letu 1980, ki ga pla- 
čujejo zavezanci, ki niso sklenili samouprav- 
nega sporazuma 

86. Zakon o spremembi zakona o prispevku za 
usmerjeno izobraževanje v letu 1980, ki ga 
plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samou- 
pravnega sporazuma 

87. Zakon o pripravništvu, strokovnih izpitih in 
izpopolnjevanju strokovne izobrazbe delavcev 
v državni upravi in pravosodju 
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38/79 
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1/80 
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4/80 
5/80 

5/80 

5/80 
5/80 
5/80 

5/80 

5/80 

5/80 

5/80 

8/80 

88. Zakon o skupnostih socialnega varstva 
89. Zakon o poroštvu Socialistične republike Slo- 

venije za obveznosti iz vlaganj v energetske 
objekte 

90. Zakon o določitvi stopnje za združevanje 
sredstev rezerv v republiški sklad skupnih re- 
zerv za leto 1979 za zavezance, ki niso sprejeli 
samoupravnega sporazuma 

91. Zakon o usmerjenem izobraževanju 
92. Zakon o dodatnem prispevku solidarnosti v 

letih 1980 in 1981 
93. Zakon o obveznem posojilu za izpolnitev ob- 

veznosti Socialistične republike Slovenije za 
vračanje anuitet za kredite, dane Socialistični 
avtonomni pokrajini Kosovo iz sklada federa- 
cije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospo- 
darsko manj razvitih republik in avtonomnih , 
pokrajin v dobi do leta 1980 

94. Zakon o zavarovanju odgovornosti za jedrsko 
škodo 

95. Zakon o investicijskih vlaganjih Socialistične 
republike Slovenije v graditev zaklonišč za 
republiške organe in organizacije v obdobju 
od leta 1981 do leta 1990 

96. Zakon o zaključnem računu o izvršitvi prora- 
čuna Socialistične republike Slovenije za leto 
1979 

97. Zakon o vodnem prispevku za leto 1980, ki ga 
plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samou- 
pravnega sporazuma 

98. Zakon o spremembah in dopol.nitvah zakona o 
varstvu pri delu 

99. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
revalorizaciji in amortizaciji stanovanjskih hiš 
in stanovanj v družbeni lastnini 

100. Zakon o davku iz dohodka temeljnih organiza- 
cij združenega dela in delovnih skupnosti 

(01. Zakon o pravicah in dolžnostih organov druž- 
benopolitičnih skupnosti na področju družbe- 
ne kontrole cen in o skupnostih za cene 

102. Zakon o dopolnitvah zakona o določitvi sto- 
penj, odbitnih postavk in olajšav za republiški 
davek iz dohodka temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela v letu 1980 

103. Zakon o popisu prebivalstva, gospodinjstev in 
stanovanj v SR Sloveniji v letu 1981 

104. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
varnosti cestnega prometa 

105. Zakon o notranjih zadevah 
106. Zakon o postopku za ustanovitev, združitev 

oziroma spremembno območja občine ter o 
območjih občin 

107 

108. 
109. 

110. 

111 

8/80 

9/80 

9/80 
11/80 

11/80 

Zakon o izvajanju varstva pred ionizirajočimi 
sevanji in o ukrepih za varnost jedrskih objek- 
tov in naprav 
Zakon o vpisu v sodni register 
Zakon o ustanovitvi Republiškega družbene- 
ga sveta za vprašanja družbene ureditve 
Zakon o ustanovitvi Republiškega družbene- 
ga sveta za gospodarski razvoj in ekonomsko 
politiko 
Zakon o ustanovitvi Republiškega družbene- 
ga sveta za vzgojo in izobraževanje 

112. Zakon o ustanovitvi Republiškega družbene- 
ga svata za mednarodne odnose 

113. Zakon o Slovenski akademiji znanosti in 
umetnosti 

114. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
pospeševanju skladnejšega regionalnega raz- 
voja v Socialistični republiki Sloveniji 

115. Zakon o plačevanju doplačila poštne znamke 
»XXXVI. svetovno prvenstvo v namiznem teni- 
su, Novi Sad, 1981. leta« 

116. Zakon o sprejemanju začasnih ukrepov druž- 
benega varstva samoupravnih pravic in druž- 
bene lastnine 

12/80 
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14/80 

16/80 

16/80 

18/80 

20/80 

25/80 
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28/80 

28/80 

30/80 

30/80 
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119. 

120. 

121. 

122. 

123. 

124. 

125. 

126. 

127. 

128. 

129. 

130. 
131. 

132. 

117. Zakon o igrah na srečo 
118. Zakon o proračunu Socialistične republike 

Slovenije za leto 1981 
Zakon o obračunavanju in plačevanju prispev- 
kov za zadovoljevanje skupnih potreb na po- 
dročju družbenih dejavnosti 
Zakon o dopolnitvi zakona o sistemu družbe- 
nega planiranja in o družbenem planu SR Slo- 
venije 
Zakon o določitvi stopenj in nekaterih olajšav 
za davek iz dohodka temeljnih organizacij 
združenega dela in delovnih skupnosti v letu 
1981 
Zakon o podaljšanju rokov za določitev sto- 
penj in osnov davkov za leto 1981 
Zakon o spremembi zakona o oblikovanju 
sredstev solidarnosti za odpravljanje posledic 
naravnih nesreč 
Zakon o spremembah zakona o uvedbi in 
stopnjah republiških davkov in taks 
Zakon o določitvi stopnje za obračunavanje 
amortizacije za osnovna sredstva določenih 
uporabnikov družbenih sredstev 
Zakon o združevanju dela sredstev uporabni- 
kov družbenih sredstev za financiranje.izgrad- 
nje energetskih objektov v letu 1981 
Zakon o prispevku za pokrivanje dela stroškov 
enostavne reprodukcije Železniškega gospo- 
darstva Ljubljana v letu 1981 
Zakon o združevanju sredstev za nadaljevanje 
gradnje cestnih in luških objektov v letu 1981 
Zakon o dopolnitvi zakona o združevanju 
sredstev določenih uporabnikov družbenih 
sredstev za financiranje izgradnje energetskih 
objektov 
Zakon o stanovanjskem gospodarstvu 
Zakon o svobodni menjavi dela na področju 
kulturnih dejavnosti 
Zakon o naravni in kulturni dediščini 

133. Zakon o spominskem parku Trebče 
134. Zakon o stanovanjskem gospodarstvu 
135. Zakon o upravah za družbene prihodke 
136 Zakon o kompenzacijah 
137. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 

kmetijskih zemljiščih 
138. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 

prepovedi nomadske paše 
139. Zakon o določitvi zaokroženega urbanega ob- 

močja občine Maribor Pesnica, Maribor Po- 
brežje, Maribor Rotovž, Maribor Ruše, Mari- 
bor Tabor in Maribor Tezno 

140 Zakon o določitvi stopnje za združevanje 
sredstev rezerv v republiški sklad skupnih re- 
zerv za leto 1980 za zavezance, ki niso sprejeli 
samoupravnega sporazuma 

141. Zakon o objavljanju zakonov, drugih predpi- 
sov in afttov ter o časopisni organizaciji »Ča- 
sopisni zavod Uradni list Socialistične republi- 
ke Slovenije« 

142. Zakon o prenehanju veljavnosti zakona o sa- 
moupravnem sporazumevanju in družbenem 
dogovarjanju o merilih za razporejanje dohod- 
ka in za delitev sredstev za osebne dohodke 

143. Zakon o Triglavskem narodnem parku 
144 Zakon o varnosti r.a žičnicah in vlečnicah 
145. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 

orožju 
146. Zakon o zaključnem računu o izvršitvi prora- 

čuna Socialistične republike Slovenije za leto 
1980 

147. Zakon o investicijskih vlaganjih Socialistične 
republike Slovenije v graditev objektov in na- 
bavo opreme v obdobju od leta 1981 do leta 
1985 

148. Ustavni zakon za izvedbo ustavnih amandma- 
jev I do VII k ustavi Socialistične republike 
Slovenije 

149. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
volitvah in delegiranju v skupščine 
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33/80 

33/80 
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1/81 
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3/81 
3/81 
3/81 

11/81 

11/81 

11/81 

11/81 

13/81 

14/81 
17/81 
17/81 

17/81 

17/81 

21/81 

22/81 

22/81 

156. 

157. 

150. Zakon o Svetu SR Slovenije za varstvo ustav- 
ne ureditve 

151. Zakon o spremembi zakona o samoupravnih 
sodiščih 

152. Zakon o spremembi zakona o prekrških 
153. Zakon o dopolnitvi zakona o skladih skupnih 

rezerv 
154. Zakon o začasni prepovedi razpolaganja z de- 

lom družbenih sredstev za gradnjo in nakup 
določenih objektov in opreme v letu 1981 

155. Zakon o spremembah zakona o proračunu SR 
Slovenije za leto 1981 
Zakon o spremembah zakona o uvedbi in 
stopnjah republiških davkov in taks 
Zakon o dopolnitvi zakona o prispevku za 
pokrivanje dela stroškov enostavne reproduk^ 
eije železniškega gospodarstva Ljubljana v le- 
tu 1981 

158. Zakon o dopolnitvi zakona o združevanju dela 
sredstev uporabnikov družbenih sredstev za 
financiranje izgradnje energetskih objektov v 
letu 1981 
Zakon o ureditvi določenih vprašanj s področ- 
ja varnosti železniškega prometa 
Zakon o dopolnitvi zakona o osebnem imenu 
Zakon o dopolnitvah zakona o matičnih knji- 
gah 

162. Zakon o dodatnem prispevku solidarnosti v 
letih 1981 do 1985 
Zakon o energetskem gospodarstvu 
Zakon o zagotavljanju sredstev in izpolnjeva- 
nju obveznosti SR Slovenije za pospeševanje 
razvoja gospodarsko manj razvitih republik in 
SAP Kosovo 
Zakon o cestah 
Zakon o določanju in usmerjanju dela prodaj- 
ne cene bencina in plinskega olja 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
vodah 

168. Zakon o proračunu SR Slovenije za leto 1982 

159. 

160. 
161. 

163 
164 

165. 
166. 

167. 

169. 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

176. 

177. 

178. 
179. 

180. 

181 

Zakon o podaljšanju rokov za določitev sto- 
penj in osnov davkov za leto 1982 
Zakon o določitvi stopnje za „združevanje 
sredstev rezerv v republiški sklad skupnih re- 
zerv za leto 1981 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
posebnem republiškem davku od prometa 
proizvodov in od plačil za storitve ter o načinu, 
po katerem občani in zasebne pravne osebe 
obračunavajo in plačujejo davek od prometa 
proizvodov in storitev 
Zakon o določitvi stopenj in nekaterih olajšav 
za davek iz dohodka temeljnih organizacij 
združenega dela in delovnih skupnosti v letu 
1982 
Zakon o Spremembah zakona o uvedbi in 
stopnjah republiških davkov in taks 
Zakon o določitvi obveznosti plačevanja pri- 
spevka iz dohodka temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela za pokrivanje dela stroškov eno- 
stavne reprodukcije v Železniškem gospodar- 
stvu Ljubljana 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
graditvi objektov 
Zakon o zadevah posebnega družbenega po- 
mena in o postopku obveznega sporazumeva- 
nja na področju računalništva 
Zakon o volitvah in odpoklicu Predsedstva 
Socialistične republike Slovenije 
Zakon o Prešernovi nagradi 
Zakon o zagotavljanju in usmerjanju sredstev 
za usposabljanje zemljišč za družbeno organi- 
zirano kmetijsko proizvodnjo v obdobju 
1982-1985 
Zakon o zagotavljanju in usmerjanju sredstev 
za intervencije v proizvodnji hrane v obdobju 
1982 do 1985 
Zakon o spremembi zakona o rednih sodiščih 
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182. Zakon o spremembi zakona o samoupravnih 
sodiščih 

183. Zakon o varnosti cestnega prometa 
184. Zakon o zajamčenem osebnem dohodku in 

izplačevanju osebnih dohodkov v organizaci- 
jah združenega dela, ki poslujejo z izgubo 

185. Zakon o komunalnih dejavnostih 
186. Zakon o ustanovitvi Republiškega družbene- 

ga sveta za vprašanja organizacije in delova- 
nja administrativnih služb 

187. Zakon o določitvi okolišev in števila delegat- 
skih mest po dejavnostih in okoliščih za Zbor 
združenega dela Skupščine Socialistične re- 
publike Slovenije 

188. Zakon o prenehanju veljavnosti zakona o do- 
ločitvi stopnje za obračunavanja amortizacije 
za osnovna sredstva določenih uporabnikov 
družbenih sredstev 

4/82 
5/82 

7/82 
8/82 

8/82 

8/82 

8/82 

189. 
190. 

191 

Zakon o samostojnih kulturnih delavcih 9/82 
Zakon o spremembi zakona o postopku za 
ustanovitev, združitev oziroma spremembo 
območja občine ter o območjih občin 9/82 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu 
državne uprave o Izvršnem svetu Skupščine SR Sloveni- 
je ter o republiških upravnih organih -(zakon so sprejeli 
pristojni zbori 31. 3. 82) 

192. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o organiza- 
ciji in delovnem področju republiških upravnih organov 
in republiških organizacij ter samostojnih strokovnih 
služb Izvršnega svet Skupščine SR Slovenije —(Zakon so 
sprejeli pristojni zbori 31. 3. 82) 
Zakon o uresničevanju posebnih pravic pripadnikov ita- 
lijanske in madžarske narodnosti na področju vzgoje in 
izobraževanja - (Zakon so sprejeli pristojni zbori 31. 3. 
82) 

193. 

PREGLED RESOLUCIJ, STALIŠČ, PRIPOROČIL IN 

SKLEPOV, KI JIH JE SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 

SPREJELA V OBDOBJU OD 9. MAJA 1978 DO 31. 

