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SKLIC SKUPNE SEJE ZBOROV 
SKUPŠČINE 
IZOBRAŽEVALNE SKUPNOSTI 
SLOVENIJE 
22. oktobra 1982 

Skupščina Izobraževalne 
skupnosti Slovenije bo na 
skupni seji zbora uporabnikov 
in zbora izvajalcev dne 22. ok- 
tobra 1982 kot enakopraven 
zbor z zbori Skupščine SR 
Slovenije obravnavala: 

- poročilo o uresničevanju za- 
kona o usmerjenem izobraže- 
vanju s posebnim poudarkom 
na pripravi programskih za- 
snov in programov v visokem 
izobraževanju; 
- predlog za izdajo zakona o 

spremembah in dopolnitvah 
zakona o usmerjenem izobra- 
ževanju, s predlogom zakona. 

Skupščina Izobraževalne 
skupnosti Slovenije bo na seji 
med drugim obravnavala tudi 
predlog dogovora o spre- 
membah in dopolnitvah dogo- 
vora o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije za obdob- 
je 1981-1985 in predlog druž- 
benega dogovora o znanstve- 
nem, tehničnem, prosvetnem 
in kulturnem sodelovanju s 
tujino. 

SKLIC SKUPNE SEJE ZBOROV 
C|(( jpč^lNF 

ZDRAVSTVENE SKUPNOSTI 
SLOVENIJE 
10. novembra 1982 

Skupščina Zdravstvene 
skupnosti Slovenije bo na 
skupni seji zbora uporabnikov 
in zbora izvajalcev dne 10. no- 
vembra 1982 kot enakopraven 
zbor z zbori Skupščine SR Slo- 
venije obravnavala: 

la tudi osnutek družbenega 
dogovora o merilih za samou- 
pravno organiziranost delav- 
cev zdravstvenih organizacij 
na območju SR Slovenije in 
poročilo o uresničevanju sa- 

moupravnega sporazuma o 
svobodni menjavi dela z orga- 
nizacijami, ki opravljajo stori- 
tve skupnega pomena za vso 
republiko, v prvem polletju 
1982. 

SEJA SKUPŠČINE SKUPNOSTI 
SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE 
28. septembra 1982 

Skupščina Skupnosti social- 
nega varstva Slovenije je na 
seji dne 28. septemra kot ena- 
kopraven zbor z zbori Skup- 
ščine SR Slovenije sprejela. 

- predlog zakona o stano- 
vanjskih razmerjih; 

- predlog za izdajo zakona 

o pokojninskem in invalid- 
skem zavarovanju. 

Skupščina Skupnosti social- 
nega varstva Slovenije je 
obravnavala tudi uresničeva- 
nje akcijskega programa boja 
proti alkoholizmu na področju 
socialnega varstva; skupščina 
je po obravnavi sprejela sklep. 

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
28. septembra 1982 

- predlog za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah 
zakona o zdravstvenem var- 
stvu, z osnutkom zakona. 

Na ločenih sejah pa bosta 
zbor uporabnikov in zbor izva- 
jalcev med drugim obravnava- 

Delegati Zbora združenega 
dela, Zbora občin in Družbe- 
nopolitičnega zbora Skupšči- 
ne SR Slovenije so na skup- 
nem zasedanju poslušali 
uvodno razpravo k poročilu o 
mednarodnem sodelovanju in 
dejavnosti SR Slovenije pri 
oblikovanju in izvajanju skup- 
no dogovorjene zunanje poli- 
tike SFR Jugoslavije, ki jo je 
podala Vida Tomšič, predsed- 
nica Republiškega družbene- 

ga sveta za mednarodne 
odnose. 

Na skupnem zasedanju so 
delegati poslušali tudi uvod- 
no obrazložitev k predlogu za- 
kona o splošni ljudski obram- 
bi in družbeni samozaščiti, ki 
dnem sodalovanju in dejavno- 
sti SR Slovenije pri oblikova- 
nju in izvajanju skupno dogo- 
vorjene zunanje politike SFR 
Jugoslavije; 

- predlog zakona o splošni 

DANES OBJAVLJAMO: 

INFORMACIJO 
o izvajanju zveznih interventnih ukrepov in izpolnjevanju obveznosti SR Slovenije do zveznega 
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Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za IV. 
trimesečje 1982 



ljudski obrambi in družbeni 
samozaščiti. , 

Zbor zdrqženega dela in 
Zbor občin sta sprejela sklep, 
Družbenopolitični zbor pa je 
sprejel stališča ob obravnavi: 

- osnutka sprememb in do- 
polnitev družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 
1981-1985. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin sta sprejela še: 

- predlog zakona o stano- 
vanjskih razmerjih; 
jo je podal Martin Košir, član 
Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije in republiški se- 
kretar za ljudsko obrambo. 
Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 

pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju. 

Družbenopolitični zbor je ob 
obravnavi navedenih treh za- 
konskih aktov sprejel stali- 
šča. 

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

- predlog odloka o ustanovi- 
tvi, nalogah in sestavi uredni- 
škega odbora Poročevalca, o 
imenovanju predsednika in 
članov uredniškega odbora 
Poročevalca ter o imenovanju 
odgovornega urednika Poro- 
čevalca; 

- predlog periodičnega de- 
lovnega načrta Zbora združe- 
nega dela, Zbora občin in 

NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI 

Zbor združenega dela: 
Simon Đuretič, Zdenko Cund, Vlado Sodin, Jože Gabrov- 

šek, Marko Valentinčič, Jernej Jan, Vida Jeler, Vladimir.Šče- 
glovski, Adolf Strašek, Živko Pregl, Herman Kunej, Marija 
Drofenik, Jože Vukl, Ferdo Meglič, Jurij Cuk, Milan Krajnik, 
Jože Lukšič, Peter Murko, Uroš Rupreht, Miran Vončina, Jurij 
Lozar, Bruno Orbanič, Marija Štefan, Ivana Veršnak, Stane 
Kotnik, Miran Bogataj, Tomaž Vuga, Bernard Krivec, Rudi 
Sepič, Milan Kneževič, Leopold Zupan, Branko Pavletič, Ivan 
Brezovnik, Jožica Lapuh, Zdravko Šteger, Jordan Blaževič, 
Cveto Velikonja, Štefka Miklavc, Janez Albreht, Nikolaj Sa- 
vicky, Jožica Vratanar, Vlado Šafranko, Maja Godler, Slavko 
Raj h, Franc Kolmanič, Leopoldina Kaluža, Majda Dolenc. 

Zbor občin: 
Dušan Jug, Ljuba Dovgan, Ciril Pelicon, Zvonko Erjavec, 

Pavel Mavric, Silva Bauman-Čenčič, Emerik Neumeister, Ja- 
nez Smolnikar, Jože Kavčič, Ivo Bernard, Jože Suhadoinik 
Boris Vadnjal, Viktor Žakelj, Matevž Franko, Stojan Petrič! 
Janko Zgrabljič, Nada Robnik, Radenko Salemovič, Vili Man- 
ček, Franc Meke, Bogomir Baraga, Majda Cvetanovski, Vlado 
Uršič, Igor Belle, Marija Jarc, Nikolaj Sok, Mirko Kambič 
Miran Bogataj, Marjan Oblak, Anka Tominšek, Stanko Ren- 
čelj, Silvo Brenčič, Adolf Klokočovnik, Kristina Slavič, Srečko 
Dobljekar, Ana Popovič, Tone Luskovič, Metka Jeretina, An- 
drej Novak, Karmen Langus, Milena Borovac. 
Družbenopolitični zbor: 

Marija Zupančič Vičar, Jože Sintič, Tone Poljšak, Rudi Čači- 
novič, Zdravko Krvina, Jože Šušmelj, Milivoj Samar, Štefan 
Korošec, Francka Herga, Lado Kocijan, Igor Križman, Vinko 
Kovačič, Zvone Nastran, Zorko Dežjot, Ciril Ribičič, Peter Toš, 
Marija Pukl, Franci Grad, Igor Križman. 

zbor so na ločenih sejah spre- 
jeli: 

- ugotovitve in stališča ob 
obravnavi poročila o mednaro- 

- osnutek zakona o gozdo- 
vih; 

- predlog za izdajo zakona o 

POPRAVEK 
V Poročevalcu številka 17 z dne 28. septembra 1982 je 

prišlo v predlogu dogovora o spremembah in dopolnitvah 
dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1981-1985 v prilogi na strani 11 v tabeli do na- 
pake in sicer v drugi koloni pod točko 3 (Visoke šole 
skupaj). Zadnjih sedem številk vodoravne kolone od 14 do 
20 (gre za številke 6.845, 720,. 5.710, 2.234, 7.486, 804, 
1.145), bi moralo biti v mastnem tisku. 

Za napako se opravičujemo. 

Izjava Skupščine SR Slovonije o zločinu nad 
palestinskim ljudstvom 

Skupščina SR Slovenije izraža svoje globoko ogorčenje 
ob barbarskem pokolu pripadnikov palestinskega ljudstva 
v Bejrutu. Gre za eno najbolj grobih kršitev vseh osnovnih 
načel mednarodnih odnosov in ustanovne listine Organi- 
zacije združenih narodov. Kršena je suverenost države 
članice OZN, niso spoštovane številne resolucije Gene- 
ralne skupščine OZN in določila njene ustanovne listine. 

Palestinskemu narodu ne odrekajo le pravice do samoo- 
predelitve in lastne države, ampak tudi pravico do fizič- 
nega obstoja. Žrtve genocida obtožujejo in opozarjajo ves 
napredni svet o skrajni nujnosti, da zaustavi in onemogoči 
pohod mračnih sil, ki delujejo v svetovnem merilu in ki so s 
svojo brutalnostjo v Libanonu pokazale svoj pravi obraz. 

Skupščina opozarja, da ni treba odgovornosti za to 
iskati le pri neposrednih krivcih za ta zločin. Ne gre le za 
nasilje in agresijo izraelske vlade in njenih neposrednih 
pomagačev, temveč tudi za sile in dejavnike, ki so posre- 
dno ali neposredno omogočili to novo tragedijo. 

Skupščina SR Slovenije predlaga Skupščini SFR Jugo- 
slavije, da zaveže vse nosilce zunanje politike naše države 
da še odločneje delujejo v skladu s temeljnimi principi in 
usmeritvami našega samoupravnega socializma in neuvr- 
ščenosti, za podporo pravičnemu boju palestinskega ljud- 
stva za lastno domovino. Skupščina SFR Jugoslavije naj v 
posebnem pismu in v svojih rednih stikih s parlamenti 
držav, s katerimi vzdržujemo odnose, opozori ha tako 
stališče in pobudo. 

Družbenopolitičnega zbora 
Skupščine SR Slovenije za IV. 
trimesečje 1982. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin sta sprejela še: 

- predlog zakona o obvez- 
nem posojilu Socialistični re- 

publiki Sloveniji v letu 1982; 
- sklep ob obravnavi odloč- 

be'Ustavnega sodišča SR Slo- 
venije, s katero ugotavlja, da 
prvi odstavek 139. člena zako- 
na o usmerjenem izobraževa- 
nju ni v skladu z ustavo SR 
Slovenije; 

- predlog odloka o soglasju 
k spremembam statuta Sa- 
moupravne interesne skupno- 
sti SR Slovenije za ekonomske 
odnose s tujino; 

- predlog odloka o soglasju 
k samoupravnemu sporazumu 
o ustanovitvi Kulturne skupno- 
sti Slovenije in njenem statutu; 

- predlog odloka o soglasju 
k predlogu zakona o ratifikaciji 
pogodbe med Socialistično fe- 
derativno republiko Jugoslavi- 
jo in Kraljevino Nizozemsko o 
izogibanju dvojnemu obdav- 
čevanju dohodka na premože- 
nje, s protokolom. 

Zbor združenega dela je 
sprejel: 

- sklep ob obravnavi poroči- 
la o uresničevanju sklepov in 
stališč Skupščine SR Slovenije 
o temeljnih usmeritvah za or- 
ganiziranje in razvoj zunanje- 
trgovinske mreže in zunanjetr- 
govinskih kadrov doma in v tu- 
jini, o poteku preoblikovanja te 
mreže in o izvozni usmerjeno- 
sti in ekonomičnosti naših go- 
spodarskih enot v tujini. 

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

- predlog odloka o izvolitvi 
sodnice Vrhovnega sodišča 
SR Slovenije in o razrešitvi so- 
dnice Višjega sodišča v Ljub- 

ljani; za sodnico Vrhovnega 
Sodišča SR Slovenije je bila 
izvoljena Ana Pogačnik-Ko- 
mar, s 30. septembrom 1982 
pa je bila razrešena dolžnost 
sodnice Višjega sodišča v 
Ljubljani; 

- predlog odloka o imenova- 
nju namestnika predsednika 
Republiškega komiteja za 
zdravstvo in socialno varstvo; 
za namestnika predsednika te- 
ga komiteja je bil ponovno 
.imenovan Franc Hočevar. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin sta sprejela: 

- predlog sklepa o imenova- 
nju skupine delegatov za 
spremljanje uresničevanja ak- 
cijskega programa boja proti 
alkoholizmu. 

V skupino so bili imenovani: 
za vodjo skupine: Ivan Justi- 

nek 
za člane: Helena Aljančič, 

Anton Bohak, Anka Čufar, 
Marjan Gantar, Anica Geč, 
Marjeta Kincl, Karmen Langus 
in Mihael Močnik. 

- predlog sklepa o imenova- 
nju skupine delegatov za 
spremljanje uresničevanja 
zdravstvenega varstva v SR 
Sloveniji. 

V skupino so bili imenovani: 
za vodjo skupine: Henrik 

Pušnik 
za člane: Olga Arzenšek, Her- 
bert Bemhardt, Marija Buko- 
vac, Jožica Col ni k, Kristan 
Hrastel, Marjan Klavora, Mirko 
Kocjan, Tatjana Kosovel, Ru- 
dolf Peršak, Anka Tominšek, 
Nado Vodopijo in Adolf Žunič. 

2 
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IZ RAZPRAV V TELESIH S KI ipscir ME SF SI LOV ENI lil 

UGOTOVITVE IN STALIŠČA . . 

Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila o mednarodnem sodelovanju m 
dejavnosti SR Slovenije pri oblikovanju in izvajanju skupno dogovorjene politike 
SFR Jugoslavije   

Skupščina SR Slovenije Je na sejah 
Zbora združenega dela, Zbora občin In 
Družbenopolitičnega zbora dne 28. sep- 
tembra 1982 obravnavala »Poročilo o 
mednarodnem sodelovanju In dejavno- 
sti SR Slovenije pri oblikovanju In Izva- 
janju skupno dogovorjene zunanje poli- 
tike SFR Jugoslavije« In sprejela na- 
slednje 

ugotovitve in stališča: 
1. Skupščina SR Slovenije ugotavlja, 

da »Poročilo o mednarodnem sodelova- 
nju in dejavnosti SR Slovenije pri obliko- 
vanju in izvajanju skupno dogovorjene 
zunanje politike SFR Jugoslavije«, ki ga 
je predložil Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije, in »Poročilo o delu Republi- 
škega družbenega sveta za mednarodne 
odnose v letu 1981 in prvem četrtletju 
1982« omogočata opredelitev prednost- 
nih usmeritev in nalog za delovanje po- 
sameznih nosilcev iz naše republike v 
prihodnje, kakor tudi oceno podružblje- 
nosti mednarodnega sodelovanja. Pri 
tem Skupščina sprejema ocene, stališča 
in usmeritve iz poročil, upoštevajoč stali- 
šča in pobude delovnih teles Skupščine 
ter razpravo v zborih in uvodno razpravo 
predsednice Republiškega družbenega 
sveta za mednarodne odnose. 

2. V skladu z uresničevanjem ustavne 
vloge SR Slovenije je Skupščina SR Slo- 
venije skupaj z ostalimi dejavniki posve- 
čala stalno skrb problematiki odnosov 
SFR Jugoslavije s tujino in v tem okviru 
naše republike. Sprejela je resolucijo ozi- 
roma sklepe, priporočila in stališča o po- 
membnejših področjih sodelovanja s tu- 
jino: ekonomski odnosi s tujino, eko- 
nomski stiki z deželami v razvoju, obmej- 
no gospodarsko sodelovanje, položaj na- 
še narodne skupnosti v zamejstvu ter ita- 
lijanske in madžarske narodnosti v Slo- 
veniji, zunanjetrgovinska mreža in zuna- 
njetrgovinski kadri doma in v tujini. Re- 
solucijo o ekonomskih stikih SR Sloveni- 
je s tujino je sprejela leta 1973, Resoluci- 
jo o ekonomskih stikih SR Slovenije z 
državami v razvoju pa 1975. Redno 
obravnava poročila svojega izvršnega 
sveta o njihovem uresničevanju, kakor 
tudi druga vprašanja, povezana z medna- 
rodnim sodelovanjem. Poleg tega deluje 
v okviru Skupščine Komisija za mednaro- 
dne odnose, sestavljena iz predstavnikov 
vseh treh zborov,ki sodeluje pri pripravi 
teh dokumentov ter skrbi za njihovo izva- 
janje. Prav tako omogoča obravnavo in 
zavzemanje stališč o drugih vprašanjih s 
področja mednarodnega sodelovanja 
naše republike. 

3. Skupščina pričakuje od vseh nosil- 
cev mednarodnega sodelovanja, od te- 
meljnih organizacij združenega dela, sa- 

moupravnih interesnih skupnosti, druž- 
benopolitičnih skupnosti in družbenopo- 
litičnih organizacij do ostalih družbenih 
organizacij, skupnosti in društev, da z 
organiziranim in usklajenim delovanjem 
ter medsebojnim sodelovanjem storijo 
vse potrebno za uresničitev predlaganih 
in sprejetih prednostnih usmeritev in na- 
log ter dosledno izpolnijo usmeritve in 
stališča, sprejeta v Skupščini SFR Jugo- 
slavije ter sklepe in naloge, sprejete na 
republiškem in zveznem kongresu Zveze 
komunistov. Poleg tega nalaga Izvršne- 
mu svetu, da ustvarja pogoje, spremlja in 
poroča o njihovem uresničevanju. Pri 
tem je bilo ugotovljeno, da mora biti vrsta 
konkretnih nalog, ki so bile opredeljene v 
sprejetih dokumentih, še naprej vodilo 
pri delu vseh nosilcev mednarodnega so- 
delovanja. 

4. Ustvariti je treba takšne notranje po- 
goje, da bo ob povečanih naporih same- 
ga združenega dela, zlasti ob rasti pro- 
duktivnosti, tudi izvoz postal normalen 
element gospodarjenja oziroma družbe- 
ne reprodukcije in razvoja. Tudi delitev 
dohodka oziroma poraba naj bo takšna, 
da bo v funkciji družbenoekonomskega 
razvoja ter pospeševanja izvoza. Ob tem 
ostaja konvertibilni izvoz.prioritetna na- 
loga ter je treba vztrajati pri realizaciji 
sprejetih planov izvoza, zlasti z ozirom na 
velike obveznosti, ki jih imamo v zvezi z 
odplačevanjem inozemskih kreditov ter z 
ozirom na težave z zagotavljanjem likvi- 
dnosti do tujine. Priporočamo zborom 
združenega dela v občinskih skupščinah, 
da konkretno obravnavajo vzroke za ne- 
doseganje planiranega izvoza v nekate- 
rih delovnih organizacijah ter proučijo 
potrebne ukrepe za doseganje izvoznih 
ciljev. Samoupravna interesna skupnost 
SR Slovenije za ekonomske odnose s 
tujino bo do marca 1983 poročala Skup- 
ščini o odvijanju ekonomskih odnosov 
naše republike s tujino v letu 1982 in 
1983, s posebnim poudarkom na planih 
izvoza in uvoza blaga in storitev. 

5. Napori za nadaljnji uspešen razvoj 
našega gospodarstva bi morali biti v pri- 
hodnje še bolj usmerjeni v njegovo večjo 
odprtost do svetovnega trga ter uspo- 
sobljenost za uspešnejše vključevanje v 
mednarodno delitev dela v pogojih zao- 
strenih razmer na svetovnem trgu. Raz- 
prava je opozorila tudi na to, da je pred- 
pogoj za to dosledna uresničitev ciljev 
gospodarske stabilizacije doma. Le tako 
bomo ohranili dolgoročno in stabilno ak- 
cijsko sposobnost za uspešno borbo za 
enakopravnejše ekonomske odnose v 
svetu. Višje oblike gospodarskega sode- 
lovanja na enakopravni podlagi in v funk- 
ciji'tehnološkega razvoja in pospeševa- 
nja izvoza so kljub sprejetim sklepom in 
stališčem še premalo prisotne. V zvezi s 

tem Skupščina nalaga Izvršnemu svetu, 
da skupaj z ostalimi nosilci ekonomske- 
ga sodelovanja s tujino pripravi komplek- 
sno oceno rezultatov in pomanjkljivosti 
kakor tudi možnosti SR Slovenije za take 
oblike ekonomskega sodelovanja s tu- 
jino. 

Narodna banka Slovenije naj ob sode- 
lovanju s poslovnimi bankami pripravi 
podrobnejšo analizo s področja naših 
denarnih odnosov s tujino. 

6. Odločenost združenega dela v SR 
Sloveniji, da svojo industrijsko ekspanzi- 
jo gradi na trajni izvozni usmerjenosti, 
pomeni tudi odločenost, da se SR Slove- 
nija hitreje uveljavlja kot enakopraven 
partner na vse.bolj zahtevnem zunanjem 
tržišču in v zapletenem svetovnem go- 
spodarskem sistemu. Celotno področje 
mednarodnega sodelovanja Slovenije z 
vsemi njegovimi oblikami in učinki po- 
staja tako pomembno področje obvlado- 
vanja procesov celovite družbene repro- 
dukcije in pomembno področje družbe- 
nega planiranja. Delavci v združenem de- 
lu bodo pri izvrševanju nalog na področ- 
ju zunanjetrgovinskega poslovanja in po- 
sebej še pri oblikovanju in izvajanju poli- 
tike znanstvenega in tehnološkega osa- 
mosvajanja toliko uspešnejši, kolikor bolj 
bodo svoje programe mednarodnaga so- 
delovanja načrtovali in izvajali nosilci 
materialne proizvodnje in storitev skupaj 
s strokovnjaki iz raziskovalnih in strokov- 
nih institucij. Ker uspešno in učinkovito 
delovanje v sodobnih mednarodnih pro- 
cesih ni več mogoče brez pravočasnih in 
zanesljivih informacij, priporoča Skup- 
ščina SR Slovenije, da izvršni svet Skup- 
ščine ustvari potrebne pogoje za dogra- 
ditev celovitega in kvalitetnega upravljal- 
sko-informacijskega sistema za vsa po- 
dročja in vse ravni mednarodnega sode- 
lovanja. 

< 7. Skupščina ponovno podčrtuje po- 
men naše dejavnosti v gibanju neuvršče- 
nosti, zlasti gospodarskega sodelovanja 
z neuvrščenimi in drugimi deželami v 
razvoju. Nadaljnje izboljšanje tega, znan- 
stvenega, tehničnega in kulturnega so- 
delovanja bo tudi pripomoglo k našim 
bolj uravnoteženim in stabilnejšim eko- 
nomskim odnosom s tujino v celoti ter 
prispevalo k uresničevanju sprejetih do- 
govorov o večjem medsebojnem gospo- 
darskem sodelovanju med neuvrščenimi 
in drugimi deželami v razvoju, v okviru 
naše izvozne strategije ter strategije več- 
jega opiranja na lastne sile in kolektivne- 
ga opiranja na lastne sile dežel v razvoju, 
k nadaljnji afirmaciji načel gibanja neuvr- 
ščenosti, vzpostavljanja enakopravnejših 
mednarodnih odnosov, zlasti nove me- 
dnarodne ekonomske ureditve. 

8. Skupščina posveča posebno pozor- 
nost našim odnosom s sosednimi drža- 
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vami. Izhajajoč iz načela, da so vsi sosedi 
SFRJ tudi naši sosedi, je razprava ugoto- 
vila, da pri tem še zelo zaostajamo, zlasti 
v sodelovanju s tistimi sosednimi država- 
mi, na katere neposredno ne mejimo. Še 
posebno pozornost posvečamo odno- 
som z obmejnimi deželami in drugimi 
upravnimi enotami sosednih držav ter 
multilateralnemu sodelovanju na po- 
dročju Alp in Jadrana. Skupščina pozitiv- 
no ocenjuje dosedanji razvoj vzajemno 
koristnih, vsestranskih in enakopravnih 
medsebojnih odnosov kot pomemben 
prispevek k večjemu razumevanju, miru 
in varnosti v Evropi. Obmejno gospodar- 
sko sodelovanje je v interesu celotnega 
jugoslovanskega gospodarstva, zato je 
potrebno prilagoditi gospodarski in si- 
stemski mehanizem za večja vključeva- 
nje vseh republik in pokrajin v to sodelo- 
vanje. Razprava je ponovno potrdila po- 
men Osimskih sporazumov kot trajnega 
temelja odnosov med evropskima sose- 
dama. Prav zategadelj je potrebno čim- 
bolj obogatiti vsebino medsebojnega so- 
delovanja in najti ustrezne oblike za reše- 
vanje odprtih vprašanj, izhajajoč iz obo- 
jestranskega interesa ter za dosledno 
uresničevanje sprejetih dogovorov. 

9. Skupščina podpira prizadevanja na- 
še narodne skupnosti v zamejstvu za 
izboljšanje svojega položaja oziroma za- 
gotovitev ustrezne mednarodno priznane 
zaščite, zlasti pa za ustvarjanje pogojev 
ža njen nemoten in vsestranski razvoj. 
Skupščina SR Slovenije upravičeno pri- 
čakuje konkretne ukrepe za izboljšanje 
njenega položaja v smeri uresničevanja 
sprejetih mednarodnih obveznosti. 

10. Skupščina poudarja nujnost še 
večjega vključevanja naše republike v 
oblikovanje, sprejemanje in izvajanje 
skupne jugoslovanske zunanje politike, 
zato je še toliko večji pomen sodelovanja 
SR Slovenije v raznih telesih federacije, 
ki obravnavajo pošamezna področja me- 
dnarodnega sodelovanja, kakor tudi v 
posameznih bilateralnih in multilateral- 
nih telesih. Za uspešnejše sodelovanje in 
odstranjevanje pomanjkljivosti pri tem je 
potrebna realna ocena dosedanje zasto- 
panosti republike in doseženih rezulta- 

tov. Izvršnemu svetu zato naroča, da pri- 
pravi poročilo z oceno te vključenosti ter 
s predlogi potrebnih aktivnosti za izbolj- 
šanje obstoječega stanja v skladu z inte- 
resi nosilcev mednarodnega sodelovanja 
oziroma SR Slovenije kot celote. 

11. V razpravi je bila ugotovljena pre- 
majhna zastopanost kadrov iz naše repu- 
blike v organih federacije, ki so zadolženi 
za odnose SFR Jugoslavije s tujino 
(Zvezni sekretariat za zunanje zadeve, 
Zvezni sekretariat za zunanjo trgovino, 
Gospodarska zbornica Jugoslavije, Yu- 
zams, Tanjug itd.), in tudi v njihovih pred- 
stavništvih v tujini. Večjo pozornost je 
treba posvetiti ustreznejšemu izobraže- 
vanju teh kadrov na osnovi že sprejetih 
sklepov ter aktivnejši politiki pri kadrova- 
nju usposobljenih ljudi za delo v teh or- 
ganih. Zato skupščine pričakuje od pod- 
pisnikov Družbenega dogovora o uresni- 
čevanju kadrovske politike v organih in 
organizacijah federacije, da poskrbijo za 
njegovo dosledno izvajanje in o tem po- 
ročajo. 

12. V razpravi je bil pozitivno ocenjen 
napredek v procesu podružbljanja me- 
dnarodnih odnosov, k čemur je pomem- 
ben delež prispevala Socialistična zveza 
delovnega ljudstva Slovenije in druge 
družbenopolitične organizacije. Poudar- 
jena je bila potreba po večji stopnji med- 
sebojnega informiranja med vsemi nosif- 
ci mednarodnega sodelovanja, kar bi pri- 
spevalo nadaljnji podružbijenosti na tem 
področju. Pri tej nalogi imajo sredstva 
javnega obveščanja zelo pomembno vlo- 
go. Samo tako bo prišla do polnega izra- 
za vloga delovnih ljudi pri notranjego- 
spodarskem odločanju, njihova vloga pa 
bo postala odločilna tudi na področju 
zunanje trgovine in drugih ekonomskih 
odnosov s tujino. Odločitev, ki so po- 
membne za posamezne delovne organi- 
zacije in širšo družbeno skupnost, ne 
moremo prepuščati samo ozkim poslo- 
vodnim in drugim strukturam. Samo ob 
razumevanju in aktivni široki podpori de- 
lovnih ljudi bomo sposobni izvršiti po- 
trebne ukrepe za notranjo gospodarsko 
stabilizacijo in usposobljenost gospo- 
darstva za vse ostrejšo konkurenco v me- 

dnarodni menjavi. Odločno moramo insi- 
stirati na uresničevanju odgovornosti 
združenega dela in vsakega delavca za 
celokupni proces družbenoekonomske 
reprodukcije, vključno mednarodne me- 
njave. Vlogo združenega dela moramo 
uveljaviti v praksi, v vsaki TOZD, pri pla- 
niranju in usklajevanju ekonomskih 
odnosov s tujino, načrtovanju deviznega 
priliva in odliva, sprejemanju vseh po- 
slovnih odločitev na področju zunanje 
trgovine, vključno njene organizacijske 
mreže. Pri tem mora imeti tudi izobraže- 
valni sistem ustrezno vlogo. Izvršni svet 
naj poroča Skupščini o uresničevanju 
stališč, sprejetih v Skupščini leta 1980 ob 
obravnavi problematike mednarodnega 
sodelovanja. 

13. Razprava je poudarila tudi pomen 
škofjeloškega posvetovanja o vlogi obči- 
ne v mednarodnih odnosih, pri razvoju in 
podružbljanju mednarodnega sodelova- 
nja na ravni občine ter opozorila na po- 
trebo po večji aktivnosti in medsebojni 
informiranosti. Skupščina priporoča ob- 
činskim skupščinam, da obravnavajo 
problematiko podružbljanja mednaro- 
dnega sodelovanja, s posebnim poudar- 
kom na svoji problematiki. Problematika 
podružbljanja mednarodnega sodelova- 
nja bo tudi predmet obravnave v delegat- 
skih skupščinah. Skupščina SR Slovenije 
priporoča Skupnosti slovenskih občin, 
da oceni rezultate škofjeloškega posve- 
tovanja o vlogi občine v mednarodnih 
odnosih in vzpodbudi napore za popolno 
uresničenje takratnih sklepov. 

14. Izvršni svet Skupščine SR Sloveni- 
je naj v skladu s svojo pristojnostjo na 
področju ekonomskih odnosov s tujino 
in izvajanja skupno dogovorjene zunanje 
politike SFRJ prouči predloge, vprašanja 
in stališča, ki so jih posredovali delegati v 
razpravi na seji zbora in jih ustrezno upo- 
števa pri izvajanju politike na navedenih 
področjih. 

