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ZA DELEGACIJE IN DELEGATE cenaidTn 

SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

UGOTOVITVE IN STALIŠČA 

o samoupravnem razvoju krajevnih skupnosti 

Skupščina SR Slovenije je na podlagi 
335., 1. odstavka 342. in 343. člena usta- 
ve SR Slovenije ter 256. člena poslovni- 
ka Skupščine SR Slovenije na sejah 
Zbora združenega dela, Zbora občin in 
Družbenopolitičnega zbora dne 16. mar- 
ca 1983 sprejela 

UGOTOVITVE IN STALIŠČA 
O SAMOUPRAVNEM RAZVOJU 
KRAJEVNIH SKUPNOSTI 

Zbori Skupščine SR Slovenije so na 
sejah dne 31. marca 1982 obravnavali in 
sprejeli oceno o uresničevanju sklepov, 
stališč in priporočil Skupščine SR Slove- 
nije o nadaljnjem razvoju krajevnih skup- 
nosti. Ob tem so sklenili, da naj bodo 
predložena ocena ter ugotovitve in oce- 
na iz razprav na sejah delovnih teles zbo- 
rov in zborov Skupščine SR Slovenije in v 
organih RK SZDL Slovenije, osnova za 
nadaljnjo razpravo v krajevnih skupno- 
stih, temeljnih organizacijah združenega 
dela, družbenopolitičnih organizacijah in 
v občinskih skupščinah, ki jo bo organi- 
zirala Republiška konferenca SZDL Slo- 
venije. 

Na podlagi ocen in ugotovitev iz teh 
razprav ter poročila z regijskih posvetov, 
ki so jih pripravili Republiška konferenca 
SZDL Slovenije, Skupščina SR Slovenije 
in Skupnost slovenskih občin v letu 1982, 
je Odbor za družbenopolitični in komu- 
nalni sistem Zbora občin pripravil osnu- 
tek ugotovitev in stališč za nadaljnje utr- 
jevanje samoupravnih družbenoekonom- 
skih odnosov v krajevnih skupnostih ter 
krepitev oblik samoupravnega odločanja 
delovnih ljudi in občanov, ki naj prispe- 
vajo k vse bolj humanim odnosom v kra- 
jevni skupnosti. 

I. 
UGOTOVITVE 

1. Od leta 1975,' ko je Skupščina SR 

Slovenije sprejela stališča, priporočila in 
sklepe o nadaljnjem samoupravnem ra- 
zvoju krajevnih skupnosti, se je delegat- 
ski sistem kot sredstvo za uveljavljanje in 
usklajevanje interesov in potreb krajanov 
utrdil, uveljavile pa so se tudi demokra- 
tične oblike odločanja, zlasti v skupšči- 
nah krajevnih skupnosti. K temu je precej 
prispevalo samoupravno in prostorsko 
preoblikovanje krajevnih skupnosti v bolj 
življenjske skupnosti. Zbori delovnih lju- 
di in občanov se uveljavljajo zlasti tam, 
kjer jih sklicujejo po delih krajevne skup- 
nosti oziroma kot interesne zbore. Dele- 
gatski odnosi so bolj razviti v tistih kra- 
jevnih skupnostih, v katerih je tudi sicer 
samoupravljanje bolj razvito in kjer so 
družbenopolitične organizacije aktivne. 

2. Krajevna skupnost se še ni dovolj 
uveljavila kot bistvena sestavina združe- 
nega dela in družbenoekonomskih odno- 
sov, v katerih naj bi delavec postal dejan- 
ski subjekt odločanja o vrstah, obsegu in 
načinu zadovoljevanja skupnih potreb 
tudi v kraju bivanja in splošnih možnosti 
za delo in razvoj krajevne skupnosti. Kra- 
jevna skupnost se prepočasi uveljavlja 
tudi kot specifična skupnost vseh organi- 
zacij združenega dela in njihovih delav- 
cev, kakor tudi vseh samoupravnih 
interesnih skupnosti in organizacij zdru- 
ženega dela, ki poslujejo na območju te 
krajevne skupnosti. Zato je potrebno v 
večji meri uveljavljati vlogo delegatov 
krajevne skupnosti v svetih izvajalskih 
organizacij združenega dela, zlasti na 
področju šolstva, otroškega varstva in 
zdravstva. 

Spremljanje priprav srednjeročnih 
planskih aktov krajevnih skupnosti kaže 
določen napredek tako pri pripravi plan- 
skih aktov kot tudi pri sklepanju samou- 
pravnih sporazumov o temeljih plana. 
Kljub temu pa ta napredek še vedno 
spremljajo pomanjkljivosti, ki se kažejo v 
premalo kvalitetnih pripravah planskih 

aktov in v časovnih zamudah v postopku 
planiranja, predvsem pa v premajhni us- 
klajenosti teh aktov s planskimi doku- 
menti organizacij združenega dela, so- 
sednjih in drugih krajevnih skupnosti, sa- 
moupravnih interesnih skupnosti in obči- 
ne. Pomanjkanje strokovnih podlag pa je 
imelo za posledico, da so bili elementi za 
usklajevanje planskih aktov v neskladju z 
dejanskimi realnimi možnostmi združe- 
nega dela in drugih subjektov, ki se zdru- 
žujejo v krajevni skupnosti. 

3. Na področju zagotavljanja material-' 
ne osnove krajevne skupnosti je ugotov- 
ljeno, da se svobodna menjava dela po 
krajevni skupnosti in neposredna menja- 
va prepočasi uveljavljata glede na vzpo- 
stavljen sistem svobodne menjave dela 
na posameznih področjih družbenih de- 
javnosti. Delavci še vedno ne namenjajo, 
skladno s sistemom družbenega planira- 
nja, dela dohodka v skladu s programom 
in planom razvoja krajevne skupnosti ter 
z dogovorom o temeljih plana občine, za 
zadovoljevanje in uresničevanje tistega 
dela skupnih potreb, ki jih delovni ljudje 
in občani ne uresničujejo v samouprav- 
nih interesnih skupnostih. To še zlasti 
velja za tiste delavce, ki delajo v temelj- 
nih organizacijah združenega dela, ki so 
izven krajevne skupnosti oziroma občine 
v kateri prebivajo. Prav tako se prepočasi 
uvlejavlja neposredni vpliv delavcev in 
občanov za zadovoljevanje tistega dela 
osebnih in skupnih potreb krajanov, kise 
zadovoljujejo v samoupravnih interesnih 
skupnostih ali po njih. 

Pomemben vir pri zagotavljanju sred- 
stev za zadovoljevanje skupnih potreb 
občanov v krajevnih skupnostih pred- 
stavlja tudi samoprispevek kot specifična 
oblika samoupravnega zbiranja sredstev 
v denarju, materialu in delu. Ugotovljeno 
pa je, da je krajevni samoprispevek mar- 
sikje postal glavni vir financiranja izgrad- 
nje 'objektov na področju družbenih de- 



javnosti ne da bi bili ti objekti opredeljeni 
v ustreznih planskih aktih in ne da bi bita 
hkrati zagotovljena sredstva za opravlja- 
nje dejavnosti v njih. 

V krajevnih skupnostih, kjer niso zago- 
tovljeni drugi viri sredstev za zadovolje- 
vanje skupnih potreb se sredstva občin- 
skih proračunov uporabljajo tudi za 
skupne potrebe, s čemer pa je včasih 
okrnjeno uresničevanje drugih nalog 
krajevne skupnosti, zlasti na področju 
samoupravnega in delegatskega delova- 
nja. 