MARCA 1982 

A. RESOLUCIJE 
1 Resolucija o politiki izvajanja družbenega plana SR Slove- 

nije za obdobje 1976-1980 v letu 1979 s temeljnimi raz- 
vojnimi nalogami v letu 1979 in opredelitvijo njihovih nosil- 
cev (Uradni list SRS, št. 1/79) 

2. Resolucija o politiki izvajanja družbenega plana SR Slove- 
nije za obdobje 1976-1980 v letu 1980 (Uradni list SRS, št. 
1/80) .... . __ 

3. Resolucija o družbenoekonomski politiki in razvoju SR 
Slovenije v letu 1981 (Uradni list SRS, št. 1/81) 

4. Družbeni plan Socialistične republike Slovenije za obdobje 
1981-1985 (Uradni list SRS, št. 12/81) 

5. Resolucija o politiki izvajanja družbenega plana za odobje 
1981-1985 v letu 1982 (Uradni list SRS, št. 38/81) 

B. STALIŠČA, PRIPOROČILA IN SKLEPI 

I. objavljeni v Uradnem listu SRS 
1. Stališča in sklepi o nadaljnjem uresničevanju resolucije 

Skupščine SR Slovenije o ekonomskih stikih ŠR Sloveni- 
je z državami v razvoju (17/78) 

2. Stališča k informaciji Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije o izvajanju ustavne preobrazbe pravosodnega si- 
stema in k informaciji Javnega tožilstva SR Slovenije o 
izvajanju nalog v zvezi z novo organizacijo javnega tožil- 
stva (20/78) 

3. Stališča in sklepi ob obravnavi resolucije o politiki izvaja- 
nja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1976-1980 v letu 1979 (1/79) 

4. Stališča, sklepi in priporočila za oblikovanje in izvajanje 
politike na področju družbene prehrane v SR Sloveniji 
(1/79) 

5. Sklepi in stališča o temeljnih usmeritvah za organiziranje 
in razvoj zunanjetrgovinske mreže ter zunanjetrgovinskih 
kadrov doma in v tujini (5/79) 

6. Stališča in priporočila o nadaljnji aktivnosti pri sprejema- 
nju periodičnih in zaključnih računov (13/79) 

7. Stališča, sklepi in priporočila za nadaljnji razvoj samou- 
pravnih družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem 
gospodarstvu.v SR Sloveniji (35/79) 

8. Stališča in sklepi o uresničevanju resolucije o temeljih 
zakonodajne politike republike (4/80, popravek 5/80) 

9. Priporočila in sklepi za uresničevanje zasnove splošne 
ljudske obrambe In družbene samozaščite v SR Sloveniji 
(4/80) 

10. Ugotovitve, stališča in sklepi o zagotavljanju materialne 
osnove za zadovoljevanje skupnih in splošnih potreb 
delovnih ljudi in občanov v krajevni skupnosti (32/80) 

11. Ugotovitve, priporočila in sklepi za izvajanje zakonov s 
področja kmetijstva (9/82) 

12. Stališča za spremembo in dopolnjevanje planskih aktov v 
SR Sloveniji za obdobje 1981/1985 (stališča so sprejeli 
pristojni zbori dne 31. 3. 1982) 

II. objavljeni v Poročevalcu 
13. Stališča in pripombe Skupščine SR Slovenije k osnutku 

resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Ju- 
goslavije za obdobje od leta 1976-1980 v letu 1979 (28. 
11. 1978) 

14. Ugotovitve in stališča k energetski bilanci in okvirnemu 
planu razvoja energetskih zmogljivosti od leta 1981 do 
leta 2000 (8. 3. 1978) 

15. Stališča in sklepi Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slove- 
nije za obdobje 1976—1980 v letu 1979 (9. 1. 1979) 

16. Stališča in mnenja Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
poročila Zveznega izvršnega sveta o uresničevanju druž- 
benega plana Jugoslavije za obdobje od leta 1976-1980 v 
letih 1976, 1977 in 1978 s prvo oceno razvoja v letu 1979 
in možnostmi za razvoj v letu 1980 (17. 7. 1979) 

17. Ugotovitve in sklepi Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
poročila Izvršnega sveta o izvajanju družbenega plana SR 
Slovenije v obdobju 1976-1980 in ocene o možnostih 
razvoja v letu 1980 (31. 7. 1979) 

18. Stališča in sklepi Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
osnutka zakona o sistemu družbenega planiranja in o 
družbenem planu SR Slovenije (31. 7. 1979, 13. 11. 1979) 

19. Ugotovitve in stališča Skupščine SR Slovenije ob obrav- 
navi poročila Zveznega izvršnega sveta o uresničevanju 
družbenega plana Jugoslavije v dobi od leta 1976-1979 s 
prvo oceno razvoja v letu 1980 in možnostmi razvoja v 
letu 1980 - z osnovnimi smermi ukrepov, ki jih je treba 
sprejeti v letu 1980 (15. 9. 1980) 

20. Stališča in sklepi za nadaljnje uresničevanje družbene 
preobrazbe pravosodnega sistema v SR Sloveniji, ki jih je 
Skupščina SR Slovenije sprejela na sejah Zbora združe- 
nega dela, Zbora občin In Družbeno-politlfinega zbora 
(15. 10. 1980) 

21. Ugotovitve in stališča Skupščine SR Slovenije k poročilu 
o poteku priprav za postopno uvajanje usmerjenga izo- 
braževanja (23. 12. 1980) 
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22. Ugotovitve, usmeritve in sklepi Skupščine SR Slovenije 
ob obravnavi osnutka resolucije o politiki izvajanja druž- 
benega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 v letu 
1982 (8. 12. 1981) 

23. Ugotovitve, predlogi in sklepi Skupščine SR Slovenije ob 
obravnavi poročila o uresničevanju družbene usmeritve 
razporejanja dohodka pri oblikovanju sredstev za osebne 
dohodke (po periodičnem obračunu za I. polletje 1981) 
(24. 11. 1981) 

24. Ugotovitve in predlogi Skupščine SR Slovenije ob obrav- 
navi poročila Gospodarske zbornice Slovenije o samou- 
pravnem sporazumevanju in dohodkovnem povezovanju 
na nekaterih ključnih področjih družbene reprodukcije 
(24. 11. 1981) 

25. Ugotovitve in stališča Skupščine SR Slovenije ob obrav- 
navi poročila o uresničevanju nalog na področju eko- 
nomskih odnosov s tujino (10. 11. 1981) 

26. Ugotovitve, predlogi in sklepi Skupščine SR Slovenije ob 

obravnavi poročila Gospodarske zbornice Slovenije o 
nekaterih vzrokih za izgube v gospodarstvu SR Slovenije 
ter o kakovosti postopkov pri njihovi sanaciji, poročila 
Sklada skupnih rezerv gospodarstva Slovenije v zvezi z 
izgubami gospodarstva v Sloveniji in Informacije Službe 
družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji, centrala Ljub- 
ljana o izgubah v gospodarstvu (10. 11. 1981) 

27. Ugotovitve, predlogi in sklepi Skupščine SR Slovenije ob 
obravnavi poročila Republiškega komiteja za tržišče in 
splošne gospodarske zadeve, Republiške skupnosti za 
cene in Gospodarske zbornice Slovenije o uresničevanju 
dogovorjene politike cen in sprejetih ukrepih v SR Slove- 
niji v letu 1981 (24. 11. 1981) 

28. Stališča in sklepi Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
poročila Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o ure- 
sničevanju družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1981-1985 ter resolucije o družbenoekonomski politiki in 
razvoju SR Slovenije v letu 1981 (24. 8. 1981) 

PREGLED TEMATSKIH OBRAVNAV V OBDOBJU OD 9. 

MAJA 1978 DO 31. MARCA 1982 

1. Poročilo o uresničevanju resolucije 
Skupščine SRS o ekonomskih stikih SR 
Slovenije z državami v razvoju 
Obravnavali: Zbor združenega dela, Zbor občin in 
Družbenopolitični zbor 28. 6. 1978 

2. Informacija o izvajanju priporočil in 
sklepov Skupščine SR Slovenije o 
štipendijski politiki 
Obravnavali: Zbor združenega dela, Zbor občin in 
Družbenopolitični zbor 28. 6. 1978 

3. Informacija o izvajanju priporočil in 
sklepov Skupščine SRS o nočnem delu 
žena in mladine v industriji, gradbeništvu, 
prometu in proizvodni obrti 
Obravnavali: Zbor združenega dela in Zbor občin 28. 
6. 1978, Skupščina skupnosti socialnega varstva Slove- 
nije 19. 6. 1978 

4. Poročilo o delu delegatov iz SR Slovenije v 
Zveznem zboru Skupščine SFRJ za 
obdobje september 1977-maj 1978 
Obravnaval: Zbor občin 28. 6. 1978 

5. Poročilo Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije o izvajanju družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1976-1980 v letih 
1976,1977 in 1978 z analizo zavoda SRS za 
družbeno planiranje o izvajanju 
družbenega plana SRS ter prvo oceno 
možnosti razvoja v letu 1979 in izvajanjem 
nalog iz dogovora o temeljih plana SRS za 
obdobje 1975-1980 na področju 
gospodarstva 
Obravnavali: Zbor združenega dela, Zbor občin, Druž- 
benopolitični zbor 26. 7. 1978 

6. Informacija o posledicah neurja in toče na 
področju SR Slovenije 
Obravnavali: Zbor združenega dela, Zbor občin in 
Družbenopolitični zbor 26. 7. 1978 

7. Informacija o uresničevanju stališč 
Skupščine SRS in predsedstva Republiške 
konference SZDL Slovenije o izvajanju in 

nadaljnjem urejanju sistema socialne 
varnosti borCev NOV in drugih borcev ter 
vojaških invalidov 
Obravnavali: Zbor združenega dela, Zbor občin in 
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije 29. 
9. 1978 

8. Informacija o izvajanju priporočil 
Skupščine SR Slovenije o izboljšanju 
socialne varnosti kmetov-borcev NOV z 
analizo in uporabo kriterijev za 
priznavanje varstvenega dodatka 
kmetov-borcev. 
Obravnavali: Zbor združenega dela, Zbor občin in 
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije 29 
9. 1978 

9. Informacija o uresničevanju zakona o 
visokem šolstvu 
Obravnavali: Zbor združenega dela, Zbor občin, Druž- 
benopolitični zbor in Skupščina izobraževalne skupno- 
sti Slovenije 29. 9. 1978 

10. Informacija o izvajanju ustavne 
preobrazbe pravosodnega sistema 
Obravnavali: Zbor združenega dela, Zbor občin in 
Družbenopolitični zbor 27. 9. in 29. 9. 1978 

11. Poročilo o izvajanju sklepov in priporočil 
za reševanje problematike na področju 
zaposlovanja v SR Sloveniji 
Obravnavali: Zbor združenega dela in Zbor občin 18. 
10. 1978, Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slo- 
venije 23. 11. 1978 

12. Poročilo o izvajanju sklepov in priporočil 
za reševanje problematike zaposlovanja 
naših delavcev v tujini za postopno 
vračanje delavcev z dela iz tujine in za 
njihovo vključevanje v zaposlitev v SR 
Sloveniji za leto 1977 
Obravnavali: Zbor združenega dela, Zbor občin in 
Družbenopolitični zbor 18. 10. 1978 ter Skupščina 
skupnosti socialnega varstva Slovenije 23. 11. 1978 

13. Informacija o izpolnjevanju pogojev, ob 
katerih smejo organizacije združenega 
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dela pošiljati svoje delavce na izvajanje 
investicijskih in podobnih del v tujino 
Obravnavala: Zbor združenega dela in Zbor občin 18. 
10. 1978 

14. Informacija o pogojih za pridobivanje 
dohodka v organizacijah združenega deia, 
ki zaposlujejo pretežno ženske 
Obravnavali: Zbor združenega dela, Zbor občin in 
Družbenopolitični zbor 18. 10. 1978 

15. Informacija o kompleksnem preventivnem 
varstvu delovnih ljudi 
Obravnaval: Zbor združenega dela 18. 10. 1978 

16. Poročilo o izvajanju zakona o pravnem 
položaju verskih skupnosti v SR Sloveniji 
Obravnavala: Zbor občin in Družbenopolitični zbor 18 
10. 1978 

17. Poročilo o izvajanju akcijskega programa 
za izvajanje dogovorov o temeljih 
družbenega plana Jugoslavije za razvoj 
agroindustrijskega kompleksa v obdobju 
1976-1978 
Obravnavala: Zbor združenega dela in Zbor občin 30 
10. 1978 

18. Problematika uresničevanja 
inšpekcijskega nadzora v SR Sloveniji z 
osnutkom sklepov in priporočil za 
nadaljnje uveljavljanje inšpekcijskega 
nadzorstva v SR Sloveniji 
Obravnavali: Zbor združenega dela in Zbor občin 9. 
11. 1978 ter Družbenopolitični zbor 8. 11. 1978 

19. Poročilo o izvajanju stališč Skupščine SR 
Slovenije za usmerjanje skladnega 
razvoja in delitve dela na področju 
prometa in zvez v SR Sloveniji 
Obravnavala: Zbor združenega dela in Zbor občin 9 
11. 1978 

20. Poročilo o varnosti v prometu v SR 
Sloveniji 
Obravnavali: Zbor združenega dela in Zbor občin 9 
11. 1978 

21. Razvojna problematika drobnega 
gospodarstva v SR Sloveniji 
Obravnavali: Zbor združenega dela, Zbor občin in 
Družbenopolitični zbor 6. 12. 1978 

22. Problematika varstva narave in kulturne 
dediščine s predlogom ukrepov 
Obravnavali: Zbor združenega dela in Zbor občin 
7.2.1979, Družbenopolitični zbor 5. 2. 1979 in Skupšči- 
na kulturne skupnosti Slovenije 5. 2. 1979 