15. Skupščina zavezuje Komisijo za 
mednarodne odnose, da redno spremlja 
uresničevanje navedenih in že prej spre- 
jetih ugotovitev, sklepov in stališč ter o 
tem poroča zborom Skupščine. 

STALIŠČA 
Družbenpolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka 
sprememb in dopolnitev družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije Je na ae/l dne 28. septembra 
1982 obravnaval osnutek sprememb In 
dopolnitev družbenega plana SR Slove- 
nije za obdobje 1981-1985 In na podlagi 
72. člena poslovnika Skupščine SR Slo- 
venije sprejel ta-le 

STALIŠČA 
1. Družbenopolitični zbor sprejema 

osnutek sprememb in dopolnitev družbe- 
nega plana SR Slovenije za obdobje 
1981-1985, vendar ugotavlja, da pri pri- 
pravi tega planskega akta ni bila dovolj 
upoštevana nujnost sočasnega in uskla- 
jenega planiranja. Družbenopolitični 
zbor opozarja, da bo potrebno pospeše- 
no nadaljevati aktivnosti temeljnih nosil- 

cev družbenega planiranja za spremem- 
be in dopolnitve planskih aktov tako, da 
bodo vse sprejete obveznosti in naloge v 
planskih aktih meterialno in dohodkovno 
pokrite. 

2. Družbenopolitični zbor še posebej 
poudarja, da je treba pri pripravi predlo- 
ga sprememb in dopolnitev družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 
1981-1985 upoštevati naslednje: 

- da je izvozna usmeritev na konverti- 
bilno območje nujna in prioritetna nalo- 
ga in da jeza uresničitev predvidene rasti 
izvoza potrebno na sistemskih osnovah 
zagotoviti takšno dohodkovno motivira- 
nost, ki bo vzpodbujala celotno združeno 
delo k večjemu vključevanju v mednaro- 
dno menjavo ter uveljaviti intenzivnejše 
dohodkovno, proizvodno in tehnološko 

povezovanje organizacij združenega de- 
la na samoupravnih osnovah. Preveriti je 
treba učinkovitost sprejetih in predvide- 
nih ukrepov za stimuliranje izvoznega 
gospodarstva ter se pravočasno dogovo- 
riti za trajnejšo ureditev ekonomskega 
položaja izvoznikov; 

- da se prioritetno izvajajo tiste investi- 
cije, ki povečujejo proizvodnjo za izvoz 
na konvertibilno območje in dajejo večji 
neto devizni učinek; ob tem pa je treba 
upoštevati, da so obstoječe proizvodne 
kapacitete marsikje zasstarele in zahte- 
vajo nujno posodabljanje in razširitev za 
realizacijo že sprejetih izvoznih obvezno- 
sti; 

- da materialne možnosti združenega 
dela zahtevajo nadaljnje omejevanje 
osebne, splošne in skupne porabe v okvi- 
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ru razpoložljivega dohodka in da je zato 
treba na posameznih področjih skupne 
porabe realno opredeliti prioritetne na- 
loge. 

Na področju splošne porabe je treba iz 
proračunov vseh družbenopolitičnih 
skupnosti izločiti financiranje tistih de- 
javnosti in nalog, ki nimajo značaja 
splošne porabe. V zvezi s proračunom 
federacije je treba vztrajati da se v skladu 
s stabilizacijskimi usmeritvami zmanjša 
obseg tega proračuna; 
' - da je za pokrivanje obstoječih in pre- 

dvidenih potreb na področju kmetijstva 
nujno selektivno zaostriti odnos do ob- 
delane in neobdelane zemlje in opredeliti 
takšne ukrepe, ki bodo vzpodbujali druž- 
beno usmerjeno kmetijsko proizvodnjo 
ter zagotovili večjo tržnost proizvodnje; 

- da je treba glede na gospodarski in 
družbeni pomen stanovanjske izgradnje 
proučiti predviden obseg stanovanjske 
izgradnje, zagotoviti racionalno izgrad- 
njo stanovanj ter pospešiti racionalnejšo 
izrabo obstoječega stanovanjskega fon- 
da in s povečanim deležem lastnih sred- 
stev občanov čimbolj zadovoljiti predvi- 
dene stanovanjske potrebe v skladu z 
gospodarskimi možnostmi. 

3. Družbenopolitični zbor poudarja, da 
je treba kljub kasnitvam planskih aktiv- 
nosti v samoupravnih organizacijah, 
skupnostih, občinah in na nivoju federa- 
cije pospešeno nadaljevati z aktivnostjo v 
republiki, da bodo združenemu delu čim- 
prej znani globalni okviri gospodarjenja, 
da se bodo na tej osnovi in na osnovi 
ocen svojih pogojev in možnosti dogovo- 

rili za prioritetne naloge in sprejeli spre- 
membe planskih aktov. Družbenopolitič- 
ni zbor predlaga pristojnima zboroma, da 
zavežeta delegacijo Skupščine SR Slove- 
nije v Zboru repubik in pokrajin Skupšči- 
ne SFRJ, da se zavzame za čimprejšnjo 
pripravo in zagotovijo sočasen sprejem 
sprememb planskih aktov tudi na nivoju 
federacije. 

4. Pri izdelavi predloga sprememb in 
dopolnitev družbenega plana SR Slove- 
nije za obdobje 1981-1985 naj Izvršni svet 
upošteva razpravo na seji zbora in na seji 
odbora za družbenoekonomske odnose. 

4. Družbenopolitični zbor predlaga pri- 
stojnima zboroma, da sprejmeta osnutek 
sprememb in dopolnitev družbenega pla- 
na SR Slovenije za obdobje 1981-1985 v 
skladu s stališči zbora. 

SKLEPA 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
osnutka sprememb in dopolnitev družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1981-1985 

Zbor združenega dela 

Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je na svoji 6. seji dne 28. sep- 
tembra 1982 obravnaval osnutek spre- 
memb in dopolnitev družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1981-1985 in 
na podlagi 255. člena poslovnika Skup- 
ščine SR Slovenije sprejel naslednji 

sklep 
1. Zbor združenega dela Skupščine SR 

Slovenije sprejema osnutek sprememb in 
dopolnitev duržbenega plana SR Slove- 
nije za obdobje 1981-1985, ker to nare- 
kuje nujnost nadaljnje krepitve samou- 
pravnega obvladovanja tokov družbene 
reprodukcije, zaostreni pogoji gospodar- 
jenja in zožene materialne možnosti 
združenega dela, velike obveznosti do 
tujine, nujnost še večjega izvoza na kon- 
vertibilno področje in potrebe nadaljnje- 
ga prilagajanja vseh oblik porabe razpo- 
ložljivemu dohodku. 

2. Zbor združenega dela poudarja, da 
je treba pri pripravi predloga sprememb 
in dopolnitev družbenega plana SR Slo- 
venije za obdobje 1981-1985 predvsem 
upoštevati: 

- da je povečanje izvoza na konverti- 
bilno območje prioritetna naloga, kateri 
morajo biti podrejeni vsi ukrepi tekoče 
ekonomske politike, naložbe, predvsem 
pa aktivnosti v organizacijah združenega 
dela za hitrejše prilagajanje proizvodnje 
in storitev potrebam tujega trga; uresni- 
čitev predvidene rasti izvoza terja, da se 
na sistemskih osnovah ustvari takšen 
družbenoekonomski položaj izvoznikov, 
ki bo z realnejšim tečajem dinarja, učin- 
kovitejšimi izvoznimi spodbudami, racio- 
nalnejšim izkoriščanjem obstoječih ka- 
pacitet in drugih kvalitativnih dejavnikov, 
združevanjem dela in sredstev, dohod- 
kovno motiviral združeno delo za večje 
vključevanje v mednarodno menjavo; 
prav tako se je treba pravočasno dogovo- 
riti na trajnejših osnovah za vse pogoje 
gospodarjenja, ker njihovo prepogosto 

spreminjanje ovira izvoznike pri izpolnje- 
vanju izvoznih obveznosti; Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije naj ugotovi ob- 
seg in poroča o učinkih kratkoročnega 
zadolževanja organizacij združenega de- 
la v tujini; 

- da zožene materialne možnosti 
združenega dela terjajo, da se vse oblike 
porabe, razen investicij v gospodarstvu, 
še bolj omejujejo in da se zaradi tega na 
posameznih področjih opredelijo priori- 
tetne naloge, ki jih bo realno mogoče 
uresničiti v tem srednjeročnem obdobju; 

- da z vidika nujnosti nadaljnjega raz- 
voja ni sprejemljivo še nadaljnje zmanj- 
ševanje deleža vlaganj v gospodarstvo v 
družbenem proizvodu; temu cilju mora 
prispevati obvladovanje drugih oblik 
končne porabe; zahtevne naloge na po- 
dročju ekonomskih odnosov s tujino ter- 
jajo, da se s tega vidika ocenijo in ovre- 
dnotijo učinki novih naložb, da se odpra- 
vi njihova razdrobljenost in da se na si- 
stemskih osnovah zagotovi združevanje 
sredstev za uresničitev ključnih projek- 
tov, pri čemer imajo pomembno vlogo 
zlasti banke ter da se posebna pozornost 
nameni tistim naložbam v modernizacijo 
in tehnologijo, ki lahko v kratkem času 
dajo večje neto devizne učinke; 

- da je treba na področju splošne po- 
rabe v vseh družbenopolitičnih skupno- 
stih izločiti financiranje tistih dejavnosti 
in nalog, ki nimajo značaja splošne pora- 
be; v zvezi s proračunom federacije je 
tr.eba vztrajati, da je treba v skladu s 
stabilizacijskimi potrebami zmanjšati ob- 
seg tega proračuna, zlasti z izkorišča- 
njem notranjih rezerv in z odpravo avto- 
matizmov, ki povzročajo nesorazmerno 
visoko porabo proračunskih izdatkov fe- 
deracije; 

- da je treba proučiti predviden obseg 
stanovanjske izgradnje glede na njen go- 
spodarski in družbeni pomen in ob tem 
več naporov vložiti v racionalnejšo grad- 
njo in izrabo obstoječega stanovanjske- 
ga fonda ter dati večji poudarek lastnim 
sredstvom občanov pri urejanju njihovih 
stanovanjskih potreb; 

- da je za hitrejši razvoj kmetijstva po- 
trebno opredeliti takšne ukrepe, ki bodo 
ob učinkovitejšem združevanju zemlje in 
racionalnejšem izkoriščanju kmetijskih 
zemljišč v večji meri spodbujali družbeno 
usmerjeno kmetijsko proizvodnjo, zago- 
tovili vključevanje individualnih kmetij- 
skih p oizvajalcev v to proizvodnjo ter 
zagotovili večjo tržnost kmetijske proiz- 
vodnje; 

- da je treba razdelati dolgoročno 
strategijo preskrbe s surovinami, zlasti iz 
dežel v razvoju. 

3. Zbor združenega dela ugotavlja, da 
planske aktivnosti na vseh ravneh kasni- 
jo in da se zlasti premalo uveljavlja nače- 
lo sočasnosti planiranja. Zato se zavze- 
ma, da se pospeši priprava sprememb in 
dopolnitev planov v vseh samoupravnih 
organizacijah, skupnostih in občinah, da 
se zagotovi dohodkovno pokritost nalog 
v družbenem planu SR Slovenije in v 
dogovoru o njegovih temeljih. Zbor zdru- 
ženega dela nalaga delegaciji Skupščine 
SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin 
Skupščine SFR Jugoslavije, da se zavza- 
me za to, da se pospešijo priprave za 
spremembo planskih aktov na nivoju fe- 
deracije. 

Zbor združenega dela posebej poudar- 
ja, da je kljub kasnitvi planskih aktivnosti 
pri osnovnih nosilcih planiranja potreb- 
no intenzivno nadaljevati s pripravo spre- 
memb in dopolnitev družbenega plana 
SR Slovenije, saj to omogoča, da bo 
združeno delo čimbolj seznanjeno z no- 
vimi materialnimi okviri in prioritetnimi 
nalogami. 

4. Izvršni svet Skupščine SR Slo enije 
naj pri pripravi predloga sprememb in 
dopolnitev družbenega plana SR Slove- 
nije za obdobje 1981-1985, upošteva ta 
stališča Družbenopoliti nega zbora, stali- 
šča, mnenja in pripombe delovnih teles 
zborov in Skupščine SR Slovenije, prouči 
naj tudi predloge, pripombe in stališča, 
dane v razpravi na seji zbora in jih ustrez- 
no upošteva pri pripravi predloga spre- 
memb in dopolnitev družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1981-1985. 

poročevalec 5 



Zbor občin 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je 
na 6. seji dne 28. septembra 1982 obrav- 
naval osnutek sprememb in dopolnitev 
družbenega plana SR Slovenije za ob- 
dobje 1981-1985 in na podlagi 255. čle- 
na poslovnika Skupščine SR Slovenije 
sprejel naslednji 

sklep: 
1. Zbor občin sprejema osnutek spre- 

memb in dopolnitev družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1981-1985, ker 
to narekuje nujnost nadaljnje krepitve 
samoupravnega obvladovanja tokov 
družbene reprodukcije, zaostreni pogoji 
gospodarjenja in zožene materialne 
možnosti združenega dela, velike obvez- 
nosti do tujine, nujnost še večjega izvoza 
na konvertibilno področje in potrebe na- 
daljnjega prilagajanja vseh oblik porabe 
razpoložljivemu dohodku. 

2. Zbor poudarja, da je treba pri pripra- 
vi predloga sprememb in dopolnitev 
družbenega plana SR Slovenije za ob- 
dobje 1981-1985 predvsem upoštevati: 

- da je povečanje izvoza na konverti- 
bilno območje prioritetna naloga, kateri 
morajo biti podrejeni vsi ukrepi tekoče 
ekonomske politike, skrb za dvig družbe- 
ne produktivnosti, naložbe, predvsem pa 
aktivnosti v organizacijah združenega 
dela za hitrejše prilagajanje proizvodnje 
in storitev potrebam tujega trga; uresni- 
čitev predvidene rasti izvoza terja, da se 
na sistemskih osnovah ustvari takšen 
družbenoekonomski položaj izvoznikov, 
ki bo z realnejšim tečajem dinarja, učin- 
kovitejšimi izvoznimi spodbudami, racio- 
nalnejšim izkoriščanjem obstoječih ka- 
pacitet in drugih kvalitativnih dejavnikov, 
združevanjem dela in sredstev, dohod- 
kovno motiviral združeno delo za večje 
vključevanje v mednarodno menjavo; 
prav tako se je treba pravočasno dogovo- 
riti na trajnejših osnovah za vse pogoje 

gospodarjenja, ker njihovo prepogosto 
spreminjanje ovira izvoznike pri izpolnje- 
vanju izvoznih obveznosti; Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije naj skupaj z Na- 
rodno banko Slovenije ugotovi obseg in 
poroča o učinkih kratkoročnega zadolže- 
vanja organizacij združenega dela v tu- 
jini; 

- da zožene materialne možnosti 
združenega dela terjajo, da se vse oblike 
porabe, razen investicij v osnovna sred- 
stva gospodarstva še bolj omejujejo in da 
se zaradi tega na posameznih področjih 
opredelijo prioritetne naloge, ki jih bo 
realno mogoče uresničiti v tem srednje- 
ročnem obdobju; 

- da z vidika nujnosti nadaljnjega raz- 
voja ni sprejemljivo še nadaljnje zmanj- 
ševanje deleža vlaganj v gospodarstvo v 
družbenem proizvodu; temu cilju mora 
prispevati obvladovanje drugih oblik 
končne porabe; zahtevane naloge na po- 
dročju ekonomskih odnosov s tujino ter- 
jajo, da se s tega vidika ocenijo in ovre- 
dnotijo učinki novih naložb, da se odpra- 
vi njihova razdrobljenost in da se na si- 
stemskih osnovah zagotovi združevanje 
sredstev za uresničitev ključnih projek- 
tov, pri čemer imajo pomembno vlogo 
zlasti banke ter da se posebna pozornost 
nameni tistim naložbam v modernizacijo 
in tehnologijo, ki lahko v kratkem času 
dajo večje neto devizne učinke; 

- da je treba na področju splošne po- 
rabe v vseh družbenopolitičnih skupno- 
stih izločiti financiranje tistih dejavnosti 
in nalog, ki nimajo značaja splošne pora- 
be; v zvezi s proračunom federacije je 
treba vztrajati, da je treba v skladu s 
stabilizacijskimi potrebami zmanjšati ob- 
seg tega proračuna, zlasti z izkorišča- 
njem notranjih rezerv in z odpravo avto- 
matizmov, ki povzročajo nesorazmerno 
visoko porabo proračunskih izdatkov fe- 
deracije; 

- da je treba proučiti predvsem obseg 
stanovanjske izgradnje glede na njen go- 
spodarski in družbeni pomen in ob tem 
več naporov vložiti v racionalnejšo grad- 
njo in izrabo obstoječega stanovanjske- 

ga fonda ter dati večji poudarek lastnim 
sredstvom občanov pri urejanju njihovih 
stanovanjskih potreb; 

- da je za hitrejši razvoj kmetijstva po- 
trebno opredelitit takšne ukrepe, ki bodo 
ob učinkovitejšem združevanju zemlje in 
racionalnejšem izkoriščanju kmetijskih 
zemljišč v večji meri spodbujali družbeno 
usmerjeno kmetijsko proizvodnjo, zago- 
tovili vključevanje individualnih kmetij- 
skih proizvajalcev v to proizvodnjo ter 
zagotovili večjo tržnost kmetijske proiz- 
vodnje; 

- da je treba razde lati dolgoročno 
strategijo preskrbe s surovinami, zlasti iz 
dežel v razvoju. 

3. Zbor ugotavlja, da planske aktivnosti 
na vseh ravneh kasnijo in da se zlasti 
premalo uveljavlja načelo sočasnosti pla- 
niranja. Zato se zavzema, da se pospeši 
priprava sprememb in dopolnitev planov 
v vseh samoupravnih organizacijah, 
skupnostih in občinah, da se zagotovi 
dohodkovno pokritost nalog v družbe- 
nem planu SR Slovenije in v dogovoru o 
njegovih temeljih. Zbor nalaga delegaciji 
Skupščine SR Slovenije v Zboru republik 
in pokrajin Skupščine SFRJ, da se zavza- 
me za to, da se pospešijo priprave za 
spremembo planskih aktov na nivoju fe- 
deracije. 

Zbor občin posebej poudarja, da je 
kljub kasnitvi planskih aktivnosti pri 
osnovnih nosilcih planiranja potrebno 
intenzivno nadaljevati s pripravo spre- 
memb in dopolnitev družbenega plana 
SR Slovenije, saj to omogoča, da bo 
združeno delo čimbolj seznanjeno z no- 
vimi materialnimi okviri in prioritetnimi 
nalogami, ob tem pa je treba zagotoviti 
enoten metodološki pristop. 

4. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj pri pripravi predloga sprememb in 
dopolnitev družbenega plana SR Slove- 
nije za obdobje 1981-1985 upošteva ta 
sklep, stališča Družbenopolitičnega zbo- 
ra ter stališča, mnenja in pripombe de- 
lovnih teles zborov in razprave na sejah 
zborov Skupščine SR Slovenije. 

STALIŠČA 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona 
o gozdovih 

Družbenopolitični zbor Skupščino SR 
Slovenije je na seji dne 28. septembra 
1982 obravnaval osnutek zakona o goz- 
dovih In na podlagi 72. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije sprejel nasled- 
nja 

Stališča 
1. Družbenopolitični zbor ugotavlja, da 

so v osnutku zakona predložene rešitve 
nekaterih temeljnih sistemskih vprašanj, 
ki pomenijo napredek glede na prejšnji 
osnutek sprememb in dopolnitev zakona 
o gozdovih, vendar pa ob tem ugotavlja, 
da še vedno niso ustrezno rešena sistem- 
ska vprašanja, ki se nanašajo na sistem 
planiranja na področju gozdnega gospo- 
darstva in v tem okviru zlasti značaj in 

vloga gozdno gospodarskih načrtov ter 
vprašanje družbenoekonomskih odno- 
sov pri gospodarjenju z gozdovi. 

2. Pri nadaljnjem usklajevanju in pri- 
pravk predloga zakona je na področju 
planiranja treba doseči, da bodo gozdno 
gospodarski načrti območij lo strokovna 
podlaga za pripravo planskih aktov v 
skladu z zakonom o sistemu družbenega 
planiranja in o družbenem planu SR Slo- 
venije. V skladu s sprejetimi planskimi 
akti naj se gozdno gospodarski načrti 
enot vgradijo v zakon kot akti za strokov- 
no tehnično izvedbo planskih aktov. 

3. Način in vire zagotavljanja sredstev 
za izvajanje dejavnosti posebnega druž- 
benega pomena v godznem gospodar- 
stvu je treba v zakonu opredeliti tako, da 

bodo rešitve v skladu s sklepom družbe- 
nopolitičnega zbora skupščine SR Slove- 
nije z dne ,25. novembra 1980 ob,obrav- 
navi zakonskih aktov s področja dejavno- 
sti samoupravnih interesnih skupnosti 
materialne proizvodnje. 

4. Družbenopolitični zbor predlaga pri- 
stojnima zboroma, da sprejmeta osnutek 
zakona o gozdovih v skladu s stališči 
zbora in da zavežeta Izvršni svet, da zara- 
di pomena omenjenih in številnih drugih 
vprašanj pripravi delovno gradivo za 
predlog zakona o gozdovih, ki naj ga 
predloži v razpravo delovnim telesom 
Skupščine SR Slovenije še pred uvrstitvi- 
jo predloga zakona v periodični program 
dela zborov Skupščine SR Slovenije. 
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SKLEP 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
osnutka zakona o gozdovih 

Zbor združenega dela in zbor občin 
Skupščine SR Slovenije sta na svojih 
sejah dne 28. septembra 1982 obravna- 
vala osnutek zakona o gozdovih in na 
podlagi drugega odstavka 277. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije 
sprejela naslednji 

sklep 
1. Osnutek zakona o gozdovih se 

sprejme. Pri tem zbora ugotavljata, da v 
osnutku zakona o gozdovih še vedno ni- 
so ustrezno rešena sistemska vprašanja, 
ki se nanašajo na značaj in vlogo goz- 
dnogospodarskih načrtov v sistemu pla- 
niranja ter vprašanje družbenoekonom- 
skih odnosov pri gospodarjenju z goz- 
dovi. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije. Pri pripravi 
predloga zakona naj upošteva naslednja 
stališča, mnenja in predloge: 

a) Gozdnogospodarske načrte je po- 
trebno vsebinsko razmejiti, in sicer tako, 
da bo vsebina gozdnogospodarskih na- 
črtov območij, v skladu z zakonom o si- 
stemu družbenega planiranja in o druž- 
benem planu SR Slovenije strokovna 
podlaga za pripravo planskih aktov, goz- 

dnogospodarski načrti enot pa naj se v 
zakon vgradijo kot akti za strokovno-te- 
hnično izvedbo planskih aktov. 

b) Poglavje, ki obravnava vire in način 
zagotavljanja sredstev za izvajanje dejav- 
nosti posebnega družbenega pomena v 
gozdnem gospodarstvu je potrebno us- 
kladiti s sklepi zborov Skupščine SR Slo- 
venije, ki so ga sprejeli ob obravnavi za- 
konskih aktov s področja dejavnosti sa- 
moupravnih interesnih skupnosti mate- 
rialne proizvodnje na sejah dne 25. no- 
vembra 1980. Ob tem pa je še zlasti po- 
trebno: 

posebej opredeliti zagotavljanje sred- 
stev za enostavno in posebej za razširje- 
no reprodukcijo: določiti vire sredstevza 
izvajanje dejavnosti posebnega družbe- 
nega pomena na tem področju ter pri 
tem upoštevati, da so za to dejavnost 
dolžne prispevati tudi gozdnogospodar- 
ske organizacije iz sredstev, ki jih ustva- 
rijo na podlagi tržnega gospodarjenja z 
gozdnimi asortimenti; jasno opredeliti 
značaj prispevka v razmerju do biološke 
amortizacije, rente in združevanja sred- 
stev; združevanje sredstev in prispevek 
vgraditi v zakon v skladu s 25., 89. in 70. 
členom ustave SR Slovenije: urediti vpra- 
šanje rente v skladu s stališči Republi- 

škega sveta za vprašanje družbene uredi- 
tve; natančno razmejiti pristojnosti repu- 
bliške in območnih samoupravnih intere- 
snih skupnosti, še zlasti v zvezi z zago- 
tavljanjem sredstev in sprejemanjem 
osnov in meril za oblikovanje in določa- 
nje cen; določiti, da se o obsegu sredstev 
za posamezne namene udeleženci dogo- 
varjajo v okviru samoupravne interesne 
skupnosti s planskimi akti; z zakonom je 
treba predvideti soodločanje predstavni- 
kov družbene skupnosti o zadevah po- 
sebnega družbenega pomena v vseh 
oblikah združevanja dela in sredstev. 

3. Na podlagi stališč Družbenopolitič- 
nega zbora, stališč, mnenj, pripomb in 
predlogov, izraženih v delovnih telesih 
Skupščine SR Slovenije in njenih zborov, 
pripomb skupin delegatov in občinskih 
skupščin ter pripomb iz razprave delega- 
tov na seji zbora, naj predlagatelj pripravi 
delovno gradivo za predlog zakona o 
gozdovih, s tem da vse načelne pripombe 
smiselno upošteva pri oblikovanju posa- 
meznih določb zakona o gozdovih. De- 
lovno gradivo za predlog zakona o goz- 
dovih naj predlagatelj predloži v razpravo 
delovnim telesom Skupščine SR Sloveni- 
je in njenih zborov. 

STALIŠČA 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za 
izdajo zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na seji dne 28. 9. 1982 
obravnaval predlog za izdajo zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarova- 
nju In na podlagi 72. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije sprejel ta-le 

stališča 
1. Družbenopolitični zbor ugotavlja, 

da so razlogi za izdajo zakona utemeljeni 
in da je zakon o pokojninskem in invalid- 
skem zavarovanju potreben. V predlogu 
za izdajo zakona so upoštevana družbe- 
nopolitična izhodišča za oblikovanje no- 
vega sistema pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja in spremenjen druž- 
benoekonomski in samoupravni položaj 
delavca v združenem delu, kot ga dolo- 
čata ustava in zakon o združenem delu. 

2. Družbenopolitični zbor podpira re- 
šitev, da se pokojnina kot oblika udelež- 
be upokojenega delavca v delitvi sprot- 
nega družbenega dohodka usklajuje ne 
le z rastjo nominalnih osebnih dohodkov 
delavcev v združenem delu, ampak tudi z 
rastjo družbene produktivnosti dela, ki je 
tudi rezultat minulega dela delavcev, ki 
so že uveljavili pravico do pokojnine. 

3. V zvezi z vključitvijo kmetov v enot- 
no pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
delavcev in kmetov je Družbenopolitični 
zbor podprl načelo, naj si tudi kmetje, 

tako kot drugi delovni ljudje, zagotavljajo 
svojo socialno varnost za primer starosti, 
invalidnosti in smrti na podlagi dela in 
ustvarjenega dohodka. Izhajajoč iz 
ustavno opredeljenega družbenoeko- 
nomskega položaja kmeta in delavca v 
združenem delu je po njegovem mnenju 
nujno obvezno pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Vseh kmetov. Družbenopoli- 
tični zbor meni, da je glede na določbe že 
sprejetega zveznega zakona o temeljnih 
pravicah iz pokojninskega in invalidske- 
ga zavarovanja, ki zagotavljajo združe- 
nim kmetom enak obseg pravic kot de- 
lavcem v združenem delu, sprejemljiva 
rešitev v predlogu za izdajo zakona, po 
kateri se drugim kmetom zagotavlja pra- 
vica do osebne, invalidske in družinske 
pokojnine. 

'V osnutku zakona je treba konkretno 
izpeljati sistem solidarnosti med kmeti 
samimi in med kmeti in delavci ter način 
zagotavljanja socialne' varnosti tistim 
kmetom, ki sami iz objektivnih razlogov 
ne bodo zmožni prispevati za pokojnin- 
sko in invalidsko zavarovanje. 

4. Družbenopolitični zbor se v zvezi s 
predlagano ureditvijo izvajanja obvezno- 
sti do delovnih invalidov strinja, da je 
potrebno organizacije združenega dela 
bolj zavezujoče vključiti v družbena pri- 
zadevanja za preprečevanje invalidnosti 
in družbeno skrb in varstvo delovnih in- 

validov, vendar je potrebno predlagane 
rešitve še proučiti. Temeljno izhodišče 
pri oblikovanju teh rešitev mora biti neo- 
krnjena socialna varnost invalidov in nji- 
hova enakost pri uresničevanju teh pra- 
vic. Na teh izhodiščih je treba temeljito 
proučiti, katere pravice bodo delovni in- 
validi uresničevali preko odnosov v sa- 
moupravni interesni skupnosti, katere pa 
preko vzajemnosti in solidarnosti v orga- 
nizaciji združenega dela. Družbenopoli- 
tični zbor meni, da je potrebno predvideti 
postopno uveljavitev vseh rešitev, ki po- 
menijo novosti na področju invalidskega 
varstva. 

5. Za najširšo razpravo je potrebno 
pripraviti skupaj z osnutkom zakona ce- 
lovito gradivo, iz katerega bodo razvidne 
rešitve v že sprejetem zveznem zakonu o 
temeljnih pravicah iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja in vprašanja, ki 
bodo na podlagi zveznega in republiške- 
ga zakona urejena s statutom Skupnosti 
pokojninskega in invalidskega zavarova- 
nja Slovenije in drugimi samoupravnimi 
splošnimi akti. Predlagatelj naj v osnutku 
zakona temeljito obrazloži in kvantificira 
rešitve, še posebej tiste, ki pomenijo do- 
ločeno rešitev pravic iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja. 

Javni razpravi je treba nameniti dovolj 
časa in zagotoviti, da bodo v osnutku 
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zakona opredeljene rešitve izhajale iz us- s ovne neusklajenosti med uveljavitvijo pristojnim zborom, da sprejmejo predlog 
klajenih stališč delavcev, delovnih ljudi in zveznega zakona in sprejemom republi- za izdajo zakona o pokojninskem in inva- 
občanov. Do javne razprave o osnutku škega zakona. lidskem zavatovanju v skladu s stališči 
zakona je potrebno proučiti problem ča- 6. Družbenopolitični zbor predlaga Družbenopolitičnega zbora. 