-k -k -k 

Izhajajoč iz navedenih ugotovitev, zbo- 
ri Skupščine SR Slovenije menijo, da so 
za nadaljnje utrjevanje samoupravnega 
položaja delovnih ljudi in občanov v kra- 
jevnih skupnostih stališča, priporočila in 
sklepi iz 1975., 1977. in 1980. leta še 
vedno v celoti aktualna. Glede na to 
Skupščina SR Slovenije sprejema na- 
slednja 

II. 
STALIŠČA: 

1. Samoupravni položaj občanov v 
krajevni skupnosti kot temeljni skupno- 
sti, v kateri urejajo pogoje življenja in 
dela ter uveljavljajo svoje interese v obči- 
ni in širši družbenopolitični skupnosti, je 
še vedno premalo uveljavljen. V krajevni 
skupnosti je zato potrebno hitreje utrje- 
vati vse oblike odločanja v skladu s statu- 
tom in drugimi akti ter onemogočati po- 
jave odločanja mimo občanov in njihovih 
delegatskih organov. Pri tem pa je treba 
upoštevati stopnjo razvoja materialnih sil 
ter družbenogospodarske razmere v po- 
gojih uresničevanja politike družbene 
stabilizacije. 

Skupščine krajevnih skupnosti naj 
uveljavljajo takšne demokratične metode 
svojega dela, da bo zagotovljena njihova 
tesnejša povezanosot z delegati in dele- 
gacijami za skupščine družbenopolitič- 
nih in samoupravnih interesnih skupno- 
sti. Delegacije pa morajo delovati bolj 
odprto in V tesnejši povezanosti z občani, 
ki so jih izvolili, še zlasti pa morajo v njih 
bolj priti do izraza interesi in vpliv delav- 
cev v združenem delu. 

Družbenopolitične organizacije mora- 
jo s svojim celotnim delovanjem ustvarja- 
ti pogoje za uveljavljanje delegatskih 
odnosov in drugih oblik izražanja in ure- 
sničevanja interesov delovnih ljudi in ob- 
čanov. V okviru delovanja znotraj dele- 
gatskega sistema pa bi morale pogosteje 
dajati pobude za sklic razširjenih sej de- 
legacij oziroma konferenc delegacij, pro- 
blemskih konferenc ter sekcij SZDL. 

Pred odločanjem o najpomembnejših 
vprašanjih za življenje in razvoj krajevne 
skupnosti je potrebno dosledneje upo- 
rabljati kot podlago za delegatsko obli- 
kovanje odločitev zbora delovnih ljudi in 

občanov. Zbore delovnih ljudi irf obča- 
nov je treba razvijati kot najpomembnej- 
šo obliko izražanja interesov, pobud in 
predlogov delovnih ljudi in občanov v 
krajevni skupnosti. V funkciji odločanja 
pa jih je treba uveljaviti predvsem v tistih 
krajevnih skupnostih, kjer nimajo obliko- 
vanih delegatskih skupščin. Praksa je 
pokazala, da so primerne oblike tudi del- 
ni zbori za posamezna ožja območja kra- 
jevne skupnosti in interesni zbori za 
obravnavo najbolj aktualnih in perečih 
vprašanj v krajevni skupnosti. 

Pri opredeljevanju in odločanju o 
neodtujljivih samoupravnih pravicah in 
družbenoekonomskih odnosih je treba 
bolj uveljavljati tudi oblike osebnega iz- 
javljanja, zlasti referendum ter odločanje 
s podpisovanjem, ter druge oblike javne- 
ga ugotavljanja mnenj, kot so: javna tri- 
buna, ankete in javne razprave ter pogo- 
steje uporabljati sekcijske obravnave v 
okviru SZDL. Statuti krajevnih skupnosti 
naj bi natančneje opredelili primere za 
organizirano izpeljavo različnih oblik 
osebnega izjavljanja. 

Nosilci teh razprav in oblik odločanja 
pa nosijo polno odgovornost ža to, da je 
zagotovljeno dovolj časa za razprave in 
da se enakovredno obravnavajo vse po- 
bude, zato ne bi smeli več pristajati na še 
prisotno prakso, da se razpave organizi- 
rajo le za formalno potrjevanje vnaprej 
pripravljenih odločitev. 

V praksi je potrebno dosledneje spo- 
štovati razmejitev pristojnosti med skup- 
ščino krajevne skupnosti in svetom skup- 
ščine krajevne skupnosti kot njenim izvr- 
šilnim organom. Sveti ne bi smeli samo- 
stojno urejati zadev iz pristojnosti skup- 
ščin ali celo zborov delovnih ljudi in ob- 
čanov. Ne bi smeli pristajati tudi na prak- 
so, da se v krajevne konference SZDL 
prenašajo pristojnosti skupščin krajevnih 
skupnosti. 

Skupščine krajevnih skupnosti ne 
opravljajo zadovoljivo funkcije delegacij 
za samoupravne interesne skupnosti ma- 
terialne proizvodnje v skladu z zakonom 
o volitvah. Zato je potrebno narediti kva- 
liteten premik v tej smeri, da se skupšči- 
ne uveljavljajo v tej vlogi, če niso izvolje- 
ne posebne delegacije. Skupščine kra- 
jevnih skupnosti lahko v skladu s statu- 
tom oblikujejo tudi posebne skupine de- 
legatov izmed delegatov skupščine za 
oblikovanje stališč za skupščine samou- 
pravnih interesnih skupnosti materialne 
proizvodnje, kadar se skupščina krajevne 
skupnosti ne sestane. 

2. Planiranje v krajevni skupnosti je 
treba dograjevati s krepitvijo aktivnejše 
vloge delovnih ljudi in občanov ter z 
ustreznejšo strokovno pomočjo občin- 
skih upravnih organov in strokovnih or- 
ganizacij na področju družbenega plani- 
ranja. Zaradi nadaljnjega razvoja in uve- 
ljavljanja sistema planiranja v krajevni 
skupnosti bi torej morali strokovni organi 
na ravni družbenopolitičnih skupnosti, 

vključno z republiko in ustrezne razisko- 
valne institucije, z nadaljnjo poenostavi- 
tvijo metodologije planiranja izboljšati 
planiranje v krajevni skupnosti ob upo- 
števanju zakonskih določil. V okviru raz- 
prav o dograjevanju sistema družbenega 
planiranja, ki potekajo v zveznih in repu- 
bliških družbenih svetih pa je potrebno 
vztrajati na spremembah in dopolnitvah 
zakona o sistemu družbenega planiranja, 
s katerimi bi omogočili določene organi- 
zacijske in postopkovne poenostavitve 
pri planiranju. Pri tem pa ne bi smele biti 
okrnjene temeljne pravice delovnih ljudi 
in občanov v krajevni skupnosti kot no- 
silcev planiranja; hkrati pa bi morali 
predvideti možnost uveljavljanja speci- 
fičnosti posameznih vrst krajevnih skup- 
nosti. 

3. Podlaga za zadovoljevanje večine 
skupnih potreb v krajevnih skupnostih 
morajo biti usklajeni samoupravni spora- 
zumi o temeljih plana krajevnih skupno- 
sti, temeljnih organizacij združenega de- 
la in samoupravnih interesnih skupnosti 
v okviru občine skladno z dogovorom o 
temeljih družbenega plana občine, s ka- 
terim udeleženci opredelijo svoje mate- 
rialne in druge obveznosti ter ukrepe za 
realizacijo nalog skupnega pomena. 