23. _ Ocena Izvršnega sveta Skupščine SRS o 
presežkih v samoupravnih interesnih 
skupnostih za družbene dejavnosti s 
predlogom ukrepov za uskladitev 
obveznosti temeljnih organizacij 
združenega dela z dogovorjeno višino 
sredstev sprejetih s samoupravnim 
sporazumom o temeljih planov 
Obravnavali: Zbor združenega dela, Zbor občin 
7.2.1979 in Družbenopolitični zbor 5. 2. 1979 

24. Informacija o poplavah v SR Sloveniji od 
28. do 30.1.1979 
Obravnavala: Zbor združenega dela in Zbor občin 
7.2.1979 

25. Poročilo odbora podpisnikov dogovora o 
temeljih družbenega plana s predlogom 

sprememb in dopolnitev družbenega 
dogovora o temeljih družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1976-1980 
Obravnavali: Zbor združenega dela, Zbor občin in 
Družbenopolitični zbor 27. 2. 1979 

26. Informacija o uresničevanju stališč, 
priporočil in sklepov o raziskovalni 
dejavnosti kot sestavini združenega dela 
Obravnavali: Zbor združenega dela in Zbor občin 
27.2.1979 ter Skupščina raziskovalne skupnosti 
27.12.1978 

27. Poročilo o stanju in uveljavljanju 
samoupravnih družbenoekonomskih 
odnosov v vodnem gospodarstvu 
Obravnavala: Zbor združenega dela in Zbor občin 
27.2. 1979 

28. Predlog energetske bilance SR Slovenije 
za leto 1979 s predlogom ugotovitev in 
stališč Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije 
Obravnavala: Zbor združenega dela in Zbor občin 
28.3. 1979 

29. Informacija o poteku priprav in gradnji 
energetskih objektov v letu 1978 z 
ugotovitvami in stališči 
Obravnavala: Zbor združenega dela in Zbor občin 
28.3. 1979 

30. Informacija o delovanju enotnega sistema 
organizacije, odgovornosti in obveznosti v 
primerih elementarnih nesreč in predlog 
stališč za delovanje enotnega sistema 
organizacije, odgovornosti in obveznosti v 
primerih elementarnih nesreč v SR 
Sloveniji 
Obravnavala: Zbor združenega dela in Zbor občin 
30.10. 1978 in 28. 3. 1979 

31. Uresničevanje zakona o združenem delu 
na področju pridobivanja in razporejanja 
dohodka in samoupravne organiziranosti 
organizacij združenega dela 
Obravnaval: Družbenopolitični zbor 28. 3. 1979 

32. Poročilo o delu delegatov iz SR Slovenije v 
Zveznem zboru Skupščine SFRJ za 
obdobje od 15.5.1978 do 31.12.1978 
Obravnaval: Zbor občin 23. 5. 1979 

33. Obvestilo Ustavnega sodišča SR Slovenije 
o stanju in problemih uresničevanja 
ustavnosti in zakonitosti 
Obravnavali: Zbor združenega dela, Zbor občin in 
Družbenopolitični zbor 25. 6. 1979 

34. Poročilo o reševanju problematike varstva 
dobrin splošnega pomena in vrednot 
človekovega okolja v SR Sloveniji v letu 
1978. 
Obravnavali: Zbor združenega dela, Zbor občin in 
Družbenopolitični zbor 25. 6. 1979 

35. Razvoj družbenega sistema informiranja v 
SR Sloveniji (s konceptom razvoja javnega 
komunikacijskega omrežja za prenos 
podatkov) 
Obravnavali: Zbor združenega dela in Zbor občin 
26.6.1979 ter Družbenopolitični zbor 25. 6, 1979 

36. Osnutek stališč sklepov in priporočil 
skupščine SR Slovenije za nadaljnji razvoj 
samoupravnih družbenoekonomskih 
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odnosov v stanovanjskem gospodarstvu v 
SR Sloveniji 
Obravnavali: Zbor združenega dela, Zbor občin in 
Družbenopolitični zbor ter Skupščina skupnosti social- 
nega varstva 11.7. 1979 

37. Poročilo o izvajanju družbenega plana SR 
Slovenije v obdobju 1976-1979 in ocena 
možnosti razvoja v letu 1980 
Obravnavali: Zbor združenega dela, Zbor občin in 
Družbenopolitični zbor dne 23. 7. 1979 

38. Analiza možnosti razvoja SR Slovenije za 
obdobje 1981-1985 s smernicami za 
pripravo družbenega piana SR Slovenije 
za obdobje 1981-1985 
Obravnavali: Zbor združenega dela, Zbor občin in 
Družbenopolitični zbor 23. 7. 1979 

39. Analiza dosedanjega razvoja sedanjega 
položaja in problematike manj razvitih 
območij v SR Sloveniji 
Obravnavala: Zbor združenega dela in Zbor občin 
23.7. 1979 

40. Poročilo o uresničevanju delegatskega 
sistema in delegatskih odnosov v SR 
Sloveniji 
Obravnavali: Zbora združenega dela, Zbora občin in 
Družbenpolitični zbor 10. 10. 1979 

41. Poročilo o uresničevanju resolucije o 
temeljih zakonodajne politike republike, z 
osnutkom stališč 
Obravnavali: Zbor združenega dela, Zbor občin in 
Družbenopolitični zbor 10. 10. 1979 

42. Predlog stališč, sklepov in priporočil 
Skupščine SR Slovenije za nadaljnji razvoj 
samoupravnih družbenoekonomskih 
odnosov v stanovanjskem gospodarstvu v 
SR Sloveniji 
Obravnavali: Zbor združenega dela, Zbor občin in 
Družbenopolitični zbor 7. 11.1979 ter Skupščina Skup- 
nosti socialnega varstva Slovenije 21. 11. 1979 

43. Ocena varnostnih razmer v SR Sloveniji 
Obravnavali: Zbor združenega dela, Zbor občin in 
Družbenopolitični zbor na skupnem zasedanju 19. 12. 
1979. 

44. Poročilo o uresničevanju zasnove splošne 
ljudske obrambe v SR Sloveniji 
Obravnavali: Zbor združenega dela, Zbor občin in 
Družbenopolitični zbor na skupnem zasedanju 19. 12. 
1979 

45. Informacija o zagotavljanju socialne 
varnosti invalidnim osebam v SR Sloveniji 
Obravnaval: Zbor združenega dela 30. 1. 1980 

46. Informacija o ukrepih Izvršnega sveta 
Skupščine SRS za uresničevanje 
resolucije o politiki izvajanja družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1976 do 
1980 
Obravnavali: Zbor združenega dela, Zbor občin in 
Družbenopolitični zbor 30. 1. 1980 

47. Poročilo o poteku planskih aktivnosti in o 
problemih usklajevanja razvoja v SR 
Sloveniji 
Obravnavali: Zbor združenega dela, Zbor občin in 
Družbenopolitični zbor 2. 4. 1980 

48. Informacija o uresničevanju nalog in 
usmeritev iz resolucije o politiki izvajanja 
družbenega plana SR Slovenije v letu 1980 

Obravnavali: Zbor združenega dela, Zbor občin in 
Družbenopolitični zbor 2. 4. 1980 

49. Informacija o nekaterih negativnih pojavih 
na področju zaposlovanja 
Obravnavala: Zbor združenega dela in Družbenopoli- 
tični zbor dne 2. 4. 1980 

50. Informacija o uresničevanju 
srednjeročnega načrta in o nekaterih 
problemih slovenskega turizma 
Obravnavala: Zbor združenega dela in Zbor občin dne 
2. 4. 1980 

51. Informacija o poteku priprav in gradnji 
energetskih objektov 
Obravnavala: Zbor združenega dela in Zbor občin dne 
2. 4. 1980 

52. Analiza družbene reprodukcije sredstev za 
reprodukcijo in akumulativne sposobnosti 
Obravnavala: Zbor združenega dela in Zbor občin dne 
25. 4. 1980 

53. Uresničevanje stališč in priporočil Zbora 
združenega dela Skupščine SR Slovenije o 
nadaljnji aktivnosti sprejemanja 
periodičnih in zaključnih računov za leto 
1979 
Obravnaval: Zbor združenega dela 25. 4. 1980 

54. Samoupravni sporazum o osnbvah in 
merilih za pridobivanje in razporejanje 
dohodka delovne skupnosti služb 
skupščine SR Slovenije 
Obravnavali: Zbor združenega dela, Zbor občin in 
Družbenopolitični zbor dne 28. 5. 1980 

55. Poročilo o delu delegatov iz SR Slovenije v 
zveznem zboru skupščine SFRJ za 
obdobje od 1.1.1979 do 31.12.1979 
Obravnavala: Zbor občin in Družbenopolitični zbor 28. 
5. 1980 

56. Naloge Socialistične republike Slovenije 
pri oblikovanju in uresničevanju ciljev 
zunanje politike in mednarodnega 
sodelovanja Socialistične federativne 
republike Jugoslavije 
Obravnavali: Zbor združenega dela, Zbor občin in 
Družbenopolitični zbor 11. 7. 1980 

57. Razprava o predlogu za izdajo zakona o 
izvajanju in usmerjanju dela dohodka 
organizacij združenega dela, ki koristijo 
hidroakumulacijske objekte 
Obravnavali: Zbor združenega dela, Zbor občin in 
Družbenopolitični zbor 11. 7. 1981 

58. Poročilo izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije o uresničevanju družbenega 
plana SR Slovenije v obdobju 1976-1980 
Obravnavali: Zbor združenega dela, Zbor občin, Druž- 
benopolitični zbor 30. 7. 1980 

59. Osnutek dogovora o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1981 do 
1985 
Obravnavali: Zbor združenega dela, Zbor občin in 
Družbenopolitični zbor 30. 7. 1980 

60. Sklenitev dogovora o oblikovanju 
republiških svetov za mednarodne odnose 
za vprašanja družbene ureditve, za vzgojo 
in izobraževanja In za gospodarski razvoj 
in ekonomsko politiko 
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Obravnavali: Zbor združenega dela, Zbor občin in 
Družbenopolitični zbor 30. 7. 1980 

61. Informacija o uresničevanju družbene 
preobrazbe pravosodja 

Obravnavali: Zbor združenega dela, Zbor občin in 
Družbenopolitični zbor 30. 9. 1980 

62. Stališča in usmeritve Zveze sindikatov 
Slovenije za krepitev 
družbenoekonomskega položaja delavcev 
za stabilizacijo gospodarstva in načrtno 
usmerjanje družbenega razvoja 

Obravnavala: Zbor združenega dela in zbor občin 
30. 9. 1980 

63. Informacija o uveljavljanju metod in 
načinov dela Skupščine SRS, njenih 
zborov in delovnih teles 

Obravnavali: Zbor združenega dela, Zbor občin in 
Družbenopolitični zbor 22. 10. 1980. 

64. Informacija o poteku usklajevanja 
osnutkov dogovorov družbenega plana 
SFRJ 

- Informacija o pripravah planskih 
dokumentov SRS za obdobje 1981-1985 

Obravnavali: Zbor združenega dela, Zbor občin in 
Družbenopolitični zbor 22. 10. 1980 

65. Pobudi Skupščine občine Litija in Zagorja 
ob Savi o uresničevanju ustavnih določil 
glede materialne osnove oziroma sistema 
financiranja krajevnih skupnosti z 
osnutkom ugotovitev, stališč in sklepov 
skupščine SRS o zagotavljanju materialne 
osnove za zadovoljevanje skupnih potreb 
delovnih ljudi in občanov v krajevnih 
skupnostih 

Obravnavali: Zbor združenega dela, Zbor občin in 
Družbenopolitični zbor 5.11. 1980 

-66. Nadaljnji razvoj družbenoekonomskih 
odnosov v samoupravnih interesnih 
skupnostih materialne proizvodnje 
Obravnavali: Zbor združenega dela, Zbor občin in 

Družbenopolitični zbor 24. 11. 1980 
67. Informacija Izvršnega sveta Skupščine SR 

Slovenije o preskrbi s pitno vodo v SRS (ob 
obravnavi predloga za izdajo zakona) 

Obravnavala: Zbor združenega dela in Zbor občin 
24. 11. 1980 

68. Poročilo Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije o pripravi dogovora o temeljih 
družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1981 do 1985 

Obravnavali: Zbor združenega dela, Zbor občin in 
Družbenopolitični zbor 25. 11. 1980 

69. Poročilo o poteku priprav na postopno 
uvajanje usmerjenega izobraževanja 

Obravnavali: Zbor združenega dela, Zbor občin, 
Družbenopolitični zbor 16. 12. 1980 

70. Poročilo o stanju in nalogah na področju 
cen 

Obravnavali: Zbor občin, Zbor združenega dela in 
Družbenopolitični zbor 18. 2. 1981 

71. Informacija o gospodarskih gibanjih v SR 
Sloveniji v prvih dveh mesecih leta 1981 in 
predlog ukrepov za uresničevanje 
resolucije o družbenoekonomski politiki in 
razvoju 

ObraVnavail: Zbor združenega dela, Zbor občin in 
Družbenopolitični zbor 7. 4. 1981 

72. Predlog družbenega pravobranilca 
samoupravljanja SR Slovenije, o 
problematiki oskrbe kmetijskih organizacij 
in kmetov z mineralnimi gnojili 

Obravnavala: Zbor združenega dela in Zbor občin, 
7. 4. 1981 

73. Ocena priprav na spomladansko setev v 
letu 1981 

Obravnavala: Zbor združenega dela in Zbor občin 7. 
4. 1981 

74. Poročilo o delu delegatov iz SR Slovenije v 
Zveznem zboru Skupščine SFRJ za leto 
1980 

Obravnavali: Zbor združenega dela, Zbor občin in 
Družbenopolitični zbor 29. 4. 1981 

75. Obravnava osnutka resolucije III. 
kongresa samoupravljalcev Jugoslavije 

Obravnavala: Zbor združenega dela in Družbenopo- 
litični zbor 10. 6. 1981 

76. Poročilo o uresničevanju stališč, priporočil 
in sklepov Skupščine SRS za 
uresničevanje posebnih pravic italijanske 
in madžarske narodnosti in njunih 
pripadnikov v SRS 