SKLEP 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
predloga za izdajo zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 

Zbor združenega dela in Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije sta na svojih 6. 
sejah dne 28. septembra 1982 obravna- 
vala predlog za izdajo zakona o pokoj- 
ninskem in invalidskem zvarovanju in 
na podlagi drugega odstavka 271. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije 
sprejela naslednji 

sklep 
1. Zbor združenega dela in Zbor občin 

Skupščine SR Slovenije sprejemata 
predlog za izdajo zakona o pokojinskem 
in invalidskem zavarovanju. Pri tem zbo- 
ra posebej podpirata izhodišča, da se 
pokojnina kot oblika udeležbe upokoje- 
nega delavca v delitvi sprotnega družbe- 
nega dohodka usklajuje ne le z rastjo 
nominalnih osebnih dohodkov delavcev 
v združenem delu, ampak tudi z rastjo 
družbene produktivnosti dela, ki je tudi 
rezultat minulega dela delavcev, ki,so že 
uveljavili pravico do pokojnine. 

Zbora podpirata usmeritev, da se v si- 
stem enotnega pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja vključijo kmetje, ki jim 
je kmetijska dejavnost edini oziroma 

glavni poklic. Pri tem je potrebno izhajati 
iz načela, da si vsi kmetje zagotavljajo 
svojo socialno varnost za primer starosti, 
invalidnosti in smrti na podlagi dela in 
ustvarjenega dohodka. S tem se zagotav- 
lja združenim kmetom enak obseg pravic 
kot delavcem v združenem delu, drugim 
kmetom pa se zagotavlja le pravica do 
osebne, invalidske in družinske pokoj- 
nine. 

2. Osnutek zakona pripravi izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije. Pri pripravi 
osnutka zakona naj predlagatelj prouči 
pripombe, predloge in mnenja delovnih 
teles skupščine in zbora in delegatov v 
razpravi na seji zbora. Posebej pa naj 
prouči zlasti tale vprašanja: 

- v zvezi z vključevanjam kmetov v 
enotni sistem pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja je treba z vidika pravic 
po tem zakonu opredeliti status kmeta in 
konkretizirati način zagotavljanja predvi- 
denih pravic za združene in za druge 
kmete ter zagotavljanje sredstev za te 
namene. Posebno pozornost je potrebno 
posvetiti izpeljavi sistema solidarnosti 
med kmeti samimi in med kmeti in delav- 
ci ter socialni varnosti tistih kmetov, ki 
sami iz objektivnih razlogov ne bodo 

zmožni prispevati za pokojninsko in inva- 
lidsko zavarovanje; 

- zbor v načelu podpira uvedbo pravi- 
ce do predčasne pokojnine v sistemu po- 
kojninskega in invalidskega zavarovanja, 
vendar je potrebno vsestransko proučiti 
ekonomske, socialne in druge posledice, 
ki izhajajo iz uveljavitve te pravice za 
delavca in za združeno delo; 

- vštevanje vojaškega roka nad dolo- 
čeno dobo v pokojninsko dobo je po 
mnenju zborov sprejemljivo, vendar je 
potrebno to rešitev še proučiti z vidika 
njenih ekonomskih posledic in usklaje- 
nosti z rešitvami v drugih republikah in 
pokrajinah. 

3. Predlagatelj naj za razpravo o osnut- 
ku zakona pripravi gradivo, iz katerega 
bo razvidno, kako bodo v republiškem 
zakonu konkretizirane temeljne pravice 
iz pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja, določene z zveznim zakonom. 
Zbora priporočata Skupnosti pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja Slove- 
nije, da za razpravo sočasno pripravi 
izhodišča za urejanje teh vprašanj v sta- 
tutu skupnosti in v drugih samoupravnih 
splošnih aktih. 

SKLEP 
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila o temeljnih 
usmeritvah za organiziranje in razvoj zunanjetrgovinske mreže in 
zunanjetrgovinskih kadrov doma in v tujini, o poteku preoblikovanji te mreže in o 
izvozni usmerjenosti in ekonomičnosti naših gospodarskih enot v tujini 

Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je na svoji 6. seji dne 28. sep- 
tembra 1982 obravnaval poročilo o ure- 
sničevanju sklepov in stališč Skupščine 
SR Slovenije o temeljnih usmeritvah za 
organiziranje in razvoj zunanjetrgovin- 
ske mreže in zunanjetegoyinskih kadrov 
doma in v tujini, o poteku preoblikovanja 
te mreže in o izvozni usmerjenosti in eko- 
nomičnosti naših gospodarskih enpt v 
tujini in na podlagi 255. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije sprejel naslednji 

sklep 
1. Zbor združenega dela Skupščine 

SR Slovenije ugotavlja, da so bili na po- 
dročju zunanjetrgovinske mreže in ka- 
drov doma in v tujini v zadnjem obdobju 
doseženi nekateri pozitivni rezultati. Pro- 
gram racionalizacije na tem področju je 
bil v precejšnji meri uresničen. Kljub tej 
ugotovitvi pa iz poročila Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije, poročil Komisije 

za mednarodne odnose in Odbora za 
družbenoekonomske odnose in razprave 
na seji zbora izhaja, da zlasti zunanjetr- 
govinska mreža v tujini, ki je pomemben 
element pospeševanja politike ekonom- 
skih odnosov s tujino, še ni ustrezno or- 
ganizirana za opravljanje pomembne 
funkcije na področju izvozne politike. 

2. Zbor ugotavlja, da je zunanjetrgo- 
vinska mreža še vedno v precejšnji meri 
razdrobljena, preštevilčna, med seboj 
nepovezana, preveč uvozno usmerjena, 
zlasti pa da ni dovolj učinkovita pri po- 
speševanju izvoza blaga. Zato je potreb- 
no v prihodnje razvijati zunanjetrgovin- 
sko mrežo predvsem v funkciji aktivne 
izvozne usmeritve. 

■3. Zbor poudarja, da je še vedno ak- 
tualen njegov sklep, sprejet 28. julija 
1981, zato ponovno priporoča organiza- 
cijam združenega dela, da se dogovorijo 
o skupnem interesu za nastop na posa- 
meznem tržišču za bolj gospodarno ra- 

zmestitev vseh predstavništev v tujini in 
za zmanjšanje njihovih stroškov. 

4. Glede na navedene ugotovitve o še 
vedno prisotnih pomanjkljivostih na po- 
dročju zunanjetrgovinske mreže Zbora 
združenega dela podpira predlog aktiv- 
nosti, vsebovan v poročilu Izvršnega sve- 
ta Skupščine SR Slovenije in roke, sku- 
paj s spremembami, ki jih predlaga Ko- 
misija za mednarodne odnose za izvedbo 
predvidenih nalog. 

Zbor nalaga Izvršnemu svetu Skupšči- 
ne SR Slovenije, da skupaj z Gospodar- 
sko zbornico Slovenije in Samoupravno 
interesno skupnostjo za ekonomske 
odnose s tujino v okviru poročanja o eko- 
nomskih odnosih s tujino, predvsem pa 
ob polletnem poročanju, o gospodarskih 
gibanjih v 1983. letu poroča Zboru zdru- 
ženega dela Skupščine SR Slovenije tudi 
o izvedbi nalog, navedenih v usmeritvah 
v poročilu o uresničevanju sklepov in 
stališč o temeljnih usmeritvah na po- 
dročju zunanjetrgovinske mreže. 

8 poročevalec 



IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČIN SIS 
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SKLEP 
Skupščine Skupnosti socialnega varstva Slovenije ob obravnavi predloga za 
izdajo zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju   

1. Skupščina Skupnosti socialnega 
varstva Slovenije sprejema predlog za iz- 
dajo zakona o pokojninskem in invalid- 
skem zavarovanju. Skupščina podpira 
osnovne usmeritve v predlogu za izdajo 
zakona, ki izhajajo iz zakona o temeljnih 
pravicah s tega področja in iz dosedanjih 
razprav, predvsem vključitev kmetov v 
enoten sistem pokojninsko-invalidskega 
zavarovanja in spremembe na področju 
invalidskega zavarovanja. Ob tem skup- 
ščina ponovno poudarja, da je potrebno 
že v predhodnem obdobju zagotoviti po- 
goje za prenos obveznosti v zvezi z inva- 
lidskim varstvom na organizacije združe- 
nega dela in v ta namen omogočiti ure- 
sničevanje programa razvoja zavodov za 

usposabljanje. Urediti je potrebno tudi 
odprto vprašanje najtežje telesno in du- 
ševno prizadetih oseb. 

Na področju pokojninskega zavarova- 
nja skupščine predlaga predlagatelju, da 
pri izdelavi osnutka zakona vnese v do- 
ločbe o določanju višine pokojnine tudi 
elemente družbene produktivnosti dela 
in minulega dela. 

2. Skupščina poziva vse skupnosti 
ustanoviteljice, zlasti pa občinske skup- 
nosti socialnega varstva, da sodelujejo v 
javni razpravi o osnutku zakona v svoji 
občini. Kot izhodišče za razpravo v obči- 
nah bodo občinske skupnosti socialnega 
varstva prejele pismeno informacijo o 
poteku dosedanjih razprav v skupščini 

Skupnosti socialnega varstva Slovenije 
in njenih organih. Skupščina pooblašča 
predsednika Jožeta Božiča, da skupaj s 
strokovno službo pripravi to informacijo. 

Pripombe in predloge s te seje je treba 
posredovati predlagatelju zakona, ki naj 
jih upošteva pri pripravi osnutka zakona. 

3. Skupščina Skupnosti socialnega 
varstva daje pobudo za uskladitev zako- 
na o delovnih razmerjih z določbo zako- 
na o temeljnih pravicah iz pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja, po kateri 
imajo borci NOV tri možnosti za upošte- 
vanje posebne dobe (dvojno, enojno ali 
sploh ne), medtem ko republiški zakon o 
delovnih razmerjih predvideva samo prvi 
dve možnosti. 

SKLEP 
Skupščine Skupnosti socialnega varstva Slovenije ob obravnavi uresničevanja 
akcijskega programa boja proti alkoholizmu na področju socialnega varstva 

1. Skupščina Skupnosti socialnega 
varstva Slovenije je na 3. seji obravnavala 
analizo uresničevanja akcijskega progra- 
ma boja proti alkoholizmu. Skupščina 
ugotavlja, da analiza celovito predstavlja 
razmere na tem področju. Skupščina 
predlaga, da se predvideni ukrepi in ak- 
tivnosti dopolnijo s pobudami z današnje 
razprave. V te aktivnosti se morajo skla- 

dno s svojo družbeno vlogo in nalogami 
vključiti tudi Skupnost socialnega var- 
stva Slovenije in v svojih okoljih dati 
vzpodbudo za akcijo. Skupščina predla- 
ga občinskim skupnostim socialnega 
varstva, naj razpravljajo o problematiki 
alkoholizma v svojih občinah, sodelujejo 
pri pripravi akcijskih programov za boj 

proti alkoholizmu, ki naj se usmerijo 
predvsem v preventivne ukrepe. Občin- 
ske skupnosti naj se tvorno vključijo v 
uresničevanje teh programov. 

2. Z izvajanjem programov naj se 
skupščina Skupnosti socialnega varstva 
Slovenije seznani na eni od sej v prihod- 
njem letu. 

VPRAŠANJA DFI FGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 28. 9. 1982 ZBOR OBČIN - 28.9. 1982 

- Zakaj ni sanacijskih programov? - Zakaj ni sanacijskih programov? 

Tudi na Zboru združenega 
dela je skupina delegatov za 
Zbor združenega dela in Zbor 
občin gospodarsko področje 
7. okoliš Kamnik v zvezi s 
predložitvijo sanacijskih pro- 
gramov postavila enako vpra- 

šanje kot je bilo dano na Zboru 
občin. 

Delegatom je bil posredovan 
enak pismeni odgovor kot na 
Zboru občin in je objavljen v 
tej številki Poročevalca. 

- Zakaj prekoračitev predračunske 
vrednosti sredstev za HE Solkan? 

Na zboru združenega dela je 
skupina delegatov za gospo- 
darsko področje 18. okoliš - 
Tolhnin v zvezi s prekoračitvijo 
predračunske vrednosti sred- 
stev za HE Solkan postavila 

enako vprašanje kot je bi to da- 
no na Zboru Občin. 

Delegatom je bil posredovan 
enak pismeni odgovor kot na 
Zboru občin in je objavljen v 
tej številki Poročevalca. 

Skupini delegatov za Zbor 
občin in Zbor združenega de- 
la - gospodarsko področje - 
1. okoliš Kamnik sta na skup- 
ni seji dne 26. 7. 1982 obrav- 
navali poročilo Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije 
o uresničevanju nalog in ugo- 
tovitev, predlogov in sklepov 
Skupščine SR Slovenije z dne 
28. 10. 1981 pri izvajanju sa- 
nacijskih postopkov po zak- 
ljučnih računih za leto 1981. 

Na 2&. strani Poročevalca 
Skupščine SRS, št. 12/82 Je 
naštetih 20 TOZD, ki v zakon- 
sko določenem roku Službi 
družbenega knjigovodstva ni- 

so predložile sanacijskih pro- 
gramov. 

Vprašujemo, zakaj navede- 
ne organizacije niso predloži- 
le sanacijskih programov v 
določenem roku In kakšni 
konkretni ukrepi bodo sprejeti 
zaradi nespoštovanja teh ro- 
kov. 

Na vprašanje je odgovoril 
Marjan Oblak, namestnik re- 
publiškega sektorja za fi- 
nance: 

Službi družbenega knjigo- 
vodstva ni do predpisanega 
roka (9. junij 1982) predložilo 
sanacijskega programa devet 
temeljnih organizacij združe- 

poročevalec 
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nega dela Gorenja TGO Titovo 
Velenje, devet temeljnih orga- 
nizacij združenega dela Indu- 
strije motornih vozil Novo me- 
sto, temeljna organizacija 
združenega dela Lastna proiz- 
vodnja iz Kmetijskega kombi- 
nata Slovenska Bistrica ter 
Mladinski dom Bohinj. 

Vzroke, zaradi katerih ni bilo 
mogoče pravočasno predložiti 
sanacijskih programov v Gore- 
nju, tovarni gospodinjske 
opreme Titovo Velenje ter v In- 
dustriji motornih vozil Novo 
mesto, sta deloma pojasnila že 
predstavnika obeh organizacij 
na seji vseh treh zborov repu- 
bliške skupščine dne 28. 7. 
1982. K tem pojasnilom doda- 
jamo še sledečo obrazložitev: 

I. DO GORENJE, TOVARNA 
GOSPODINJSKE OPREME 

Razlogi, zaradi katerih sana- 
cijskih programov ni bilo mo- 
goče pravočasno sestaviti in 
jih predložiti Službi družbene- 
ga knjigovodstva, so naslednji: 

- v času sestavljanja sanacij- 
skih programov še niso bile 
znane možnosti glede razpola- 
ganja z devizami v letu 1982, 
zato ni bilo mogoče pravoča- 
sno predvideti devizno bilanč- 
nega položaja organizacije in 
tudi ne konsistentnega plana 
za leto 1982; 

- sanacijski program v Gore- 
nju jo bilo treba sprejemati 
vzporedno s sanacijskim pro- 
gramom Gorenje Korting Elek- 
tronic, ki je posredno in nepo- 
sredno vplival na izgubo v DO 
Gorenje TGO Titovo Velenje; 

- odprta vprašanja v zvezi z 
razreševanjem problematike 
Gorenje Korting Elektronic ni- 
so bila pravočasno razrešena 
zaradi zapletenosti pokrivanja 
izgube (viri in način pokrivanja 
izgube leta 1981 in 1982 niso 
bili pravočasno verificirani ozi- 
roma zagotovljeni). 

Sanacijske programe so 
tozd sprejele do 16. 8. 1982, 
sanacijski program DO pa je 
bil sprejet 27. 8. 1982. Sanacij- 
ski programi tozd so bili po- 
sredovani vsem organom in 
organizacijam v skladu z zako- • 
nom o sanaciji. 

II. IMV NOVO MESTO 
Že ob izdelavi programa sa- 

nacije, predvsem pa kasneje 
ob njegovi obravnavi, je bilo 
ugotovljeno, da zanesljivega 
sanacijskega programa za vse 
tozd ne bo mogoče pravoča- 
sno predložiti Službi družbe- 
nega knjigovodstva. Razlogi 
so naslednji: 

- nerazčiščena programska 
usmeritev glede na nedokon- 
čane investicije; 

- neusklajenost in neprimer- 

na notranja organiziranost po- 
slovanja kot posledica prehi- 
trega razvoja v zadnjih letih; 

- neizoblikovan oziroma ne- 
potrjen program sodelovanja s 
tujimi partnerji, predvsem s fir- 
mo Renault (kljub intenzivne- 
mu delu zaenkrat še ni bilo 
mogoče vseh tehnološko teh- 
ničnih in komercialo finančnih 
vprašanj razčistiti do take me- 
re, da bi jih lahko zanesljivo 
vnesli v sanacijske programe). 

V OZD menijo, da bodo do 
konca oktobra t. I. pripravljeni 
proizvodni programi in izdela- 
ne preliminirane študije sana- 
cije tozd. V tem času bi morali 
tudi razrešiti vsa vprašanja, 
povezana s sovlaganjarn firme 
Ranault in ostalih partnerjev. 
Na podlagi potrjenih sanacij- 
skih študij in usmeritve bodo 
izdelani izvedbeni' programi 
sanacije za vse tozd do fe- 
bruarja 1983. leta. 

III. KMETIJSKI KOMBINAT - 
TOZD LASTNA 
PROIZVODNJA SLOVENSKA 
BISTRICA 

Sanacijski program v Kme- 
tijskem kombinatu Slovenska 
Bistrica je bil pripravljen za ce- 
lotno DO in ne le za tozd Last- 
na proizvodnja. Službi družbe- 
nega knjigovodstva je bil pred- 
ložen z nekajdnevno zamudo. 

IV. MLADINSKI DOM BOHINJ 
Mladinski dom v Bohinju je 

prenehal s poslovanjem že v 
oktobru 1981, od tedaj dalje pa 
RK ZSMS išče možnosti zdru- 
ževanja sredstev ne samo za 
pokritje izgube, ampak pred- 
vsem, da bi bilo omogočeno 
ponovno rentabilno poslova- 
nje. Izdelava sanacijskega pro- 
grama brez zagotovitve fi- 
nančnih sredstev (povratnih in 
nepovratnih) pa ne bi bila real- 
na, če se istočasno tudi ne za- 
gotovi pogojev za nadaljnje 
poslovanje. Izguba, nastala v 
letu 1981, je bila pokrita z za- 
časno namensko dotacijo iz 
proračunske rezerve SRS in 
sanacijskim kreditom iz re- 
zervnega sklada občine Ra- 
dovljica. Sredstva iz proračun- 
ske rezerve se po sklepu IS 
SRS morajo vrniti ob eventual- 
ni oddaji doma v najem ali nje- 
govi odtujitvi. 

V. Služba družbenega knji- ' 
govodstva je vse organizacije, 
ki so bile dolžne predložiti sa- 
nacijske programe, pa tega ni- 
so pravočasno storile, prijavila 
organu za pregon za storjen 
gospodarski prekršek po 217. 
členu zakona o sanaciji. Prija- 
ve so bile vložene tudi za od- 
govorne osebe v teh organiza- 
cijah. 

- Zakaj prekoračitev predračunske 
vrednosti sredstev za HE Solkan? 

Skupina delegatov za zbor 
občin in zbor združenega dela 
Skupščine SR Slovenije 
Skupščine občine Tolmin je 
postavila naslednje delegat- 
sko vprašanje: 

Ob obravnavi informacije o 
oskrbi SR Slovenije z energijo 
v obdobju januar-april 1982 z 
oceno do konca leta ter ukre- 
pi za zagotovitev energetske 
oskrbe sprašujemo v zvezi z 
gradnjo elektrarne Solkan na- 
slednje: 

To elektrarno so začeli gra- 
diti - 1977 leta, predračunska 
vrednost je bila 70 milijard 
(starih) dinarjev. Gradnja bo 
predvidoma zaključena na- 
slednje leto, že danes pa je ta 
investicija stala 296 milijard 
dinarjev. 

Zanima nas, kdo odobrava 
tako ogromne prekoračitve 
investicij in ali je družbeno to 
odgovorno in upravičeno. 

Na vprašanje je bil posredo- 
van pismeni odgovor: 

Za nastopajoče prekoračitve 
predračunske vrednosti grad- 
nje HE Solkan je več vzrokov 
in sicer: 

- večji obseg del od pro- 
jektno predvidenih 

Že v času izdelave projekta 
za pridobitev gradbenega do- 
voljenja ter na osnovi raznih 
raziskav je postalo očitno, da 
bodo specifične razmere, ki jih 
na osnovi predhodnih raziskav 
v okviru omenjenih sredstev ni 
bilo mogoče predvideti, zahte- 
vale večji obseg del in celo no- 
va dela. Znatno so bili zostreni 
tudi pogoji nekaterih soglasij, 
katerih izpolnitev terja večja fi- 
nančna sredstva. Tako so za- 
radi ostrejših pogojev seizmič- 
ne varnosti in stabilnosti bre- 
gov ceste Nova Gorica-Bovec 
in železnice Nova Gorica-Je- 
senice bile potrebne večje ko- 
ličine betona, opažev in arma- 
tur. Največ pa bremeni investi- 
cijo vse bolj zahtevna rekon- 
strukcija vodnih črpališč 
Mrzlek in Prelesje, saj je po- 
trebno tako med samo gradnjo 
kot po napolnitvi akumulacij- 
skega jezera zagotoviti ob- 
močju Nove in stare Gorice ne- 
moteno oskrbo z vodo. Večji 
obseg del je zahtevala tudi 
prestavitev ceste Nova Gorica- 
-Bovec, zaščitna in odbojna 
ograja ob akumulacijskem ba- 
zenu, ter udeležba pri izgradnji 
čistilne naprave v Anhovem. 

- vgradnja tretjega agre- 
gata 

Zaostrene energetske ra- 
zmere pri nas in v svetu so 
opozorile na potrebo po po- 
novni preveritvi višine instali- 

rane zmogljivosti HE Solkan. 
Strokovne institucije so na 
osnovi noveliranih hidroloških 
podatkov za Sočo prišle do 
ugotovitve, da je smotrno izko- 
ristiti tudi dotoke med 120 
m3/sek in 180 m3/sek z vgradi- 
tvijo tretjega agregata, pri če- 
mer pridobimo 50% več moči 
in 15,8% več električne energi- 
je ob 13,7% višjih stroških. Za- 
to je bil izdelan Aneks II k inve- 
sticijskemu programu za HE 
Solkan, ki upošteva vgradnjo 
tretjega agregata. Predračun- 
ska vrednost celotne elektrar- 
ne po Aneksu II znaša tako 
2.713,390.000 din. 

- počasnejša gradnja za- 
radi pomanjkanja finančnih 
sredstev 

Objekt se financira iz ener- 
getskih sredstev, ki so se zdru- 
ževala po »Samoupravnem 
sporazumu o združevanju 
sredstev za financiranje gradi- 
tve objektov po samouprav- 
nem planu razvoja elektro- 
energetike za obdobje 
1976-1980« (Uradni list SRS 
št. 2/77), v sedanjem srednje- 
ročnem obdobju pa se združu- 
jejo po »Samoupravnem spo- 
razumu o temeljih plana Sa- 
moupravne interesne skupno- 
sti elektrogospodarstva Slove- 
nije za obdobje 1981-1985 in 
kontinuiteti do leta 1990«. V 
zadnjih letih je vse bolj občut- 
no pomanjkanje teh sredstev, 
ki ne zadostujejo niti za iz- 
gradnjo dogovorjenih priori- 
tetnih objektov. Tako je inve- 
stitor HE Solkan v letu 1981 
razpolagal le s 380 mio din od 
potrebnih 780 mio din, v letu 
1982 pa razpolaga s 780 mio 
din od potrebnih 1.400 mio 
din. 

- vpliv obstoječe inflacije 
Analiza več. del in podraži- 

tev za gradnjo HE Solkan sicer 
ugotavlja, da je bila predra- 
čunska vrednost osnovnega 
investicijskega programa za 
gradnjo HE Solkan nerealno 
nizka, ker je upoštevala cene 
pri podobnih objektih v tistem 
času, pri čemer so bili premalo 
upoštevani lokalni pogoji 
gradnje. Vendar ta analiza do- 
kazuje, da so se po uradnih 
podatkih cene za »ostalo nizko 
gradnjo«, kamor sodi tudi 
gradnja HE Solkan, v obdobju 
1976-1979 dvignile za indeks 
1.75, medtem koje osnovni in- 
vesticijski program za gradnjo 
HE Solkan upošteval v skladu 
z dogovorjeno metodologijo 
podražitve od 7%~13% letno, 
v Anksu I pa so bile upošteva- 
ne letne podražitve med 13% 
in 17%. 

Na delegatsko vprašanje da- 
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jemo še naslednja dodatna po- 
jasnila: 

Investaicijski program za 
gradnjo HE Solkan je bil za- 
snovan na idejnih objektih iz 
let 1964 in 1966. Izgradnja 
elektrarne je bila določena v 
»Planu graditve elektroener- 
getskih objektov proizvodnje, 
prenosa in primarnih virov za 
potrebe elektrogospodarstva 
Slovenije za obdobje 
1976-1980« ter v »Samouprav- 
nem sporazumu o temeljih 
plana Samoupravne interesna 
skupnosti elektrogospodar- 
stva SR Slovenije za obdobje 
1981-1985 in kontinuiteti do 
leta 1990.« 

S sredstvi, ki se zbirajo na 
osnovi navedenega Samou- 
pravnega sporazuma upravlja 
Skupščina Samoupravne inte- 
resne skupnosti elektrogospo- 
darstva SR Slovenije (v nada- 
ljevanju ISE) prek Poslovnega 
odbora za investicije v elektro- 
gospodarstvu, ki nadzira izva- 
janje plana graditve elektro- 
energetskih objektov in potrju- 
je investicijske programe na 
osnovi ustreznega pravilnika. 

V skladu s postopkom po 
tem pravilniku je Poslovni od- 
bor ISE za investicije po pred- 
hodnem sprejemu na ustrez- 
nih samoupravnih organih 
elektrogospodarstva potrdil 
dne 28. 7. 1977 investicijski 
program za gradnjo HE Sol- 
kan. Ta prvotni investicijski 
program je bil dopolnjen v letu 
1978 na zahtevo Poslovnega 
odbora ISE, ki ga je nato 21. 
12. 1978 potrdil v predračunski 
vrednosti 781.578.000 din. 

Navedena predračunska 
vrednost pa je zajemala samo 
financiranje do konca minule- 
ga srednjeročnega obdobja, 
za katero so se združevala 
energetska sredstva. Celotna 
predračunska vrednost do 
konca izgradnje (po tedanjem 
terminskem planu v letu 1981) 
pa je bila 873.458.000 din. Za 
spremljanje izgradnje HE Sol- 
kan je bil ustanovljen poslovni 
odbor z ustreznimi strokovni- 
mi komisijami, ki naj bi omo- 
gočil koriščenje dosedanjih iz- 
kušenj pri gradnji elektrarn v 
Sloveniji. 

Investicijski program je pre- 
dvideval začetek gradnje HE 
Solkan 1. septembra 1977 in 
zaključek 31. 12. 1981. Dejan- 
sko so se pripravljalna dela za- 
čela 26. 12. 1977 s premosti- 
tvenim kreditiranjem Ljubljan- 

ske banke v Novi Gorici. Na- 
daljnja dela so bila mogoča še- 
le, ko so 16. 4 1979 postala 
operativna glavna energetska 
sredstva za gradnjo HE Sol- 
kan. Kljub temu pa še ni bilo 
mogoče pričeti del v strugi So- 
če do 18. 7. 1979, ko je bilo 
izdano ustrezno gradbeno do- 
voljenje. Vzrok za zadrževanje 
gradbenega dovoljenja je bil v 
dolgotrajnem postopku za iz- 
dajo vodnogospodarskega so- 
glasja, ter v ratifikaciji zapisni- 
ka stalne mešane jugoslovan- 
sko-italijanske komisije za vo- 
dno gospodarstvo, ustanovlje- 
ne V skladu z Osimskimi spora- 
zumi. 

Že opisana dodatna dela, 
večji obseg del in nepričako- 
vane podražitve, ki so se poja- 
vile med gradnjo, so zahtevale 
izdelavo Aneksa I k investicij- 
skemu programu," ki ga je 
sprejel Delavski svet Soških 
elektrarn dne 27. 10. 1980 s 
predračunsko vrednostjo 
2.383,613.000 din, nato pa sta 
ga potrdila še Delavski svet 
Združenih elektrogospodar- 
skih podjetij Slovenije in Po- 
slovni odbor ISE za investicije. 

Vgradnja tretjega agregata 
je zahtevala izdelavo Aneksa II, 
ki ga je potrdil Poslovni odbor 
ISE za investicije dne 16. 6. 
1982 po predhodnem spreje- 
mu na ustreznih samouprav- 
nih organih elektrogospodar- 
stva v predračunski vrednosti 
2.713,390.000 din. 

Iz navedenega je torej razvi- 
dno, da so velike prekoračitve 
predračunske vrednosti grad- 
nje HE Solkan v pretežni meri 
posledica razkoraka med pri- 
čakovanimi podražitvami, ki so 
bile predpisane z metodologi- 
jo izdelave investicijskih pro- 
gramov, in dejansko nastopa- 
jočimi podražitvami kot posle- 
dico naraščajoče inflacije. 
Vendar menimo, da so preko- 
račitve - čeprav v manjši meri 
- tudi odraz nekaterih splošnih 
pomanjkljivosti v investicijski 
graditvi, kot so: 

- premalo temeljite priprave 
- premalo dodelana investi- 

cijska dokumentacija 
- premalo temeljite predho- 

dne raziskave in podobno, kar 
ima ob stalnih nepredvidljivih 
okolnostih za posledico do- 
datna dela in večji obseg del 
med gradnjo. Zato mora ISE še 
nadalje tekoče spremljati po- 
tek gradnje in skrbeti za racio- 
nalno dokončanje objekta. 

čajo novo administriranje, kar 
ni v skladu s stabilizacijskimi 
prizadevanji. Skupščini SR 
Slovenije sta zaradi tega za- 
stavili tole delegatsko vpra- 
šanje: 

»V zadnjem času smo priča 
sprejemanju nekaterih zako- 
nov, ki med drugim opredelju- 
jejo naloge, katere so dolžne 
opravljati posamezne skup- 
nosti oziroma organi in orga- 
nizacije. Kot primer navajemo 
naslednje zakone: 

- zakon o naravni in kultur- 
ni dediščini (Uradni list SRS, 
št. 1/81) člena 8 in 13, 

- zakon o energetskem go- 
spodarstvu (Uradni list SRS, 
št. 33/81) člena 15 in 25, 

- zakon o cestah (Uradni 
list SRS, št. 38/81) člena 16 in 
26, 

- zakon o intervencijah v 
kmetijstvu in porabi hrane 
(Uradni list SRS, št. 1/79) čle- 
na 12. in 20. 

V vseh teh zakonih je sicer 
določeno, da posamezne 
skupnosti za administrativna 
in tehnična opravila in plan- 
sko analitske naloge lahko 
organizirajo strokovno službo 
ali pa te naloge prenesejo na 
drugo skupnost, organizacijo 
in organ. 