V planih samoupravnih interesnih 
skupnosti je potrebno določiti namene 
ter obseg odstopljenih sredstev samou- 
pravnih interesnih skupnosti za skupne 
potrebe krajevnih skupnosti, kadar kra- 
jevna skupnost neposredno prevzema 
uresničevanje s plani samoupravnih inr 
teresnih skupnosti predvidenih nalog. Za 
dodatne programe na področju družbe- 
nih dejavnosti/za katere se dogovorijo 
občani v krajevni skupnosti se lahko 
združujejo sredstva skladov skupne po- 
rabe temeljnih organizacij združenega 
dela in iz osebnih dohodkov delovnih 
ljudi in občanov in drugih virov. 

S samoupravnim sporazumom med 
krajevnimi skupnostmi in temeljnimi ot- 
ganizacijami združenega dela je potreb- 
no zagotoviti sredstva za zadovoljevanje 
skupnih potreb občanov v krajevnih 
skupnostih, ki jih ne zadovoljujejo v sa- 
moupravnih interesnih skupnostih. Za te 
namene lahko delavci izločijo del čistega 
dohodka temeljnih organizacij združene- 
ga dela. Osnova za združevanje sredstev 
temeljnih organizacij združenega dela je 
usklajen prioritetni program vseh'krajev- 
nih skupnosti v občini, oblikovan na pod- 
lagi razvojnih planov krajevne skupnosti. 
V zborih združenega dela in zborih kra- 
jevnih skupnosti je potrebno, upošteva- 
joč načelo solidarnosti glede na različno 
razvitost krajevnih skupnosti, sprejeti 
ustrezna merila po katerih pridobivajo 
krajevne skupnosti sredstva za uresniče- 
vanje tega programa. Z družbenim dogo- 
vorom je treba na območju dnevne mi- 
gracije delavcev določiti način prispeva- 
nja sredstev delavcev po kraju stalnega 
bivanja, ki delajo v organizacijah združe- 
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nega dela izven občine, skladno z dogo- 
vori o temeljih družbenega plana občin. 

Pomemben vir pri zagotavljanju sred- 
stev za zadovoljevanje skupnih potreb 
občanov v krajevnih skupnostih še na- 
prej ostaja samoprispevek, kot specifič- 
na oblika samoupravnega zbiranja sred- 
stev v denarju, materialu in delu. Samo- 
prispevek kot vir financiranja naj se uvaja 
za tiste skupne potrebe v krajevnih skup- 
nostih, ki jih ni mogoče v celoti zadovo- 
ljevati v samoupravnih interesnih skup- 
nostih ali v neposrednih odnosih z zdru- 
ženim delom, vendar pa so opredeljeni v 
srednjeročnem planu krajevne skupno- 
sti. Pri tem pa je potrebno upoštevati, da 
morajo biti v ustreznih planih zagotovlje- 
na tudi sredstva za opravljanje dejavnosti 
v teh objektih. 

Pri zagotavljanju materialne osnove 
krajevnih skupnosti je treba upoštevati 
tudi specifične oblike združevanja sred- 
stev, predvidenih s sistemskimi zakoni na 
področju komunalnega in prostorskega 
urejanja, stanovanjskega gospodarstva, 
cest in voda ter še na nekaterih drugih 
področjih samoupravnih interesnih 
skupnosti materialne proizvodnje. 

Na področju splošne porabe je pri do- 
ločanju meril za zagotavljanje sredstev iz 
proračuna, ki jih sprejema zbor krajevne 
skupnosti, potrebno upoštevati tudi ob- 
seg nalog, ki jih krajevna skupnost 
opravlja za občino na podlagi prenesenih 
nalog, zlasti na področju ljudske obram- 
be in družbene samozaščite. 

4. Izvršilni in'upravni organi v občinah 
morajo krajevni skupnosti zagotavljati 
vsestransko strokovno pomoč pri izvaja- 
nju njenih, z ustavo in zakoni opredelje- 
nih nalog. Nesprejemljiva je vedno bolj 
razširjena praksa prenašanja različnih 
strokovnih in drugih opravil na krajevno 
skupnost kot temeljno samoupravno 
skupnost, kar spodbuja tudi zahteve po 
povečanju administracije ter odvrača ob- 
čane od družbene aktivnosti in sprejema- 
nja funkcij v krajevni skupnosti. Upravne 
naloge pa je mogoče prenašati na krajev- 

no skupnost le na podlagi zakona ali 
odloka občinske skupščine, ki temelji na 
zakonu, če je to družbeno smotrno in je 
krajevna skupnost usposobljena za 
opravljanje takih nalog. 

V krajevnih skupnostih, kjer so usta- 
novljeni krajevni uradi, je treba omogoči- 
ti opravljanje strokovnih opravil za kra- 
jevno skupnost skladno z zakonom o si- 
stemu državne uprave ter tako zmanjšati 
stroške za funkcionalne izdatke krajevne 
skupnosti. 

5. Na področju hišne samouprave je 
potrebno nadaljevati s prizadevanji za 
utrjevanje in uveljavljanje skupnosti sta- 
novalcev, hišnih svetov, delegacij in sve- 
tov stanovalcev pri krajevnih skupnostih, 
prek katerih stanovalci vplivajo na delo in 
odločitve samoupravnih stanovanjskih 
skupnosti in na uresničevanje interesov 
na celotnem področju stanovanjskega 
gospodarstva v krajevni skupnosti. Hkrati 
je treba hitreje razvijati vključevanje sta- 
novalcev prek teh oblik v samoupravno 
odločanje krajevne skupnosti. 

6. Pomemben vidik samoupravnega 
organiziranja in interesnega povezovanja 
ter uveljavljanja posamičnih in skupnih 
interesov občanov v krajevni skupnosti 
predstavlja njihovo povezovanje v druž- 
benih organizacijah in društvih, ki mora- 
jo biti čimbolj odprta ter povezana z živ- 
ljenjem in delom krajevne skupnosti in 
vpeta v vsa družbena dogajanja v krajev- 
ni skupnosti. 

7. V krajevnih skupnostih je treba 
okrepiti in uveljaviti vlogo delovnih ljudi 
in občanov kot potrošnikov. Zato je treba 
uveljaviti zbore potrošnikov, kadrovsko 
okrepiti potrošniške sveta in vzpostaviti 
organizirane oblike njihovega sodelova- 
nja z organizacijami združenega dela, ki 
proizvajajo in prodajajo blago ali oprav- 
ljajo storitve za občane, z inšpekcijskimi 
organi, z organi samoupravne delavske 
kontrole in drugimi subjekti, ki delujejo 
na področju preskrbe občanov. Pospešiti 
je potrebno tudi organiziranje potrošni- 

ških svetov v konference na nivoju občin 
in v širših družbenih skupnostih ter zago- 
tavljati njihovo medsebojno koordinacijo 
in delitev dela. 

8. Delovni ljudje in občani v krajevni 
skupnosti morajo odgovorno spremljati 
vsa družbena dogajanja v krajevni skup- 
nosti ter opozarjati pristojne organe v 
občini in širših družbenopolitičnih skup- 
nostih na pojave neodgovornega odnosa 
do družbene lastnine, na neobdelana 
kmetijska zemljišča, urejanje prostora in 
druga pomembna vprašanja za uresniče- 
vanje samoupravnih pravic občanov; ti 
organi pa morajo nanje odgovorneje rea- 
girati. 