Obravnavali: Zbor združenega dela, Zbor občin in 
Družbenopolitični zbor 24. 6. 1981 

77. Poročilo o pripravah za začetek 
izobraževanja po zakonu o usmerjenem 
izobraževanju v šolskem letu 1981/82 
Obravnavali: Zbor združenega dela, Zbor občin, Druž- 
benopolitični zbor 24. 6. 1981 ter Skupščina izobraže- 
valne skupnosti Slovenije 

78. Uresničevanje zakona o pravni pomoči 
Obravnavali: Zbor združenega dela, Zbor občin in 
Družbenopolitični zbor 24. 6. 1981 

79. Analiza o izvajanju sistema financiranja 
splošnih družbenih potreb v 
družbenopolitičnih skupnostih z vidika 
gibanja sredstev splošne porabe v 
obdobju od 1976-1980 
Obravnavala: Zbor združenega dela in Zbor občin 1. 7. 
1981 

80. Poročilo o izvajanju zakona o varstvu 
zraka ter o uresničevanju sklepov in 
priporočil Skupščine SR Slovenije za 
izvajanje nujnih ukrepov na področju 
varstva zraka 
Obravnavala: Zbor združenega dela in Zbor občin 1. 7. 
1981 

81. Poročilo Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije o uresničevanju družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 
ter resolucije o družbeno ekonomski 
politiki in razvoju SR Slovenije v letu 1981 
Obravnavali: Zbor združenega dela, Zbor občin in 
Družbenopolitični zbor 28. 7. 1981 

82. Poročilo o izvajanju sklepov in stališč 
Skupščine SR Slovenije o temeljnih 
usmeritvah za organiziranje in razvoj 
zunanjetrgovinske mreže in 
zunanjetrgovinskih kadrov doma in v tujini 
Obravnaval: Zbor združenega dela 28. 7. 1981 
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83. Letno poročilo o delu Službi družbenega 
knjigovodstva v SR Sloveniji za leto 1980 
Obravnaval: Zbor združenega dela 28. 7. 1981 

84. Poročilo o uresničevanju kmetijske 
politike 
Obravnavala: Zbor združenega dela in Zbor občin 30. 
9. 1981 

85. Poročilo o aktivnosti na področju oskrbe 
varčevanja z energijo 
Obravnavala: Zbor združenega dela in Zbor občin 
30. 9. 1981 

86. Uresničevanje politike zaposlovanja 
Obravnavali: Zbor združenega dela, Zbor občin in 
Družbenopolitični zbor 30. 9. 1981 ter Skupščina Skup- 
nosti socialnega varstva Slovenije 

87. Ocena uresničevanja sklepov in stališč 
Skupščine SRS o obmejnem i 
gospodarskem sodelovanju 
Obravnavali: Zbor združenega dela, Zbor občin in 
Družbenopolitični zbor 30. 9. 1981 

88. Poročilo o ukrepih za zagotavljanje 
socialne varnosti delavcev Rudnika Idrija 
in nadaljnjega razvoja občine Idrija v 
obdobju 1977-1980 
Obravnavala: Zbor združenega dela in Zbor občin 30. 
9. 1981 

89. Uresničevanje zakonov s področja 
kmetijstva 
Obravnavali: Zbor združenega dela, Zbor občin in 
Družbenopolitični zbor 28. 10. 1981 

90. Uresničevanje nalog na področju 
ekonomskih odnosov s tujino 
Obravnavali: Zbor združenega dela, Zbor občin in- 
Družbenopolitični zbor 28. 10. 1981 

91. Poročilo o izgubah v združenem delu 
Obravnavali: Zbor združenega dela, Zbor občin in 
Družbenopolitični zbor 28. 10. 1981 

92. Poročilo o uresničevanju dogovorjene 
politike cen in o sprejetih ukrepih v SR 
Sloveniji v letih 1981 
Obravnavali: Zbor združenega dela, Zbor občin in 
Družbenopolitični zbor 28. 10. 1981 

93. Poročilo o aktivnosti za odpravljanje 
vzrokov stagnacije proizvodnje s predlogi 
ukrepov 
Obravnavala: Zbor združenega dela in Zbor občin 12. 
11. 1981 

94. Poročilo o samoupravnem 
sporazumevanju in dohodkovnem 
povezovanju na ključnih področjih 
družbene reprodukcije 
Obravnavali: Zbor združenega dela, Zbor občin in 
Družbenopolitični zbor 12. 11. 1981 

95. Poročilo o uresničevanju družbene 
usmeritve razporejanja dohodka pri 
oblikovanju sredstev za osebne dohodke 
(po periodičnem obračunu za prvo polletje 
1981) 
Obravnavali: Zbor združenega dela, Zbor občin in 
Družbenopolitični zbor 12. 11. 1981) 

96. Poročilo o uresničevanju socialne politike 
Obravnavali: Zbor združenega dela in Zbor občin 12. 
11. 1981 ter Skupščina skupnosti socialnega varstva 
Slovenije 

97. Poročilo o uresničevanju kreditno- 
monetarne politike 
Obravnaval: Zbor združenega dela 12. 11. 1981 

98. Poročilo o uresničevanju zdravstvenega 
varstva v SR Sloveniji 
Obravnavali: Zbor združenega dela in Zbor občin 12. 
11. 1981 ter Skupščina skupnosti socialnega varstva 
Slovenije 23. 12. 1981 

99. Poročilo o izvajanju zakona o usmerjenem 
izobraževanju v šolskem letu 1981-1982 
Obravnavali: Zbor združenega dela, Zbor občin in 
Družbenopolitični zbor 16. 12. 1981 ter Skupščina izo- 
braževalne skupnosti Slovenije 24. 12. 1981 

100. Poročilo o uresničevanju resolucije 
Skupščine SR Slovenije o ekonomskih 
stikih SR Slovenije z državami v razvoju 
Obravnavali: Zbor združenega dela, Zbor občin in 
Družbenopolitični zbor 16. 12. 1981 

101. Poročilo o uresničevanju sklepov in stališč 
Skupščine SRSIovenije o politiki 
materialne osnove slovenske 
narodnostne skupnosti v zamejstvu 
Obravnavali: Zbor združenega dela, Zbor občin in 
Družbenopolitični zbor 16. 12. 1981 

102. Informacija o sprejemanju planskih 
dokumentov v samoupravni interesni 
skupnosti na ravni republike 
Obravnavali: Zbor združenega dela, Zbor občin in 
Družbenopolitični zbor 16. 12. 1981 

103. Analiza o delovanju in izvajanju davčnega 
sistema in davčne politike v letu 
1972-1980 in analiza o delovanju 
dosedanjih sistemov obdavčevanja 
dohodkov iz kmetijstva in predlog 
možnega prehoda na obdavčitev po 
dohodku (ob obravnavi predloga zakona o 
davkih občanov) 
Obravnavala: Zbor združenega dela in Zbor občin 25. 
12. 1981 

104. Poročilo o delu delovnega telesa za 
odobravanje investicijskih vlaganj skladno 
z 11. členom zakona o začasni prepovedi 
razpolaganja z delom družbenih sredstev 
za gradnjo in nakup določenih objektov in 
opreme za leto 1981 in informacija o delu 
delovnega telesa za odobravanje 
investicijskih vlaganj skladno z 11. členom 
zakona o začasni prepovedi razpolaganja 
z delom družbenih sredstev za gradnjo in 
nakup opreme v letu 1981 ter sklepno 
poročilo o delu delovnega telesa za 
odobravanje investicijskih vlaganj, 
skladno z 11. členom zakona o začasni 
prepovedi razpolaganja z delom družbenih 
sredstev za gradnjo in nakup določenih 
objektov in opreme v letu 1981 
Obravnavali: Zbor združenega dela in Zbor občin 30. 
9. 1981 ter Zbor združenega dela, Zbor občin in Druž- 
benopolitični zbor 25. 12. 1981 in 27. 1. 1982 

105. Poročilo o uresničevanju investicijske 
politike 
Obravnavali: Zbor združenega dela in Zbor občin 30. 
9. 1981 in 27. 1. 1982 
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106. Informacija o uresničevanju zakona o 
sistemu državne uprave in o Izvršnem 
svetu Skupščine SRS ter o republiških 
upravnih organih (ob obravnavi predloga 
za izdajo zakona o sistemu državne 
uprave) 
Obravnavali: Zbor združenega dela, Zbor občin in 
Družbenopolitični zbor 24. 2. 1981 

107. Varstvo samoupravnih pravic 
Obravnavali: Zbor združenega dela, Zbor občin in 
Družbenopolitični zbor 10. 3. 1982 

108. Analiza o uresničevanju zakona o delovnih 
razmerjih 
Obravnavala: Zbor združenega dela in Družbenopoli- 
tični zbor 10. 3. 1982 

109. Informacija o aktivnostih in ukrepih 
samoupravnih interesnih skupnosti na 
ravni republike v zvezi s sprejemanjem 
planskih dokumentov 
Obravnavala: Zbor združenega dela in Zbor občin 10 
3. 1982 

110. Informacija Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije o preskrbljenosti tržišča s 

proizvodi široke potrošnje s posebnim 
poudarkom na osnovnih proizvodih 
vsakodnevne rabe v letu 1982 
Obravnavali: Zbor združenega dela, Zbor občin in 
Družbenopolitični zbor 10. 3. 1982 

111. Predlog stališč in usmeritev za 
spremembo in dopolnitev srednjeročnih 
planskih aktov v SR Sloveniji za obdobje 
1981 do 1985 
Obravnavali: Zbor združenega dela, Zbor občin in 
družbenopolitični zbor 31. 3. 1982 

112. Uresničevanje sklepov, stališč in 
priporočil skupščine SR Slovenije o 
nadaljnjem razvoju krajevnih skupnosti 
Obravnavali: Zbor združenega dela, Zbor občin in 
Družbenopolitični zbor 31. 3. 1982 

113. Poročilo službe družbenega knjigovodstva 
v SR Sloveniji za leto 1981 
Obravnavali: Zbor združenega dela 31. 3. 1982 

114. Poročilo o delu Predsedstva Socialistične 
republike Slovenije od 1978-1982 
Obravnavali: Skupna seja vseh zborov Skupščine SR 
Slovenije 31. 3. 1982 

PREGLED OBRAVNAVANIH ODLOČB OZIROMA MNENJ 

USTAVNEGA SODIŠČA SOCIALISTIČNE REPUBLIKE 

SLOVENIJE IN USTAVNEGA SODIŠČA JUGOSLAVIJE 

1. Odločba Ustavnega sodišča SR Slovenije o 
ugotovitvi, da določbi drugega in tretjega 
odstavka 13. člena zakona o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju nista v skladu z 
ustavo SRS 

Obravnavali: Zbor združenega dela in Zbor občin dne 
19. 7. 1978 ter Skupščina skupnosti socialnega varstva 
Slovenije 29. 9. 1978 

2. Odločba Ustavnega sodišča SRS o 
ugotovitvi, da 14. člen zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o v 
sodnih taksah ni v skladu z ustavo SRS. 

Obravnavali: Zbor Združenega dela in Zbor občin 23. 11. 
T978 ter Skupščina socialnega varstva Slovenije 29. 9 
1978 

3. Odločba Ustavnega sodišča SRS, da 3. 
odstavek 63. člena zakona o varnosti 
cestnega prometa ni v skladu z ustavo SRS 
Obravnavala: Zbor združenega dela in Zbor občin 20. 2 
1980 

4. Odločba Ustavnega sodišča SR Slovenije o 
ustavnosti drugega in tretjega odstavka 17. 
člena zakona o starostnem zavarovanju 
kmetov 
Obravnavali: Zbor Združenega dela, 27. 3. 1981, Zbor 
občin 25. 3.1981, Skupščina skupnosti socialnega var- 
stva Slovenije 24. 3. 1981 

5. Odločba Ustavnega sodišča Jugoslavije o 
oceni zakonitosti 3. odstavka 49. člena 
zakona o samoupravnih sodiščih 
Obravnavali: Zbor Združenega dela 27. 3. 1981, Zbor 
občin in Družbenopolitični zbor 25. 3. 1981 
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PREGLED ZAKONOV, KI SO BILI OBRAVNAVANI KOT 

PREDLOGI ZA IZDAJO OZIROMA KOT OSNUTKI, PA 

NJIHOVA OBRAVNAVA NI BILA ZAKLJUČENA 

1. Predlog za izdajo zakona o himni SR 
Slovenije 
Obravnavala: Zbor združenega dela in Družbenopolitič- 
ni zbor 12. 7. 1976 

2. Predlog za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o sanitarni inšpekciji 
Obravnavali: Zbor združenega dela, Zbor občin in Druž- 
benopolitični zbor 9. 4. 1979 

3. Predlog za izdajo zakona o odrski kulturni 
dejavnosti in o posredovanju kulturnih 
prireditev (zakon bo naprej obravnavan pod 
naslovom: »Zakon o umetniških dejavnostih 
in posredovanju kulturnih prireditev«) 
Obravnavali: Zbor združenega dela in Zbor občin 9. 4. 
1979 ter Skupščina kulturne skupnosti 5. 4. 1979 

4. Osnutek zakona u urejanju prostora 
Obravnavali: Zbor združenega dela in Zbor občin I. faza 
19. 7. 1979; II. faza 25. 6. 1980 

5. Osnutek zakona o splošni ljudski obrambi in 
družbeni samozaščiti 
Obravnavali: Zbor združenega dela, Zbor občin in Druž- 
benopolitični zbor 5. 11. 1980 

6. Osnutek zakona o knjižničarstu 
Obravnavali: Zbor združenega dela in Zbor občin 27. 5. 
1981 ter Skupščina kulturne skupnosti Slovenije 27. 5. 
1981 

7. Osnutek zakona o poslovnih stavbah in 
poslovnih prostorih 
Obravnavali: Žbor združenega dela, Zbor občin in Druž- 
benopolitični zbor 15. 7. 1981 

8. Predlog za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o prekrških 
Obravnavali: Zbor združenega dela, Zbor občin in Druž- 
benopolitični zbor 23. 9. 1981 

9. Predlog za izdajo zakona o družbenem 
sistemu informiranja 
Obravnavali: Zbor združenega dela, Zbor občin in Druž- 
benopolitični zbor 23. 9. 1981 

10. Osnutek zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o stanovanjskih 
razmerjih 
Obravnavali: Zbor združenega dela, Zbor občin in Druž- 
benopolitični zbor 27. 1. 1982 

11. Predlog za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah obrtnega zakona 
Obravnavali: Zbor združenega dela, Zbor občin in Druž- 
benopolitični zbor 27. 1. 1982 

12. Osnutek zakona o stavbnih zemljiščih 
Obravnavali: Zbor združenega dela in Zbor občin 24. 2. 
1982 

13. Predlog zakona o davkih občanov 
Obravnavali: Zbor združenega dela in Zbor občin 25.12. 
1981 

14. Predlog za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o zaposlovanju in 
zavarovanju za primer brezposelnosti, z 
osnutkom 
Obravnavali: Zbor združenega dela, Zbor občin in Druž- 
benopolitični zbor 10. 3. 1982 

15. Predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o gozdovih 
Obravnavali: Zbor združenega dela, Zbor občin in Druž- 
benopolitični zbor na sejah 10. 3. 1982. Na predlog 
Izvršnega sveta Skupščine SRS odložili sklepanje in 
obravnavo. 