Sklop nalog, ki jih te skup- 
nosti opravljajo je tako obši- 
ren in pomemben, da zahte- 
vajo močno in dobro strokov- 
no službo, zato je veliko te- 
žav, če se le to organizira v 
drugi skupnosti ali pri drugi 
organizaciji ali organu. Kjer 
koli se organizira (ali kot sa- 
mostojna ali drugje) namreč 
potegne za sabo dodatno za- 
poslovanje v t. i. neproduktiv- 
ni sferi. 

Sprašujemo, če je v času 
vsestranske stabilizacije in 
omejevanju oziroma zmanj- 
ševanju zaposlovanja v ne- 
produktivni sferi taka politika 
sprejemanja novih zakonov 
dopustna in ali ne negira 
splošnih prizadevanj za 
zmanjšanje administracije ta- 
ko v občinah kot v SR Slove- 
niji.« 

Na zastavljeno delegatsko 
vprašanje je odgovoril Ivan 
Rau, podsekretar v Republi- 
škem sekretariatu za pravoso- 
dje in upravo: 

»Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije pri predlaganju za- 

konov in drugih predpisov po- 
sebej ocenjuje posamezne do- 
ločbe z vidika obsega admini- 
strativno strokovnih opravil, ki 
naj bi jih na podlagi teh pred- 
pisov opravljale organizacije 
združenega dela, samouprav- 
ne interesne skupnosti in dru- 
ge samoupravne organizacije 
in skupnosti ter državni or- 
gani. 

Glede na to so v zakonih, ki 
jih je Skupščina SR Slovenije 
sprejela v zadnjih dveh letih, 
določbe o administrativno 
strokovnih, pomožnih in po- 
dobnih delih za samoupravne 
interesne skupnosti oblikova- 
ne tako, da omogočajo čimbolj 
smotrno opravljanje teh del. 
Ta dela lahko na podlagi do- 
govora opravlja tudi ustrezna 
organizacija združenega dela 
oziroma druga samoupravna 
organizacija ali upravni organ. 
Tudi zakon o sistemu državne 
uprave in o Izvršnem svetu 
Skupščine SR Slovenije ter o 
republiških upravnih organih v 
zvezi s tem določa, da lahko 
zaradi smotrnega opravljanja 
strokovnega dela na posamez- 
nem področju upravni organ 
in samoupravna interesna 
skupnost s sporazumom dolo- 
čita naloge, ki jih bo opravljal 
upravni organ za samouprav- 
no interesno skupnost oziro- 
ma obratno. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je tudi ob obravnava- 
nju zakonov, ki so navedeni v 
delegatskem vprašanju, upo- 
števal uvodoma navedene kri- 
terije na podlagi katerih je 
omogočena takšna organiza- 
cija služb za administrativno 
strokovna opravila, da se ta 
opravljajo kar najbolj racio- 
nalno. 

Zakonske določbe torej od- 
pirajo različne možnosti za or- 
ganiziranje administrativno 
strokovnega dela. Kot ugotav- 
lja tudi skupina delegatov v 
svojem vprašanju pa so sa- 
moupravne organizacije in 
skupnosti tiste, ki morajo v 
skladu s potrebami, možnost- 
mi in pogoji organizirati oprav- 
ljanje administrativno strokov- 
nih del na način, ki je glede na 
vrsto in obseg nalog na posa- 
meznem področju najbolj ra- 
cionalen in zagotavlja največje 
uanke.« 

Preskrba s premogom 

- Novi zakoni 
službe? 

Skupina delegatov za zbor 
občin Skupščine SR Slovenije 
in družbenopolitični zbor 
Skupščine občine Trebnje sta 

nove strokovne 

na svojih zadnjih sejah raz- 
pravljala tudi o nekaterih za- 
konskih predpisih, ki s svojo 
normativno vsebino povzro- 

Zbori Skupščine občine 
Brežice so na svojem zaseda- 
nju dne 20. 7. 1982 obravna- 
vali odgovor na delegatsko 
vprašanje o preskbljenosti s 
premogom na območju obči- 
ne. Odgovor je posredoval 
Izvršni svet Skupščine občine 

Brežice in v njem navaja, da 
je o problematiki preskrbe s 
premogom razpravljala že 
Medobčinska gospodarska 
zbornica Posavja, ki ugotav- 
lja, da je preskrba problema- 
tična v vseh treh občinah Po- 
savja, posebej pa v občini 
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Brežice. 
Ugotavljamo, da je za letoš- 

nje leto potrebno 10.000 ton, 
od katerih pa je v prvi polovici 
leta bilo dobavljeno le 2.000 
ton premoga. 

Delovni organizaciji v obči- 
ni Brežice GG TOZD Trgovina 
ni uspelo skleniti pogodb z 
grosističnima organizacija- 
ma, ki oskrbujeta to območje 
s premogom Dom Smreka 
Maribor in Kurivoprodaja 
Ljubljana. 

Direktno oskrbovanje iz 
premogovnikov pa zahteva 
dodatna sredstva 200 din po 
toni. 

Delegati zborov skupščine 
občine niso bili zadovoljni z 
odgovorom, posebej, ker na 
posredovano problematiko 
Republiški komite za energe- 
tiko ni odgovoril. Zato so skle- 
nili, da se Skupščini SR Slo- 
venije Zboru občin postavi 
delegatsko vprašanje, kako 
se v SR Sloveniji načrtuje 
oskrba s premogom. 

Zbori zahtevajo pisni odgo- 
vor na vprašanje. 

Na seji družbenopolitične- 
ga zbora Skupščine občine 
Brežice, dne 20. 7.1982 je bilo 
posredovano delegatsko 
vprašanje, kakšno vlogo je 

imela Skupščina občine Bre- 
žice pri zadnjih podražitvah 
naftnih derivatov. 

Na seji zbora so delegati 
lahko ugotovili, da delegatska 
skupščina kot najvišji organ 
samoupravljanja in odločanja 
v občini ni imela pri teh odlo- 
čitvah za zadnje podražitve 
nikakršne vloge. 

Zato je zbor sprejel sklep, 
4da se enako vprašanje posta- 

vi na seji Skupščine SR Slo- 
venije, saj gre pri tem za krše- 
nje v resoluciji dogovorjene 
politike cen. 

Vprašanje se torej glasi: 
Kakšno vlogo je imela Skup- 
ščina SR Slovenije pri zadnjih 
podražitvah naftnih deriva- 
tov? 

Zbor zahteva pisni odgovor. 

Na vprašanje je odgovoril 
Cveto Majdič, namestnik 
predsednika Republiškega ko- 
miteja za energetiko: 

1. vprašanje: Kako se v SR 
Sloveniji načrtuje oskrba s 
premogom? 

Po informacijah GG Brežice 
TOZD trgovine je dobilo pre- 
skrbovalno območje te trgov- 
ske delovne organizacije na- 
slednje količine premoga v 
prvih osmih mesecih: 

v tonah 
Vrsta premoga 1981 1982 Indeks 
Rjavi premog 
Briketi 
Lignit 

2.024 
545 

2.722 

1.067 
402 

1.616 

53 
74 
59 

Skupaj 5.291 3.085 58 
Grosistični organizaciji 

DOM Smreka Maribor in Kuri- 
voprodaia Ljubljana nista mo- 
gli nuditi ustreznih količin lig- 
nita, ker so bile pri obeh trgov- 
skih OZD skupno prejete koli- 
čine v prvem polletju 1982 za 
polovico manjše kot za prete- 
klo leto. Zmanjšane razpolož- 
ljive količine premoga za širo- 
ko potrošnjo so posledica ob- 
čutno višje porabe premoga v 
termoelekrarnah in to zaradi 
manjših pretokov na porečjih 
hidroelektrarn in zaustavitev 
NE Krško glede na predvideva- 
nja po energetski bilanci. 

Podobna stopnja oskrblje- 
nosti, kot je bila na območju 
posavske regije, je bila značil- 
na v prvem polletju 1982 tudi 
za celotno območje SR Slovet, 
nije. Z ukrepi za povečanje do- 
mače proizvodnje, nakupom 
premoga iz drugih SR in SAP, 
ki jih sprejemamo v sodelova- 
nju z rudniki in trgovskimi or- 
ganizacijami, se bo oskrba v 
drugi polovici leta toliko 
izboljšala, da oskrbljenost s 
premogom za široko porabo v 
letu 1982 ne bo bistveno slab- 
ša kot v preteklem letu. Med te 
ukrepe sodi v prvi vrsti dolgo- 

ročni sporazum z REIK Kolu- 
baro o dobavi 500.000 ton lig- 
nita letno, kar bo omogočilo 
dobavo dodatnih 360.000 ton 
velenjskega lignita široki po- 
trošnji. Do 30. 8. 1982 je že 
pripeljano okrog 443.000 ton 
kolubarskega premoga, če- 
prav omenjeni sporazum še ni 
podpisan. Nadalje bomo pri- 
dobili dodatne količine premo- 
ga z odprtjem dnevnega kopa 
Lakonca nad Trbovljami ter 
uvozili okrog 60.000 ton brike- 
tov iz NDR. 

2. vprašanje: Kakšno vlogo 
je imela Skupščina SR Slove- 
nije pri zadnjih podražitvah 
naftnih derivatov? 

Sprejem odloka o načinu 
oblikovanja cen in določitvi 
najvišje ravni cen za nafto in 
naftne derivate je v pristojnosti 
Zveznega izvršnega sveta. Od- 
lok neposredne kontrole cen 
se potemtekem spejema brez 
soglasja Izvršnih svetov repu- 
blik in pokrajin. Izvršni sveti 
republik in pokrajin pa se mo- 
rajo izjasniti oz. dati soglasje 
pri spremembah temeljnega 
prometnega davka, ki se obra- 
čunava pri prodaji naftnih de- 
rivatov. 

Do zadnje spremembe cen 
je prišlo predvsem zaradi veli- 
kih izgub v rafinerijah, ki so 
posledica stroškov najetih kre- 
ditnih linij in tečajnih razlik, 
zaradi splošnega likvidnostne- 
ga stanja države, deloma pa 
tudi z namenom varčnejše po- 
rabe nekaterih derivatov. 

Poslabšanje oskrbe porab- 
nikov z naftnimi derivati v le- 

tošnjem letu v primerjavi z lan- 
skim je posledica dejstva, da 
vse republike in pokrajini ne 
izpolnjujejo svojih zakonskih 
obveznosti glede odvajanja 
dela konvertibilnih prilivov za 
uvoz surove nafte in je bilo do 
sedaj na razpolago manj nafte 
za predelavo, kot je bilo to pla- 
nirano z energetsko bilanco 
Jugoslavije. 

- Kako zbirati sredstva za ceste? 

Skupina delegatov za dele- 
giranje delegatov v zbor ob- 
čin Skupščine SR Slovenije 
Skupščine občine Lenart je 
postavila naslednje delegat- 
sko vprašanje: 

Znano je, da je leto 1982 
prehodno obdobje glede 
upravljanja ter financiranja 
vzdrževanja, varstva in raz- 
voja cest. Z 31.12.1982 naj bi 
se na tem področju uveljavile 
odločbe novega zakona o ce- 
stah, ki je bil sprejet na sejah 
zborov republiške skupščine 
dne 16. 12. 1981. 

Pravkar v vseh občinah ter 
v republiški skupnosti za ce- 
ste oblikujejo samoupravne 
sporazume o ustanovitvi in 
delovanju občinskih oziroma 
republiške samoupravne in- 
teresne skupnosti za ceste. V 
osnutku samoupravnih spo- 
razumov o ustanovitvi in delo- 
vanju občinskih skupnosti za 
ceste so med drugim predvi- 
dene tudi določbe o sredstvih 
za vzdrževanje, varstvo, re- 
konstrukcijo in graditev cest. 
Skladno z določbami zakona 
o cestah naj bi se sredstva za 
vzdrževanje in varstvo regio- 
nalnih in lokalnih cest v občini 
zagotavljala od dela sredstev, 
ki se bodo zbirala na poseb- 
nem prehodnem računu SDK, 
in sicer iz naslednjih virov: 

- s sredstvi za ceste, vse- 
bovanih v maloprodajnih ce- 
nah bencina in plinskega olja, 

- z letnimi povračili za upo- 
rabo cest, ki jih plačujejo upo- 
rabniki cest za častna motor- 
na in priklopna vozila, 
- s povračilom za uporabo 

cest, vsebovanim v prodajni 
ceni plinskih goriv, ki se upo- 
rabljajo za pogon motornih 
vozil, 

- s povračilom za uporabo 
cest, ki jih plačujejo uporabni- 
ki za tuja motorna vozila in 
priklopna vozila. 

Ta sredstva se bodo po 45. 
členu zakona nakazovala na 
račune občinskih- skupnosti 
za ceste in skupnosti za ceste 
Slovenije v skladu s samou- 
pravnim sporazumom o teme- 
ljih plana skupnosti za ceste 
Slovenije. Ker je v 35. členu 
navedenega zakona določe- 
no, da se s samoupravnim 

sporazumom o temeljih plana 
skupnosti za ceste Slovenije 
uporabniki in izvajalci spora- 
zumevajo o izenačevanju po- 
gojev vzdrževanja in varstva 
regionalnih cest in oblikova- 
nju sredstev vzajemnosti, pri- 
čakujemo, da se bodo sred- 
stva za regionalne ceste iz 
navedenega zbirnega računa 
občinam razporejala vsaj v 
tolikšnem obsegu, kot bodo 
posamezni občini nujno po- 
trebna za vzdrževanje in var- 
stvo teh cest. V občini pa ob- 
staja upravičena bojazen, da 
se bodo sredstva za lokalne 
ceste rezporejala občinskim 
skupnostim za ceste v skladu 
z zbranimi sredstvi na območ- 
ju posamezne občine, saj v 
zakonu ni predvideno izena- 
čevanje pogojev vzdrževanja 
in varstva lokalnih cest. 

Takšna delitev bi seveda 
povzročila, da bi v slabše ra- 
zvitih občinah oziroma v obči- 
nah, ki prodajo relativno malo 
bencina in plinskega olja ter 
imajo registriranih malo cest- 
nih motornih vozil zlasti težjih, 
prejemali iz prehodnega ra- 
čuna občutno premalo sred- 
stev za vzdrževanje in varstvo 
lokalnih cest. Zaradi tega so 
se delegati iz naše občine 
zavzemali ob sprejemu zako- 
na o cestah za oblikovanje 
sredstev vzajemnosti tudi za 
vzdrževanje in varstvo lokal- 
nih cest. Predstavniki predla- 
gatelja so delegatom tedaj 
pojasnili, da v skladu z 19. 
členom zakona lahko pride do 
vzajemnosti pri vzdrževanju 
in varstvu lokalnih cest za 
manj razvita območja. V zvezi 
s tem prosimo, pristojne repu- 
bliške organe, zlasti pa Izvrš- 
ni svet Skupščine SR Sloveni- 
je, da zavzame stališče, kako 
je z oblikovanjem sredstev 
vzajemnosti pri vzdrževanju 
in varstvu lokalnih cest s po- 
sebnim oziroma na manj ra- 
zvita območja oziroma ob- 
čine. 

Odgovor oziroma stališča 
na to vprašanje so nujno po- 
trebna sedaj, da bi tako lahko 
pripravili ustrezni samou- 
pravni sporazum o ustanovi- 
tvi in delovanju občinske 
skupnosti za ceste in na njem 
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temelječe plane. V zvezi s tem 
se skupini delegatov postav- 
lja vprašanje, če se odgovorni 
organi v republiki zavedajo, 
da obstajajo med občinami 
velike razlike v višini ustvar- 
jenih sredstev, in da bi ob raz- 
polaganju sredstev za lokalne 
ceste na podlagi ustvarjenih 
sredstev v posameznih obči- 
nah, nekatere občine lahko s 
sredstvi iz 3., 4., 5. in 6. točke 
38. člana tudi gradile lokalne 
ceste, medtem ko v nekaterih 
manj razvitih občinah s temi 
viri še zdaleč ne bi mogli niti 
vzdrževati lokalnih cest. 

V občini Lenart smo v 
osnutku dogovora o temeljih 
spremenjenega in dopolnje- 
nega družbenega plana pre- 
dvideli, da vse samoupravne 
organizacije in skupnosti 
združujejo sredstva za vzdr- 
ževanje in varstvo lokalnih 
cest iz dohodka, kar bi bilo 
identično z združevanjem 
sredstev za vzdrževanje in 
obnavljanje kolektivnih ko- 
munalnih objektov in naprav. 
Takšno določilo smo predvi- 
deli za primer, da oblikovanje 
sredstev vzajemnosti za vzdr- 
ževanje in varstvo lokalnih 
cest v republiki nikakor ne bi 
uspelo, vendar odgovorni re- 
publiški organi tolmačijo ini- 
ciativnemu odboru za ustano- 
vitev občinske skupnosti za 
ceste, da združevanje sred- 
stev iz tekočega dohodka po 
zakonu ni možno, dopustno bi 
morebiti bilo le združevanje 
sredstev iz čistega dohodka 
po zaključnem računu. Takš- 
no združevanje pa je glede na 
dejstvo, da čedalje več orga- 
nizacij združenega dela po- 
sluje na meji rentabilnosti, 
vprašljivo, sredstva bi tudi 
pritekala z enoletnim manj- 
kom, zato bi bilo na ta način 
vzdrževanje lokalnih cest po- 
stavljeno pod vprašaj. Meni- 
mo, da je za vzdrževanje cest, 
kolikor iz zakonskih virov ne 
bo možno zagotoviti pokritja 
nujnih potreb, upravičeno 
združevanje sredstev iz teko- 
čega dohodka. Skupina dele- 
gatov pričakuje vsebinsko 
konstruktiven odgovor. Upo- 
rabniki cest namreč terjajo ja- 
sen odgovor od odgovornih 
dejavnikov v republiki: Glede 
na dokaj obsežno vprašanje 
ga podajamo še v strnjeni 
obliki, in sicer: 

1. Ali Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije meni, da se naj v 
skupnosti za ceste SR Slove- 
nije oblikujejo sredstva vzaje- 
mnosti tudi za vzdrževanje in 
varstvo lokalnih cest, zlasti za 
manj razvita območja? 

2. Ali je v primeru občutne- 
ga pomanjkanja sredstev za 
vzdrževanje in varstvo lokal- 
nih cest iz virov, ki so zakon- 
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sko v ta namen predvideni, 
možno združevati na podlagi 
samoupravnega sporazuma 
sredstva iz tekočega dohodka 
organizacij združenega dela 
in delovnih skupnosti v 
ustrezni družbenopolitični 
skupnosti za pokrivanje manj- 
kajočih sredstev za vzdrževa- 
nje in varstvo lokalnih cest? 

Na vprašanje je odgovoril 
Franjo Lunder, namestnik 
predsednika Republiškega ko- 
miteja za promet in zveze: 

1. Zakon o cestah (Ur. list 
SRS, št. 38/81) določa v 45. 
členu, da se sredstva za ceste, 
ki se nato razporejajo med 
skupnosti za ceste, zbirajo na 
posebnem prehodnem računu 
Službe družbenega knjigovod- 
stva. Sredstva s tega računa se 
tekoče nakazujejo na račune 
občinskih skupnosti za ceste 
in Skupnosti za ceste Sloveni- 
je, po merilih in kriterijih, za 
katere se bodo uporabniki in 
izvajalci dogovorili s samou- 
pravnim sporazumom o teme- 
ljih plana Skupnosti za ceste 
Slovenije. Izhajajoč iz tega, 
menimo, da ni utemeljena bo- 
jazen, da se bodo sredstva za 
lokalne ceste razporejala izk- 
ljučno po tem, koliko bo sred- 
stev za ceste zbranih na ob- 
močju posamezne občinske 
skupnosti za ceste. 

V delegatskem vprašanju se 
pravilno ugotavlja, da 35. člen 
zakona o cestah določa, da se 
s samoupravnim sporazumom 
o temeljih plana Skupnosti za 
ceste Slovenije uporabniki in 
izvajalci sporazumevajo o ize- 
načevanju pogojev vzdrževa- 
nja in varstva cest in da ta za- 
konska obveznost velja ne- 
sporno le za regionalne ceste. 
Opozarjamo pa, da je v šesti 
alinei 19. člena zakona o ce- 
stah hkrati dana možnost, da 
uporabniki in izvajalci v okviru 
Skupnosti za ceste Slovenije 
usklajujejo interese občinskih 
skupnosti za ceste, ki se nana- 
šajo na razvoj in vzdrževanje 
cest na manj razvitih območjih 
in obmejnih območjih SR Slo- 
venije. Menimo, da to določilo 
ne izključuje tudi možnost do- 
govora občinskih skupnosti o 
oblikovanju sredstev vzaje- 
mnosti za izenačevanje pogo- 
jev vzdrževanja in varstva tudi 
konkretnih lokalnih cest na teh 
območjih, če se seveda upo- 
rabniki in izvajalci o tem dogo- 
vorijo. 

2. V zakonu o ugotavljanju in 
razporejanju celotnega pri- 
hodka in dohodka (Ur. list 
SFRJ, štev. 63/80} je določeno, 
da lahko temeljne organizacije 
združenega dela nadomeščajo 
iz celotnega prihodka le mate- 
rialne stroške in amortizacijo 
po minimalni, z zakonom 
predpisani stopnji. Združeva- 

nje sredstev iz »tekočega do- 
hodka«, če je s tem mišljen 
celotni prihodek temeljnih or- 
ganizacij združenega dela, to- 
rej ni mogoče. 

Prav tako ni mogoče samou- 
pravno združevanje sredstev iz 
dohodka temeljnih organizacij 
združenega dela. Iz te osnove 
se v skladu z določbo 110. čle- 
na zakona o združenem delu 

lahko združujejo sredstva le za 
obveznosti prevzete s samou- 
pravnim sporazumom, vendar 
pa morajo biti te obveznosti 
določene z zakonom. 

Sredstva za vzdrževanje in 
varstvo cest se lahko tedaj sa- 
moupravno združujejo le iz či- 
stega dohodka temeljnih orga- 
nizacij združenega dela po 
zaključnem računu. 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR - 28. 9. 1982 

- Podpora prizadevanjem za obnovo 
rudnika živega srebra v Idriji 

Delegat Viljem Pahor je na vprašanj predvsem glede po- 
seli Družbenopolitičnega zbo- 
ra dne 28. 7.1982 postavil Re- 
publiškemu kom!te|u za indu- 
strijo in gradbeništvo nasled- 
nje delegatsko vprašan|e: ' 

»V kateri smeri tečejo priza- 
devanja za opredelitev go- 
spodarske vloge Rudnika ži- 
vega srebra v Idriji in za ra- 
zrešitev vprašanj, ki so veza- 
na na proizvodnjo živega sre- 
bra In iskanju sistema za za- 
gotavljanje socialne varnosti 
zaposlenih delavcev.« 

Gornja vprašanja je delegat 
postavil glede na to, da je ru- 
dnik živega srebra v Idriji še 
vedno v vzdrževanju In Ima 
trenutno 180 zaposlenih de- 
lavcev, ki delajo na vzdrževa- 
nju del tako v rudniku samem, 
Istočasno pa nudijo usluge 
tudi drugim rudarskim organi- 
zacijam. V kolektivu so že pri- 
pravljali sporazum, na podla- 
gi katerega bi zbirali sredstva 
sovlagateljev, ki bi bili zainte- 
resirani pri delitvi oziroma 
udeležbi na ustvarjenih devi- 
zah za prodajo živega srebra 
na zahodnih tržiščih. Ker do 
realizacije le tega nI prišlo so 
odprta naslednja vprašanja: 

1. vzdrževanje rudnika za- 
hteva po sedan|ih ocenah cca 
7 starih milijard dinarje^; 

2. ali se rudnik zapre, pri 
tem je odvisno kako bi se od- 
ločili v slovenskem In jugoslo- 
vanskem prostoru, ker je edi- 
ni rudnik živega srebra v Ju- 
goslaviji. Za njegovo ponovno 
obratovanje pa bi bilo treba 
po nekaterih ocenah 30 do 35 
starih milijard dinarjev. 

Na vprašanje je odgovoril 
Saša Skulj namestnik pred- 
sednika Republiškega komite- 
ja za industrijo in gradbeniš- 
tvo: 

V zadnjih mesecih so v Ru- 
dniku živega srebra Idrija na- 
daljevali z delom na razčišče- 
vanju nekaterih nerešenih 

rabe živega srebra in zagotovi- 
tve potrebnih sredstev za ob- 
novo proizvodnje. V izdelavi je 
posebna študija o bodoči po- 
rabi živega srebra v svetu, ki 
bo dala jasnejšo in čvrstejšo 
osnovo za odločitev o nadaljnji 
usodi rudnika. Vsekakor pa bo 
eventualna obnova proizvod- 
nje morala temeljiti na trajni 
izvozni usmeritvi na konverti- 
bilno področje in ekonomski 
upravičenosti naložbe. 

Rudnik.je medtem že pripra- 
vil investicijski program za ob- 
novo proizvodnje, ki predvide- 
va vlaganja v višini 710 milijo- 
nov dinarjev (v' cenah leta 
1981), proizvodnjo 300 ton ži- 
vega srebra letno, v kateri bi 
delalo 425 delavcev, in letni 
izvoz 4 do 5 milijonov ameri- 
ških dolarjev. Pri tem je rudnik 
v finančni konstrukciji predvi- 
del 55% sredstev sovlagate- 
ljev, 30% bančnih ■ kreditov, 
10% komercialnih kreditov in 
5% lastnih,sredstev. 

Študija in vsi ti razgovori s 
potencialnimi udeleženci v in- 
vesticiji še niso končani in tre- 
nutno ni možno dokončno 
oceniti njihovih rezultatov. 

Vzporedno z delovanjem 
glede eventualne obnove pro- 
izvodnje živega srebra je v te- 
ku široka aktivnost družbenih 
dejavnikov za zagotovitev 
sredstev za vzdrževanje rudni- 
ka in rudniških naprav ter za 
rudarsko-geološke raziskave v 
rudniku in okolici mesta Idrije. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije načelno podpira vsa 
prizadevanja, da bi se obnovila 
proizvodnja živega srebra v 
Rudniku Idrija. V zvezi s tem 
pa smatra, da je to možno sto- 
riti le pod pogojem, da je to v 
ekonomskem interesu združe- 
nega, dela, ki mora zagotoviti 
sredstva in tudi prevzeti riziko 
zaradi eventualne izgube v po- 
slovanju. 

- O položaju mladinskega periodičnega 
tiska 

DANICA SMRDU delegatka 
Družbenopolitičnega zbora 

Skupščine SR Slovenije, |e 
postavila naslednje delegat- 
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sko vprašanje: 
Letošnji položaj mladinske- 

ga periodičnega tiska kljub 
temu, da smo žfe konec julija, 
še vedno ni gotov. Samou- 
pravni sporazum za letošnje 
leto je sicer večinsko podpi- 
san, nekateri ključni podpi- 
sniki družbenega dogovora, 
pa k samoupravnemu spora- 
zumu še niso pristopili. To po- 
meni, da ne sprejemajo ob- 
veznosti, ki so bile dogovorje- 
ne in 'te tem postavljajo pod 
vprašaj izhajanje mladinske- 
ga periodičnega tiska, za ka- 
terega je predsedstvo Repu- 
bliške konference SZDL Slo- 
venije pred kratkim na svoji 
seji med drugim ugotovilo, da 
je zadnja stvar, pri kateri bi 
morali varčevati in da je ne- 
sprejemljivo kakršno koli si- 
romašenje tega tiska. 

Sprašujem se, kako je mo- 
goče, da je od ene papirnice 
(Vevče) ter nekaterih samou- 
pravnih interesnih skupnosti 
(predvsem raziskovalne) 
odvisen položaj mladinskega 
tiska, ki je sicer dejavnost 
družbenega pomena, oziroma 
kako je mogoče, da kljub izre- 
dnim prizadevanjem vseh 
subjektivnih sil, odbora pod- 
pisnic, nekateri podpisniki 
družbenega dogovora ignori- 
rajo določila dogovora in celo 
postavljajo vprašanje ali so 
res podpisniki dogovora. V 
zadnjih petih letih smo skup- 
no vsaj približno vzpostavili 
materialna osnovo za nadalj- 
nji razvoj in množično razšir- 
janje mladinskega tiska, kot 
pomembnega vzgojnega, izo- 
braževalnega kulturnega, te- 
lesno kulturnega, raziskoval- 
nega, usmerjevalnega ipd. 
elementa oblikovanja celovi- 
te osebnosti mladega člove- 
ka. Zdaj pa se postavlja vpra- 
šanje nekaj nad 10 milijonov 
din. Zato sprašujem, glede na 
težak in precej resen mate- 
rialni položaj mladinskega 
periodičnega tiska, kakšni 
ukrepi se predvidevajo za ra- 
zrešitev obstoječega stanja. 

Na vprašanje je odgovoril 
Slobodan Rakočevič, namest- 
nik predsednika Republiškega 
komiteja za informiranje! 

Zaradi izjemne družbene 
vloge in pomena mladinskega 
periodičnega tiska pri obliko- 
vanju in razvoju celovite oseb- 
nosti mladega človeka je po- 
trebno temu tisku posvetiti po- 
sebno družbeno skrb ter zago- 
toviti vse potrebne pogoje, s 
katerimi bo omogočen njegov 
kvaliteten razvoj in dostopnost 
najširšemu krogu mladih bral- 

cev. S tem namenom je bil že v 
letu 1976 sprejet družbeni do- 
govor o vlogi, razširjanju in fi- 
nanciranju mladinskega perio- 
dičnega tiska s katerim se na 
smotern in dolgoročen način 
zagotavlja izhajanje, razširja- 
nje in s tem tudi ustrezen ma- 
terialni položaj tega tiska. 
Podpisniki tega dogovora so 
poleg ustanoviteljev, izdajate- 
ljev iri založnikov mladinske 
periodike še samoupravne in- 
teresne skupnosti (izobraže- 
valna, kulturna, raziskovalna, 
telesnokulturna skupnost 
otroškega varstva, zdravstve- 
na, zveza skupnosti za zapo- 
slovanje), RK SZDL, Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije, 
Gospodarska zbornica, OZD 
za proizvodnjo papirja za pu- 
blikacije mladinskega perio- 
dičnega tiska, TOZD, ki tiskajo 
publikacije, združene PTT Or- 
ganizacije Slovenije, Ljubljan- 
ska banka ter kreditni banki 
Koper in Maribor.. 