9. Za krepitev samoupravnega in druž- 
benoekonomskega položaja delovnih 
ljudi in občanov v krajevni skupnosti je 
treba izpopolniti informacijski sistem ter 
ga dograjevati glede na potrebe delegat- 
skega odločanja ter prek povratnih infor- 
macij delegatov ter občinskih in krajev- 
nih glasil zagotavljati vsestransko obve- 
ščenost delovnih ljudi in občanov in sa- 
moupravnih organizacij in skupnosti. 

10. V nadaljnjem procesu podružblja- 
nja splošne ljudske obrambe in družbene 
samozaščite ima krajevna skupnost izre- 
dno pomembno vlogo. Z zakonom o 
splošni ljudski obrambi in družbeni sa- 
mozaščiti so podane vse možnosti za to, 
da se delovni ljudje in občani v krajevni 
skupnosti ustrezno obrambno in samo- 
zaščitno usposobijo za opravljanje nalog 
na tem področju. 

11; K učinkovitejšemu samoupravlja- 
nju delovnih ljudi in občanov v krajevnih 
skupnostih lahko veliko prispeva tudi 
bolj okvirno urejanje odnosov na posa- 
meznih področjih njihovega delovanja v 
zakonih, statutih občin in drugih aktih. 
Pri spreminjanju in dopolnjevanju le-teh 
je treba zato presegati prepodrobno ure- 
janje odnosov, ki se kaže tudi v predpiso- 
vanju številnih obveznih oblik organizira- 
nja delovnih ljudi in občanov v krajevnih 
skupnostih. 

PRIPOROČILA IN SKLEPI 

Skupščine SR Slovenije ob obravnavi aktualnih vprašanj 

urejanja delovnega časa 

Skupščina Socialistične republike 
Slovenije je na podlagi 10. alinee 335. 
člena in 336. člena ustave Socialistične 
republike Slovenije, 252. in 255. člena 
poslovnika skupščine SR Slovenije ter 
razprave v delovnih telesih Skupščine 
SR Slovenije in zborov Skupščine SR 
Slovenije na sejah Zbora združenega 
dela, Zbora občin in Družbenopolitične- 
ga zbora dne 16. marca 1983, ob obrav- 
navi aktualnih vprašanj urejanja delov- 
nega časa, sprejela 

PRIPOROČILA IN SKLEPE 

/ 
1. V stalnih prizadevanjih za učinkovi- 

tejše gospodarjenje s sredstvi v družbeni 
lastnini, boljšo organizacijo dela in izra- 
bo časa ter ustreznejšo razporeditev de- 
lovnega in obratovalnega časa Skupšči- 
na SR Slovenije podpira napore za ureja- 
nje delovnega in obratovalnega časa z 
družbenim dogovarjanjem v skladu s sta- 

lišči Predsedstva Republiškega sveta 
Zveze sindikatov Slovenije. 

2. Skupščina SR Slovenije ugotavlja, 
da dosedanja družbena aktivnost v SR 
Sloveniji ni potekala dovolj usklajeno in 
pripravljeno. Za uresničitev ciljev iz druž- 
benega dogovora o urejanju delovnega 
in obratovalnega časa je potrebno pri- 
praviti predloge, ki bodo spodbujali bolj- 
šo organizacijo dela v temeljnih samou- 
pravnih organizacijah in skupnostih ter v 
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njihovih medsebojnih povezavah z zdru- 
ženim delom in življenjem v družbenopo- 
litičnih skupnostih. Organi v družbeno- 
političnih skupnostih naj z družbenopoli- 
tičnimi organizacijami pravočano pripra- 
vijo usklajene predloge za čimbolj nemo- 
ten in usklajen prehod na ustreznejšo 
razporeditev delovnega in obratovalnega 
časa. 

3 Dosedanje izkušnje kažejo, da je za 
uresničitev teh nalog treba delovati kar 
najbolj usklajeno v družbenopolitičnih 
skupnostih in med njimi, saj bo le na tej 
podlagi mogoče urediti med seboj pove- 
zana vprašanja dela in življenja. 

Zato Skupščina SR Slovenije ob pre- 
hodu na poleto računanje časa priporo- 
ča, da: 

- delavci v proizvodnih dejavnostih 
določijo začetek delovnega časa pravilo- 
ma ob 7. uri zjutraj ter ustrezno temu 
organizirajo tudi večizmensko delo, kjer 
so zato dani pogoji; 

- se v družbenih dejavnostih in v dr- 
žavnih organih določi pričetek delovne- 
ga časa čimbolj proti 8. uri zjutraj; v stori- 
tvenih in drugih dejavnostih pa se določi 

skladno z naravo in pomenom dela glede 
na potrebe večine zaposlenih; 

- povsod tam, kjer to dopušča delovni 
proces, možnosti prevoza in potrebe za- 
poslenih, naj se v večji meri uveljavi drse- 
či ali stopničasti delovni čas. 

Skupščina SR Slovenije priporoča, da 
delavci uveljavijo te spremembe s preho- 
dom na poletno računanje časa, to je s 
27. marcem 1983 ter skladno s tem na- 
knadno uskladijo tudi svoje samouprav- 
ne splošne akte. 

4. Občine naj zagotovijo učinkovito in 
usklajeno urejanje teh vprašanj na občin- 
ski in medobčinski ravni in poskrbijo, da 
se s samoupravnimi sporazumi aH odloki 
začetek in konec delovnega časa na po- 
dročjih otroškega varstva in izobraževa- 
nja, zdravstva in drugih družbenih dejav- 
nosti, prometa in zvez, trgovine, gostin- 
stva in turizma, obrti in drugih storitvenih 
dejavnosti uskladi s potrebami delovnih 
ljudi in občanov, ki bodo prešli na novo 
razporeditev delovnega časa. 

5. Udeleženci družbenega dogovora 
naj v juliju 1983 obvestijo Skupščino SR 

Slovenije o izvajanju aktivnosti in uresni- 
čevanju teh priporočil. 

6. Skupščina SR Slovenije priporoča 
Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, 
naj skupaj z Zvezo sindikatov Slovenije 
prouči predlog, da bi za delavce, ki dela- 
jo v težjih delovnih pogojih, skrajšali de- 
lovni čas. 

II 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj 

spemlja potek teh priprav in v okviru svo- 
jih pristojnosti zagotavlja uresničevanje 
teh priporočil ter o tem poroča Skupščini 
SR Slovenije in po potrebi predlaga 
ustrezne ukrepe. Izvršni svet skupščine 
SR Slovenije naj Skupščini SR Slovenije 
takoj predloži po hitrem postopku spre- 
membe zakona o delovnih razmerjih gle- 
de urejanja nočnega dela, zaradi nove 
razporeditve delovnega in obratovalnega 
časa tako, da jih bo Skupščina SR Slove- 
nije lahko obravnavala na sejah zborov 
dne 30. marca 1983. Izvršni svet naj tudi , 
predlaga enotno ureditev vprašanj v zve- 
zi z razporejanjem delovnega časa na 
območju SFR Jugoslavije. 

SKLEPI IN USMERITVE 
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga zakona o družbenem sistemu 
informiranja    

Skupščina SR Slovenije je na podlagi 
342. in 345. člena ustave Socialistične 
republike Slovenije ter 71. in 72. člena 
poslovnika Skupščine SI7 Slovenije na 
sejah Zbora združenega dela, Zbora ob- 
čin in Družbenopolitičnega zbora dne 
16. marca 1983 obravnavala predlog za- 
kona o družbenem sistemu informiranja 
ter v skladu z 253. in 255. členom po- 
slovnika Skupščine SR Slovenije spre- 
jela 
SKLEPE IN USMERITVE 
za izvajanje zakona o 
družbenem sistemu 
informiranja 

1. Zbor združenega dela in Zbor občin 
podpirata Program aktivnosti za izvaja- 
nje zakona, ki obvezuje vse subjekte 
družbenega sistema informiranja, da do- 
sledno izvajajo program za izvajanje za- 
kona o družbenem sistemu informiranja. 