16. Predlog za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o upravnih taksah, z 
osnutkom zakona 
Obravnavala: Zbor združenega dela in Zbor občin 10. 3. 
1982 

17. Predlog za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih, z 
osnutkom zakona 
Obravnavala: Zbor združenega dela in Družbenopolitič- 
ni zbor 10. 3. 1982 
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GIBANJE ŠTEVILA ČLANOV SKUPIN DELEGATOV, KI DELEGIRAJO DELEGATE V 
ZBOR ZDRUŽENEGA DELA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE IN NJIHOVA UDELEŽBA 
NA SEJAH ZBOROV 
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I. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 

GOSPODARSKO PODROČJE 

Celje 
Laško 
Šentjur pri Celju 
Slovenske Konjice 
Žalec 
Velenje 
Nova Gorica 
Ajdovščina 
Idrija 
Tolmin 
Kranj 
Jeseni ce 
Radovljica 
Trž i č 
škofja Loka 
Maribor 
Ptuj 
Slovenska Bistrica 
Lendava 
Gornja Radgona 
Novo mesto 
Črnomelj 
Krško 
Postojna 
Cerknica 
Sežana 
Ravne na Koroškem 
Trbovlje 
Koper 
Kamnik 
Domžale 
Li tija-Grosuplje 
Kočevje 
Vrhnika 
Ljubljana Bežigrad 
Ljubljana Center 
Lj. Moste-Polje 
Ljubljana Šiška 
Lj. Vič-Rudnik 

21 
12 
lo 
10 
13 
19 
17 

9 
12 
12 
28 
15 
16 
13 
11 
75 
14 
15 
13 
11 
20 
11 
12 
12 

6 
lo 
16 
14 
13 
14 
lo 
10 
13 
11 
18 
22 
15 
35 
14 

3 
3 

7 
7 
8 
3 
3 
2 

lo 
3 
4 
2 
7 

2o 
8 
2 
9 

6 
5 
4 
2 
1 
4 
6 
1 
4 
5 
1 
4 

12 
3 
5 

12 
4 
5 
6 

1 
4 
3 

6 
5 
6 
3 
3 
1 
8 
2 
4 

11 
2o 

1 

17 
1 
5 
4 
3 
2 
1 
4 
6 
1 
5 
6 

4 
11 

2 

13 
lo 

7 

22 
13 
lo 
10 
12 
17 
15 

9 
12 
11 
26 
14 
16 
11 
15 
75 

7 
13 
21 
12 
19 
10 
11 
12 

6 
lo 
16 
14 
14 
15 

9 
lo 
12 
lo 
13 
23. 
21 
3o 
15 

u 

2 
1 

3 

2 
1 

5 
3 

2 

1 
2 
2 

*1 

1 

4 

4 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
4 
2 
2 
1 
2 

11 
2 
1 
2 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
7 

•3 

2 

2 

2 
6 

5 
10 

7 
1 
1 
2 
4 
4 
1 
1 

22 
4 

6 
3 

12 
17 

5 
5 
3 
1 
3 

11 
24 

2 
2 
3 
4 

23 
5 
5 
5 

2 
6 

7 
1 
1 

1 

3 

17 

3 
1 

1 
2 
2 
3 
1 

2 

2 
6 

5 
10 

7 
1 
1 
2 
4 
4 
1 
1 

22 
4 

6 
3 

12 
17 

5 
5 
3 

. 1 
3 

11 
24 

1 
2 
2 
3 
6 

23 
5 

. 5 
5 

1 

3 

1 

3 

SKUPAJ: 622 191 18o 611' - 3o 9o 212 
1! 

51 214 4 4 
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PODROČJA / 

/SEDE2I 
/ OKOLIŠEV 
/ OZIROMA 
/ SKUPIN 
/ DELEGATOV 

Gibanje števila čla- 
nov skupin delegatov 

Delegati 
izven red- 
nih skupin 

ŠT
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IL
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D
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EG
A
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K

IH
 

M
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Odsotnost dele- 
gatov na sejah 
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deleg.kot 
je del.mest 
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II. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

lo. 

PROSVETNO-KULTURNO 
PODROČJE 

Ljubljana Center 
Ljubljana Šiška 
Lj. Vič-Rudnik 
Kranj 
Nova Gorica 
Koper 
Maribor 
Ljutomer 
Celje 
Novo mesto 

15 
17 
15 
12 
lo 
12 
33 
15 
24 
14 

6 
5 
4 
3 
4 
3 
9 
6 
7 
3 

5 
3 
6 
3 
6 
4 
7 
5 

13 
2 

14 
15 
17 
12 
12 
13 
31 
14 
3o 
13 

17 

1 

2 

3 

1 
1 

4 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
1 

12 
2o 

7 
11 

7 

11 
6 
4 
2 

7 

11 
7 

6 

2 

12 
27 

7 
11 

7 

11 
6 
4 
2 

- - 

SKUPAJ: 167 5o 54 171 17 8 18 8o 33 87 - - 

III. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

lo. 

SOCIALNO-ZDRAV- 
STVENO PODROČJE 

Ljubljana Center 
Ljubljana Bežigrad 
Lj. Vič-Rudnik 
Radovljica 
Tolmin 
Koper 

.Maribor 
Murska Sobota 
Celje 
Novo mesto 

12 
13 
16 
10 
11 

'12 
39 
12 
29 
13 

3 

6 
3 
3 
2 

11 
2 
5 

5 

6 
5 
3 
2 
6 
3 
5 
2 

14 
13 
16 
12 
11 
12 
34 
13 
29 
15 

16 

1 
2 

1 

4 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1. 

22 
1 
3 
5 
5 
3 
7 
5 
6 
2 

4 
1 

* 3 
5 
5 
3 
7 
5 

2 

26 
1 
3 
5 
5 
3 
7 
5 
6 
2 

- 

- 

SKUPAJ: 167 35 37 169 16 8 13 59 35 •63 - - 

IV. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

lo. 

KMETIJSKA DEJAVNOST 

Skofja Loka 
Lj. Moste-Polje 
Ajdovščina 
Postojna 
Ptuj 
Radlje ob Dravi 
Murska Sobota 
Žalec 
Trebnje 
Brežice 

12 
2o 
11 
12 
34 
12 
16 
26 
11 
14 

1 
1 

11 

1 
2 
2 

1 

7 

1 
1 
1 

12 
19 
11 
12 
3o 
12 
16 
25 
lo 
14 

11 

1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 
3 
1 
4 

s3 
2 
1 

8 
5 
6 

42 
15 
14 
16 
12 
13 

2 

8 
5 
6 

42 

14 

1 
2 

8 
5 
6 

42 
15 
14 
16 
12 
14 

2 
_ 

- 

SKUPAJ: 168 18 11 161 11 3 18 133 78 134 - - 
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PODROČJA / 

/SEDEŽI 
/ OKOLIŠEV 
/ OZIROMA 
/ SKUPIN. 
/ DELEGATOV 

Gibanje števila čla- 
nov skupin delegatov 

Delegati 
izven red- 
nih skupin 

ŠT
EV

IL
O
 

D
EL

EG
A

TS
K
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M
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T 
•J 

rs
 

O Odsotnost dele- 
gatov na sejah 

Več deleg. 
deleg.kot 
je del.mest 
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V. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

OBRTNA IN PODOBNE 
DEJAVNOSTI 

Domžale 
Ljubljana Center 
Sežana 
Celje 
Maribor 

15 
34 
25 
15 
58 

1 
2 
6 
2 
4 

1 
1 
4 
2 

15 
33 
23 
15 
54 23 

2 

1 

1 
1 
1 
1 
1 

2 
6 
5 
6 

2 
6 
5 
6 

2 
6 
5 
6 

- 
- 

SKUPAJ: 147 15 8 14o 23 3 5 19 19 19 - - 

VI. 

1. 
2. 
3. 
4. 

DRŽAVNI ORGANI, 
DRUŽBENOPOLITIČNE 
ORGANIZACIJE 

Ljubljana Center 
Postojna 
Celje 
Maribor 

42 
25 
27 
41 

t 

n 
4 
6 
8 

8 
4 
9 
5 

39 
25 
3o 
38 19 

1 

2 

2 
1 
1 
1 

7 

3 3 

7 

3 

- 

- , 

SKUPAJ: 135 29 26 132 19 3 5 lo 3 lo - - 

VII. 

I. 

OBOROŽENE SILE 

Ljubljana Center 

-v 

24 5 

X 

4 23 - - 1 1 1 1 - - 

SKUPAJ: 24 5 4 23 - - 1 1 1 •1 - - 
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PODROČJA / 

/SEDEŽI 
/ OKOLIŠEV 
/ OZIROMA 
/ SKUPIN 
/ DELEGATOV 

/ 

Gibale števila čla- 
nov skupin delegatov 

Delegati 
izven med- 
nih skupin 
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EV
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A
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K
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Odsotnost dele- 
gatov na sejah 

Več deleg. 
deleg.kot 
je del.mest 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 lo 11 12 13 14 

REKAPITULACIJA 

I. GOSPODARSKO 
PODROČJE 

* 

622 191 18o 611 - 3o 9o 212 51 214 4 4 

II. PROSVETNO-KULTURNO 
PODROČJE 167 5o 54 171 17 8 18 8o 33 87 - - 

III. SOCIALNO-ZDRAV- 
STVENO PODROČJE 167 35 37 T69 16 8 13 59 35 63 - - 

IV. KMETIJSKA 
DEJAVNOST 168 18 11 161 11 3 18 133 78 134 - - 

V. OBRTNA IN PODOBNE 
DEJAVNOSTI 147 15 8 14o 23 3 5 19 19 19 - - 

VI. DRŽAVNI ORGANI, 
DRUŽBENOPOLITIČNE 
ORGANIZACIJE IN DR. 

135 29 26 132 19 3 5 lo 3 1 0 - - 

VII. PODROČJE OBOROŽE- 
NIH SIL 24 5 4 23 - - 1 1 1 1 - - 

SKUPAJ: 143o 343 32o 14o7 86 55 |15o 514 22o 528 4 4 

,v ! ■ ■■ 
t 

16 priloga poročevalca 
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PODATKI 0 DNEVNIH REDIH, TRAJANJU SEJ, UDELEŽBI IN SODELOVANJU 
DELEGATOV V RAZPRAVAH NA SEJAH ZBORA ZDRUŽENEGA DELA SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
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T
ra
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n
je
 

se
je
 

v 
ur

ah
 UDELEŽBA 

DELEGATOV 
NA SEJAH 

(v razmerju do 
15o delegat- 
skih mest) 

ŠTEVILO DELEGATOV, KI SO SODELOVALI V RAZPRAVAH 
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SKUPAJ 

število % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 lo 11 12 13 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 

35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 

7 
6 

21 
16 

9 
18 
15 
21 
12 

9 
14 
24 
28 
15 
18 
17 
lo 

5 
19 
14 
14 
19 

8 
12 
27 
lo 
14 
14 
20 
2o 
18 
15 
24 
15 

1 
13 
18 
24 
16 
15 
lo 

5 
2 
6 
5 
7 
5 
7 
7 
3 
6 
7 
6 
8 
6 
7 
4 
5 
4 
3 
6 
5 
6 
5 
7 
5 
6 
7 
7 
8 
9 
6 
5 
6 
6 
2 
7 
7 
6 
7 
5 
4 

148 
15o 
145 
141 
139 
146 
145 
149 
144 
144 
145 
145 
141 
144 
147 
147 
145 
139 
144 
142 
143 
138 
134 
128 
146 
139 
145 
142 
146 
146 
137 
144 
144 
144 
139 
145 
142 
142 
141 
146 
134 

98,7 
loo,o 
96,7 
94,o 
92,7 
97,3 
96,7 
99,3 
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PODATKI O DNEVNIH REDIH, TRAJANJU SEJ IN UDELEŽBI DELEGATOV NA 
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62 
62 
59 

loo,o 
98,4 
98,4 
98,4 
98,4 
98,4 
98,4 
98,4 
96,8 
98,4 

loo,o 
98,4 
96,8 
96,8 
96,8 

loo,o 
loo,o 
loo,o 
95,2 
96,8 
98,4 
95,2 
95,2 
98,4 

loo,o 
98,4 

loo,o 
96,8 

loo,o 
loo,o 
98.4 

loo,o 
loo,o 
85.5 

loo,o 
loo,o 
loo,o 
95,2 

o 
'S? </> 
(O 

> 
0) +•> >10 
(O 
C XI 
<v 
o 
o. (O 

M 

1 

38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 

ca cn 
O) c 
> CD C T3 
j*: 
>u 
o 

•r- # 
> (O d) XI +-> O) 

100 S- 

15 
10 
15 
2o 

7 
15 
11 
2o 

9 
7 
8 

24 
14 
lo 
2o 

3 
12 
16 
16 
2o 

8 
16 
15 
15 
13 

8 
9 

17 
19 
22 
26 
16 
14 

Skupaj: lo27 

Povpr.: 

JZ ra u 
3 
> 
I 

CD •r-j 
<D 00 

•r-j 
C co •r-3 (O 
t- 

14,7 

5 
5 
9 
5 
6 
6 
6 
8 
3 
4 
5 
8 
3 
4 
6 
5 
3 
5 
6 
7 
3 
8 
3 
6 
2 
8 
5 
5 
5 
9 
8 
7 
6 

386 

5,5 

UDELEŽBA 
DELEGATOV 
NA SEJAH 

(v razmerju do 
62 delegatskih 
mest) 

število 

62 
62 
61 
62 
6o 

58+1* 
61+1* 

62 
60 
61 
59 
60 
61 
59 
61 
59 
61 
61 

62+1* 
61 
60 
62 
61 
62 
61 

62+2* 
62+1* 

62 
61 

58+1* 
62+1* 
6o+l * 
62+1* 

4318+11* 

61,7 

loo,o 
loo,o 
98.4 

loo,o 
96,8 
93.5 
98,4 

loo,o 
96,8 
98,4 
95,2 
96,8 
98,4 
95,2 
98,4 
95,2 
98,4 
98,4 

loo,o 
98,4 
96,8 

loo,o 
98,4 

loo,o 
98,4 

loo,o 
loo,o 
loo,o 
98.4 
93.5 

loo,o 
96,8 

loo,o 

99,5 

99,5 

*V 4. stolpcu so posebej evidentirani delegati, ki so se, poleg rednega delegata, ude- 
ležili sej s specificiranim pooblastilom le za določene točke dnevnega reda. 