Na podlagi družbenega do- 
tovora se vsako leto sprejme in 
podpiše samoupravni spora- 
zum o osnovah zalaganja mla- 
dinske periodike. S tem spora- 
zumom se udeleženci dogovo- 
rijo o nakladi, številu, obsegu 
in prodajnih cenah mladinske 
periodike, cenah natisa in dru- 
gih storitev za to periodiko, vi- 
šini sredstev, ki jih za to perio- 
diko namenjajo samoupravne 
interesne skupnosti in njeni iz- 
dajatelji, založniki ali ustanovi- 
telji. Samoupravne interesne 
skupnosti bi morale v letu 1982 
zagotoviti skupaj 30,957.708 
din, izdajatelji, založniki oziro- 
ma ustanovitelji pa 8.073.167 
dinarjev. Čeprav je letos spo- 
razum sprejela sicer pretežna 
večina udeleženk in tako for- 
malno velja, pa ga nekatere 
podpisnice niso sprejele in tu- 
di ne sprejemajo bodisi v celoti 
bodisi deloma obveznosti, ki bi 
jim po sporazumu šle. Zato na- 
staja primanjkljaj nekaj nad 10 
milijonov dinarjev. Med udele- 
ženkami, ki v letošnjem letu ne 
sprejemajo sporazuma so: Te- 
hniška založba Slovenije, Uni- 
verzitetna konferenca ZSMS 
Maribor, Papirnica Vevč.e, Ra- 
ziskovalna skupnost Slovenije, 
Telesnokgltuma skupnost in 
Zveza skupnosti za zaposlova- 
nje. 

Omenjene samoupravne in- 
teresne skupnosti sporazuma 
niso podpisale zaradi tega, ker 
so za letošnje leto namenile za 
mladinsko periodiko manjša 
sredstva od predvidenih v spo- 
razumu; sicer pa so tako 
zmanjšana sredstva že naka- 

zale. Znatnejša razlika nastaja 
pri Raziskovalni skupnosti 
Slovenije in sicer nekaj nad 1,7 
milijona dinarjev. Tudi Tehni- 
ška založba in Univerzitetna 
konferenca ZSMS Maribor 
sporazuma ne podpišeta zara- 
di manjših družbenih subven- 
cij. V omenjenem primanjklja- 
ju je daleč najpomembnejši 
delež Papirnice Vevče, ki zna- 
ša 8,231.745 din. Zaradi izje- 
mno visokih podražitev papirja 
je mladinski periodični tisk 
kljub v letošnjem letu poveča- 
nim skupnim sredstvom SIS in 
internim subvencijam izdajate- 
ljev oziroma založnikov v izre- 
dno težkem položaju. 

Težavni položaj tega tiska je 
6. julija obravnavalo tudi Pred- 
sedstvo RK SZDL in sprejelo 
ugotovitve in stališča, na pod- 
lagi katerih naj bi bilo v letoš- 
njem letu zagotovljeno nemo- 
teno in neokrnjeno izhajanje 
tega tiska. Dosledna uresniči- 
tev teh staNšč bi zagotovila 
normalen položaj mladinskega 
tiska v letošnjem letu. V skladu 
s tem bi morale vse samo- 
upravne interesne skupnosti in 
druge podpisnice sporazuma 
do konca leta v celoti izpolniti 
svoje obveznosti, to je zagoto- 
viti sredstva v tisti višini ki je 
predvidena v sporazumu. Ena- 
ko velja tudi za ostale podpi- 
snice. Poleg tega je realno pri- 
čakovati določena dodatna 
sredstva z rebalansom od Kul- 
turne skupnosti Slovenije. Ta- 
ko ostaja ključno za ureditev 
materialnega položaja mladin- 
skega tiska v letošnjem letu 
vprašanje v zvezi z zagotavlja- 
njem predvidenih količin 
ustreznega papirja po v spora- 
zumu dogovorjenih cenah s 
strani Papirnice Vevče. Papir- 
nica Vevče je v zaostrenih po- 
gojih gospodarjenja ob večji 
izvozni usmerjenosti pri reše- 
vanju tega vprašanja dejansko 
v izredno težkem položaju. Za- 
radi bistveno povečanih izvoz- 
nih obvez, ki jih ima, je prva 
težava že v samem zagotavlja- 
nju potrebnih količin Cistrezne- 
ga papirja. Druga težava pa je 
v veliki razliki med tržnimi in v 
sporazumu dogovorjenimi ce- 
nami. Ti dve težavi sta tudi ra- 
zlog, da Papirnica Vevče sa- 
moupravnega sporazuma še hi 
podpisala. 

Ne glede na obstoječe ob- 
jektivne težave je Papirnica 
Vevče zagotovila, da bo tudi v 
naprej tako kot doslej dobavila 
vse potrebne količine ustrez- 
nega papirja, ter že s tem veli- 
ko prispevala k nemotenemu 
izhajanju mladinskega tiska. 
Ob upoštevanju objektivnih 

pogojev in možnosti bodo 
proučili vprašanje v' zvezi z 
možnim nivojem dogovorjenih 
cen ter ha tej podlagi na pri- 
stojnih samoupravnih organih 
ponovno razpravljali o podpi- 
su samoupravnega spora- 
zuma. 

Glede na to, da bo vprašanje 
razlik med tržnimi in družbeno 
dogovorjenimi cenamrza mla- 
dinski periodični tisk tudi v pri- 
hodnje eden od glavnih pro- 
blemov, je potrebno že v letoš- 
njem, letu pripraviti uštrezne 
rešitve. Predvsem ni mogoče 
pričakovati, da bi samo ena 
papirnica • nosila tako veliko 
breme, temveč je potrebno 
probleme v zvezi s papirjem in 
cenami papirja reševati v okvi- 
ru celotne slovenske papirne 
industrije. SOZD Slovenija pa- 
pir naj bi v okviru Gospodar- 
ske zbornice skupaj še z drugi- 
mi zainteresiranimi pripravil 
ustrezen sporazum, s katerim 
bi na podlagi ovrednotenja in 
upoštevanja prispevka mladih 
pri zbiranju odpadnih surovin 
izločili ustrezna sredstva, ki bi 
služila za pokrivanje omenje- 
nih razlik. Pobude za pripravo 
takšnega sporazuma so V teku. 

V okviru odbora podpisni- 
kov družbenega dogovora bi 
morali ponovno proučiti celot- 
no finančno konstrukcijo sa- 
moupravnega sporazuma zla- 
sti glede deleža SIS, izdajate- 
ljev in ustanoviteljev." Pobudo 
za to bo dal ^udi Izvršni svet 
preko svojega predstavnika v 
tem odboru. Ob tem kaže še 
poudariti, da bi morala glede 
na vlogo in pomen mladinske- 
ga tiska skrb za njegovo izha- 
janje poslati resnično neločlji- 
va in zlasti ena izmed prioritet- 
nih sestavin na posameznih 
področjih družbenih dejavno- 
sti oziroma .programov v 
ustreznih samoupravnih inte- 
resnih skupnosti. Zagotavlja- 
nje takšnega položaja mladin- 
skega periodičnega tiska je tu- 
di ena izmed tistih družbenih 
nalog pri uresničevanju katere 
bi morale skupščine interesnih 
skupnosti redno zagotoviti 
udeležbo družbenopolitičnih 
organizacij. 

Samoupravne interesne 
skupnosti bi morale tudi obli- 
kovati stalen skupen organ, ki 
bi urejal in usklajeval vsa vpra- 
šanja v zvezi z njihovimi ob- 
veznostmi do mladinskega ti- 
ska. Izvršni svet bo v okviru 
svojih pristojnosti in zmožno- 
sti še nap'rej prispeval k zago- 
tavljanju pogojev za nemoteno 
izdajanje mladinskega perio- 
dičnega tiska. 

14 poročevalec 



PERIODIČNI DELOVNI NAČRT 

Zbora združenega dela, Zbora občin in 

Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za 

IV. trimesečje 1982 

Periodični delovni načrt Zbora združenega dela, 
Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skup- 
ščine SR Slovenije za IV. trimesečje 1982 izhaja iz 
letnega programa dela zborov za leto 1982 in vse- 
buje naloge, ki so in ki bodo v tem obdobju predlo- 
žene skupščini v obravnavo. Seje zborov so termin- 
sko določene tako, da mogočajo pošiljanje gradiv v 
rokih, določenih s poslovnikom Skupščine SR Slo- 
venije, razen nekaterih gradiv v zvezi s planskimi 
dokumenti za prihodnje leto in zveznih aktov. Perio- 
dični delovni načrt upošteva ponovne predloge de- 
legatov po krajših dnevnih redih sej zborov, kolikor 
je mogoče pa tudi zahteve po zaokroženih temat- 
skih sklopih (planski akti, davčna zakonodaja, po- 

dročje usmerjenega izobraževanja). 
Terminska opredelitev posameznih sej zborov 

upošteva predlog delovnega programa Zbora repu- 
blik in pokrajin Skupščine SFRJ za obdobje sep- 
tember-december 1982. Kolikor bo ta program 
spremenjen, bo treba ustrezno prilagoditi tudi da- 
tume posameznih sej zborov Skupščine SR Slove- 
nije, na katerih bodo le-ti obravnavali akte iz pristoj- 
nosti Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Prav tako bo treba predloge dnevnih redov posa- 
meznih sej zborov dopolniti z obravnavo zveznih 
aktov, kolikor bodo predloženi Skupščini SR Slove- 
nije v soglasje. 

SEJE ZBOROV 14. OKTOBRA 

1982 

1. Poročilo o izvajanju stališč skupščine SR 
Slovenije o uresničevanju družbene 
preobrazbe pravosodja 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojno delovno teio: Komisija za pravosodje 
Koordinator: dr. Ciril Ribičič, predsednik Družbenopoli- 
tičnega zbora 

2. Informacija o uresničevanju zakona o 
pravni pomoči 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojno delovno telo: Komisija za pravosodje 
Koordinator: dr. Ciril Ribičič, predsednik Družbenopoli- 
tičnega zbora 

3. Predlog za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o družbenem 
pravobranilcu samoupravljanja z osnutkom 
zakona 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: odbori za družbenopolitični 
sistem, Komisija za družbeno nadzorstvo 
Koordinator: dr. Ciril Ribičič, predsednik DružbenopoS" 
tičnega zbora 

4. Predlog za izdajo zakona o spremembah In 
dopolnitvah zakona o javnem 
pravobranilstvu 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: odbori za družbenopolitični 
sistem, Komisija za pravosodje 

Koordinator: dr. Ciril Ribičič, predsednik Družbenopoli- 
tičnega zbora 

5. Pobuda skupščine mesta Maribor za 
spremembo 26. člena zakona o rednih 
sodiščih 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: odbori za družbenopolitični 
sistem in Komisija za pravosodje 
Koordinator: dr. Ciril Ribičič, predsednik Družbenopoli- 
tičnega zbora 

6. Informacija o uresničevanju zveznih 
intervencijskih zakonov o omejevanju 
nekaterih oblik porabe in o izpolnjevanju 
obveznosti SR Slovenije do zveznega 
proračuna 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
odbora za družbenoekonomske odnose, odbor zbora 
združenega dela za finance 
Koordinator: 
Mitja Horvat, predsednik Zbora občin 

7. Poročilo o izvajanju energetske bilance v I. 
polletju 1982 ° 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojni delovni telesi: 
odbora za družbenoekonomske odnose 
Koordinator: 
Martin Mlinar, predsednik Zbora združenega dela 

8. Predlog za izdajo zakona o sistemih zvez in 
PTT prometu 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojni delovni telesi: 
odbora za družbenoekonomske odnose 
Koordinator: 
Jože šušmelj, podpredsednik Skupščine SR Slovenije 

9. Predlog za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o samoprispevku 

k 



Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
odbori za družbenopolitični sistem 
Koordinator: 
Mitja Horvat, predsednik Zbora občin 

10. Pobuda javnega tožilstva SR Slovenije za 
spremembo zakona o varnosti cestnega 
prometa 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojni delovni telesi: 
odbora za družbenopolitični sistem 
Koordinator: 
Mitja Horvat, predsednik Zbora občin 

11. Predlog dogovora o usklajevanju temeljev 
sistema in politike obdavčevanja dobitkov 
od iger na srečo 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojni delovni telesi: 
odbora za finance 
Koordinator: 
Mitja Horvat, predsednik Zbora občin 

SEJE ZBOROV 26. OKTOBRA 

1982  

A) Republiški akti  

1. Poročila o uresničevanju zakona o 
usmerjenem izobraževanju 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije 
Pristojno delovno telo: 
skupina delegatov za spremljanje uresničevanja zakona 
o usmerjenem izobraževanju 
V obravnavi sodelujejo: 
RK SZDL Slovenije, Republiški svet Zveze sindikatov 
Slovenije RK ZSMS 
Koordinator: 
Silva Jereb, podpredsednica Skupščine SRS 

2. Predlog za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o usmerjenem 
izobraževanju s predlogom zakona 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije 
Pristojni delovni telesi: 
odbora za družbenopolitični sistem 
Koordinator: 
Silva Jereb, podpredsednica Skupščine SRS 

3. Osnutek zakona o družbenem sistemu 
informiranja 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
komisija Skupščine SRS za informiranje, odbori za druž- 
benopolitični sistem 
V obravnavi sodelujeta: 
Republiška konferenca SZDL Slovenije in Republiški 
svet Zveze sindikatov Slovenije 

Koordinator: 
Silva Jereb, podpredsednica Skupščine SRS 

4. Predlog dogovora o spremembah in 
dopolnitvah dogovora o temeljih 
družbenega piana SR Slovenije za obdobje 
1981-1985 
Predlagatelj: 
odbor podpisnikov dogovora 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
skupina delegatov za spremljanje planskih aktov in od- 
bori za družbenoekonomske odnose in razvoj 
V obravnavi sodelujejo: RK SZDL Slovenije, Republiški 
svet Zveze sindikatov Slovenije, Gospodarska zbornica 
Slovenije in ustrezne samoupravne interesne skupnosti 
s področja družbenih dejavnosti in materialne proizvod- 
nje 
Koordinator: Martin Mlinar, predsednik Zbora združene- 
ga dela 

5. Predlog zakona o spremembah zakona o 
proračunu SR Slovenije za leto 1982 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojni delovni telesi: odbora za finance 
Koordinator: Mitja Horvat, predsednik Zbora občin 

6. Predlog za izdajo zakona o varstvu 
kmetijskih zemljišč pred spremembo 
namembnosti z osnutkom zakona 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: odbor družbenopolitičnega 
zbora za družbenoekonomske odnose, odbor zbora ob- 
čin za družbenoekonomske odnose, odbor zbora občin 
za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in 
varstvo okolja, odbor zbora združenega dela za stano- 
vanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja, odbor 
zbora združenega dela za agrarno politiko 
Koordinator: Martin Mlinar, predsednik Zbora združene- 
ga dela 

7. Predlog za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu 
z osnutkom zakona 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije 
Pristojni delovni telesi: odbora za družbenoekonomske 
odnose 
V obravnavi sodelujejo: RK SZDL Slovenije, Republiški 
svet Zveze sindikatov Slovenije, Republiški odbor ZZB 
NOV Slovenije 
Koordinator: Silva Jereb, podpredsednica Skupščine 
SRS 

8. Osnutek zakona o spremembah in 
dopolnitvah obrtnega zakona s poročilom o 
njegovem uresničevanju 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: odbori za družbenoekonom- 
ske odnose 
V obravnavi sodelujeta: RK SZDL Slovenije in Republi- 
ški svet Zveze sindikatov Slovenije 
Koordinator: Mitja Horvat, predsednik Zbora občin 

9. Osnutek zakona o evidenci nastanitve 
občanov in o registru prebivalstva 
Pristojen: Zbor občin 



Pristojni delovni telesi: odbor zbora občin za družbeno- 
politični in komunalni sistem in odbor družbenopolitič- 
nega zbora za družbenopolitični sistem 
Koordinator: Mitja Horvat, predsednik Zbora občin 

10. Predlog zakona o ustanovitvi 
restavratorskega centra Slovenije 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojni delovni telesi: odbora za družbenopolitični si- 
stem 
Koordinator: Silva Jereb, podpredsednica Skupščine 
SRS 

11. Analiza o uresničevanju akcijskega 
programa boja proti alkoholizmu 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije 
Pristojno delovno telo: medzborovska skupina delega- 
tov za spremljanje uresničevanja akcijskega programa 
boja proti alkoholizmu 
V obravnavi sodelujejo: RK SZDL Slovenije, Republiški 
svet Zveze sindikatov Slovenije, RK ZSMS, Zdravstvena 
skupnost Slovenije, ustrezne strokovne in znanstvene 
institucije 
Koordinator: Silva Jereb, podpredsednica Skupščine 
SRS 

12. Obravnava nekaterih statutov 
visokošolskih organizacij združenega dela 

13. Obravnava samoupravnih sporazumov in 
statutov posebnih raziskovalnih skupnosti 

B) ZVEZNI AKTI   

1. Osnutek sprememb in dopolnitev 
družbenega plana Jugoslavije za obdobje 
1981-1985. leta 

2. Osnutek resolucije o politiki uresničevanja 
družbenega plana Jugoslavije za obdobje 
1981-1985. leta v letu 1983 s spremljajočimi 
dokumenti 

3. Dogovori o spremembah in dopolnitvah 
dogovorov o temeljih družbenega plana 
Jugoslavije za obdobje od 1981-1985. leta 

4. Zakoni, ki bodo predloženi v soglasje 
skupščini SR Slovenije 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: skupina delegatov za sprem- 
ljanje planskih aktov, odbori za družbenoekonomske 
odnose in razvoj oziroma odbori za finance 
Koordinator: Miran Potrč, vodja delegacije v Zboru re- 
publik in pokrajin Skupščine SFRJ (v sodelovanju z 
Martinom Mlinarjem, predsednikom Zbora združenega 
dela) 

Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: skupina delegatov za sprem- 
ljanje planskih aktov in odbori za družbenoekonomske 
odnose in razvoj 
V obravnavi sodelujejo: RK SZDL Slovenije, Republiški 
svet Zveze sindikatov Slovenije, Gospodarska zbornica 
Slovenije in ustrezne samoupravne interesne skupnosti 
s področja družbenih dejavnosti in materialne proizvod- 
nje 
Koordinator: Martin Mlinar, predsednik Zbora združene- 
ga dela 

2. Osnutek resolucije o politiki izvajanja 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1981-1985 v letu 1983 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: skupina delegatoma sprem- 
ljanje planskih aktov in odbori za družbenoekonomske 
odnose in razvoj 
V obravnavi sodelujejo: RK SZDL, Republiški svet Zveze 
sindikatov Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije in 
ustrezne samoupravne interesne skupnosti s področja 
družbenih dejavnosti in materialne proizvodnje 
Koordinator: Martin Mlinar, predsednik Zbora združene- 
ga dela 

3. PREDLOG IZHODIŠČ ZA PRIPRAVO 
PREDLOGA ZAKONA O PRORAČUNU SR 
SLOVENIJE ZA LET01983 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojni delovni telesi: odbora za finance 
Koordinator: Mitja Horvat, predsednik Zbora občin 

4. PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O 
SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 
O OBDAVČITVI TUJIH OSEB Z OSNUTKOM 
ZAKONA 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojni delovni telesi: odbora za finance 
Koordinator: Martin Mlinar, predsednik Zbora združene- 
ga dela 

B. ZVEZNI AKTI 

1. Predlog sprememb in dopolnitev 
družbenega plana Jugoslavije za obdobje 
od 1981-1985. leta 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: skupina delegatov za sprem- 
ljanje planskih aktov, odbori za družbenoekonomske 
odnose in razvoj 
Koordinator: Miran Potrč, vodja delegacije v Zboru re- 
publik in pokrajin Skupščine SFRJ (v sodelovanju z 
Martinom Mlinarjem, predsednikom Zbora združenega 
dela 

SEJE ZBOROV 17. NOVEMBRA 

1982  

A. REPUBLIŠKI AKTI  

1. PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV 
DRUŽBENEGA PLANA SR SLOVENIJE ZA 
OBDOBJE 1981-1985 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 

SEJE ZBOROV 15. DECEMBRA 

1982  

A) REPUBLIŠKI AKTI  

1. Predlog zakona o davkih občanov 
Pristojna: Zbor združnega dela 
Zbor občin 
Pristojni delovni telesi: odbora za finance 



V obravnavi sodelujeta: RK SZDL Slovenije in Repu- 
bliški svet Zveze sindikatov Slovenije 
Koordinator: Martin Mlinar, predsednik Zbora združe- 
nega dela 

2. Predlog za izdajo zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o davkih na promet 
nepremičnin z osnutkom 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojni delovni telesi: odbora za finance 
Koordinator: Martin Mlinar, predsednik Zbora združe- 
nega dela 

3. Osnutek zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o upravah za družbene 
prihodke 
Pristojni: 
Zbor »d- nega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: odbori za družbenopolitični 
sistem 
V obravnavi sodeluje: RK SZDL Slovenije 
Koordinator: dr. Ciril Ribičič, predsednik Družbenopo- 
litičnega zbora 

4. Predlog zakona o varstvu kmetijskih 
zemljišč pred spremembo namembnosti 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: odbor družbenopolitičnega 
zbora za družbenoekonomske odnose, odbor zbora 
občin za družbenoekonomske odnose, odbor zbora 
občin za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vpraša- 
nja in varstvo okolja, odbor zbora združenega dela za 
stanovanjsko komunalna vprašanja in varstvo okolja, 
odbor zbora združenega dela za agrarno politiko 
Koordinator: Martin Mlinar, predsednik Zbora združe- 
nega dela 

5. Osnutek zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o republiških 
blagovnih rezervah 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojni delovni telesi: odbora za družbenoekonom- 
ske odnose 
Koordinator: Martin Mlinar, predsednik Zbora združe- 
nega dela 

6. Predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o zdravstvenem 
varstvu 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije 
Pristojni delovni telesi: odbora za družbenoekonom- 
ske odnose 
V obravnavi sodelujejo: RK SZDL Slovenije, Republi- 
ški svet Zveze sindikatov Slovenije, Republiški odbor 
ZZB NOV Slovenije 
Koordinator: Silva Jereb, podpredsednica Skupščine 
SRS 

7. Poročilo o izvajanju zakona o ravnanju z 
odpadki 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojni delovni telesi: odbora za družbenoekonom- 
ske odnose 
V obravnavi sodeluje: Gospodarska zbornica Slovenije 
Koordinator: Mitja Horvat, predsednik Zbora občin 

«s m 

B. ZVEZNI AKTI 

1. Kriteriji in pokazatelji za določitev stopnje 
gospodarske razvitosti republik in 
avtonomnih pokrajin in razčlenitve sistema 
pospeševanja hitrejšega razvoja 
gospodarsko nezadostno razvitih republik 
in avtonomnih pokrajin 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojni delovni telesi: odbora za družbenoekonom- 
ske odnose 
Koordinator: Martin Mlinar, predsednik Zbora združe- 
nega dela 

SEJE ZBOROV 27. DECEMBRA 

1982 

1. Predlog resolucije o politiki izvajanja 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1981-1985 v letu 1983 s spremljajočimi akti 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: skupina delegatov za sprem- 
ljanje planskih aktov in odbori za družbenoekonomske 
odnose in razvoj 
V obravnavi sodelujejo: RK SZDL Slovenije, Republiški 
svet Zveze sindikatov Slovenije, Gospodarska zbornica 
Slovenije in ustrezne samoupravne interesne skupnosti 
s področja družbenih dejavnosti in materialne proizvod- 
nje 
Koordinator: Martin Mlinar, predsednik Zbora združene- 
ga dela 

2. Predlog zakona o proračunu SR Slovenije 
za leto 1983 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojni delovni telesi: odbora za finance 
Koordinator: Mitja Horvat, predsednik Zbora občin 

3. Predlog odloka o določitvi in razdelitvi deviz 
za družbenopolitične skupnosti v SR 
Sloveniji za leto 1983 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojni delovni telesi: odbora za finance 
Koordinator: Martin Mlinar, predsednik Zbora združene- 
ga dela 

4. Osnutki sprememb in dopolnitev 
poslovnikov zbora združenega dela, zbora 
občin In družbenopolitičnega zbora 
Pristojni: vsak zbor za svoj poslovnik 
Pristojna delovna telesa: komisije zborov za pripravo 
poslovnika zbora 
Koordinator: dr. Ciril Ribičič, predsednik Družbenopoli- 
tičnega zbora 

5. Osnutek programa dela zbora združenega 
dela, zbora občin in družbenopolitičnega 
zbora skupščine SRS za leto 1983 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Skupščine SIS s področja družbenih dejavnosti 
Pristojna delovna telesa: vsa delovna telesa zborov in 
skupščine 
Koordinator: Jože Šušmelj, podpredsednik Skupščine 
SRS 

* * 



SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

INFORMACIJA 

o izvajanju zveznih interventnih ukrepov* 

in izpolnjevanju obveznosti SR Slovenije 

do zveznega proračuna (ESA - 123) 

V gospodarskih gibanjih v prvih mesecih 1982. leta so se 
pokazala odstopanja na dveh ključnih področjih Izvajanja 
dogovorjene ekonomske politike v vsej Jugoslaviji. Devlzno- 
likvidnostne težave so se dodatno zaostrovale zaradi zaosta- 
janja konvertibilnega izvoza in deviznega priliva za predvide- 
vanji. Vse SR in SAP tudi niso dosledno zagotavljale deviznih 
sredstev za skupno dogovorjene devizne potrebe. Hkrati se je 
nadaljevalo zbiranje sredstev za vse oblike domače porabe 
iznad dogovorjenih okvirov zvezne resolucije In materialnih 
možnosti. 

Da bi zagotovili tekoče odplačevanje obveznosti do tujine In 
zmanjšali prekomerno domačo porabo, so bili sprejeti do- 
datni intervencijski ukrepi v zveznih organih. Večina ukrepov 
je bila sprejeta ob obravnavi poročila Zveznega izvršnega 
sveta o izvajanju plana, to je v letnih mesecih. Glede na tako 
kratek čas delovanja je težko oceniti celovite učinke njiho- 
vega izvajanja. 

I. Ekonomski odnosi s tujino 
Projekcija plačilne In devizne bilance Jugoslavija ter pla- 

čllnobllančnlh In devlzno-bllančnlh položajev republik In av- 
tonomnih pokrajin je bila za leto 1982 sprejeta kot začasni 
zakon, saj ni bilo mogoče drugače uskladiti posamičnih inte- 
resov z možnostmi deficita tekoče plačilne bilance Jugosla- 
vije kot celote. Za SR Slovenijo je bil določen suficit v teko- 
čem plačilno-bllančnem položaju v višini 397 milijonov dolar- 
jev (na konvertibilnem področju). V okviru Samoupravne Inte- 
resne skupnosti SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino 
so bili s tako določeno projekcijo v marcu 1982 usklajeni plani 
velike večine organizacij združenega dela. Niti plani OZD, niti 
projekcija plačilno-bllančnega položaja SR Slovenije niso v 
celoti izvajani. Skupščina Samoupravne interesne skupnosti 
SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino je konec septem- 
bra sprejela ukrepe za povečanje izvoza In uskladitev uvoza z 
izvoznimi dosežki glede na to, kako posamezna OZD Izpol- 
njuje svoj plan. S sprejetimi sklepi se zmanjšujejo možnosti 
uvoza za tiste OZD, ki ne Izpolnjujejo planskih obveznosti, v 
višini 11 milijard dinarjev. OZD, ki presegajo svoje planske 

*Zakon o začasni določitvi enotna projekcije plačilna bilanca Jugo- 
slavije za lato 1982 In anotna projekcl/e devizne bilanca v letu 1983, 

Zakon o začasnem zagotavljanju deviz za plačevanja uvoza nafta, 
naftnih derivatov In premoga za kokalranje i konvertibilnega po- 
dročja v letu 1982, 

Zakon o pogojih In načinu razpolaganja ter uporabe uatvarjenlh 
konvertibilnih deviz v plačilih do tujine ter o zadolževanju v tujini v 
letu 1982, 

Odlok o določitvi kriterijev za ukrepa, ki jih le pristojni organ 
republike In avtonomne pokrajine dolian spreleti zaradi zagotavlja- 
nja likvidnosti Jugoslavije v plačilih do tu/lne v letu 1982, 

Zakon o mejah, v katerih smejo družbenopolitična skupnosti dolo- 
čati prihodke Iz dohodka organizacij združenega dala In od prometa 
proizvodov In storitev v letu 1982, 

Zakon o začasni prepovedi razpolaganja z delom družbenih sred- 
stev samoupravnih Interesnih skupnosti za uporabo v letu 1982, 

Zakon o začaanl prepovedi uporaba družbenih aredstev za financi- 
ranje negospodarskih In neproizvodnih Investlcl/ v letu 1982, 

Zakon o začaanl prepovedi dajanja garancll na oanovl bodočega 
priliva In na oanovl planiranih kreditov Iz tujine, o prepovedi dajania 
kreditov za pokrivanje prekoračitev In o prepovedi uporabe virov 
sredstev za financiranje Investicij. 

obveznosti pa bodo Imele večje motnosti uvoza za 700 milijo- 
nov dinarjev. V pripravi so tudi ukrepi /a povečanje deviznega 
priliva in zmanjšanje deviznega odliva. 

V polletju 1982 so bile sprejete z zakonom spremembe In 
dopolnitve projekcije plačilno bilančnih položajev republik in 
pokrajin In to zaradi tega, ker je bila ugotovljena napaka v 
Izračunih SR Bosne In Hercegovine na področju izvoza stori- 
tev, S temi spremembami so se bistveno menjali materialni 
okviri za vse republike In avtonomni pokrajini Za SR Slove- 
nijo se je povečal predvideni suficit v tekočem plačilno-bi 
lančnem položaju na 560 milijonov dolarjev. Plani organizacij 
združenega dela v Samoupravni interesni skupnosti SR Slo- 
venije za ekonomske odnose s tujino s to novo projekcijo niso 
usklajeni. 

V SR Sloveniji smo soglašali s popravki za SR Bosno in 
Hercegovino, ne pa soglašali z drugimi spremembami projek- 
cije plačilne bilance Jugoslavije Z njimi so bile določene 
združenemu delu v SR Sloveniji Izredno zahtevne naloge, 
zlasti upoštevaje visoko rast izvoza na konvertibilno področje 
v preteklih letih In razmere v oskrbi na domačom trgu 

V Skupščini SFP.J je v obravnavi nov predlog Zveznega 
Izvršnega sveta za spremembo oz dopolnitev odloka o dolo- 
čanju enotne projekcije devizne bilance Jugoslavije za leto 
1982, 

Vse sprejete projekcije so po tečaju Zveznega izvršnega 
sveta dolar=27,3 din, njihovo Izvajanje pa ee spremlja po 
tečaju dOl«r®41,8 din, kar zaradi spremenjenih intevelutemih 
odnosov močno ovira spremljanje njihovega uresničevanja, 

V bistvu so na ta način obveznosti In odgovornosti, ki 
Izhajajo Iz projekcij za leto 1982, nezadostno definirane. 

2. Za leto 1982 je bil sprejet zakon o ugotavljanju er®d- 
stev u uvoz energetskih surovin, ki Je opredelil odvajanje 
10,52% deviznega priliva v Narodno banko Jugoslavije, Ker so 
bile obveznosti za odvajanje deviznih sredstev opredeljene na 
podlagi neustrezno ocenjenega dsvlznega priliva, j® bil sredi 
aprila odstotek odvajanja povečan na 17%. 