S programom aktivnosti za izvajanje 
zakona o družbenem sistemu informira- 
nja moramo na vseh ravneh zagotoviti 
dosledno, usklajeno in materialnim 
osnovam prilagojeno uresničevanje za- 
konskih določb ter s tem racionalno in 
pospešeno izgradnjo družbenega siste- 
ma informiranja. Zato bo potrebno 
vzpodbuditi in okrepiti vse strokovne, 
znanstvene in druge družbene dejavnike, 

izdelati potrebne akcijske programe, ki 
bodo konkretno opredeljevali naloge in 
nosilce za uresničevanje z zakonom 
opredeljenega družbenega sistema in- 
formiranja. 

2. Za uresničitev namena in nalog iz 
zakona o družbenem sistemu informira- 
nja morajo vsi subjekti: 

a) oceniti obstoječe stanje družbenega 
sistema informiranja ter pripraviti ustrez- 
ne programe za uresničevanje ciljev in 
nalog zakona. 

b) Zagotoviti organizacijske, kadrov- 
ske, tehnično-tehnološke in druge mate- 
rialne pogoje za izgradnjo racionalno or- 
ganiziranega in učinkovitega družbene- 
ga sistema informiranja. 

c) Proučiti možnosti in ustvariti pogoje 
za racionalizacijo, uskladitev in povezavo 
dejavnosti svojih informacijskih služb z 
drugimi. Organizacijske oblike je treba 
uskladiti z zakonom. 

d) Zagotoviti uporabo enotnih pro- 
gramskih rešitev, skupno nabavo, upora- 
bo in vzdrževanje informacijske, proce- 
sne in komunikacijske opreme. Dosledno 
je treba izvesti delitev dela pri zadovolje- 
vanju organizacijskih potreb subjektov 
družbenega sistema informiranja. V tem 
smislu je treba opredeliti tudi domačo 
proizvodnjo aparaturne in programske 
računalniške opreme. 

e) Pripraviti in sprejeti usklajene krat- 
koročne in dolgoročne razvojne progra- 
me ter jih organizirati in prilagoditi za 
zbiranje, obdelavo, izkazovanje in prenos 
podatkov ter informacij v skladu z obsto- 
ječimi potrebami združenega dela, druž- 
benopolitičnih skupnosti ter drugih upo- 
rabnikov na vseh področjih in vseh rav- 
neh. 

f) V največji meri opreti na strokovna in 
znanstvena spoznanja ter zagotoviti uva- 
janje sodobnih metod ter racionalno 
uporabo sodobne informacijske tehnike 
in tehnologije. 

g) Izdelati projekcijo potreb po kadrih 
ter izoblikovati enotne programe izobra- 
ževanja na področju družbenega sistema 
informiranja. 

h) Usklajevati aktivnosti s potrebami 
splošne ljudske obrambe in družbene sa- 
mozaščite. 

i) Uskladiti predpise in druge samou- 
pravne splošne akte z zakonom o druž- 
benem sistemu informiranja. 

3. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj za izvajanje zakona o družbenem si- 
stemu informiranja upošteva tudi predlo- 
ge, pripombe in stališča iz razprave na 
sejah zborov. 

4. Skupščina SR Slovenije bo sprem- 
ljala izvajanje zakona in po potrebi zahte- 
vala od nosilcev nalog konkretno poro- 
čilo. 
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SKLEP 
Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR 
Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o družbenem pravobranilcu samoupravljanja 

Zbor združenega dela, Zbor občin in 
Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije sta na svojih sejah dne 16. 
marca 1983 obravnavali predlog za iz- 
dajo zakona o spremembah in dopolni- 
tvah zakona o družbenem pravobranil- 
cu samoupravljanja in na podlagi dru- 
gega odstavka 271. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije sprejeli nasled- 
nji 

sklep 
1. Predlog za izdajo zakona o spre- 

membah in dopolnitvah zakona o druž- 
benem pravobranilcu samoupravljanja 
se sprejme. 

2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije. 

3. Pri pripravi osnutka zakona naj 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
prouči in ustrezno upošteva pripombe in 
predloge delegatov v razpravi, pri čemer 
naj zlasti prouči utemeljenost določbe 
glede nujne pridobitve mnenja družbe- 
nega pravobranilca samoupravljanja SR 
Slovenije pred imenovanjem in razreši- 
tvijo družbenega pravobranilca samo- 
upravljanja. 

SKLEPI 
Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR 

" Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o javnem pravobranilstvu 

Zbor združenega dela 

Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je na svoji 14. seji dne 16. 
marca 1983 obravnaval predlog za izda- 
jo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o javnem pravobranilstvu in na 
podlagi drugega odstavka 271. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije 
sprejel naslednji 

sklep 
1. Predlog za izdajo zakona o spre- 

membah in dopolnitvah zakona o javnem 
pravobranilstvu se sprejme. 

2. Osnutek zakona naj pripravi Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije. 

3. Pri pripravi osnutka naj Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije prouči predloge 
in stališča delegatov v razpravi in jih 
ustrezno upošteva, zlasti pa naj upošteva 
naslednje usmeritve: 

- potrebno je opraviti ustrezno uskla- 
ditev republiškega zakona glede na spre- 
membe in dopolnitve zveznega zakona o 
družbenem pravobranilcu samoupravlja- 
nja tako, da se z republiškim zakonom o 
družbenem pravobranilcu samoupravlja- 
nja razširi pristojnost družbenega pravo- 
branilca samoupravljanja na celotno po- 
dročje varstva družbene lastnine; 
- v zvezi z razširitvijo pristojnosti druž- 
benega pravobranilca samoupravljanja 
je potrebno ustrezno zožiti pristojnost 
javnih pravobranilstev, pri čemer bi mo- 
ral predlagatelj v osnutku zakona po- 
drobno opredeliti način in obseg te zoži- 
tve ter natančno razmejiti področje dela 
in pristojnosti med družbenim pravobra- 
nilcem samoupravljanja in javnim pravo- 
branilstvom; 
- nadaljnji obstoj javnih pravobranilstev, 
organiziranih na medobčinski ravni kot 
zakonitih zastopnikov občin je upravi- 
čen, pri čemer bo potrebno proučiti mož- 

nost prilagoditve njihove organiziranosti 
zoženemu področju dela javnih pravo- 
branilstev; 

- v razpravah ni bil podprt predlog, da 
se javnim pravobranilstvom kot organom 
družbenopolitičnih skupnosti ponovno 
vzpostavi zastopanje samoupravnih in- 
teresnih skupnosti in izvajalskih organi- 
zacij po pooblastilu. Predlagana rešitev 
bi namreč izvajalske organizacije posta- 
vila v privilegiran položaj v primerjavi z 
drugimi samoupravnimi organizacijami 
in skupnostmi; 

- Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije podpira predlog Socialistične 
zveze delovnega ljudstva Slovenije, da se 
v nadaljnja razčiščevanja odprtih vpra- 
šanj ob pripravi osnutka zakona aktivno 
vključita republiška družbena sveta za 
vprašanja družbene ureditve in za vpra- 
šanja organizacije in delovanja admini- 
strativno-strokovnih služb. 