X 



★ ★ }f' 
V 2. stolpcu niso upoštevane točke dnevnih redov, ki se nanašajo na uvodne formalnosti 
sej (določitev dnevnega reda, odobritev zapisnikov, verifikacija pooblastil delegatom 
in pod.). 

★ ★★ 
Nadaljevanje 33. seje je bilo zaključeno v drugem terminu. 

PODATKI O UDELEŽBI POSAMEZNIH ČLANOV SKUPIN DELEGATOV 
DELEGIRANIH NA SEJE ZBORA OBČIN SKUPŠČINE SR SLOVENIJE* 

Zap 
št. 
sku- 
pi- 
ne 

OBČINA 
KOLIKOKRAT SE JE SEJ UDELEŽIL POSAMEZNI DELEGAT 

0x lx 2x 3x 4x 5x 6x 7x 8x 9x lox llx 12x 13x 14x 15x 16x- 
17x 

I8x- 
2ox 

21 x- 
25x 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 lo 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2o 21 

1. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

To. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 

Ajdovščina 
Brežice 
Celje 
Cerknica 
Črnomelj 
Domžale 
Dravograd 
Gornja Radgona 
Grosuplje 
Hrastnik 
Idrija 
Ilirska Bistrica 
Izola 
Jesenice 
Kamnik 
Kočevje 
Koper 
Kranj 
Krško 
Laško 
Lenart 
Lendava 
L i ti j a 
Ljubljana Bežigrad 
Ljubljana Center 
Lj. Moste-Polje 
Ljubljana Šiška 
Lj. Vič-Rudnik 
Ljutomer 
Logatec 
Maribor 
Metiika 

1 
2 

1 
1 
2 
3 

1 
2 
1 
1 

1 
2 

2 
1 
2 
1 
1 

11 
4 
4 
2 
2 
1 
5 

' 

3 
1 
2 

1 
1 
1 

1 
2 
2 
2 
3 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
3 

5 
1 
1 
2 
2 
4 
4 

6 

1 
1 
7 
1 
2 

2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
5 

2 
4 
2 

1 
1 
1 
2 
1 

2 
1 
1 

7 

2 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
2 
1 
2 
2 
2 

1 
1 
3 
2 

1 
2 
1 

1 

2 
1 
3 
1 

1 
1 
1 

3 

1 
2 
3 
4 
2 
2 
2 
2 

1 
2 
4 
1 

3 

2 

1 

» 
4 
1 

2 
1 

3 

1 

1 
3 
3 
3 
1 
3 

3 

2 
3 
1 
2 
2 
1 

4 

1 
1 
1 
1 

2 
1 
4 

5. 
1 
4 

2 

4 
1 
3 
2 

■ 2 
1 

2 
2 
1 

1 

2 
1 
3 

1 

3 
1 
2 
1 

1 
2 
1 
1 
2 

1 
3 
2 
1 

1 

1 
3 

1 
3 
1 

1 
3 
2 
4 

1 
3 
1 
1 

1 

1 
1 
1 

2 

2 

1 

2 
1 
1 

3 
1 
1 
1 

1 
2 
1 
4 
1 
1 

3 
1 

1 
2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 
1 

1 

2 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

- 

★ 
Podatki se nanašajo na 7o sej zbora. 

priloga poročevalca 23 



Zap. 
št. 
sku- 
pi- 
ne 

KOLIKOKRAT SE JE SEJ UDELEŽIL POSAMEZNI DELEGAT 

OBČINA 
0x lx 2x 3x 4x 5x 6x 7x 8x 9x lox llx 12x 13x 14x 15x 16x- 

17x 
18x- 
2ox 

21x- 
25x 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 lo 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2o 21 

33. 

34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 

43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 

50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 

60. 
61. 
62. 

Mozirje 

Murska Sobota 
Nova Gorica 
Novo mesto 
Ormož 
Pi ran 
Postojna 
Ptuj 
Radlje ob Dravi 
Radovljica 

Ravne na Koroškem 
Ribnica na Dol. 
Sevnica 
Sežana 
Slovenska Bistrica 
Slovenj Gradec 
Slovenske Konjice 

Šentjur pri Celju 
Skofja Loka 
Šmarje pri Jelšah 
Tolmin 
Trbovlje 
Trebnje 
Tržič 
Velenje 
Vrhnika 
Zagorje 

Žalec 
Skup.mesta Ljub. 
Obalna skupščina 

4 
1 
2 
7 
1 
1 
1 
3 

2 

2 
2 

1 
2 
2 

3 

2 
1 
1 
8 

2 
1 

1 

4 
2 
3 
1 

1 

1 

4 
2 
T 
1 

1 

1 
lo 

1 

2 
1 
1 

1 
1 
1 

1 

1 
3 
2 
1 
2 

1 
2 
2 
1 
1 
7 
1 

3 
1 
3 
1 
1 
1 
1 

2 
3 
1 

1 

1 

1 
3 
1 
2 
1 

1 
1 
1 
1 

■ 3 
3 
2 

3 
3 
1 
3 
1 

1 

1 
1 
4 

3 
1 

1 
4 
3 
3 

1 

2 

2 
1 

. 1 

1 
1 
1 

1 
1 
4 

1 
3 
2 
3 

4 
2 

2 

3 
2 
5 
3 

1 
4 
2 

9 
3 
3 

2 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
1 

3 
3 
1 
1 
1 
5 
1 

1 

1 
2 
1 
6 

3 
1 
1 

1 
1 

5 

4 
1 
2 

2 

1 
1 
3 

1 

2 

1 

2 

3 

1 

2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 

1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 

1 

2 

i 

1 

1 
2 

1 
1 

2 

2 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 
1 
2 

1 

2 
2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 
1 

1 

SKUPAJ: 88a lol 94 77 76 83 lo8 86 
* 

63 53 45, 14 25 16 11 5 7 6 8 2 

Struktura i: loo 11,5 lo,7 8,8 8,6 9,4 12,3 9,8 7,1 6,0 5,1 1,6 2,8 1,8 1,3 o,6 o,8 o,7 o,9 o,2 
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SODELOVANJE DELEGATOV V RAZPRAVAH NA SEJAH ZBORA OBČIN 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

(O 

(O C ■o OJ s- 
o a. ITI M 

1 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

tO 
r— CD •r- C > *r— CD »O +-> _Q KO O 
tO I C "O (D CD C S- »r- O QJ D_ U fO M in 

61. 

3. 

18. 

31. 

24. 

19. 

35. 

15. 

45. 

40. 

3o. 

17. 

47. 

25. 

29. 

43. 

22. 

52. 

5. 

6o. 

11. 

41. 

62. 

27. 

42. 

1. 

21. 

36. 

2. 

6. 

34. 

38. 

Sedež 

občine 

Mesto Ljubljana 

Celje 

Kranj 

Maribor 

Ljubljana Bežigrad 

Krško 

Nova Gorica 

Kamn i k 

Sevnica 

Ptuj 

Logatec 

'Koper 

Slovenska Bistrica 

Ljubljana Center 

Ljutomer 

Ravne na Koroškem 

Lendava 

Šmarje pri Jelšah 

Črnomelj 

2alec 

Idrija 

Radlje ob Dravi 

Obalna skupnost 

Ljubljana Šiška 

Radovljica 

Ajdovščina 

Lenart 

Novo mesto 

Breži pe 

Domžale 

Murska Sobota 

Piran 

Število 
razprav 
delegatov 
iz 
posameznih 
občin* 

Šte- 
vilo 

86 

72 

68 

66 

63 

51 

51 

46 

36 

34 

33 

3o 

29 

28 

26 

26 

25 

25 

24 

24 

23 

23 

23 

22 

22 

21 

21 

21 

2o 

19 

18 

17 

Struk' 
tura 

% 

6.3 

5,2 

5.0 

4.8 

4.6 

3.7 

3.7 

3.4 

2,6 

2.5 

2.4 

2.2 

2.1 

2,0 

1.9 

1,9 

1.8 

1,8 

1, 

1, 

1, 

1, 

1, 

1.6 

1,6 

1.5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,4 

1.3 

1.2 

IO 

> <D 

10 C -o <D S- 
O D- <o M 

1 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 

61. 
62. 

tO 
r- 0) •r- C > -r- 

K/l O 
(D I C X) QJ O) C i- •r- O CL cl n <v ^ M v> 

16. 

23. 

51. 

9. 

26. 

53. 

4. 

14. 

2o. 

58. 

12. 

54. 

56. 

57. 

8. 

48. 

55. 

13. 

33. 

44. 

39. 

59. 

32. 

49. 

50. 

7.. 

37. 

46. 

10. 
28. 

Sedež 

občine 

SKUPAJ: 

Število 
razprav 
delegatov 
i z 
posameznih 
občin* 

Šte- 
vilo 

Kočevje 15 

Litija 14 

Skofja Loka 14 

Grosuplje 13 

Lj. Moste-Polje 13 

Tolmin 13 

Cerknica 12 

Jesenice 12 

Laško 12 

Vrhnika 12 

Ilirska Bistrica 11 

Trbovlje 11 

Tržič 11 

Velenje 11 

Gornja Radgona lo 

Slovenj Gradec lo 

Trebnje 9 

Izola 8 

Mozirje 8 

Ribnica na Dol. 8 

Postojna 7 

Zagorje 7 

Metlika 6 

Slovenske Konjice 6 

Šentjur pri Celju 6 

Dravograd 5 

Ormož 5 

Sežana 5 

Hrastnik 3 
Lj. Vič-Rudnik 2 

1372 

Povprečja: 19,6 
K 
Podatki se nanašajo na 7o sej zbora 
Od povprečno 61,7 prisotnih delegatov na eni seji, se je razprave udeležilo 
povprečno 19,6 ali 31,8% prisotnih delegatov. 



PODATKI O DNEVNIH REDIH, TRAJANJU SEJ, O UDELEŽBI IN SODELOVANJU 
DELEGATOV V RAZPRAVAH NA SEJAH DRUŽBENOPOLITIČNEGA ZBORA 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

Zapo- 
redna 
šte- 
vil ka 
seje 

število 
točk 
dnevne- 
ga 
reda* 

Traja- 
nje 
seje - 
v urah 

Udeležba delegatov 
na sejah 

(v razmerju do 5o 
delegatskih mest) 

Sodelovanje delega- 
tov v razpravi 

število %** število 
I.od navzo- 
čih na seji 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

To. 
' 11. 