Združeno delo SR Slovenije je v obdobju od 1, 1, do 9, 9, 
1982 Izdvojilo na račun Narodne banke Jugoslavije za plačilo 
uvoza energetskih surovin 143,8 mio $, V tem obdobju tekoče 
Izdvaja 17% od ustvarjenega deviznega priliva In g tem porav- 
nava vse obveznosti, ki izhajajo Iz tega zakona, 

S tem zakonom se določa zbiranje sredstev za uvoz ener- 
getskih surovin pri Narodni banki Jugoslavije, Prekinjeni so v 
letu 1981 vzpostavljeni neposredni odnosi med rafinerijami 
oz, uvozniki ter porabniki v posameznih republikah in avtono- 
mnih pokrajinah, Z uveljavljenim zakonom niti potrošniki niti 

•Od tečetke lata do 18. 9. le idruteno delo v S« Sloveniji Izvozilo t. luga na 
konvertibilno podroć/e v vrednotil 9TB mllllonov dolsrlev otlrome 78,»% kvota, 
predvidenega Me to obdobje po projekciji ptaillnchllanim^« polrjit.je republike, 
Uvot i konvertibilnega področje v lem obdobju le mešal 1'Mi) mllllonov Dolarjev 
(11,1% prolekclle), teko de le v blagovni menjavi « konvortlbllnlm pnćraćjam 
ustvarjen primanjkljaj v vlUnl 233 milijonov dolarjev (37% vetji od projakelja). 
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rafinerije ne nosijo svojega dela odgovornosti za zbiranje 
deviznih sredstev za plačilo uvoza energetskih surovin in za 
nemoteno oskrbo ter za varčevanje z energijo, temveč je ta 
odgovornost prvenstveno na zveznih organih in Narodni 
banki Jugoslavije. 

Zatp je bil dan predlog, da se takšen način zbiranja sredstev 
za uvoz energetskih surovin spremeni ter uveljavi neposredna 
odgovornost združenega dela v republikah in avtonomnih 
pokrajinah za združevanje deviz za plačilo uvoza onergetskih 
surovin ter za oskrbljenost tudi na tem področju, hkrati pa 
uveljavlja potrebna solidarnost med republikami in avtono- 
mnima pokrajinama. 

3. Zakon o pogojih in načinu razpolaganja ter uporabe 
ustvarjenih konvertibilnih deviz v plačilih do tujine ter o 
zadolževanju v tujini v letu 1982 je uvedel na področju deviz- 
nega poslovanja nekatere začasne rešitve in sicer predvsem: 

- obveznost prioritetnega odplačevanja anuitet iz lastnega 
deviznega priliva (šele eventualni preostanek deviz je na raz- 
polago za uvoz repromateriala ter za druge potrebe), 

- vezava izplačil izvoznih stimulacij na vnos deviz v Jugo- 
slavijo v roku 60 dni od dneva, ko je bilo blago izvoženo 
oziroma opravljena storitev, 

- konvertibilne devize, odkupljeni tuji denar, čeke, kreditna 
pisma-, ki jih pooblaščene banke odkupujejo od tujih in doma- 
čih osab (menjalnice) so le-te dolžne prenašati na račun v 
Narodni banki Jugoslavije, 

- najemanje kreditov v tujini je vezano na soglasja Narodne 
banke Jugoslavije oziroma Zveznega izvršnega sveta. • 

V Sloveniji izvajajo ta zakonska določila. 
V izvajanju zakona se pojavljajo težave predvsem pri skle- 

panju samoupravnih sporazumov o združevanju deviz ozi- 
roma pri sklepanju samoupravnih sporazumov po 68. členu 
zakona o deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino. V 
9. členu tega zakona je določeno, da se š samoupravnim 
sporazumom o združevanju ali s katerimkoli drugim aktom ne 
sme dogovoriti izplačilo dinarske protivrednosti združenih 
deviz in ne na podlagi tako združenih deviz odobravati kredi- 
tov. Namen te določbe ni bil omejevati samoupravnega spora- 
zumevanja o združevanju deviz, temveč le preprečevati kupo- 
prodajo deviz z odstopanjem od uradnega tečaja. 

Zveznemu izvršnemu svetu je bil dan predlog, da da jasno 
navodilo, da se določila 9. člena zakona ne nanašajo na že 
sklenjene samoupravne sporazume po 68. členu ter da se z 
določili 9. člena omejuje preprodaja deviz oziroma t. i. »šti- 
cunga«, ne pa tudi samoupravno sporazumevanje med orga- 
nizacijami združenega dela. 

Začasno rešitve, ki so s tem zakonom sprejete za 1982. leto, 
ne vplivajo spodbudno na izvozno in sploh gospodarsko 
aktivnost. 

4. S posebnim dogovorom ter odlokom je bilo opredeljeno 
vzajemno odplačevanje kreditov v tujini z odvajanjem 15,9% 
od deviznega priliva v Narodni banki Jugoslavije 

SR Slovenija dosledno izvaja obveznosti iz dogovora in 
odloka. Do 9. 9. je bilo v Narodno banko Jugoslavije odvede- 
nih 51,3 mio $. 

Sedanji način zagotavljanja sredstev za odplačilo anuitet ni 
učinkovit, saj ne vzpostavlja odgovornosti in soodvisnosti 
med subjekti, ki vzajemno združujejo sredstva in subjekti, ki 
so končni koristniki v preteklosti najetih kreditov v tujini. 
Sredstva se namreč zbirajo v Narodni banki Jugoslavije, 
hkrati pa niso znani subjekti, za katere se bodo konkretne 
obveznosti iz vzajemnih sredstev koristile. 

Glede na zaostreno likvidnostno situacijo in stopnjo zadol- 
ženosti je nedvomno nujno vgraditi sistem vzajemnosti v 
odplačevanje tujih kreditov, vendar z vzpostavljanjem nepo- 
srednih dohodkovnih odnosov v okviru reprodukcijskih verig. 
Vzajemno odplačevanje bi moralo prerasti v sistem združeva- 
nja dela in sredstev organizacij združenega dela. 

Zato bi bilo potrebno v prihodnjem letu ta mehanizem 
bistveno spremeniti, ukiniti združevanje 15,9% deviznega pri- 
liva, uveljaviti odgovornost najemnikov kreditov za njihovo 
vračilo ter vzajemnost vzpostavljati na neposrednih dohod- 
kovnih odnosih med organizacijami združenega dela, ki so 
medsebojno proizvodno in poslovno neposredno povezane. 
Le izjemoma bi začasno uveljavljali tudi druge načine vzaje- 
mnosti, vendar z jasno definiranimi subjekti ter odgovor- 
nostmi za vračilo vzajemnostno zbranih sredstev. 

II. Omejevanje porabe 
1. Zakon o mejah, v katerih smejo družbenopolitične 

skupnosti določati prihodke iz dohodka organizacij združe- 
nega dela in od prometa proizvodov in storitev v letu 1982 
ureja oblikovanje sredstev splošne porabe v republikah, avto- 
nomnih pokrajinah ter občinah. Že lani sprejet zakon o načinu 
razpolaganja s presežki prihodkov samoupravnih interesnih 
skupnosti v letu 1982 omejuje proračunsko porabo v resolu- 
cijske okvire. V juliju letos sprejeti zakon je dodatno omejil 
splošno porabo. 

Zaradi nizke rasti splošne porabe v slovenskih občinah ter v 
republiki Sloveniji v letu 1981 in 1982, obravnavani zakon ni 
bistveno vplival na oblikovanje sredstev splošne porabe razen 
pri nekaterih občinah. 

V SR Sloveniji je bilo skladno s 1. členom citiranega zakona 
dne 31. avgusta blokiranih 25 občinskih proračunov (42%) in 
sicer v skupni višini 49.998 tisoč din. 

Kljub temu, da višina blokiranih sredstev ni velika, nastajajo 
težave, ker so sredstva blokirana prav v tistih občinah, ki so že 
doslej najbolj restriktivno trošila proračunska sredstva. To so 
občine, ki so jim za financiranje splošnih potreb zagotovljena 
dodatna sredstva iz republiškega proračuna za izvajanje z 
ustavo in zakoni opredeljenih nalog splošne porabe (sodstvo, 
pravice borcev, ljudska obramba, družbenopolitične organi- 
zacije in občisnka uprava). 

Od 12 občin, ki prejemajo dopolnilna sredstva, ima 8 občin 
blokirana oziroma izločena sredstva. 

Navajamo občine, ki imajo blokirana sredstva in % blokiranih 
sredstev od skupaj predvidenih proračunskih prihodkov v letu 
1982 ter sredstev, ki bodo predvidoma blokirana do konca 
leta 1982: 
občina % trenutno blok. 

sredstev na 
prihodke 

ocenjene za I. 
1982 

predvidena % 
blok. sred. do 
konca I. 1982 

glede na oceno 
prihod. 

1. Celje 
2. Cerknica 
3. Črnomelj 
4. Domžale 
5. Dravograd 
6. Hrastnik 
7. Idrija 
8. Izola 
9. Koper 

10. Krško 
11. Laško 
12. Lenart 
13. Ljutomer 
14. Ljubljana-Bežigrad 
15. Metlika 
16. Mozirje 
17. Novo mesto 
18. Piran 
19. Ravne na Koroškem 
20. Šentjur pri Celju 
21. Šmarje pri Jelšah 
22. Slovenske Konjice 
23. Tolmin 
24. Velenje 
25. Žalec 

0,9 
2,9 
0,7 
1,4 
3,2 
0,7 
0,3 
0,7 
1,8 
2,8 
0,8 
2.4 
1.6 
0,6 
1,0 
1.8 
0,6 
0,6 
0,8 
1.9 
1.5 
5.7 
0,8 
3,4 
3.8 

4.7 
2.4 
1.8 
4,0 
7,6 
4.5 
5,8 
3.5 
3,8 
4,8 
5,0 

13,6 
2.4 
1.6 
9,2 

1,8 

4.7 
6.5 
9,0 
1,7 

Poleg občin, ki v letu 1982 prejemajo dopolnilna sredstva iz 
republiškega proračuna, imajo težave tudi občine, ki so preje- 
male dopolnilna sredstva iz republiškega proračuna do konca 
leta 1981. Teh občin je 10, od teh je 5 občin intervencijski 
zakon močno prizadel. 

Izvajanje tega intervencijskega zakona bo onemogočalo 
tekoče pokrivanje sprejetih obveznosti, zato bi ne kazalo v 
prihodnjem letu nadaljevati s tovrstnimi omejitvami. Zvezna 
resolucija bi morala opredeliti globalni okvir rasti vseh oblik 
tekoče porabe (osebne, skupne, splošne in investicijske). 
Republike in pokrajini pa bi morale s svojimi ukrepi zagotoviti 
usklajeno rast porabe glede na dogovorjeno politiko krepitve 
materialne osnove dela in usklajevanja porabe z razpoložlji- 
vimi sredstvi. 
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2. Zakon o začasni prepovedi razpolaganja z delom druž- 
benih sredstev samoupravnih interesnih skupnosti za po- 
rabo v letu 1982 začasno omejuje razpolaganje z delom 
združenih sredstev iz dohodka in osebnih dohodkov v samou- 
pravnih interesnih skupnostih z namenom, da bi se njihova 
poraba uskladila z usmeritvijo resolucije za leto 1982. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je že pred sprejetjem 
tega zakona spodbudil aktivnosti v vseh SIS, da po samou- 
pravni poti zagotovijo izvajanje resolucije za leto 1982. Tako, 
da s 1. julijem uskladijo prispevne stopnje in s tem priliv 
sredstev z dogovorjenimi programi ter presežke vrnejo orga- 
nizacijam združenega dela. 

Zaradi tega je bil Izvršni svet ob sprejemanju zakona mne- 
nja, da naj interventni zakon velja le v tistih republikah in 
avtonomnih pokrajinah, ki po samoupravni poti ne bodo us- 
kladile skupne porabe. Pripombe SR Slovenije v zakonu niso 
bile upoštevane. 

Služba družbenega knjigovodstva dosledno izvaja sprejeti 
zakon, s tem da mesečno izloča 15% priliva sredstev na 
računih samoupravnih interesnih skupnosti. Do 31. 8. 1982 je 
tako izločila 1.111 mio din od tega 973 mio din prihodkov 
samoupravnih interesnih skupnosti s področja družbenih de- 
javnosti in 138 mio din prihodkov samoupravnih interesnih 
skupnosti s področja materialne proizvodnje. 

Ob sprejemanju zakona je Izvršni svet ocenjeval, da bo 
izločanje 15% priliva povzročalo večje težave pri zagotavlja- 
nju sredstev posameznim izvajalcem programov, ker skladno 
z zakonom Služba družbenega knjigovodstva blokira sredstva 
tudi v primerih, ko se v samoupravnih interesnih skupnosfih 
ne oblikujejo presežki. Analiza kaže, da to povzroča težave 
zlasti Skupnosti invalidskega zavarovanja (izplačevanja po- 
kojnin), saj je z zakonom poseženo v prilive invalidsko-pokoj- 
ninskih skupnosti, hkrati pa jim zvezni organi ne poravnavajo 
tekočih obveznosti za invalidsko-borčevsko zaščito. V tem 
času je dolg republiki Sloveniji 1.460 mio din, višina mesečno 
blokiranih sredstev pa znaša približno 300 mio din. Pokojnin- 
ska skupnost se mora za manjkajoča sredstva zadolževati, na 
posebnem računu pa so izločena sredstva, ki jih ne morejo 
neposredno uporabljati niti gospodarski niti drugi subjekti. 
Prav tako zaradi izločanja sredstev tudi samoupravne intere- 
sne skupnosti, ki so dolžne organizacijam združenega dela 
povrniti nadomestila (porodniški dopusti, otroški dodatki in 
boleznine) to opravljajo z zamudo. 

Zaradi različne dinamike priliva in porabe v samoupravnih 
interesnih skupnostih po mesecih ocenjujemo, da se bo dal 
problemov v zvezi z izvajanjem tega zakona zaostril šele ob 
koncu leta. Zato bo potrebno še v zadnjih dveh mesecih 
uskladiti prispevne stopnje zlasti v tistih samoupravnih intere- 
snih skupnostih, ki tega niso v zadostni meri storile ob pol- 
letju ali ki imajo zaradi večje rasti gibanja dohodka neusklajen 
priliv sredstev, kar se bo dokončno izkazalo ob ugotavljanju 
presežkov za vse leto. 

Samoupravne interesne skupnosti materialne proizvodnje 
zaenkrat ne opozarjajo na probleme, ki bi izhajali iz tega 
zakona. 

Posebej je potrebno izpostaviti izvajanje zakona o zagotav- 
ljanju in usmerjanju sredstev za usposabljanje zemljišč za 
družbeno organizirano kmetijsko proizvodnjo v obdobju 
1982-1985. Sredstva na osnovi tega zakona se združujejo iz 
osebnih dohodkov in zbirajo pri Zvezi vodnih skupnosti, ki jo 
ta zvezni zakon prav tako prizadene. 

V prihodnjem letu ne -bi kazalo sprejemati podobnih ukre- 
pov za omejevanje porabe. Izhajati bi morali iz obveznosti 
republik in pokrajin, da zagotovijo dogovorjena globalna deli- 
tvena razmerja. Poračun presežkov bi urejali sporazumi posa- 
meznih samoupravnih interesnih skupnosti, hkrati pa bi bilo 
potrebno pri oblikovanju stopenj v samoupravnih interesnih 
skupnostih uveljaviti načelo, da je družbeno smotrneje uvelja- 
viti na začetku leta nižje stopnje in jih prilagoditi v teku leta ter 
tako preprečiti oblikovanje presežkov. Sredstva bi na ta način 
ostajala gospodarstvu, namesto da v težki likvidnostni situa- 
ciji ležijo blokirana na posebnih računih. 

3. Zakon o začasni prepovedi uporabe družbenih sredstev 
za financiranje negospodarskih in neproizvodnih investicij v 
letu 1982 podaljšuje omejitve iz 1980. in 1981. leta. Ta ureditev 
nima več začasnega značaja, temveč je postala trajnejši 
ukrep, ki prepoveduje določeno vrsto investicijske aktivnosti, 
hkrati pa se širi število izjem pri teh omejitvah. 

Pritiski oziroma želje investitorjev za gradnjo negospodar- 
skih objektov so še vedno močni, kljub bistveno manjšim 
materialnim možnostim. Veljavni zakon zaradi množice izjem 
ne zagotavlja njihovega potrebnega zmanjšanja. Zato kaže 
zakon uveljaviti tudi za prihodnje leto, vendar je pri tem 
potrebno skrčiti število izjem in hkrati onemogočiti vsako 
deficitarno financiranje neproizvodnih oziroma negospodar- 
skih investicij. 

4. Usklajevanje osebnih dohodkov z resolucijskimi usmeri- 
tvami poteka različno po posameznih socialističnih republi- 
kah in SAP. V SR Sloveniji vztrajamo, da se ta poraba uskladi 
v resolucijske okvire z doslednim izvajanjem samoupravno 
sprejetih usmeritov. V občinah poteka intenzivna aktivnost za 
usklajevanje sredstev za osebne dohodka z določili dogovora 
o uresničevanju družbene usmeritve razporejanja dohodka v 
letu 1982. Kažejo se prvi rezultati teh aktivnosti. Večina orga- 
nizacij združenega dela je poračunala preveč razporejena 
sredstva za osebne dohodke za 1981. leto. Na osnovi polletnih 
obračunov poteka letos že medletno usklajevanje, kar kažejo 
tudi podatki o mesecih. 

5. Zakon o začasni prepovedi dajanja garancij o bodočih 
prilivih in planiranih kreditih za financiranje investicij, daja- 
nja kreditov in garancij za kritje prekoračitev pri financiranju 
investicij in uporabe kratkoročnih virov sredstev za financi- 
ranje investicij postavlja bankam naslednje omejitve: pri da- 
janju garancij na predvidene prilive; pri dajanju kreditov in 
garancij za kritje prekoračitev pri financiranju investicij; pri 
dajanju kreditov in garancij za investicije iz povečanja kratko- 
ročnih virov sredstev. 

Garancije na bodoči priliv oziroma kreditne pogodbe se po 
zakonu o graditvi objektov (uradni list SRS, št. 42/73, 8/75 in 
39/82) uporabljajo kot možni dokazi, da so sredstva za finan- 
ciranje investicij zagotovljena. Z uveljavitvijo intervencijskega 
zakona so bile možnosti za pridobitev teh dokazov omejene le 
na sredstva, ki so v času izdajanja takega dokaza realno 
razpoložljiva oziroma na sredstva, ki jih je že mogoče izločiti 
na posebne račune. Omejitev je prizadela predvsem tiste 
investitorje, ki so se pripravljali na večje naložbe, za katere so 
praviloma potrebna tudi sredstva iz predvidene akumulacije v 
prihodnjih letih. Prav tako utegne omejitev (pri nespremenje- 
nih republiških predpisih) na dolgi rok motiti tudi vlaganja iz 
sredstev, združenih na podlagi samoupravnih sporazumov o 
temeljih planov samoupravnih interesnih skupnosti mate- 
rialne proizvodnje, saj banke tudi v tem primeru ne morejo 
izdajati garancij na sredstva, kj se bodo po teh sporazumih 
šele zbrala. 

Za ocenitev delovanja zakonaa, ki ga v SR Sloveniji izvajajo, 
bo potrebno nekoliko daljše obdobje (zakon se doslej upo- 
rablja le dva meseca). Dolgoročno takšen način omejevanja ni 
sprejemljiv, saj je pri vseh vefjih investicijah treba računati 
tudi na sredstva iz bodoče akumulacije, tako kot to tudi 
predvideva sedaj veljavni republiški predpis. Bolj pa bi morali 
zaostriti kriterije, po katerih v bankah odobravajo kredite in 
garancije za investicije. 

III. Izpolnjevanje obveznosti SR Slovenije do 
zveznega proračuna za leto 1982 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je že v mesecu aprilu 
1982 obvestil Skupščino SR Slovenije o težavah pri zagotav- 
ljanju sredstev za prispevek SR Slovenije zveznemu prora- 
čunu za leto 1982. 

Do leta 1980 je bilo z zakoni o izvrševanju proračuna fede- 
racije za posamezno leto določeno, da se proračun federacije 
izvaja od 1. januarja tekočega leta do 31. januarja naslednjega 
leta. Zato je bilo v preteklih letih republikam in AP omogo- 
čeno, dašev januarju naslednjega leta vplačujejo svoje ob- 
veznosti v proračun federacije za prejšnje leto. V letu 1981 je 
bilo z zakonom o izvrševanju proračuna federacije za leto 
1981 (Uradni list SFRJ, št. 74/80) uvedeno koledarsko leto, kar 
pomeni, da se je proračun federacije izvajal le do 31. decem- 
bra 1981. 

Planirani prihodek iz priliva temeljnega davka od prometa 
proizvodov v letu 1981 v višini 10.300 mio din je bil do konca 
januarja 1982 izpolnjen le v višini 9.666 mio din in zato SR 
Slovenija ni mogla v z zakonom predvidenem roku poravnati 
obveznosti do federacije za leto 1981. Obveznost, ki bi morala 
biti pokrita do konca decembra 1981, je SR Slovenija pokrila 
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šele 22. januarja 1982 in sicer tako, da je poleg priliva temelj- 
nega davka iz leta 1981 in januarja 1982 koristila še kreditna 
sredstva v višini 910,0 mio din, ki jih je potrebno vrniti tekom 
leta 1982. 

Položaj, ki je bil ob porastu obveznosti za zvezni proračun, 
zmanjšanem dotoku prometnega davka in skrajšanju roka 
vplačil federaciji s 13 na 12 mesecev že tako težak, se je še 
zaostril, ko je Zvezni izvršni svet ob določanju najvišje ravni 
cen derivatov v februarju 1982 znižal višino davčnih stopenj, 
tako da je zadržal temeljni prometni davek v absolutnem 
znesku nespremenjen. Enako rešitev je predvidel tudi pri 
maloprodajnih cenah cigaret. 

Glede na to, da je bil obseg predvidenih prihodkov iz 
temeljnega prometnega davka v proračunu federacije za leto 
1982 usklajen na podlagi nespremenjenih davčnih stopenj, je 
Zvezni izvršni svet na seji 19. 2. 1982 ob uveljavitvi odloka o 
načinu oblikovanja in določitve najvišje ravni cen za nafto in 
naftne derivate na zahtevo Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije sklenil, da bo v enem mesecu proučil prihodke 
proračuna federacije in proračunov republik in avtonomnih 
pokrajin ter pripravil ukrepe za zagotovitev virov financiranja 
ali ukrepe za zmanjšanje splošne porabe. Pri tem naj bi 
posebej upošteval specifičen položaj posameznih republik in 
avtonomnih pokrajin. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je zato koncem julija 
1982 poslal Zveznemu izvršnemu svsetu predlog za odložitev 
plačila obvoznosti SR Slovenije do zveznega proračuna za 
leto 1982, s katerim predlaga, da ostanek obveznosti SR 
Slovenija poravna v 3 letnih obrokih. 

Zvezni izvršni svet še ni sprejel dokončne odločitve o tem, 
kako premostiti nastalo težavo. Po dosedanjih ocenah viri za 
pokrivanje prispevka za zvezni proračun zaradi nižjega priliva 
sredstev iz temeljnega prometnega davka od planiranega in 
zaradi poravnave obveznosti za leto 1981 ne bodo zadosto- 
vali. V času do 15. 9. 1983 je bilo pokritih 52,3% letne obvez- 
nosti. V republiškem proračunu pa bo po teh ocenah primanj- 
kovalo približno 2.300 mio din za plačilo obveznosti za zvezni 
proračunu. 

Zaradi slabega dotoka temeljnega prometnega davka, 
davka iz dohodka TOZD ter posebnega republiškega davka od 
prometa proizvodov je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije že 
pripravil predlog dodatnih davčnih zajemanj. Vendar jih ni 
mogel uresničiti zaradi zakona o mejah, v katerih družbeno- 
politične skupnosti določijo prihodke iz dohodka organizacij 
združenega dela in od prometa proizvodov in storitev v letu 
1982, ki je omejil možnosti dodatnega zajemanja sredstev iz 
dohodka TOZD in prometnih davkov. 

POROČILO 

o odkupu pšenice in program jesenske 

setve 1982 

I. UVOD 
Ob upoštevanju zastavljenih ciljev iz Dogovora o temeljih 

družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-85 se na 
področju agroživilstva tudi v ekonomskem letu 1982-83 daje 
poudarek večanju tržne poljedelske proizvodnje in sicer kruš- 
nih žit, sladkorne pese, koruze, krompirja, vrtnin in pridelova- 
nju krme. 

Na podlagi ocen uresničevanja planskih ciljev prve polovice 
tekočega srednjeročnega obdobja, je Republiški komite za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z Gospo- 
darsko zbornico Slovenije, Zadružno zvezo Slovenije in 
ustreznimi poslovnimi skupnostmi, pripravil setveni program 
jesenske in spomladanske setve za leto 1982-83, kot usmeri- 
tev za izdelavo občinskih setvenih programov. 

Setveni program za leto 1982-83 vključuje celotni setveni 
kolobar, pri čemer je v jesenskem delu dan povdarek setvi 
pšenice in pripravam na setev sladkorne pese. 

II. OCENA PROIZVODNJE IN ODKUPA 
PŠENICE LETINE 1982 

1. Ocena proizvodnje 
V SR Sloveniji smo v letu 1981 posejali 50.236 ha njivskih 

površin in po ocenah pridelali 166.637 ton ob povprečnem 
pridelku 33,2 dt/ha. 

Rezultati so zadovoljivi ob upoštevanju neugodnih vremen- 
skih razmer v zimskem času (kratkotrajna snežna odeja in 
velika temperaturna nihanja). Tik pred žetvijo pa sta nekatera 
žitorodna področja prizadela toča in dež, kar je vplivalo na 
zmanjšanje pridelka. Povečan obseg skupne proizvodnje in 
povečan hektarski pridelek v primerjavi z lanskim letom je 
brez dvoma tudi odraz povečane menjave semena, saj je bilo 
zamenjano 5.250 ton novega semena, nadalje uspešne širitve 
nove tehnologije v družbenem sektorju in družbeno organizi- 
rani proizvodnji pri zasebnem sektorju in ne nazadnje tudi 
ugodnih vremenskih razmer. 

2. Ocena odkupa 
Po podatkih žitno-predelovalnih OZD so bile do 18/8-1982 v 

SR Sloveniji odkupljene naslednje količine pšenice: 
Obvezarealizacija % 
po sam. t 
spo raz. 

t 
družbeni sektor 22.153 24.450 110,4 
zasebni sektor 24.388 19.484 79,9 
SKUPNO: 46.541 43.934 94,4 
(pregled odkupa po OZD je v tabeli 1 a) 

V letu 1981 so žitno-predelovalne OZD odkupile skupno 
14.296 ton pšenice, od tega od družbenega sektorja 8.471 ton 
in od zasebnega sektorja 5.825 ton. 

Obseg odkupa pšenice v letu 1982 je odraz organizirane 
akcije, ki je pričela že ob jesenski setvi 1981. Realizacija 
letošnjega odkupa pšenice kaže tako v družbenem kot tudi v 
zasebnem sektorju na resen pristop k izpolnjevanju samou- 
pravno sprejetih obveznosti v proizvodnji in odkupu pšenice 

Zadružne organizacije so s kmeti proizvajalci sklenile preko 
13.000 pogodb (zaradi razdrobljenosti površin in pridelovanja 
pšenice tudi na površinah, manjših od 1 ha). 

Svoje obveznosti iz samoupravnega sporazuma so izpolnili 
tudi ostali udeleženci, tako stroka s svojim strokovnjm delom, 
kakor tudi proizvajalci reprodukcijskega materiala. Žitno-pre- 
delovalne organizacije so zagotovile nemoten odkup in za- 
dostne količine koruze za zamenjavo, kot enega od ključnih 
ekonomskih pogojev stimulacije tržnega pridelovanja pše- 
nice. Do 18/8-1982 je bilo zamenjano 14.175 ton koruze. 

3. Ugotovitve iz ocene pridelovanja in odkupa 
pšenice 

- družbeni sektor je z ozirom na obveze dosegel obseg 
setve in presegel obveze po sporazumu v pridelovanju pše- 
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nice. V povprečju so doseženi pridelki okrog 43 dt/ha; 
- družbeno organizirana kooperacijska proizvodnja se po 

proizvodnih dosežkih približuje družbenemu sektorju; 
- strokovna služba kmetijskih zavodov in pospeševalna 

služba v zadružnih organizacijah je opravila zadovoljivo svoj 
del naloge, saj je bil dosežen bistven premik v hektarskih 
pridelkih ob uspešnem uveljavljanju tehnologije; 

- dosežena je oživitev proizvodnje pšenice na nekaterih 
območjih predvsem Dolenjske, Primorske, Koroške in Gorenj- 
ske, ki v zadnjih letih niso posvečale pozornosti proizvodnji 
pšenice; 

- ob povečanju skupne proizvodnje pšenice zaradi pove- 
čanih površin in intenzifikacije je polog dosežene tržne proiz- 
vodnje povečan tudi obseg samooskrbe pri kmetih; 

- rezultati odkupa dokazujejo, da je zagotovljena le tista 
tržna proizvodnja za katero so se organizatorji proizvodnje in 
pridelovalci pogodbeno dogovorili že ob setvi. To dokazuje 
tudi primer kmetijske zadruge Lendava, Ruj in Lovrenc na 
Dravskem polju, ki niso izpolnile planskih obvez, ker so pre- 
več računale na nepogodbeni prosti odkup. Ostale zadružne 
organizacije, ki so svoje samoupravne in pogodbeno sprejete 
obveze uredile s pogodbami do kmetov, so izpolnile in celo 
presegle planske obveze (glej tabelo o realizaciji odkupa v 
prilogi). Pri tem kaže ugotoviti, da je uspeh pri realizaciji 
plana proizvodnje in odkupa pšenice pogojen s siceršnjo 
razvitostjo samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v 
organizacijah združenih kmetov; 

- v primerjavi s preteklimi leti je bila prisotna večja mobil- 
nost v odkupu. Odkup je bil spremljan tudi s strani IS občin, ki 
so s svojo aktivnostjo in ukrepi doprinesli pomemben delež k 
nemotenem poteku žetve in odkupa. V času žetve sta si z 
mehanizacijo medsebojno pomagala družbeni in zasebni sek- 
tor, prav tako so bili opravljeni premiki iz ene občine v drugo 
glede na potrebe in časovni zamik žetve, kar je ofriogočilo,"da 
je bila žetev nemoteno in pravočasno opravljena; 

- pravočasna zagotovitev deviz za uvoz komponent za pro- 
izvodnjo mineralnih gnojil in zaščitnih sredstev je prispevala k 
povečani in količinsko zadostni oskrbi, kar je omogočilo tudi 
izvajanja ukrepov v okviru predpisane tehnologije pridelova- 
nja; 

- realizacija nalog pri proizvodnji in odkupu pšenice je v 
marsikateri občini oz. kmetijski organizaciji bila premalo pod- 
prta s strokovnim delom (zaradi premajhnega števila strokov- 
nih delavcev), zato kaže v letošnjem letu posvetiti posebno 
pozornost hitrejši krepitvi pospeševalne službe v kmetijskih 
organizacijah za poljedelsko proizvodnjo. 