Zbor občin 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je 
na 14. seji dne 16. marca 1983 obravna- 
val predlog za izdajo zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o jav- 
nem pravobranilstvu in na podlagi 2. 
odstavka 271. člena poslovnika Skup- 
ščine SR Slovenije sprejel naslednji 

sklep: 
1. Predlog za izdajo zakona o spre- 

membah in dopolnitvah zakona o javnem 
pravobranilstvu se sprejme. 

2. Osnutek zakona naj pripravi Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije. Pri tem naj 

Družbenopolitični zbor 
Družbenopolitični zbor Skupščine SR 

Slovenije je na seji dne 16. marca 1983 
ob obravnavi predloga za izdajo zakona 

predlagatelj upošteva pripombe in pred- 
loge delovnih teles skupščine in zbora 
ter drugih subjektov in razpravo delega- 
tov na seji zbora. 

3. Pri pripravi osnutka naj Izvršni svet 
upošteva zlasti naslednje usmeritve: 

- potrebno je opraviti ustrezno uskla- 
ditev republiškega zakona glede na spre- 
membe in dopolnitve zveznega zakona o 
družbenem pravobranilcu samoupravlja- 
nja, ki se nanaša na razširitev pristojnosti 
družbenega pravobranilca samouprav- 
ljanja na celotno področje varstva druž- 
bene lastnine; 

- v zvezi z razširitvijo pristojnosti 
družbenega pravobranilca samouprav- 
ljanja je potrebno ustrezno opredeliti pri- 
stojnost javnih pravobranilstev, pri če- 

ri spremembah in dopolnitvah zakona o 
javnem pravobranilstvu na podlagi dru- 
gega odstavka 271. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije sprejel nasled- 
nji. 

mer bi moral predlagatelj v osnutku za- 
kona podrobno opredeliti način in obseg 
razmejitve področja dela in pristojnosti 
med družbenim pravobranilcem samo- 
upravljanja in javnim pravobranilstvom; 

- zbor podpira predlog Socialistične 
zveze delovnega ljudstva Slovenije, da se 
v nadaljnja razčiščevanja odprtih vpra- 
šanj ob pripravi osnutka zakona aktivno 
vključita republiška družbena sveta za 
vprašanja družbene ureditve in za vpra- 
šanja organizacije in delovanja admini- 
strativno-strokovnih služb. 

4. Izvršni svet naj prouči vse material- 
ne posledice spremembe zakona o druž- 
benem pravobranilcu samoupravljanja in 
zakona o javnem pravobranilstvu. 

Sklep 
1. Predlog za izdajo zakona o spre- 

membah in dopolnitvah zakona o javnem 
pravobranilstvu se sprejme. 

poročevalec 
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2. OsnuteK zakona naj pripravi Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije. 

3. Pri pripravi osnutka zakona naj 
Izvršni svet upošteva zlasti naslednje 
usmeritve: 

- potrebno je opraviti ustrezno uskla- 
ditev republiškega zakona glede na spre- 
membe in dopolnitve zveznega zakona o 
družbenem pravobranilcu samoupravlja- 
nja tako, da se z republiškim zakonom o 
družbenem pravobranilcu samoupravlja- 
nja razširi pristojnost družbenega pravo- 
branilca samoupravljanja na celotno po- 
dročje varstva družbene lastnine; 

- v zvezi z razširitvijo pristojnosti 
družbenega pravobranilca samouprav- 

ljanja je potrebno ustrezno zožiti pristoj- 
nosti javnih pravobranilstev, pri čemer bi 
moral predlagatelj v osnutku zakona po- 
drobno opredeliti način in obseg te zoži- 
tve ter natančno razmejiti področja dela 
in pristojnosti med družbenim pravobra- 
nilcem samoupravljanja in javnim pravo- 
branilstvom; 

- nadaljnji obstoj javnih pravobranil- 
stev, organiziranih na medobčinski ravni 
kot zakonitih zastopnikov občin je upra- 
vičen, pri čemer bo potrebno proučiti 
možnost prilagoditve njihove organizira- 
nosti zoženemu področju dela javnih 
pravobranilstev; 

- v razpravi na zboru ni bi! podprt 

predlog, da se javnim pravobranilstvom 
kot organom družbenopolitičnih skup- 
nosti ponovno poveri zastopanje samou- 
pravnih interesnih skupnosti in izvajal- 
skih organizacij po pooblastilu Predla- 
gana rešitev bi namreč izvajalske organi- 
zacije postavila v privilegiran položaj v 
primerjavi z drugimi samoupravnimi or- 
ganizacijami in skupnostmi; 

- Skupščina SR Slovenije podpira 
predlog Socialistične zveze delovnega 
ljudstva, da se v nadaljnja razčiščevanja 
odprtih vprašanj ob pripravi osnutka za- 
kona aktivno vključita republiška družbe- 
na sveta za vprašanja družbene ureditve 
in za vprašanja organizacije in delovanja 
administrativno-strokovnih služb. 

SKLEP 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
predloga za izdajo zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju 
pokopališč 

Zbor združenega dela in zbor občin 
Skupščine SR Slovenije sta na svojih 
sejah dne 16. marca 1983 obravnavala 
predlog za izdajo zakona o pokopališki 
in pogrebni dejavnosti ter o urejanju 
pokopališč in na podlagi drugega od- 
stavka 271. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije sprejela naslednji 

sklep 

1. Predlog za izdajo zakona o pokopa- 
liški in pogrebni dejavnosti ter o urejanju 
pokopališč se sprejme. 

2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije. 

3. Pri pripravi osnutka zakona naj 
predlagatelj upošteva pripombe in stali- 
šča delovnih teles skupščine in zbora ter 
razpravo delegatov na sejah zborov. 

Pri tem naj zlasti izhaja iz tega: 

- da zakon ureja le temeljna načela, ki 
so pomembna za opravljanje pokopali- 
ške in pogrebne dejavnosti ter urejanje 
pokopališč, 

- da se konkretno urejanje teh vpra- 
šanj prepusti normativni ureditvi občin, 

- da pogrebne svečanosti ureja občina 
v svoji pristojnosti, pri čemer je potrebno 
proučiti možnosti za poenotenje nekate- 
rih vprašanj o pogrebnih svečanostih v 
SR Sloveniji. 

IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPSCINE SR SLOVENI, 

MNENJE 
Odbora za agrarno politiko Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije k 
poročilu o uresničevanju programa jesenske setve v letu 1982 in program 
spomladanske setve v letu 1983   

Odbor Zbora združenega dela za 
agrarno politiko je na svoji seji dne 
18. marca 1983 obravnaval poročilo o 
uresničevanju programa jesenske setve v 
letu 1982 in program spomladanske se- 
tve v letu 1983. 

Odbor ocenjuje, da poročilo o uresni- 
čevanju programa jesenske setve v lan- 
skem letu stanje zadovoljivo prikazuje, 
da pa so nekatere napovedi o uresničitvi 
plana letošnje spomladanske setve po- 
stavljene dokaj optimistično. Nekateri 
podatki so se v času od priprave poročila 
spremenili, zato je treba to upoštevati. To 
zlasti velja za oskrbo z gorivom in rezerv- 
nimi deli, pa tudi z drugimi nujnimi stvar- 
mi za čimbolj nemoteno odvijanje setve- 
nega programa, zlasti s tistimi, ki bodo 
potrebni iz uvoza. Med te sodi tudi redna 
oskrba z veterinarskimi preparati. Pro- 
blematiko oskrbe z rezervnimi deli bo 
treba še v večji meri reševati s proizvod- 
njo le-teh doma, kar velja tako za uvože- 
ne kot tudi za domače stroje. 