12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

" 17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 

9 
6 
6 
8 
4 
7 
5 
5 
9 
5 
9 
7 
6 

12 
5 
5 
5 

18 
lo 

4 
8 
6 
3 
7 
7 
6 
8 
5 
6 

lo 
6 
6 
3 
7 

5 
1 
5 
3 
6 
5 
5 
3 
4 
6 
3 
4 
2 
6 
3 
2 
3 
7 
4 
3 
6 
3 
6 
3 
6 
5 
5 
5 
3 
4 
2 
5 
1 
2 

48 
38 
38 
38 
36 
34 
31 
35 
37 
31 
31 
37 
36 
35 
38 
43 
36 
41 
33 
35 
35 
33 
4o 
39 
32 
34 
36 
38 
40 
37 
4o 
37 
35 
3o 

96 
76 
76 
76 
72 
68 
62 
lo- 
li 
62 
62 
74 
72 
lo 
76 
86 
72 
82 
66 
lo 
lo 
66 
8o 
78 
64 
68 
72 
76 
8o 
74 
8o 
74 
7o 
6o 

lo 
lo 

4 
14 

5 
lo 
lo 
14 

2 
4 
4 
9 
6 
1 
8 

15 
6 
9 
7 
8 

12 
7 
5 

12 
8 
3 
3 
5 

12 
9 

4 

26 
26 
11 
41 
16 
28 
27 
45 

6 
1'1 
11 
26 
16 

2 
22 
37 
18 
26 
2o 
24 
3o 
18 
16 
35 
22 

8 
7 

14 
3o 
24 

13 
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1 2 3 4 5 6 7 

35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 

• 44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 

10 
6 
7 

12 
6 
6 
9 

12 
3 
6 
5 
7 
5 
3 
9 
1 
5 
6 
1 

11 
7 
5 
8 
6 
6 
7 
6 
6 

13 
9 

16 
9 
9 

7 
4 
3 
5 
3 
4 
3 
8 
3 
4 
1 
4 
2 
4 
5 
4 
2 
3 
5 
4 
4 
4 
7 
3 
3 
6 
5 
3 
6 
3 
4 
2 
5 

35 
35 
3o 
34 
3o 
30 
33 
37 
34 
32 
31 
36 
31 
36 
4o 
35 
34 
34 
29 
33 
29 
33 
42 
33 
28 
33 
35 
29 
31 
34 
35 
32 
35 , 

7o 
7o 
6o 
68 
6o 
6o 
66 
74 
68 
64 
62 
72 
62 
72 
8o 
7o 
68 
68 
58 
66 
58 
66 
84 
66 
56 
66 
7o 
58 
62 
68 
7o 
64 
7o 

14 
13 

6 
13 

3 
4 
3 

15 
4 
6 
2 
4 

10 
3 

11 
6 
6 
8 
3 
6 
7 
2 

14 
7 

lo 
9 

15 
4 

12 
4 

lo 
2 

12 

4o 
37 
20 
38 
10 
13 

9 
4o 
12 
19 

6 
11 
32 

8 
28 
17 
18, 
24 
lo 
18 
24 

6 
33 
21 
36 
27 
43 
14 
39 
12 
28 

6 
34 

SKUPAJ: 47o 269 2335 lo 484 2o 

Povpr.: 7 4 35 lo 7 2o 

V 2. stolpcu niso upoštevane točke dnevnih redov, ki se nanašajo na uvodne 
formalnosti sej (določitev dnevnega reda, odobritev zapisnikov, verifikaci- 
ja poQblastil delegatom in pod.). 

t 
Odstotek udeležbe je izračunan v razmerju do 5o delegatskih mest ne glede 
na nastale spremembe med mandatno dobo: z razrešitvijo dveh delegatov je 
zbor med 3. in 17. sejo štel 49, na 18. seji pa 48 delegatov; z izvolitvi- 
jo dveh novih delegatov je zbor do 51. seje štel 5o delegatov; z razrešit- 
vijo še enega delegata pa je zbor do konca mandata štel 49 delegatov. 
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ŠTEVILO SEJ TELES SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
IN OBRAVNAVANIH TOČK DNEVNIH REDOV 

Zap. 
št. 

Skupščinsko telo 

V 

štev. 

sej 

štev. 
točk 
dnev# 

reda 

Po- 
preč- 
no 
točk 
na se- 
jo 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 

ZBOR OBČIN 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 

SKUPNE SEJE VSEH ZBOROV 

SLAVNOSTNE IN KOMEMORATIVNE SEJE1SKUPSČINE 

KONFERENCE DELEGATOV ** 

V 

75 

71 

68 

5 

5 

1 

1187 

1 o47 

481 

9 

5 

1 

15,8 

14,7 

7,1 

1,8 

1 ,o 

1,0 

I. ZBORI SKUPAJ: 225 273o 12,1 

1. 

2. 

3. 

DELOVNA TELESA ZBORA ZDRUŽENEGA DELA 

DELOVNA TELESA ZBORA OBČIN 

DELOVNA TELESA DRUŽBENOPOLITIČNEGA ZBORA 

3o9 

232 

126 

15o9 

1297 

455 

4,9 

5,6 

3,6 

II. DELOVNA TELESA ZBOROV SKUPAJ: 667 3261 4,9 

III. PREDSEDSTVO SKUPŠČINE *** 55 197 3,6 

IV. KOMISIJE SKUPŠČINE IN DRUGA DELOVNA TELESA 44o 2185 5,o 

(I + II + III + IV) S K U P A J : 1387 8373 6 ,o 

\ 

* Niso upoštevane točke dnevnih redov, ki se nanašajo 
na uvodne formalnosti (določitev dnevnega reda, 
odobritev zapisnika in pod.) 

** Konferenca delegatov je obravnavala poročila Gospodarske 
zbornice, Sklada skupnih rezerv gospodarstva Slovenije 
in Službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji o 
izgubah v združenem delu. 

* 

*** Predsedstvo Skupščine, poleg rednih sej, je imelo še 
134 sestankov kolegija in 7 posvetov s predsedniki 
občinskih skupščin. 
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Zap. 
št. Skupščinsko telo 

štev. 

sej 

Štev. 
točk 
dnev. 
reda* 

Pop- 
rečno 
točk 
na " 
sejo 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

# 
DELOVNA TELESA ZBORA ZDRUŽENEGA DELA 

Odbor za družbenoekonomske odnose 

Odbor za družbenoekonomski razvoj 

Odbor za finance 

Odbor za družbenopolitični sistem 

Odbor za stanovanjsko-komunalna vprašanja in 
varstvo okolja 

Odbor za agrarno politiko 

61 

48 

83 

52 

36 

29 

278 

164 

596 

268 

117 

86 

4,6 

3.4 

7,2 

5.2 

3.3 

3,o 

Skupaj: 3o9 15o9 4,9 

1 . 

2. 

3. 

4. 

DELOVNA TELESA ZBORA OBčIN 

Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj 

Odbor za družbenopolitični in komunalni sistem 

Odbor za finance 

Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komunalna 
vprašanja in varstvo okolja 

69 

56 

70 

37 

348 

3o9 

512 

128 

5,o 

5,5 

7,3 

3,5 

Skupaj: 232 1297 5,6 

1 . 

2. 

3. 

DELOVNA TELESA DRUŽBENOPOLITIČNEGA ZBORA 

Odbor za družbenoekonomske odnose 

Odbor za družbenopolitični sistem 

Komisija za verifikacijo pooblastil in 
imunitetna vprašanja 

67 

56 

3 

215 

237 

3 

3,2 

4,2 

1,0 

Skupaj: 126 455 3,6 
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Zap. 
št. 

Skupščinsko telo 
štev. 
sej 

štev. 
točk 
dnev. 
reda* 

Pop- 
rečno 
točk 
na 
sejo 

K., = 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

KOMISIJE SKUPŠČINE IN DRUGA DELOVNA TELESA 

Komisija za pravosodje 

Komisija za volitve, imenovanja in 
administrativne zadeve 

Zakonodajno-pravna komisija 

Komisija za mednarodne odnose 

Komisija za vloge in pritožbe 

Komisija za narodnosti 

Komisija za vprašanja borcev NOV 

Komisija za družbeno nadzorstvo 

Komisija za informiranje 

Komisija za pripravo poslovnika Skupščine 
SR Slovenije* 

Komisija za pripravo sprememb ustave SR Slovenije* 

Komisija za spremljanje izvajanja zakona o 
združenem delu* 

Komisija za proučitev samoupravnih sporazumov in 
statutov visokošolskih organizacij* 
Medzborovske skupine delegatov oziroma skupna 
delovna telesa zborov:* 

- za proučevanje poročil Izvršnega sveta o 
poteku dogovarjanja o temeljih družbenega 
plana SRS 1981-1985 

- za proučitev družbenoekonomskih odnosov v SIS 
materialne proizvodnje in zakonskih aktov s 
tega področja 

- za spremljanje uresničevanja zakona o usmerjenem 
izobraževanju 

- za pripravo predloga zakona o stanovanjskem 
gospodarstvu 

- za proučitev odprtih vprašanj predloga zakona o 
Triglavskem parku 

- za spremljanje uresničevanja resolucije o 
načrtovanju družine in zakonskih aktov s 
področja zakonske zveze, družinskih razmerij, 
rojstva otrok itd. 

- za spremljanje obravnave osnutka resolucije 
III. kongresa samoupravijalcev Jugoslavije 

35 

55 

89 

61 

16 

4o 

19 

6 

9 

lo 

8 

22 

4 

9 

10 

4 

1 

1 

2 

1 

148 

278 

lo43 

2o7 

73 

142 

6o 

15 

19 

12 

13 

71 

11 

12 

12 

5 ^ 

1 

1 

3 

1 

4,2 

5.1 

11,7 

3.4 

4,6 

3,6 

3.2 

2.5 

2.1 

1.2 

1.6 

3.2 

2,8 

1.3 

1.2 

1.3 

1,0 

1,0 

1,5 

1 ,o 
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21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

j 3o. 

- za spremljanje uresničevanja zakona o pravni 
pomoči 

- za proučitev poročil.a IS o izvajanju resolucije o 
družbenoekonomski politiki in razvoju SRS v letu 
1981 in resolucije o izvajanju družbenega plana 
SRS za obdobje 1981-1985 v letu 1982 

- za odobravanje investicij po 11. členu zakona o 
začasni prepovedi razpolaganja z družbenimi 
sredstvi za gradnjo in opremo v letu 1981 

' 
- za proučitev vprašanj pri pripravi osnutka zakona 

o spremembah in dopolnitvah zakona o upravljanju 
in razpolaganju s stavbnim zemljiščem 

- za proučitev poročila o uresničevanju zakona o 
družbeni kontroli cen in politike cen 

- za proučitev poročila o uresničevanju nalog na 
področju ekonomskih odnosov s tujino 

- za proučitev poročila o uresničevanju socialne 
poli tike 

- za proučitev poročila o uresničevanju politike 
delitve sredstev za osebne dohodke 

- za proučitev samoupravnih sporazumov in statutov 
SIS s področja družbenih dejavnosti za območje 
republike 

- za pripravo sklepov ob obravnavi poročila o 
izvajanju zakonov s področja kmetijstva 

POJASNILO: 

Komisije in medzborovske skupine delegatov oziroma 
skupna delovna telesa zborov, ki so v naslovu obe- 
ležena z zvezdico (*), so začasna delovna telesa. 

1 

11 

7 

2 

1 

3 

2 

1 
2 

6 

3 

1 

2o 

9 

2 

1 

4 

2 

2 

14 

3 

1,0 

1.8 

1,3 

2,o 

i,° j 

1,3 i 

1,0 

1,0 

2,3 

1,0 j 

\ 

Skupaj: Wo 2185 5,o 
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NEKATERI DRUGI 

PODATKI O AKTIVNOSTI 

ZBOROV SKUPŠČINE SR 

SLOVENIJE 

I. ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 
Na sejah zbora je bilo predloženih 958 amandmajev: 
- 747 amandmajev je bilo sprejetih 
- 187 amandmajev je bilo umaknjenih 

24 amandmajev je bilo zavrnjenih 
Na sejah zbora so delegati postavili 179 delegatskih vpra- 

šanj. 
Odgovori na postavljena vprašanja so bili oodani: 
- neposredno na isti seji na 63 vprašanj 
- na naslednji seji oziroma kasneje na 92 vprašanj 
- samo pismeno na 23 vprašanj 
- umaknjeno je bilo 1 vprašanje 
Na sejah zbora je bilo obravnavanih 1079 zadev: 
- 399 republiških zakonov 
- 178 zveznih aktov 
- 133 poročil, resolucij, družbenih planov, informacij, ana- 

liz in podobno 
- 211 odlokov 
- 126 poslovnikov, samoupravnih sporazumov, statutov, 

dogovorov in podobno 
- 18 programov dela in periodičnih načrtov 
- 5 odločb 
- 8 predlogov za spremembo zakonov 
- 1 predlog za spremembo dogovora 

II. ZBOR OBČIN 
Na sejah zbora je bilo predloženih 690 amandmajev: 
- 583 amandmajev je bilo sprejetih 
- 72 amandmajev je bilo umaknjenih 
- 35 amandmajev je bilo zavrnjenih 
Na sejah zbora so delegati postavili 122 delegatskih vpra- 

šanj. 
Odgovori na postavljena vprašanja so bili podani: 
- neposredno na isti seji na 10 vprašanj 
- na naslednji seji na 86 vprašanj 
- kasnefS na 15 vprašanj 
- samo pismeno na 8 vprašanj 
- umaknjena so bila 3 vprašanja 
Na sejah zbora je bilo obravnavanih 1023 zadev: 
- 372 republiških zakonov 
- 217 zveznih aktov 
- 125 poročii, resolucij, družbenih planov, informacij, ana- 

liz in podobno 
- 222 odlokov 
- 6 odločb 
- 17 programov dela in periodičnih načrtov 
- 47 poslovnikov, samoupravnih sporazumov, statutov, 

dogovorov in podobno 
- 13 predlogov za spremembo zakonov 

2 predloga za obvezno razlago zakona 
2 pobudi, da se zadeva uvrsti na dnevni red 

III DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 

Na sejah zbora je bilo predloženih 225 amandmajev: 
- 183 amandmajev je bilo sprejetih 
- 42 amandmajev je bilo umaknjenih. 
Na sejah zbora so delegati postavili 16 delegatskh vpra- 

šanj. 
Odgovori na postavljena vpašanja so bili podani: 
- neposredno na isti seji na 5 vprašanj 
- na naslednji seji na 7 vprašanj 
~ kasneje je bilo odgovorjeno na 4 vprašanja 
Na sejah zbora je bilo obravnavanih 368 zadev: 
- 160 republiških zakonov 
- 51 zveznih aktov 

- 77 poročil, resolucij, družbenih planov, informacij, ana- 
liz in podobno 

- 31 odlokov 
- 10 dogovorov in samoupravnih sporazumov 
- 1 pobuda 
- 38 drugih zadev 
Od naštetih 368 zadev je zbor obravnaval: 
1. enakopravno z drugimi zbori 257 zadev, in sicer: 
- 87 republiških zakonov 
- 46 zveznih predpisov 
- 53 pomembnejših poročil, informacij in analiz 
- 3 resolucije in družbene plane 
- 6 odgovorov in samoupravnih sporazumov 

24 odlokov in 
- 38 zadev pod razno 
2. sprejel stališča po 72. členu poslovnika Skupščine SR 

Slovenije k 74 zadevam, in sicer: 
- k 50 republiškim zakonom 
- k 4 pomembnejšim poročilom, informacijam in analizam 
- k 9 resolucijam in družbenih planom 
- k 4 dogovorom in samoupravnim sporazumom in 
- k 7 odlokom 
3. sprejel stališča in predloge kot zainteresirani zbor po 84 

členu poslovnika Skupščine SR Slovenije k 37 zadevam, in 
sicer: 

- k 23 republiškim zakonom 
- k 5 zveznim predpisom 
- k 7 pomembnejšim poročilom, informacijam in analizam 
- k 1 resoluciji in družbenemu planu in 
- k 1 pobudi 

OPOMBA: 
Prikazano število obravnavanih zadev oziroma aktov v zborih 
se nanaša na vse faze obravnave na podlagi končno sprejetih 
dnevnih redov na sejah zborov. Zato se to število razlikuje od 
števila končno sprejetih aktov. 