III. PROGRAM SETVE PŠENICE IN 
SLADKORNE PESE V LETU 1982-83 

Intenzifikacija kmetijske proizvodnje je ena izmed temeljnih 
nalog v srednjeročnem razvoju kmetijstva v SR Sloveniji. Iz 
tega sledi trajna usmeritev slovenskega kmetijstva v poveča- 
nje tržnosti poljedelske proizvodnje, predvsem pri pšenici, 
sladkorni pesi, v krompirju in vrtninah in intenzifikacijo pri 
pridelovanju koruze za zrnje, silažne koruze in ostalih krmnih 
rastlin ter rabe travinja. Skladno s temi usmeritvami je pro- 
gram setve za proizvodnjo leta 1982/83 za najpomembnejše 
kulture naslednji: 
Vrsta kulture Skupno Družb. Zasebni 

ha sektor sektor 
ha ha 

Pšenica 54.965 7.965 47.000 
Koruza 67.000 6.500 60.500 
Sladkorna pesa 6.460 3.440 3.020 
Krompir 30.000 150 29.850 

Poleg teh najpomembnejših kultur se planira setev 6.500 ha 
rži, 6.500 ha ječmena, 1.200 ha oljnic, 2.000 ha jarega ječmena 
5.000 ha ovsa, 23.000 ha silažne koruze 46.000 ha krmnih 
rastlin, 12.000 ha vrtnin in 5.000 ha ostalih poljščin (tabela 1). 

1. Pšenica 
V skladu s temi usmeritvami je program setve pšenice za 

proizvodno leto 1982/83 naslednji: 

skupno družbeni zasebni 
ha sektor sektor 

ha ha 
pšenica  54,985 7.985 47,000 

Ta plan setve pomeni v primerjavi s planom setve v letu 
1981 povečanje za 1.985 ha In to v celoti na račun povečanja 
obsega setve pšenice v družbenem sektorju, medtem ko se na 
kmečkih površinah obseg setve ne povečuje, povečuje pa se 
obseg pogodbenih poročil na nivo 20.000 ha (lani 12 T15 ha) 
Pregled planskih obvez po občinah In OZD je v prilogi, tabela 
2 in 3. 

Proizvodni cilj pri pšenici je doseči v družbenem sektorju 55 
dt/ha, v organiziranem zasebnem sektorju pa 45 dt/ha Na 
osnovi tako zastavljenih proizvodnih ciljev planiramo za leto 
1983 skupa| 64.000 ton tržnih viškov pšenice 

1.1. Proizvodni pogoji za družbeno organizirano 
pogodbeno proizvodnjo pšenice v letu 1933. 

- odkupna cena pšenice se oblikuje po dogovorjenih ce- 
nah pšenice letnine 1983 na območju SFRJ 

- pridelovalec pšenice lahko za lastno krmo živine zamenja 
pšenico za koruzo v količinskem razmerju 11, vrednostno pa 
1:1,3 v korist pšenice. Koruza jo kmetom na razpolago od 
sklenitve pogodbe za proizvodnjo In prodajo pernice letin« 
1983 pa do konca avgusta 1983 v skladiščih pri kmetijskih 
organizacijah; 

- pridelovalec lahko dobi na oddano pšenico za krmo 
lastne živine 15% obrokov ali krmilne moke po tržni ceni; 
- združenim kmetom pripada regres za semensko pšenico v 
višini 8,00 din/kg kupljene semenske pšenice ob pogoju, da 
proda 2 kg pšenice za meljavo ter da sklene In uresniči 
pogodbo o pridelovanju In oddaji najmanj 2.000 kg pšenice 
po ha; 

- združenemu kmetu se je že priznal regres za mineralna 
gnojila v višini 1,00 din/kg oddane pšenice letine 1982; 

- po odkupu, najkasneje pa do 15/9-1983 bodo žltno-pre- 
delovalne OZD napravile proračun eventualne razlike v ceni 
pšenice do ugotovljene povprečne nabavne cene pšenice, 
kupljene v drugih republikah; 

- pridelovalcu, ki po dogovoru pripelje pšenico na prevze- 
mno mesto, pripada za pokritje stroškov prevoza 0,10 din/ha, 
če pa pripelje pšenico direktno v silos ali skladišče žltno- 
predelovalne OZD prejme za prevoz 0,40 din za kg; 

- kakovost pšenice mora ustrezati veljavnim predpisom: 
kakovost se« ugotavlja za količine nad 500 kg laboratorijsko, 
pod 500 kg pa na podlagi Izkušenj; 

- stroške dosuševanja pšenice, katere vlažnost presega 
15%, nosita žitna OZD 50% in 50% pridelovalec. 

2. Sladkorna pesa 
Planska usmeritev pri proizvodnji sladkorne pese je za leto 

1983 6.460 ha, od tega v družbenem sektorju 3.440 ha in v 
zasebnem sektorju 3.020 ha. To pomeni z ozlrom na realiza- 
cijo setve sladkorne pese v letu 1982; 

posejane plani983 indeks 
površine ha plan 

  1982 ha 83/82 
Skupaj 4.901 6.460 131,6 
družbeni sektor 3.314 3.440 103,8 
zasebni sektor 1,587 3,020 190,3 
(plan po OZD In občinah glej tabelo 4 In 5) 

Iz tega izhaja, da Je težišče povečanja setve sladkorne pese 
na zemljiščih v zasebnem sektorju, kar bo zahtevalo bistveno 
povečano aktivnost nosilcem proizvodnje In ustrezne ukrepe 
za realizacijo plana. 

2,1. Proizvodni pogoji za družbeno organizirano 
pogodbeno proizvodnjo sladkorne pese v letu 1983 

V letu 1982 je bila v SR Sloveniji zgotovljena proizvajalcem 
enotna odkupna cena 2,50 din za kg sladkorne pese, V tem je 
šteta tudi premija 0,30 din za kg, kar pomeni, da bo tovarna 
sladkorja Ormož odkupovala sladkorno peso po družbeno 
verificirani ceni 2,20 din za kg, 

Po predlogu poslovne skupnosti za sladkor naj bi se za leto 
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1983 sklepale pogodbe za proizvodnjo sladkorne pese na 
ravni 3,25 din za kg (upoštevaje tudi premije in regrese), kar 
pomeni 0,75 din več kot v letu 1982. 

Ocenjujemo, da je glede na rast stroškov v letošnjem letu 
(energija, mehanizacija, zaščitna sredstva, gnojila, rezervni 
deli) ter ob dejstvu, da je v letu 1983 povečanje programa 
setve sladkorne pese na zasebnem sektorju, je predlog po- 
slovne skupnosti za sladkor utemeljen. Za dosego planskih 
ciljev predlagamo tudi za leto 1983 premijo za stimulacijo 
proizvodnje sladkorne pese v višini 0,40 din za kg odkupljene 
sladkorne pese, za kar bi potrebovali 109 mio din. 

S podrobnejšimi navodili in pogoji v zvezi s pridelovanjem 
sladkorne pese bo seznanila pridelovalce poslovna skupnost 
za sladkor. 

IV. ZAGOTOVITEV REPRODUKCIJSKEGA 
MATERIALA ZA SPRAVILO PRIDELKOV IN ZA 
POTREBE JESENSKE SETVE 
1. Pogonsko gorivo 

Za spravilo kmetijskih pridelkov v jeseni 1982 (koruza, slad- 
korna pesa, pridelki iz trajnih nasadov) ter za setev pšenice in 
pripravo zemlje za spomladansko setev, je potrebno zagoto- 
viti zadostne količine pogonskega goriva. Pri tem je potrebno 
za predelavo sladkorne pese zagotoviti najkasneje do 20/9- 
1982 5.000 ton mazuta, v času kampanje pa še zagotoviti 
kontinuirano oskrbo tovarne sladkorja z mazutom v skladu z 
dinamiko predelave. Republiški komite za kmetijstvo, gozdar- 
stvo in prehrano, Republiški komite za energetiko in Petrol 
morajo s koordinirano aktivnostjo prioritetno zagotoviti po- 
trebne količine- pogonskega goriva glede na dinamiko in 
obseg spravila in jesenske setve. 

2. Mineralna gnojila in sredstva za varstvo 
rastlin 

Za normalno oskrbo z mineralnimi gnojili in zaščitnimi 
sredstvi za vsa jesenska dela je potrebno zagotoviti 700 mio 
deviznih dinarjev. 

Za zagotovitev teh sredstev je bilo v okviru koordinacije pri 
gospodarski zbornici Slovenije in SISEOT z dne 19/7-1982 ob 
sodelovanju Republiškega komiteja za tržišče in splošne go- 
spodarske zadeve, RKKGP in splošnega združenja kmetijstva 
in živilske industrije Slovenije dogovorjeno, da se za te na- 
mene koristi preostanek deviznih sredstev, ki so bila v okviru 
13. člena samoupravnega sporazuma SISEOT namenjena za 
potrebe agroživilsva v višini 104 mio deviznih dinarjev; nadalj- 
njih 300 mio deviznih dinarjev se bo zagotovilo iz 4% republi- 
ške rezerve v okviru SISEOT, preostalih 300 mio deviznih 
dinarjev pa z združevanjem deviz v okviru 11 enote (turizem) 
SISEOT. 

3. Razervni deli in gume 
Za potrebe jesenskih del je potrebno zagotoviti 30 mio 

deviznih din za uvoz rezervnih delov in za zagotovitev devizne 
udeležbe domačim proizvajalcem rezervnih delov. Ta obseg 
sredstev bo zagotovila Agrotehnika-Gruda. 

4. Seme 
Za setev pšenice je predvidena poraba 6.000 ton semenske 

pšenice. Odgovorna za pravočasno zagotovitev semena je SK 
semenarna - koordinator za preskrbo s semeni, skupno tudi z 
ostalimi organizacijami združenega dela, ki vršijo oskrbo s 
semeni po sortnem izboru, ki ga je pripravila strokovna 
služba. Za zagotovitev semena sladkorne pese je zadolžena 
tovarna sladkorja Ormož. Za proizvodnjo krompirja bo po- 
trebno v letošnjem letu uvoziti 350 ton semenskega krompirja. 
Ta uvoz je nujen zaradi izpada semenske proizvodnje v letu 
1982 ter zaradi potrebe po prilagoditvi sortnega sestava, 
predvsem glede na izvozne zahteve. 

V. NAČIN ORANIZIRANJA IN IZVAJANJA 
AKTIVNOSTI ZA REALIZACIJO SETVENEGA 
NAČRTA 

Prve priprave ria setev so se pričele sredi junija 1982. Na 
osnovi Dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije in 

Samoupravnega sporazuma o temeljih srednjeročnega plana 
razvoja kmetijsva, ribištva in živilske industrije za obdobje 
1981-1985 je bil izdelan strokovni predlog setvenega pro- 
grama, ki je bil usklajen na Republiškem komiteju za kmetij- 
stvo, gozdarstvo in prehrano, Zadružni zvezi Slovenije, Sploš- 
nem združenju kmetijstva in živilstva, pristojnih poslovnih 
skupnostih ter oskrbnih asociacij združenega dela. 

Do sedaj so bile, oziroma bodo realizirane naslednje na- 
loge: 

- opravljeni so bili posveti v 9 občinah SV Slovenije; glede 
usklajevanja planskih obvez po občinah in OZD ter ukrepih in 
aktivnostih za uresničitev setve sladkorne pese na 6.460 h«; 

- v občinah oziroma OZD je v teku izdelava celovitih setve- 
nih načrtov s poudarkom na setvi pšenice in sladkorne pese 
na podlagi smernic, ki jih je RKKGP posredoval vsem IS 
občin; 

- z nosilci oskrbe z reprodukcijskim materialom je dogovor- 
jen način oskrbe in zagotavljanje potrebnih količin mineralnih 
gnojil, sredstev za varstvo rastlin in rezervnih delov za kmetij- 
sko organizacijo.: 

- izdelani so tehnološki normativi za proizvodnjo pšenice 
(KIS); v teku pa je izdelava predloga vključevanja strokovnih 
služb (KIS, BTF, v SRS in zavodov) v uresničevanje setvenega 
plana; 

- v okviru Zadružne zveze je bila izdelana enotna pogodba 
za pšenico za vse njene članice (s ciljem poenotenja pristopa 
k realizaciji medsebojnih obveznosti in odgovornosti kmetij- 
ske zadruge in kmetov); 

- z družbenimi in zadružnimi kmetijskimi organizacijami ter 
predstavniki IS občin bo opravljena dokončna uskladitev 
planskih obvez do 15. septembra 1982; 

- v pripravi je samoupravni sporazum o realizaciji nalog v 
proizvodnji pšenice in sladkorne pese, katerega naj bi odgo- 
vorni nosilci podpisali do 20. septembra 1982. S tem samou- 
pravnim sporazumom naj bi se OZD obvezale za zagotovitev 
ustreznih setvenih površin in oddajo tržnih viškov, za uporabo 
in spoštovanje predlagane tehnologije; določene bodo kon- 
kretne obveznosti in odgovornosti nosilcev oskrbe z reproma- 
terialom, obveznosti žitne skupnosti, tovarne sladkorja Ormož 
in odgovornosti strokovnih institucij za izvedbo plana; 

ODKUP PŠENICE LETINE 1982 

Žito Ljubljana Sprejete Realizacija 
obveze s do 18. 8. 

SAS 1982 

Družbeni sektor 2984 2170 72,7 

1. Agroemona-polj. 
Domžale 

2.Kmetijski center Jable 
3. KIT Lj. mlekarne, Lj. 
4. KIT MIG-prašičereja 

Stična 
5. KŽK Kranj 
6. KIT MIG-posestva Šk. 

Loka 
7. KIT KZ Trebnje* 
8. KIT KZ Medvode* 
9. KIT KZ Litija* 

10. KZ Šk. Loka* 
11. KŠC GRM N. mesto* 
12. KPD DOB* 
13. KZ Ljubljana* 

1346 
442 
400 

132 
600 

64 

755 

279 

263 
445 

41 
54 

203 
48 

32 
43 

7 

55,9 

69,7 

199,7 
74,1 

64,0 

Zadružni sektor 3962 2893 73,0 

1. Pomurka KZ Lendava - 796 
2. KZ KRKA Novo mesto 1260 446 35,4 
3. KZ Črnomelj 200 182 91 
4. KZ Metlika 150 132 88 
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5. KZ Trebnje 300 78 26 
6. EMONA - koop. Domžale 600 226 37,6 
7. KZ Medvode - koop. 310 133 42,9 
8. KZ Ljubljana 200 123 61,5 
9. KZ Stična 220 112 50,9 

10. KZ Videm-Dobropolje 30 5 16,6 
11. KZ Litija 140 35 25,0 
12. KZ Gabrovka 20 15 75,0 
13. KZ Vrhnika . 40 50 125,0 
14. GKZ Kranj 320 322 100,6 
15. KZ Bled 5 3 60,0 
16. KZ Cerknica 140 157 112,1 
17. KZ Škofja Loka 27 63 233 
18. KZK Kranj - Radovljica* - 15 

Skupaj 6946 

Intes Maribor 

Družbeni sektor 9752 

Zadružni sektor 5414 

5063 

9348 

4451 

Skupaj 15166 13799 

72,8 

95,8 

1. KK Ruj 4308 3800 88,2 
2. AK Maribor 1615 1372 84,9 
3. Spi. bol. Pohorski dvor 40 61 152,5 
4. KK Slov. Bistrica 960 730 76,0 
5. AK Lenart 1485 1530 103,0 
6. KK Jeruzalem Ormož 1040 1472 141,5 
7. Florina Maribor 168 167 99,4 
8. TKŠ Maribor* 38 
9. PP Kozjak - Rogoza 136 178 130,8 

82,2 

1. KZ Zadružnik Maribor 1000 1365 136,5 
2. Koroška KZ TZO Ledina 40 77 192,5 
3. Koroška KZ OOOR 

Dravograd 32 75 234,4 
4. KZ Drava - Radlje 52 52 100,0 
5. KZ Slovenska Bistrica 400 340 85,0 
6. KZ Ptuj 2320 805 34,7 
7. KZ Lenart 450 733 162,8 
8. KZ Lovrenc na Dravskem 

polju 440 99 22,5 
9. KZ SLOVIN - Ormož 680 905 133,1 

90,9 

MERXMPI CELJE 
DRUŽBENI SEKTOR 

1. Agraria Brežice 
2. KG SI. vas Hotemez 
3. HMEZAD Žalec 
4. DO Era Velenje* 
5. KZ KRKA Novo mesto* 
6. KK Sevnica* 

1411 
240 
80 

1091 

ZADRUZNISEKTOR 2418 
1. Hmezad KZ Savinjska 

dolina 
2. KZ Celje 
3. KZ Laško 
4. KZ Slovenske Konjice 
5. Hmezad KK Šmarje 
6. MercatorAK Krško 
7. Agraria tok. Brežice 
8. KK TOK Šentjur 
9. Mercator KK Sevnica 

10. DO ERA Velenje* 
11. Dol pri Hrastniku* 

700 
200 

60 
240 
200 
468 
250 
150 
150 

SKUPAJ 3829 

Mlinotest Ajdovščina 
Družbeni sektor 280 

Zadružni sektor 1180 

Skupaj 1460 

1724 
303 

70 
603 

26 
678 
44 

1694 

486 
104 

53 
238 
123 
229 
177 
58 

126 
87 
13 

3418 

344 

1206 

1550 
Skupaj SRS 46541 43934 
DS 
ZS 

22153 
24388 

24450 
19484 

122.1 
126.2 
87,5 
55,3 

70,0 

69.4 
52,0 
88,3 
99,2 
61.5 
48,9 
70,8 
38.6 
84,0 

89,3 

122,8 
1. KK Vipava TOZD Šempeter 120 244 203,3 
2. TIMAV Agraria Koper 160 100 62,5 

102,2 
1. KK Vipava TOK 540 555 102,7 
2. TIMAV TOK Koper 200 194 9,0 
3. TIMAV TOK Sežana 200 200 100 
4. KZ Idrija 20 3 15 
5. KZPosatojna 100 94 94 
6. HmezadTOKkoop.il. 

Bistrica 60 30 50 
7. HP DROGA TOZD Živila 
. Izola 60 110 183,3 
8. KZ Brda* 20 

106,1 
94,4 

110,4 
79,9 

* OZD, ki so oddale pšenico, vendar niso podpisnice SaS 

MLINOPEK MURSKA SOBOTA 
DRUŽBENI SEKTOR  7558 10864 143,7 

1. ABCRakičan 4890 7454 152,4 
2. ABC Radgona 1800 1840 102,2 
3. ABC Ljutomerčan 680 540 79,4 
4. KZ Križevci Ljutomer* 840 
5. VG Kapela-Radenci 188 190 101,1 

ZADRUŽNI SEKTOR 
___ 11582 9240 79,7 

1. ABC Ljutomerčan 
Ljutomer. 300 482 160,6 

2. KZ Križevci - Ljutomer 1380 1529 110,8 
3. VG Kapela - Radenci 100 149 149,0 
4. KZ Panonka Murska 

Sobota 5936 5149 86,7 
5. KZ Radgona 800 923 115,4 
6. KZ Lendava 3066 1008 58,81 

SKUPAJ 19140 20104 105,0 
11ndeks oddaje KZ Lendava Mlinopeku in Žitu skupaj 
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TABELA I 
SETVENI NAČRT SR SLOVENIJE ZA LETO 1982/83 

Kultura Družbeni sektor 
ha dt/ha 

plenica 
rž 
oz, ječmen 
oljna ogrščica 
koruza za zrnje 
koruza za silažo 
sladkorna pesa 
jarl ječmen 
oves 
krompir 
vrtnine 
krmne rastline s m, 
ostalo 
skupaj njive   27,705 

PREDLOG PLANA SETVE PŠENICE V 
DRUŽ3ENEM SEKTORJU V JESENI 1982 

TABELA 2: 

OZD Plan 
1983 

T DD KG RakTčan 1500 
2, KK Rccigona, TOZD Crnci 500 
3, Vg, Kepela 60 
4, AK Lenart 350 
6. AK Maribor 650 
6, Emona KK Ptuj 1300 
7, DO Ljutomerčan TOZD Poljedelstvo 200 
8, slevlnT02D Kmetijstvo Ormož 300 
9, KK Slov Bistrice 200 

10. Hmezad DO Kmetijetvo Šempeter 260 
11. A^rosmona poljedelstvo Domžale 700 
12. KPCJable 150 
13. KIT KŽK Kranj 206 
14. KIT DO MIG Sk, Loka pri KŽK 
16. KIT Mlekarne TOZD posestvo 150 
16. KIT DO MIG Stična 40 
17. ZKGP Kočevje 50 
10. Mereator AK Krško 180 
10. Agrarla Brsiice 100 
20, Vipa KK Vipava 100 
21, TIMAVAgrafia Koper 70 
22, ČLORINA Zrkovcl 44 
23, Kozjak Rogoza 30 
24, Spi, bol, Poh, dvor 10 
26. Stara vas Hotemež 30 
26. KZ Črnomelj 10 
27. K2 Zadružnik Reče 10 
28. KKZ Slovenj Gradec 20 
29. KZ Gabrovka Dole 5 
30. KZ Metlika 10 
31. Era Velenje Šoštanj 5 
32. KZ Postojna 20 
33. Mercator Sevnica 20 
34. KZ Litija 
35. KZ Laško 
36 KZ Medvode 55 
37. KZ Križevci 200 
38. KZ Krka Novo mesto 400 
39. KZ Trebnje 14 
40. Sr. kmet. šola Grm, N. m. 7 
41. Poklic. Šola SveČIna 
42. Teh, kmet. iola Maribor 9 
SR Slovenija   7.965 

Zasebni sektor Skupaj 
ha dt/ha ha dt/ha 

47.000 35 54.965 37 
5.500 20 6.500 21 
6.000 25 6.500 25 

200 18 1.200 20 
60.500 45 67.000 47 
20.000 350 23.000 365 

3.020 450 6.460 450 
1.600 20 2.000 21 
4.700 20 5.000 20 

29.800 150 30.000 150 
11.600 150 12.000 152 
45.500 60 46.000 61 

2.500 5.000 
237.920 265.625 

PREDLOG PLANA SETVE PŠENICE 
V DRUŽBENO ORGANIZIRANI PROIZVODNJI 
V JESENI 1982 

TABELA: 3 
ha 

Občina Statistika sprejete plan 
1980obvezepo 1983 

SaS 1982 
G. Radgona 1174 450 800 
Lendava 3565 1533 2000 
Ljutomer 2337 670 950 
M. Sobota 7690 2933 3500 
Pomurje 14766 5586 7250 
Maribor 1839 500 800 
Lenart 835 230 350 
Ptuj 4503 1380 1500 
SI. Bistrica 1416 200 450 
Ormož 1240 340 500 
Podravje 9833 2650 3600 
Celje 623 100 300 
SI. Konjice 684 120 200 
Šmarje 1213 100 200 
Šentjur 801 75 100 

.Žalec 573 400 340 
lLaško 591 30 50 

Celjsko 4485 825 1190 
Dravograd 165 14 20 
Radlje 113 26 30 
Ravne 114 — — 
SI. Gradec 322 20 50 

Koroška 714 60 100 

T, Velenje 335 - 50 
Mozirje 201 - 
Velenje 536 - 50 
Trbovlje 61 
Zagorje 259 
Hrastnik 53 
Zasavje 373 
Novo mesto 2300 370 1150 
Črnomelj 746 100 400 
Metlika 415 110 350 
Trebnje 1394 200 500 

7.965 
1,000 

500 
1.000 
6.500 
3.000 
3.440 

400 
300 
200 
400 
500 

2.500 

55 
25 
30 
20 
65 

450 
450 

25 
30 

200 
200 

80 
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Dolenjska 
Krško 
Brežice 
Sevnica 
Posavje 
Domžale 
Kamnik 
Lj. Bežigrad 
Lj. Šiška 
Lj. Moste 
Lj. Vič 
Grosuplje 
Kočevje 
Litija 
Ribnica 
Vrhnika 
Logatec 
Ljubljana 

Jesenice 
Kranj 
Tržič 
Šk. Loka 
Radovljica 
Gorenjska 
Nova Gorica 
Ajdovščina 
Tolmin 
Idrija 
Severna Primorska 
Koper 
Izola 
Piran 
Sežana 
Obalno kraška 
Postojna 
Cerknica 
II. Bistrica 
Notranjska 

4855 
1474 
940 
790 

3204 
777 
565 
108 
267 
188 
385 
872 
30 

578 
159 

77 
70 

4076 
774 

2000 
18 

801 
29 
55 

101 
1004 

63 
11 

103 
177 
435 

30 
15 

217 
697 
361 
253 

87 
701 

780 
150 
125 
100 
375 
200 

80 
20 

147 
20 
65 

165 

57 

220 

205 

27 
15 

247 
210 

60 

10 
280 
100 

10 
20 

100 
230 

50 
70 
40 

160 
SR Sloyenija 

2400 
700 
490 
300 

1490 
370 
150 

60 
240 
150 
200 
500 

200 
50 
50 
30 

290 
20 
50 
40 

400 
400 
190 

10 
600 
250 
40 
60 

250 
600 
100 
100 
100 
300 

45.421 11.967 20.000 

PREDLOG PLANA SETVE SLADKORNE PESE 
V LETU 1983 PO ORGANIZACIJAH 
ZDRUŽENEGA DELA 

TABELA: 4 

OZD 

KK Gornja Radgona 
VG Kapela 
ABC Rakičan 
Slovin Ljutomerčan 
KZ Ljutomer M. polje 
AK Lenart 
Emona KK Ruj 
KK Slovenska Bistrica 
Slovin Ormož 
KK Križevci Ljutomer 
KZ Panonka 
KZ Lendava 
KZ Gornja Radgona 
VG Kapela 
KZ Zadružnik 
Florina Maribor 
SB Poh. dvor Maribor 
Kozjak Rogoza Maribor 
AK Maribor 
KZ Lenart 
KZ Ruj 
KZ Slovenska Bistrica 
KZ Lovrenc Dr. polje 
Slovin Jeruzalem Ormož 
KZ Šentjur pri Celju 
SR Slovenija 
Družbeni sektor 
Zasebni sektor 

4901 
3314 
1587 

ha 
Realizacija 
setve 1982 

303 
26 

755 
147 
180 
272 
826 
100 
300 
110 
377 
214 
144 
34 

128 
19 
10 
13 

363 
75 

250 
30 
13 

210 
2 

Plan setve 
1983 
330 

25 
800 
150 
180 
300 
800 
100 
400 
300 
650 
350 
200 
60 

260 
25 
10 
20 

400 
160 
500 
100 

60 
300 

6460 
3440 
3020 

PREDLOG PLANA SETVE SLADKORNE PESE 
V LETU 1983 

TABELA: 5 

Občina 

Gornja Radgona 
Lendava 
Ljutomer 
Murska Sobota 
Maribor 
Lenart 
Ptuj 
Slovenska Bistrica 
Ormož 
SR Slovenija 
Družbeni sektor 
Zasebni sektor 

Posejane 
površine 

1982 
507~ 
214 
437 

1132 
533 
247 

1089 
130 
510 

4901 
3314 
1587 

ha 
Plan 

setve 
1983 
615 
350 
630 

1450" 
695 
460 

1360** 
200 
700 

6460 
3440 
3020 

* Murska Sobota - v ha so vključene tudi površine KG Raki- 
čan, TOZD Lendava, ki pripada SO Lendava. 
** Ptuj - v ha vključene tudi površine KK Ptuj, TOZD Dravsko 
polje, ki deloma pripadajo SO Slovenska Bistrica, 
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SKLEPI 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije v zvezi s poročilom o odkupu pšenice in 
programom jesenske setve 1982 

Na podlagi petega odstavka 271. člena 
zakona o sistemu državne uprave in o 
Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o 
republiških upravnih organih (Uradni list S RS, 
št. 24/79 in 12/82) in v zvezi s poročilom o 
odkupu pšenice in programom jesenske setve 
1982 je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije na 
23. seji, dne 2. septembra 1982 sprejel 

sklepe 

i. 
V 1983. letu je v skladu s cilji in nalogami srednjeročnega 

plana razvoja kmetijstva in živilstva za obdobje 1981-1985 ena 
temeljnih nalog nadaljnje pospeševanje kmetijstva in poveča- 
nje tržnosti kmetijskih pridelkov, zlasti pšenice, sladkorne 
pese, krompirja in vrtnin. To zahteva, da vsi podpisniki sa- 
moupravnega sporazuma po skupnih temeljih plana kmetij- 
stva in živilstva za obdobje 1981-1985 dosledno uresničujejo 
naloge, ki bodo omogočile povečanje pridelave hrane na 
domačih razpoložljivih površinah, da bi izboljšali oskrbo, 
možnosti predelovalne industrije in izvoz. 

II. 
Da bo uresničen setveni program za leto 1982/1983 Izvršni 

svet Skupščine SR Slovenije: 
a) priporoča: 
1. da izvršni sveti skupščin občin obravnavajo in sprejmejo 

usklajene setvene programe za območje občine ter sprejmejo 
ustrezne ukrepe in aktivnosti na ravni občine za uresničitev 
teh programov. Programi in aktivnosti naj bodo konkretni v 
vseh občinah, krajevnih skupnostih in organizacijah združe- 
nega dela ter opredeljene njihove naloge pri uresničevanju 
sprejetih setvenih programov; 

2. da izvršni sveti skupščin občin z ustreznimi ukrepi zago- 
tovijo, da bodo družbene kmetijske organizacije zagotovile 
setev sladkorne pese v skladu z obveznostmi, določenimi v 
samoupravnem sporazumu o medsebojnih pravicah in obvez- 
nostih pri uresničevanju ciljev in nalog iz dogovora o temeljih 
družbenega plana SR Slovenije v obdobju 1981-1985 v proiz- 
vodnji pšenice in sladkorne pese v proizvodnem letu 
1982/1983, ob upoštevanju skupnega programa setve slad- 
korne pese v 1983. letu ter samoupravnega sporazuma o 
razmerjih (pravicah in dolžnostih) ustanoviteljev tovarne slad- 
korja v Ormožu iz 1978. leta: 

3. da izvršni sveti skupščin občin sprejmejo poleg ukrepov 
za uresničitev setve sladkorne pese v 1983. letu tudi dolgo- 
ročne ukrepe, s katerimi bo mogoče do 1985. leta zagotoviti 
načrtovani obseg setve in predelave sladkorne pese: 

4. da izvršni sveti skupščin občin poskrbijo, da v vseh 
organizacijah združenega dela, kjer niso dosegli načrtovanih 
ciljev, ugotovijo odgovornost organov upravljanja in vodenja 
teh organizacij: 

5. da kmetijske organizacije in kmetijske zemljiške skupno- 
sti ponovno ocenijo ustreznost (glede na sprejete usmeritve) 
rabe kmetijskih zemljišč v družbeni lasti, ki jih obdelujejo 
združeni kmetje. Na teh zemljiščih je potrebno določiti kon- 
kretne obveznosti pri setvi sladkorne pese: 

6. da samoupravni sklad za intervencije v kmetijstvu in 
porabi hrane v programu za 1983. leto zagotovi sredstva za 
regres za semensko pšenico v višini 24 mio din in 108 mio din 
za premijo za sladkorno peso, žitne organizacije pa zagoto- 
vijo še 8 mio din za regresiranje semenske pšenice (6+2 din 
na kg); 

7. da Zadružna zveza Slovenije prek članic zagotovi, da 
bodo (do) ob setvi sklenjene pogodbe za pridelovanje pše- 
nice, s katerimi bo zagotovljen načrtovani odkup pšenice iz 
zasebnega sektorja. Splošno združenje kmetijstva, živilske 

industrije in prehrane Slovenije pa naj zagotovi, da bosta 
dosledno uresničena načrtovana setev in tržna pridelava v 
družbenem sektorju kmetijstva. 