Na težave, ki se odražajo v manjši ure- 
sničitvi plana spomladanske setve, vpli- 

vajo tudi ukrepi tekoče ekonomske poli- 
tike, od višine obrestnih mer do dispari- 
tet v primarni delitvi in do nesorazmerij 
med cenami posameznih .kultur (npr. 
pšenica : krompir ; sladkorna pesa). Vse 
to zato ni spodbudno za povečanje proiz- 
vodnje vseh vrst kultur, pač pa samo ne- 
katerih. To pa je razvidno tudi iz predlo- 
ženih tabel. Pri tem pa je treba upošteva- 
ti, da za vse kulture to niso dokončni 
podatki, ker dogovarjanja o proizvodnji 
še trajajo. To še posebej velja za sladkor- 
no peso, kjer cena v primerjavi z drugimi 
poljščinami ni stimulativna. Težave pri 
zagotavljanju zadostne posejanosti s 
sladkorno peso se kažejo tudi v družbe- 
nem sektorju. Odbor pri tem opozarja na 
preoptimistično oceno v predzadnjem 
odstavku 4. točke III. poglavja predlože- 
nega poročila. 

Za uresničitev programa spomladan- 
ske setve je treba po mnenju odbora nuj- 
no zagotoviti dosledno izvajanje vseh 
sprejetih nalog, vključno s povečano ak- 
tivnostjo za povečanje pogodbenih ob- 
veznosti ter z zagotovitvijo nujno potreb- 

nih količin reprodukcijskih materialov. V 
ta okvir sodi tudi zagotavljanje deviznih 
sredstev za uvoz. Odbor pa posebej zah- 
teva, da mora dobiti oskrba z gorivom v 
kmetijstvu absolutno prednost, saj bodo 
sicer ogroženi prpogrami spomladanske 
setve. Zlati to velja za pretežno kmetijska 
območja in območja, ki mejijo na sosed- 
njo Hrvaško. Prav tako pa je treba sproti 
reševati probleme, ki nastajajo pri izvaja- 
nju spomladanske setve, kamor sodijo 
tudi težave pospeševalne službe, saj je 
bila omejena poraba goriva tudi za te 
namene. Za izpeljavo planskih ciljev po 
zagotovilih teh omejitev ne bo. Iz teh 
razlogov odbor meni, da je treba z aktiv- 
nostmi za letošnjo jesensko in za spo- 
mladansko setev v letu 1984 še bolj in- 
tenzivirati, kar bo omogočilo pravočasno 
poznavanje pogojev pridelave in odpravo 
morebitnih težav. 

Odbor predlaga, da se s poročilom o 
uresničevanju programa jesenske setve v 
letu 1982 in program spomladanske se- 
tve v letu 1983 ter z mnenjem odbora 
seznani delegate tako, da se oboje objavi 
v Poročevalcu. 
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SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

POROČILO 

o uresničevanju programa jesenske setve v letu 1982 in 

program spomladanske setve v letu 1983 

I. UVOD 

Dogovor o temeljih družbenega plana SR Slovenije predvi- 
deva za obdobje 1981-85 - 3,5% rast kmetijske pridelave. 
Resolucija o politiki družbenogospodarskega razvoja SR Slo- 
venije v letu 1983 pa predvideva v kmetijstvu, ribištvu in 
živilski industriji 4% rast skupne proizvodnje. 

V letu 1983 je največji poudarek na intenzifikaciji rabe 
zemljišč, aktivnejšemu sodelovanju stroke, povečanju tržnosti 
pšenice, sladkorne pese in vrtnin, povečanju staleža osnovne 
črede ter povečani prireji mleka in mesa ob večjem zagotav- 
ljanju krme na travnikih in pašnikih. 

Bolj si je potrebno prizadevati za večjo družbeno organizi- 
rano tržno pridelavo ter zaostriti odgovornost za uresničitev 
setvenih programov in sprejetih obveznosti po pogodbah. 

Da bi sprejete naloge lahko pravočasno in dosledno izpol- 
nili, potekajo že od avgusta 1982 aktivnosti za zagotovitev 
ustrezne strukture in obsega jesensko-spomladanske setve, 
potrebnega reprodukcijskega materiala, pogonskega goriva, 
rezervnih delov in strojev ob hkratnem sprejemanju potrebnih 
ekonomskih ukrepov. 

II. URESNIČITEV PROGRAMA SETVE PŠENICE 
V JESENI 1982 V JUGOSLAVIJI IN SLOVENIJI 

1. Skladno s srednjeročnim programom razvoja kmetijstva 
v SFRJ za obdobje 1981-85 bi morali v letu 1982/83 zasejati s 
pšenico 1,624.600 ha, od tega v družbenem sektorju 394.000 
ha, v zasebnem sektorju pa 1,250.600 ha. Po podatkih Zvez- 
nega komiteja za kmetijstvo je bilo jeseni 1982 posejano 
skupno 1,587.600 ha ali 97,7%, od tega v družbenem sektorju 
427.400 ha ali 109%, v zasebnem sektorju pa 1,160.200 ha ali 
94,3%. Skupno posejane površine so za 2% večje v primerjavi 
z letom 1981. 

Ob upoštevanju povečanja povprečnih pridelkov nad 3,57 
t/ha bo pridelane 6,000.000 ton pšenice. Zadnjih nekaj let je 
bilo odkupljeno povprečno 2,354.000 ton pšenice ali 45,9% 
skupne pridelave. V letu 1983 je predvidena-tržna pridelava 
3,062.000 ton pšenice, kar bo možno doseči le ob bistveno 
večjem odkupu pšenice iz kooperacijske pridelave. 

2. V SR Sloveniji sta temeljni nalogi pri pridelavi krušnih žit 
povečanje tržnosti pšenice v zasebnem sektorju in povečanje 
hektarskih pridelkov, za kar so že poleti 1982 potekale aktiv- 
nosti ob pripravah na jesensko setev. Po občinah in regijah so 
bili organizirani posveti, v zadružnih organizacijah pa sprejeti 
dogovori o sklepanju pogodb za tržno pridelovanje pšenice in 
sladkorne pese. 

Jeseni 1982 je bil podpisan samoupravni sporazum o med- 
sebojnih pravicah in obveznostih pri uresničevanju ciljev in 
nalog iz dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije 
za obdobje 1981-85 pri pridelavi pšenice in sladkorne pese v 
letu 1982/83. S tem sporazumom je bilo družbenim OZD s 
področja kmetijstva naloženo, da pridelajo pšenico na 7.330 
ha, zadružnim organizacijam pa na 14.034 ha. Če bomo dosle- 
dno izpolnjevali sprejete naloge bomo v letu 1983 dosegli 
načrtovano tržnp pridelavo 64.000 ton pšenice. 