ZBORI SKUPŠČINE SR SLOVENIJE SO IMELI, 
PRED OBRAVNAVO NEKATERIH AKTOV NA 
LOČENIH SEJAH, SKUPNA ZASEDANJA NA 
KATERIH SO DELEGATI POSLUŠALI 
EKSPOZEJE iN OBRAZLOŽITVE 
PREDLAGATELJEV AKTOV: 

- Skupnih zasedanj Zbora združenega dela, Zbora ob- 
čin in Družbenopolitičnega zbora je bilo 

- Skupnih zasedanj Zbora združenega dela in Zbora 
občin je bilo , 

- Skupno zasedanje Zbora združenega dela in Druž- 
benopolitičnega zbora je bilo  

Skupaj skupnih zasedanj:   

40 

45 

SKUPINE DELEGATOV, KI SO JIH ZBORI 
IMENOVALI, KO JE BILO POTREBNO V ZVEZI 
Z OBRAVNAVO V ZBORIH PROUČITI 
POSAMEZNO VPRAŠANJE, PRIPRAVITI 
PREDLOG ALI OPRAVITI DRUGE NALOGE PO 
SKLEPU ZBORA: 

36 
42 
85 

skupin 
1. Zbor združenega dela v mandatnem obdobju ime- 

noval 
2. Zbor občin 
3. Družbenopolitični zbor 
4. Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopoli- 

tični zbor skupaj 
5 Zbor združenega dela in Zbor občin skupaj 3 
6. Zbor združer.ega dela in Družbenopolitični zbor 

skupaj J 
7. Zbor občin in Družbenopolitični zbor skupa) 1 
SKUPAJ: 184 skupin 

32 
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SEJE SKUPŠČIN 

SAMOUPRAVNIH INTERESNIH 

SKUPNOSTI, KI SO 

ENAKOPRAVNO ODLOČALE 

S PRISTOJNIMI ZBORI 

SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

Skupščina samoupravne Število sej Pristojni zbori Štev. obravnav aktov 
interesne skupnosti Skupščine SRS oz. točk dnev. reda 
1. Skupščina skupnosti 17 ZZD.ZO, DPZ 25 

socialnega varstva ZZD, DPZ 1 
  13 ZZD, ZO 23 
2. Skupščina kulturne 10 ZZD.ZO, DPZ 14 

skupnosti ZZD, ZO 7 
4 ZZD, ZO 4 

3. Skupščina raziskovalne 3 ZZD, ZO, DPZ 3 
skupnosti ZZD, ZO 1 
  3 ZZD.ZO 3 

4. Skupščina izobraževal. 9 ZZD, ZO, DPZ 16 
skupnosti ZZD, ZO 1 

_ 4 ZZD, ZO 5 

DOPOLNILNI PODATKI K 

ŠTEVILU SEJ KOMISIJE 

ZA VLOGE IN PRITOŽBE 

Komisija je imela 16 sej s 73 točkami dnevnih redov. Na teh 
sejah je obravnavala 68 informacij, ki so obsegale problema- 
tiko obravnavanih vlog in pritožb iz naslednjih področij: 

Področje   Število vlog in pritožb 
1. premoženjsko-pravne zadeve 1212 
2. socialno zavarovanje in družbena zaščita 1199 
3. stanovanjske in komunalne zadeve 1828 
4. delovno-pravne zadeve 4g-| 
5. ostalo fi7fi 

SKUPAJ: ~ ~ 7^ 

5. Skupščina zdravstvene 3 3 
skupnosti ZZD, ZO, DPZ 
Skupaj 66 - 106 

Legenda: 
ZZD - Zbor združenega dela 
ZO-Zbor občin 
DPZ - Družbenopolitični zbor 

r \ 
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POROČEVALEC SKUPŠČINE SR SLOVENIJE IN 

SKUPŠČINE SFR JUGOSLAVIJE ZA DELEGACIJE IN 

DELEGATE V ŠTEVILKAH 

Opis     
- izdanih rednih številk 
- izdanih prilog   

1978* 
7 
1 

1979 1980 1981 1982" Skupaj 
26 23 24 7 97 
11  £0 11  2 45 
37 43 35 9 142 

Skupaj 18 

natiskanih strani rednih številk 648 1 016 ^ 720 1 002 328 \A2% 
natiskanih strani prilog  40 488 1 048 480 

7^504 1.768 1 482 400 5.842 Skupaj    688    30 
  — : : ~ ~ 00 oq 11 42 47 38 

poprečni obseg strani redne številke 38 39 31 42 47 4y 

38 

— =  - .. g2 JU 
- poprečni obseg strani priloge 4U     — 
    38 41 ^ 42 50  41 

skupna naklada rednih številk - izvodo^ 332.000 565^00 427.000 467.000 126.000 
- skupna naklada prilog - izvodov 2U.UUU o^i.uuu  _  

—   352.000 886.500 945.000 684.000 170.000 3,037.500 

- poprečna naklada rednih številk - izvodov 19.428 21.750 18.565 19.458 18°°°° ^ 889 

- skupna naklada prilog - izvodov 20.000  
Skupaj 19.555 

Običajne naklade Poročevalca obsegajo 17.000 izvodov^ 
Sicer pa so naklade vseh številk in prilog do visine 17.000 
izvodov razdeljene spodaj navedenim naslovnikom.^ Ta šte- 
vilka je hkrati tudi najnižja naklada leta 1981 . Povišane na- 
klade pa nastajajo na podlagi dogovora z zainteresiranimi 
institucijami. V letu 1979 je dosegla najvišjo naklado 40.000 
izvodov št. 5, v kateri je bil objavljen predlog za izdajo zakona 
o zdravstvenem varstvu s tezami za osnutek, v letu 1980 je 
izšla Priloga Poročevalca št. VIII. v 45.000 izvodih, objavljen 
pa je bil osnutek dogovora o temeljih družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1981-1985 s spremljajočimi gradivi. Pre- 
sežek izvpdov nad običajno naklado (ko se tiskajo povečane 
naklade) je namenjen posebnim naročnikom. 

Naklade do 17.000 izvodov so razdeljene na naslednje na- 
slovnike: 

Brezplačne izvode prejemajo: 
Delegati iz SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin in 

Zveznem zboru Skupščine SFRJ, člani sveta federacije iz SR 
Slovenije, člani sveta republike, funkcionarji in strokovne 
službe vseh republiških upfavnih organov, zavodov, družbe- 
nopolitičnih organizacij in samoupravnih interesnih skupno- 
sti ter druge republiške institucije, nekatera konzularna pred- 
stavništva SFRJ v tujini, skupščine občin in družbenopolitične 
organizacije in samoupravne interesne skupnosti v občinah, 
zvezni organi in organizacije, dokumentacijske službe v regi- 
jah republikah in pokrajinah, redakcije dnevnega in pokrajin- 
skega tiska ter glasil delovnih organizacij, RTV in lokalne 
radijske postaje in dr. - izvodov 2.650 

Člani skupin delegatov, ki delegirajo delegate z Zbor zdru- 
ženega dela in Zbor občin Skupščine SRS ter delegati Družb- 
neopolitičnega zbora Skupščine SRS, delegacije temeljnih 
organizacij združenega dela in drugih delovnih skupnosti ter 
vse delovne skupnosti, kjer vsi delovni ljudje opravljajo funk- 
cijo delegacije in delegacije krajevnih skupnosti ter konfe- 
rence delegacij - izvodov 9.440 

Skupaj je tako ob vsaki izdaji brezplačno razdeljenih - 
izvodov 12.090 

Plačane izvode prejema 1.082 raznih naročnikov - izvodov 
4.365 

Ob vsaki izdaji Poročevalca oziroma priloge gre torej v 
redno distribucijo - izvodov 16.455 

Preostali izvodi ostajajo na zalogi za poznejše naročnike 
oziroma za morebitna dodatna naročila. 

Povprečna naklada v tem mandatnem obdobju je bila pri 97 
rednih številkah in 45 prilogah 21.391 izvodov. V letu 1979 je 
bilo od 26 rednih številk in 11 prilog 18 takih, ki so presegle 
redno naklado. V letu 1980 je bilo izdanih 23 rednih številk in 
20 prilog, od tega je bilo 28 številk v povečani nakladi. Leta 
1981 je bilo izdanih 24 rednih številk in 11 prilog, od tega jih je 
30 preseglo redno naklado. Treba pa je pripomniti, da ni bilo 
izredno visokih naklad, pač pa so bile najpogostejše med 
19.000 in 20.000 izvodov. V posameznih števijkah in prilogah 
Poročevalca je bilo objavljenih tudi večje število aktov in 
gradiv v integralnih besedilih: 

 — priloga poročevalca 



PREGLED GRADIV, OBJAVLJENIH V POROČEVALCU V 

CELOTNEM BESEDILU 

 r~—    1978* 1979 1980 1981 1982" Skupaj - Programi dela " 7 — —  
- Poslovnik Skupščine SR Slovenije 2 _ 5 4 2 19 

čun'3"' 'n spremliaj°ča Planska gradiva, analize, resolucije, prora- ~ 3 ~ 3' 
- Poročila, ocene, analize, informacije, obravnavane v skladu 3 23 15 1 70 
programom dela zborov (gospodarska gibanja, pravosodje, socialna 
politika, izobraževanje, zdravstvo, komunalni sistem itd) 3 17 d 00 - Zakoni ' ■? ' ° 23 6 57 
- Stališča, sklepi in priporočila Skupščine SR Slovenije 3 3t 1? 34 14 111 

- Mnenja in stališča k obravnavanim aktom - 9 
- republiških Svetov ^ 
- predsedstva RK SZDL ter svetov in odborov RK SZDL 1 1 o 3 ~ 19 
- Zveze sindikatov Slovenije _ ~ - 5 
- Zveze Socialistične mladine Slovenije ~ ? ~ ~ 2 

- drugih (združenja) 1 
1 ~ - 1 

- Poročila oziroma mnenja Komisije za spremljanje izvajanja zakona 1 
o združenem delu 2 

r Programi dela samoupravnih interesnih skupnosti družbenih de- 6 2 ~ ~ 10 
javnosti 
- Gradiva samoupravnih.interesnih skupnosti materialne proizvod- ~ ~ 5 ~ • 5 10 
nje in samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti (po- 
ročila, analize, samoupravni sporazumi o temeljih planov) 13 7 en „ 
- Amandmaji k ustavi SRS in ustavni zakon z obrazložitvami - _ o o 1 75 
- Poročilo Predsedstva SR Slovenije 3 - 5 
- Gradiva Ustavnega sodišča ~ ~ 1 1 

a) Slovenije 
b) Jugoslavije ~ ~ ~ 5 - 5 

2 - 2 Poročila delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ o usklajevanju stališč socialističnih repu- 
blik in avtonomnih pokrajin do posameznih obravnavanih aktov in o 
uveljavitvi slovenskih stališč 

13 13 12 50 .-Por°?.i'0,0 delu delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skup- ščine SFRJ K 

- Gradiva Skupščine SFRJ (družbeni plan, resolucija ustavni ~ ~ 1 1 1 3 
amandmaji) 
- Statistične informacije ~ 2 ® ~ 7 
 L_  1/1 7 6 1 p«; 
SKUPAJ 
'Upoštevane so številke Poročevalca v mandatu 1978-1982, od 1. junija 1978 
'* Upoštevane so številke Poročevalca v mandatu 1978-1982, do 16. marca 1982. 

60 117 148 121 S 44 490 

OBJAVE V DRUGIH SREDSTVIH JAVNEGA 
OBVEŠČANJA 

Poleg navedenega so bili v posebni prilogi Dela, Dnevnika in 
Večera v letih od 1978 do 1982 objavljeni 4 osnutki resolucije 
o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije, osnutek 
zakona o usmerjenem izobraževanju in spremljajočih besedil 
ter osnutek amandmajev k ustavi SR Slovenije in SFR Juao- 
slavije. 

V Delu so bili objavljeni vsi sklici z dnevnimi redi sej zborov 
Skupščine SR Slovenije, sklici skupnih sej oziroma zasedanj 
zborov Skupščine SR Slovenije, razširitve oziroma umiki točk 
dnevnih redov teh sej. Od 17. 5. 1978 do 15. 3. 1982 je bilo 
objavljenih naslednje število objav: 

   1978 1979 1980 1981 1982 Sk. 
- skupnih objav za seje vseh treh 
2borov 10 16 17 17 4 64 
- skupnih objav sej za dva zbora 2 12 1-6 
- objav sej za posamezne zbere 1-12-4 
Vseh skupaj: " 13 17 20 20 4 74 

Poleg navedenih sej je bilo objavljenih še 6 vesti o sklicih 
skupnih sej oziroma zasedanj zborov ter 55 vesti o razširitvah 
oziroma umikih točk dnevnih redov. 

Novinarji so seje predsedstva Skupščine SR Slovenije 
spremljali in o njih poročali, zato ni bilo komunikejev sei 
predsedstva. ' 

priloga poročevalca 
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