Glede na to, da je težišče povečanja površin za setev slad- 
korne pese v 1983. letu na zasebnem sektorju, naj sklepajo 
pogodbe in strokovne priprave na setev sladkorne pese ne- 
prekinjeno vse do setve, zlasti pa od septembra do konca 
novembra 1982, da bi tako omogočili pravočasno izvedbo 
agrotehničnih ukrepov. Podlaga tej aktivnosti, katere odgo- 
vorni nosilci so kmetijske organizacije, Tovarna sladkorja 
Ormož, izvršni sveti skupščin občin, kmetijske zemljiške 
skupnosti in Zadružna zveza Slovenije ter Splošno združenje 
kmetijstva, živilske industrije in prehrane Slovenije, so kon- 
kretni programi setve po krajevnih skupnostih oziroma za- 
družnih enotah, ki jih izdelajo kmetijske organizacije v sode- 
lovanju z izvršnimi sveti skupščin občin in krajevnimi skup- 
nostmi; 

8. da poslovne banke in Narodna banka Slovenije pravoča- 
sno zagotovijo dovolj finančnih sredstev za odkup kmetijskih 
pridelkov in za jesensko setev; 

9. da Žitna skupnost Slovenije zagotovi, da bodo njene 
članice sklenile s pridelovalci pšenice (krušnih žit) dolgo- 
ročne samoupravne sporazume, s katerimi bodo medsebojno 
določile obveznosti in odgovornosti pri skupni pridelavi pše- 
nice. Rok za sklenitev teh sporazumov je konec oktobra 1982; 

10. da kmetijske organizacije združenega dela in organiza- 
cije združenih kmetov izdelajo in sprejmejo programe setve 
za 1982/1983. leto, s katerimi bo zagotovljena uresničitev 
skupnega programa setve v SR Sloveniji in skupna pridelava 
približno 210 tisoč ton ter od tega zagotovljena tržnost pri 
pšenici na ravni 64 tisoč ton oziroma 30% in sladkorni pesi 
271.320 ton. Ti programi in ukrepi za njihovo realizacijo mo- 
rajo biti usklajeni z organizacijami združenega dela žitno 
predelovalne industrije oziroma Tovarno sladkorja Ormož; 

11. da delovna organizacija Petrol v sodelovanju z Republi- 
škim komitejem za energetiko in Republiškim komitejem za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prednostno zagotovi do- 
volj pogonskega goriva za setev pšenice, spravilo pridelkov, 
jesensko pripravo zemlje in spomladansko setev; za prede- 
lavo sladkorne pese pa zagotovi najkasneje do 20. 9. 1982 
5.000 ton mazuta ter kontinuirano oskrbuje z gorivom To- 
varno sladkorja Ormož skladno z dinamiko predelave; 

12. da vse kmetijske organizacije in živilsko predelovalni 
obrati do konca septemora 1982 pripravijo program racionali- 
zacije porabe goriva; 

13. da Samoupravna interesna skupnost SR Slovenije za 
ekonomske odnose s tujino zagotovi devizna sredstva za 
nakup sestavin za mineralna gnojila in sredstva za varstvo 
rastlin za jesensko setev v višini 700 mio din, in sicer 104 mio 
din v okviru 13. člena samoupravnega sporazuma SISEOT, 
300 mio din iz 4% republiške rezerve SISEOT, preostalih 300 
mio din pa z druževanjem deviz v okviru XI. enote SISEOT 
(turizem). Prav tako si je treba prizadevati za povečan izvoz v 
okviru VII. enote SISEOT in s tem tudi zagotavljati potrebne 
devize za oskrbo z repromaterialom; ° 

14. da za rezervne dele za kmetijske stroje Agrotehnika- 
Gruda zagotovi devizna sredstva v višini 30 mio din. Devizna 
sredstva za uvoz rezervnih delov za Tovarno sladkorja Ormož 
pa zagotovijo članice - ustanoviteljice tovarne sladkorja Or- 
mož; 

15. da na podlagi ocene stanja v posameznih občinah glede 
neobdelane in slabo obdelane zemlje kmetijske zemljiške 
skupnosti izdelajo konkretne programe vključevanja teh zem- 
ljišč v družbeno organizirano proizvodnjo, občinski upravni 
organi, pristojni za kmetijstvo, pa v nujnih primerih takoj 
ukrepajo v skladu z 18. do 20. in 33. členom zakona o kmetij- 
skih zemljiščih. Enako je potrebno ukrepati tudi na melioracij- 
skih kompleksih (112. člen zakona o kmetijskih zemljiščih); 
b) predlaga, da: 

1.,Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
s predstavniki izvršnih svetov skupščin občin, odgovornimi za 
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kmetijstvo, organizira razgovor o usklajevanju setvenih pro- 
gramov občin in izvajanju ukrepov in aktivnosti za uresničitev 
jesenske setve najkasneje do 10. septembra 1982. 

2 Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
do 1/11-1982 poroča o zagotavljanju reprodukcijskega mate- 
riala za jesensko setev in predloži predlog potrebnih deviznih 
sredstev za nemoteno oskrbo z reprodukcijskim materialom 
za leto 1983 s predlogi o zagotavljanju teh sredstev. Poročilo 
o uresničitvi jesenske setve in program ukrepov za spomla- 
dansko setev naj Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano predloži Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije 
najkasneje do 15. 3. 1983. 

III. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije podpira predlog, da se 

zaradi konkretizacije obveznosti iz setvenega programa 1982 
do 1983 za pšenico in sladkorno peso podpiše samoupravni 
sporazum do 20. septembra 1982, v katerem bodo določene 
medsebojne obveznosti, pravice in odgovornosti organizacij 
združenega dela pridelave, predelave, oskrbe z reprodukcij- 
skim materialom in strokovnih organizacij Zadružne zveze 
Slovenije, Splošnega združenja za kmetijstvo, živilsko indu- 
strijo in prehrano Slovenije ter ustreznih poslovnih skupno- 
stih. 

MNENJE 
Odbora za agrarno politiko Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije k 
poročilu o odkupu pšenice in programu jesenske setve 1982 

Odbor Zbora združenega dela za agrarno politiko je na svoji 
seji dne 16. septembra 1982 obravnaval poročilo o odkupu 
pšenice in program jesenske setve 1982, ki ga je predložil 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

V razpravi je bilo ugotovljeno, da široko zastavljena akcija 
kaže dobre rezultate. V vseh sredinah sicer še ni optimalnih 
rezultatov, zato bo treba tam akcije še konkretneje in odgo- 
vorneje zastaviti. Akciji za pridobivanje novih zemljišč za 
obdelovanje mora nujno slediti še akcija za kvalitetnejše oz. 
intenzivnejše gospodarjenje, za večje uvajanje kolobarjenja in 
s tem za povečanje sedanjih hektarskih donosov. Velik del 
nalog na tem področju bo treba opraviti zlasti pri proizvodnji v 
zasebnem sektorju, kar bo terjalo dodatne napore tudi pri 
pospeševalcih in drugih strokovnih delavcih. Posebej je treba 
urediti financiranje pospeševalne službe. Poleg povečanja 
donosov v zasebnem sektorju bo treba povečati tudi tržnost 
pridelkov in to na osnovi pogodb o proizvodnji, aH z naročeno 
proizvodnjo. 

Oskrbo s posameznimi repromateriali, ki zahtevajo zago- 
tavljanje deviznih sredstev, bo treba še naprej zagotavljati v 
okviru Samoupravne interesne skupnosti za ekonomske 
odnose s tujino, saj sama panoga ne ustvarja dovoli deviz. 

Odbor ponovno poudarja, da morajo imeti združeni kmetje 
oz. tisti, ki se s pogodbno vežejo za določeno proizvodnjo, 
prednost pri dobavi vseh potrebnih reprodukcijskih materia- 
lov. 

Največji del akcije za realizacijo jesenske setve poteka v 
občinah, zato je treba v akcijskih programih čimbolj konkreti- 
zirati posamezne naloge in določiti roke in nosilce, ob tem pa 
realno zastaviti cilje. To tudi zahteva, da mora biti akcija 
najširše usklajena, saj so interesi včasih različni. Odbor pri 
tem opozarja na različno dohodkovno učinkovitost pri živino- 
rejski ali poljedelski proizvodnji. Zaradi tega je treba vzposta- 
viti realna razmerja med cenami posameznih pridelkov, da ne 
bi šlo povečanje proizvodnje enega pridelka le na račun 
izpada proizvodnje drugega pridelka. To pa zahteva dolgo- 
ročno usmeritev posameznih vrst kmetijske proizvodnje, kar 
bo edino lahko zagotovilo normalno oskrbo in preprečevalo 
izpade posameznih vrst pridelkov. 

Ob koncu je odbor ponovno poudaril, da je treba storiti vse 
za povečanje količine pridelkov, uveljavitev moderne tehnolo- 
gije predelave, uskladiti cene, pospeševati vse agrozemljiške 
posege, urediti problematiko pospeševalne flužbe, pripraviti 
in sprejeti prostorske dele družbenih planov in s tako akcijo 
setve še nadaljevati. 
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SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

POROČILO 

o rezultatih samoupravnega 

sporazumevanja na področju 

računalništva in ocena sporazumov 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je v letu 1981 zaradi 
stanja v računalniški proizvodnji In zaradi prepočasnega ure- 
sničevanji Dogovora o temeljih družbenega plana SR Slove- 
nije za obdobje 1981-85 na področju računalništva predlagal 
Skupščini SR Slovenije zakon o zadevah posebnega družbe- 
nega pomena In o postopku obveznega sporazumevanja na 
fodročju računalništva. Ta zakon je bil sprejet 25. 12. 1981. 

uvezuje 01Đ s področja računalništva za dve vrsti samou- 
pravnih sporazumov, Obvezuje vse organizacije združenega 
dela, katerih poslovni predmet je razvoj računalniške, pro- 
gramsko in strojne opreme, da med seboj uskladijo svoje 
plane. Posebej pa zavezuje temeljne organizacije združenega 
dela, združene v 802D iskra, Gorenje in Elektrotehna, ki kot 
svoj poslovni predmet opravljajo dejavnost razvoja, proizvod- 
nje in trženj® računalniških sistemov, da so dolžne izvesti 
postopal« %% sklenitev samoupravnega sporazuma, s katerim 
s# dogovorijo za uresničitev nalog iz 28. člena dogovora o 
temeljih družbenega plana Slovenije, ciljev, ki jih določa ta 
zakon In m opravi anje del skupnega pomena na prodročju 
razvoja, proizvodne In trženja računalniških sistemov. Pod 
enakimi pogoji lahke pristopijo k sporzumevanju tudi druge 
organizacije, kl se ukvarjajo z računalništvom. 

7a samoupravno sporazumevanje o usklajevanju planov o 
zadevah posebnega družbenega pomena na področju raču- 
nalništva veljajo roki, ki smiselno sledijo iz zakonov o temeljih 
sistema družbenega planiranja, Za sklenitev sporazuma med 
temeljnimi organizacijami iskre, Gorenja In Elektrotehne 
Delte pa je bil skrajni rok 3 4. 1962. Po sprejetju zakona so 
zavezanci 60ZD iskra, Gorenje in Elektrotehna Imenovali 
komisijo t nalogo, da pripravi podlage ukrepov za Izvršitev 
zakona Dele komisije kot tudi celotno pripravo zasnove si- 
stemi«. združenega dela na področju računalništva ter po- 
stopke reorganizacije sta spremljale Izvršni svet Skupščine 
88 Slovenije In Gospodarska zbornica Slovenije, v komisiji so 
udeleženci usklajevali svoje predloge o uresničevanju zakona 
In ciljev zakona. 

Na podlagi podrobnejše tehnoekonomske analize so spora- 
zumne deiočili sistem združenega dela, ki bo sposoben od- 
straniti bistveno pomanjkljivosti stanja na področju računal- 
ništva, kot so bile zlasti: 

- nepovezanost proizvajalcev računalniške opreme; 
-- izrazita uvozna naravnanost pri proizvodnji in trženju 

računalniških sistemov ter devizna deficitarnost teh proizvod- 
nih programov; 

- prekrivanje na področju razvoja računalniške opreme; 
- pomanjkanje izvozne orientacije računalniške proizvod- 

nje; „ 
- razcepljenost kadrovskih In materialnih zmogljivosti na 

področju razvoja in proizvodnje ter vzdrževanja računalniške, 
strojne in programske opreme; 

- Hotne® za neperspektivne računalnike; 
- šibka podpora uporabnikom pri razvo|u uporabnih pro- 

gramov; 
odsotnost ustrezne proizvodne opreme In kadrov za se- 

rijsko proizvodnjo, 
Ocenili so, da bi navedstna pomanjkljivosti najučinkoviteje 

odstranili, fie organizirajo proizvodni sistem, kl lahko pove- 
zuje tehnološko specializirane zmogljivosti različnih OZD v 
Sloveniji In Jugoslaviji In ki ga je motno organizirati iz obsto- 
ječih zmogljivosti brez Izjemnih investicij, Integracijsko vlogo 

naj bi imela v takem sistemu delovna organizacija za opravlja- 
nje zadev skupnega pomena, kot so razvoj enotnega računal- 
niškega sistema, trženje, nabava posebnih materialov, izobra- 
ževanje kadrov, vzdrževanje računalnikov ipd, in ki zagotavlja 
strokovne podlage za planiranje in koordiniranje proizvodnje 
v celotnem sistemu. Sporazumeli so se, da se bodo delavci 
TOZD Računalniki iz Iskre združili z delavci delovne organiza- 
cije Elektrotehne-Delte z namenom, da dosežejo dovolj veliko 
zmogljovost za opravljanje zadev skupnega pomena in da 
prevzame razširjena Delta vlogo osrednje delovne organiza- 
cije v proizvodnem sistemu za računalniško proizvodnjo ter 
da se vključi v SOZD Iskra. Proizvodnjo pa organizrata v 
začetku Iskra Delta in Gorenje z dogovorjeno delitvijo dela, v 
katero pa naj bi se pozneje vključile tudi druge zainteresirane 
OZD, kl imajo pogoje in ki sprejmejo načela sodelovanja v 
proizvodnem sistemu. 

Opredelili so enotni računalniški sistem kot cilj skupne 
proizvodnje. Obstoječe domače znanje o zgradbi računalni- 
kov je omogočilo, da so enotni računalniški sistem opredelili 
neodvisno od tujega licenčnega partnerja, ker obvladajo te- 
hniko in tehnologijo proizvodnje računalnikov iz takih ele- 
mentov, ki so na trgu dostopni ne glede na to, za kaj se bodo 
uporabljali In v kakšne naprave se bodo vgrajevali. Ta značil- 
nost enotnega računalniškega sistema, da je namreč neodvi- 
sen od tuje blagovne znamke in monopoliziranih sestavnih 
delov, je bistvena za izvozno orientacijo računalniške proiz- 
vodnje. 

Za delitev dela v proizvodnji so sporazumno določili načela 
delitve dela, ki skušajo predvsem zagotoviti, da bi se proiz- 
vodnja računalniške opreme širila v proizvodne OZD, ki so že 
tehnološko usposobljene za sodelovanje v računalniški proiz- 
vodnji in ki ne zahtevajo novih investicij. Načela delitva dela v 
proizvodnem sistemu so taka, da omogočajo prerazporejanje 
delitve dela, če so vključujejo novi člani v proizvodni sistem. 

Med nalogami skupnega pomena, ki naj bi jih opravljala 
Iskra Delta so zlasti opredelili tiste dejavnosti, ki so bistvene 
za celovitost proizvodnega sistema in sicer pripravo razvojnih 
možnosti računalniške proizvodnje, razvoj sistemske pro- 
gramske opreme in zagotavljanje tehnologije za strojno raču- 
nalniško opremo, ki pa se lahko razvija tudi pri ostalih udele- 
žencih v proizvodnem sistemu, trženje proizvodov skupnega 
dela, servisiranje, šolanje kadrov, pripravo strokovnih podlag 
za planiranje, načrtovanje proizvodnje in razvoja za področje 
enotnega računalniškega sistema. 

Ekonomske odnose so udeleženci sporazumevanja uredili 
na podlagi razporejanja skupnega prihodka od prodanih pro- 
izvodov skupnega dela. Osnove in merila za razporejanje 
skupnega prihodka so določene v sporazumu, tehnične nor- 
mative Tn standarde za obračunavanje udeležbe posamezne 
temeljne organizacije v skupnem prihodku pa bodo določali v 
planskih aktih. V medsebojnem prometu polizdelkov bodo 
^uporabljali interno ceno, ki obsega prenešeno vrednost in s 
'pianom določeni delež v pričakovanem skupnem prihodku, ki 
posamezni temeljni organizaciji pripada. Tak način urejanja 
medsebojnega prometa znotraj proizvodnega sistema omo- 
goča enostavnejše zagotavljanje obratnih sredstev. Urejeno je 
tudi pridobivanje deviznih sredstev oziroma njihovo razpore- 
janje, kadar gre za izvoz proizvodov enotnega računalniškega 
sistema. 

Glede vključevanja udeležencev proizvodnega sistema v 
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mednarodno delitev dela so izoblikovali načela, ki jih zavezu- 
jejo k usklajeni in dogovorjeni aktivnosti na tujih trgih zlasti 
glede raziskav tujih trgov na področju računalniškega pov- 
praševanja, pridobivanja tujih finančnih sredstev, koopera- 
cije, dolgoročnega poslovnega povezovanja in ustanavljanje 
podjetij v tujini. 

Za usklajevanje dela med vsemi udeleženci proizvodnega 
sistema so udeleženci sporazuma izbrali metodo skupnega 
planiranja in določili koordinacijski organ. Predvideno je 
sklepanje samoupravnih sporazumov o temeljih skupnega 
plana, ki se sklepa za srednjeročno obdobje. Za uresničitev 
ciljev iz temeljev plana sprejemajo udeleženke plane skup- 
nega poslovanja, v katerih opredeljujejo zlasti obseg in vrsto 
proizvodov enotnega računalniškega sistema, potrebna sred- 
stva za uresničitev skupnega plana proizvodnje, standardne 
materialne stroške in merila za ugotavljanje amortizacije, nor- 
mative za živo delo, širjenje proizvodnih zmogljivosti, cene, 
obseg združevanja sredstev in namen porabe teh sredstev, 
izgradnjo in modernizacijo zmogljivosti, ki so skupnega po- 
mena. Koordinacijski odbor ima predvsem te naloge: sprem- 
lja izvajanje določil sporazuma o povezovanju v proizvodni 
sistem, usklajuje interese pri oblikovanju cen, predlaga do- 
končni obračun skupaj ustvarjenega dohodka in dinarskega 
ter deviznega prihodka, predlaga ukrepe za uresničevanje 
skupnega plana, ugotavlja, ali so izpolnjeni pogoji za pristop 
novih udeležencev, ugotavlja škodo in odgovornost za na- 
stale škode zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz sporazuma 
in planov, določa predloge poslovne politike in sodelovanja 
ter prodloge letnih planov, ki izhajajo iz tega sodelovanja. 

Podrobno so dogovorjeni tudi pogoji in način pristopa in 
odpovedi samoupravnega sporazuma ter način reševanja 
sporov. 

O vseh naštetih dogovorjenih zadevah in o ukrepih za 
njihovo uresničevanje, so se prizadeti delavci v Iskri, Gorenju 
in Elektrotehni Delti odločili 15. 4. 1982 na referendumih. 
Zaradi temeljite predpriprave, v kateri je bila zagotovljena 
informiranost vseh delavcev o problematiki računalništva v 
Sloveniji, je bil izid referenduma pozitiven z zelo visoko stop- 
njo soglasnosti, saj je glasovalo za predložene ukrepe več kot 
80% vseh delavcev, v vsaki temeljni organizaciji. 

Samoupravni sporazum o skupnem razvoju, proizvodnji, 
trženju in vzdrževanju računalniških sistemov (glej prilogo) 
sklenjen 16. 4. 82 med Iskro-Delto in Gorenjem obsega sle- 
deča poglavja: 

1. cilji sporazumevanja (1. in 2. člen) 
2. oblikovanje in razvoj enotnega računalniškega sistema 

(ERS) (3. in 4. člen) 
3. delitev dela (5. in 6. člen) 
4. opredelitev in organizacijska oblika opravljanja del skup- 

nega pomena (7.-9. člen) 
5. družbeno-ekonomski odnosi (10.-22. člen) 
6. pridobivanje in razporejanje deviznih sredstev (23. -25. 

člen) 
7. vključevanje v mednarodno delitev dela (26. člen) 
8. skupno planiranje (27.-29. člen) 
9. odgovornost in prevzemanje skupnega rizika (30.-32. 

člen) 
10. koordinacijski odbor (33.-37. člen) 
11. pogoji in način pristopa in odpovedi Sas (38.-43. člen) 
12. reševanje sporov (44.-47. člen) 
13. prehodne in končne določbe (48.-51. člen). 
Glede na to je skladen z zahtevami zakona, po vsebini pa 

kaže, da so bile izbrane take rešitve, ki so po izkušnjah v 
dosedanji praksi zagotavljale uspešno delovanje proizvodnih 
sistemov. Zaradi tega lahko sklepamo, da doseženi sporazum 
tudi po kakovosti ustreza. 

Na osnovi tega sporazuma je bila izmenjana tehnološka 
dokumentacij^, izšolana je bila začetna skupina delavcev 
specialistov Gorenja, vsklajena je bila razvojna dejavnost na 
področju terminala in lansirana je bila proizvodnja terminalov 
v TOZD Elektronika — DO TGO — SOZD Gorenje. Vsi izvedbeni 
plani so bili vsklajeni s skupnim programom in v smislu 
dogovora je bila izvedena tudi skupna nabava repromaterie.la 
in enoten nastop na SISEOT, v Narodni banki in pri poslovnih 
bankah. 

V mesecu avgustu 1982 so na podlagi sklepov svojih delav- 
skih svetov sprejele samoupravni sporazum še 3 delovne 
organizacije, ki so registrirane za računalniško proizvodnjo in 

katerih proizvodni programi so bili v skladu s sporazumom 
potrjeni na koordinacijskem odboru. Te delovne organizacije 
so: 

1. SISTEMI ZA ENERGETIKO Ljubljana, s proizvodnjo raču- 
nalniških sistemov DIPS, bazirano na računalnikih proizvod- 
nje Iskra Delta oziroma Gorenje, ter proizvodnjo specifičnih 
HW in SW sklopov za potrebe avtomatizacije v energetiki in 
podobne procesne kontrole. 

2. DO LIKO Vrhnika, s proizvodnjo diskovnih enot s fiksnimi 
in izmenljivimi diski večjih kapacitet ter proizvodnjo kontrol- 
nih enot za diskovne enote. 

3. DO TOVARNA MERIL Slovenj Gradec, s proizvodnjo 
sklopov za potrebe proizvodnje terminalov v TOZD Elektro- 
nika - SOZD Gorenje in s proizvodnjo inteligentnih verzij 
terminalov na bazi produktov Gorenja In Iskre Delte. 

Svoj interes so najavile tudi druge organizacije: 
- DO BIROSTROJ Maribor, ki pokriva področje računalni- 

ških knjigovodskih strojev in ima razvite kompletne marketin- 
ške in servisne aktivnosti na področju cele SFRJ, želi uskladiti 
svoje razvojne ambicije s programom ERS, s tem, da bo 
potrebno še nadalje usklajevati programske in razvojne težnje 
ERS in Birostroja. 

- druge delovne organizacije, ki so še izrazile svoj interes za 
naš samoupravni sporazum, so: 

- INTERTRADE, 
- ECM Maribor, 
Iskra Delta in Gorenje sodelujeta tudi z drugimi organizaci- 

jami znotraj SOZD Iskra in SOZD Gorenje, kjer pričakujeta 
nadaljnji razvoj vertikalnih tehnoloških povezav in horizon- 
talna usklajevanja programov. 

Obe organizaciji imata tudi tradicionalne stike z Inštitutom 
Jožef Štefan in z obema slovenskima univerzama. V teku je 
analiza dosedanjih skupnih razvojno-raziskovalnih progra- 
mov, ki naj da dolgotrajna izhodišča za nadaljne povezave. 

Računalniško tehnologijo, zlasti mikroračunalniško, upo- 
rabljajo tudi nekatere druge organizacije v SRS (IMP, SMELT, 
PAP), katerih programi bodo morali biti usklajeni z ERS. Z 
njimi so v stalnih stikih, vendar odnosi še niso formirani, ker 
jih zakon neposredno ne tangira. 

Realizacija zakona ni predpostavljala kakršnihkoli prekini- 
tev obstoječih relacij do drugih jugoslovanskih proizvajalcev 
in po podpisu samoupravnega sporazuma so bili ti stiki celo 
fntenzivirani. Iskra Delta ima samoupravni sporazum z Ener- 
goinvestom - TOZD IRIS o skupnem razvoju in proizvodnji 
določenega tipa računalnikov. Največji rezultati so bili dose- 
ženi na razvojnem področju. 

Povezava v horizontalni tehnološki verigi obstojajo s proi- 
zvajalci elementov: RIZ in El (integrirana vezja) ter podsklo- 
pov: ČAJEVEC, UNIS (tiskana vezja, napajalniki, kabineti), 
vendar te povezave niso formalizirane s samoupravnimi spo- 
razumi o dolgoročnem poslovno-tehničnem sodelovanju. 

Delovni kontakti obstojajo tudi z naslednjimi organizaci- 
jami: DIGITRON Buje, TRS Zagreb, El - VF, DO Beograd, ERA 
program, Novi Sad, AS IMPEX Novi Sad, ELEKTROMONTAŽA 
Ohrid, El - Računari Niš, UNIS - TMB Bugojno, IVO LOLA 
RIBAR, Železnik, INTERKOMERC, Beograd, ter s fakultetami 
in inštituti: ELEKTROFAKULTETE v Zagrebu, Beogradu, Sa- 
rajevu, Institut Mihajlo Pupin Beograd, Institut Boris Kidrič 
Vinča. 

Na pobudo koordinacijskega odbora ERS je bil organizaciji 
El - Računari Niš poslan predlog za ustanovitev poslovne 
skupnosti proizvajalcev računalnikov v SFRJ oziroma sploš- 
nega združenja proizvajalcev računalnikov, ki naj bi imelo 
svoje mesto v organih Gospodarske zbornice SFRJ, kot je to 
predvideno tudi v osnutku družbenega dogovora, ki ga je 
predlaga GZJ. 

Iskra Delta in Gorenja sta aktivno sodelovala v komisijah 
Gospodarske zbornice Jugoslavije, ki so se ukvarjale s pro- 
blematiko računalništva. 

Zvezni zavod za standardizacijo je v letu 1981 začel aktiv- 
neje spremljati področje računalništva in Iskra Delta je tekoče 
seznanjena z njihovimi aktivnostmi ter ima možnost aktivno 
sodelovati pri pripravi predlogov vendar do sedaj še ni bil 
izdan noben standard. 

Iskra Delta in El Niš sta zaradi razvojnih razlogov skupaj 
intervenirali pri Zveznem izvršnem svetu na predlog spre- 
membe pogojev za zamenjavanje najete računalniške 
opreme, in pri tem začasno uspeli v svojih naprih. 
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Iskra Delta ocenjuje, da je poleg programa ERS najbolj 
razvit v SFRJ program El Računari in bo vložila maksimalne 
napore za usklajevanje na vseh področjih, kjer El ni omejen 
zaradi svojih svojih pogodb s tujimi partnerji. 

Skupna analiza je pokazala interese in možnosti za sodelo- 
vanje pri investicijah v bazične računalniške tehnologije, za 
skupno nabavo repromaterialov v tujini, za sodelovanje na 
področju raziskav, razvoja in izobraževanja, za medsebojno 
pomoč med servisnimi centri obeh organizacij ter za sodelo- 
vanje na vseh zveznih organih, od Gospodarske zbornice do 
različnih zveznih zavodov za patente, standardizacijo itd. Za- 
radi tega je Iskra Delta predlagala oblikovanje poslovne skup- 
nosti oziroma skupnosti proizvajalcev. 

Z dogovarjanjem in sklenjenimi sporazumi so bili doseženi 
cilji zakona o zadevah posebnega družbenega pomena in o 
postopku obveznega sporazumevanja na področju računal- 
ništva. Načela o sprejetih sporazumih očitno delujejo v smeri 
nadaljnjega povezovanja in osamosvajanja računalniške pro- 
izvodnje v SFRJ. 

V nadaljnjem izpopolnjevanju odnosovf znotraj računalni- 
ške proizvodnje pa bo treba še vedno posvečati posebno 
pozornost navezavam s tujimi partnerji. Nujno bo treba uve- 
ljaviti enotna načela povezovanja z njimi, upoštevaje bistvene 
elemente naše razvojne strategije, kot so hitrejši dotok novih 

tehnologij, čim več domačega znanja na ključnih točakh 
računalniške proizvodnje, prispevek k ravnovesju deviznih 
tokov itd. 

Organizacijam združenega dela računalniške proizvodnje 
je treba tudi v prihodnje zagotavljati najširšo družbeno pod- 
poro pri nadaljnjem povezovanju v SFRJ Jugoslaviji. 

Nadaljnji družbeni nadzor in uveljavljanje družbenih intere- 
sov glede zadev posebnega družbenega pomena v računal- 
ništvu bo potekalo skladno z omenjenim zakonom preko 
delegatov družbene skupnosti. Na predlog Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije so se organi družbenopolitičnih 
skupnostih, družbenopolitičnih organizacij in uporabniki 
sporazumeli, da bo imel delavski svet delovne organizacije 
Iskra Delta sledeče delegate družbene skupnosti: 
IS Skupščine SRS 2 delegata 
IS Skupščine občine Bežigrad 1 delegat 
IS Skupščine občine Kranj ' 1 delegat 
IS Skupščine občine Titovo Velenje 1 delegat 
Gospodarska zbornica Slovenije 1 delegat 
SOZD Združenja podjetja strojegradnje 1 delegat 
Univerza Edvarda Kardelja 1 delegat 
Univerza v Mariboru 1 delegat 
Rep. svet ZSS 1 delegat 
Rep. konferenca SZDL 1 delegat 
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