Po podatkih Žitne skupnosti Slovenije so do 31. 1. 1983 
OZD žitno predelovalne industrije in kmetijske organizacije 
združenega dela sklenile pogodbe za pridelavo 54.845 ton 
pšenice, kar je 90% do 60.845 ton, kot znaša obveznost po 
sporazumu. Razliko pšenice do 64.000 ton pa bodo kmetje 
oddali pri zamenjavi za semensko pšenico (2 kg pšenice za 
meljavo za 1 kg semenske pšenice). OZD žitno predelovalne 
industrije so do 31. 1. 1983 sklenile pogodbe za naslednji 
obseg pridelave: 

Žitno predelovalna OZD Družbeni sektor Zasebni sektor 
obveznost pogodbe obveznost pogodbe 

Žito Ljubljana 5.400 3.812 6.465 3.043 
IntesMaribor 11.712 12.226 5.960 6.110 
Mlinopek M. Sobota 10.660 9.653 12.760 13.000 
MlinotestAjdov. 775 775 2.235 2.215 
Mera Celje 1.678 1.515 3.200 2.496 
SKUPNO: 30.225 27.981 30.620 26.864 

Pogodbe z žitno predelovalnimi organizacijami nista skle- 
nili KIT KZ Krka Novo mesto in Emona DO kooperacija Dom- 
žale. S pogodbami pa so svoje samoupravno sprejete obvez- 
nosti zmanjšale naslednje organizacije: 
Sektor organizacije Pogodba z Obveznosti Pogodbe t razlika t 
DS Agroemona 
Domžale 
KIT KZ Metlika 
KIT KZ Ljubljana 
KIT KZ Litija 
Slovin KK Jeruzalem 
Ormož 
Florina Zrkovci 
ABC KG Rakičan 
ABC KG G. Radgona 
ABC KZ Ljutomer 
Križevci 
VG Kapela 
Hmezad Žalec 
KG Slovenska vas 
ZS ABC KZ Ljutomer 
Križevci 
KZ Celje 
AgrariaTOK Brežice 
AK Krško TOK Krško 

Žito 
Žito 
Žito 
Žito 

Intes 
Intes 

Mlinopek 
Mlinopek 

Mlinopek 
Mlinopek 

Merx 
Merx 

Mlinopek 
Merx 
Merx 
Merx 

2.444 
285 
500 
220 

1.400 
144 

6.250 
2.500 

1.050 
260 
734 
126 

1.425 
300 
600 
800 

1.880 
168 
320 
140 

1.300 
120 

5.500 
2.400 

945 
208 
609 
60 

800 
240 
220 
500 

564 
117 
180 
80 

100 
24 

750 
100 

105 
52 

125 
66 

625 
60 

380 
300 

SKUPNO: 19.038 15.410 3.628 
Po podatkih Zadružne zveze Slovenije so zadružne organi- 

zacije že sklenile 85% pogodb s kmeti za tržno pridelavo 
pšenice. Ker še niso bile sklenjene vse pogodbe lahko predvi- 
devamo, da bo uresničena načrtovana tržna pridelava pše- 
nice. 

Ker zadružne organizacije še sklepajo pogodbe, lahko 
predvidevamo, da bo uresničena načrtovana tržna pridelava 
pšenice. 

Med jesensko setvijo je bilo dovolj mineralnih gnojil, neko- 
liko manj pa zaščitnih sredstev za varstvo rastlin zaradi znanih 
težav pri zagotavljanju deviz. 

Za jesensko setev 1982 je bilo zagotovljenih 4.350 ton 
semenske pšenice. V letu 1981 je bilo zamenjanih in poseja- 
nih 5.250 ton kvalitetnih sort pšenice. Kmetje so ob žetvi 1982 
zadržali nekaj pšenice za seme. 

Oskrba kmetijstva s pogonskimi gorivi je bila dobra, obča- 
sne manjše težave pa so kmetijske organizacije sproti prema- 
govale skupaj z OZD Petrol in odgovornimi delavci v občin- 
skih upravnih organih. 

Zaradi slabega vremena med spravilom pridelkov in pri- 
pravo zemlje za setev ozimin je bil del površin posejan ob 
času, ki je najbolj ugoden za setev, vendar so se posevki 
zaradi zapoznele zime po mnenju strokovnih služb lahko 
dovolj obrasli, tako da dobro prezimujejo. 

2. V SR Sloveniji bi morali v skladu s srednjeročnim razvoj- 
nim planom zasejati v letu 1982/83 s pšenico 54.965 ha, od 
tega v družbenem sektorju 7.965 ha in v zasebnem sektorju 
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47.000 ha. Po statističnih podatkih je bilo dejansko zasejano s 
pšenico 47.650 ha, od tega v družbenem sektorju 7.032 ha, v 
zasebnem sektorju pa 40.618 ha. 

Skupaj je bilo posejanih ozimnih žit (pšenica, rž, ječmen) na 
57.798 ha, od tega v družbenem sektorju 7.404 ha in zaseb- 
nem sektorju 50.394 ha. 

Glede na posejane površine v letu 1981 so v družbenem 
sektorju povečali površine posejane s pšenico, za 891 ha ali 
12,7%. V zasebnem sektorju pa so se zasejane površine s 
pšenico v primerjavi z letom 1982 zmanjšale za 4.294 ha ali 
10,6%, predvsem zaradi slabega vremena v jeseni, ko se na 
težjih in vlažnih zemljah ni mogla opraviti setev niti v najbolj 
ugodnem času niti kasneje. Primanjkljaj bo potrebno nado- 
mestiti s setvijo jarih žit, prav tako pa tudi ponovno z jarimi žiti 
zasejati površine, kjer pšenica ne bo prezimila. Pomagati si bo 
potrebno tudi z ustrezno tehnologijo in oskrbo posevkov, da 
bi tako dosegli boljše pridelke in uresničili načrtovano tržno 
pridelavo. 

Uresničitev plana setve pšenice v SR Sloveniji povsem 
omogoča uresničitev načrtovane tržne pridelave seveda ob 
normalnih vremenskih razmerah in ob doslednem izpolnjeva- 
nju zlasti naslednjih nalog: 

- organizacije združenih kmetov morajo posvetiti posebno 
pozornost normalni oskrbi z mineralnimi gnojili, zaščitnimi 
sredstvi, pogonskimi gorivi in rezervnimi deli, poleg tega pa 
pravočasno naročiti stroje za spravilo, 

- strokovna služba mora pravočasno zagotoviti izpolnjeva- 
nje strokovnih navodil na terenu predvsem za pravočasno in 
količinsko predpisano dognojevanje in uporabo sredstev za 
varstvo rastlin ter preostalih strokovnih navodil, 

- kmetijske organizacije, ki so za načrtovano tržno pride- 
lavo sklenile pogodbe z žitno predelovalnimi OZD, morajo za 
dosledno izpolnitev svojih obveznosti do 1. 4. 1983 končati 
sklepanje pogodb s kmeti, 

- kmetijske organizacije morajo za spravilo pšenice pripra- 
viti do konca maja 1983 program žetve in odkupa ter uskladiti 
delo na terenu, poleg tega pa skupno z žitno predelovalnimi 
organizacijami uskladiti program prevzema in sušenja pše- 
nice, 

- žitno predelovalne OZD morajo zagotoviti najmanj 26.000 
ton kvalitetne koruze za zamenjavo za pšenico. Organizacije 
združenih kmetov morajo začeti takoj oskrbovati kmete koo- 
perante na osnovi sklenjenih pogodb o tržnem pridelovanju 
pšenice s pripadajočimi količinami koruze za zamenjavo. 

III. PROGRAM SPOMLADANSKE SETVE 
1. V SR Sloveniji imamo po statističnih podatkih od 701.094 

ha obdelovalnih površin 267.384 ha njiv (in vrtov), in sicer v 
družbeni lastnini 32.702 ha in v lasti občanov 234.682 ha. 

2. Ob upoštevanju v jeseni 1982 zasejanih njivskih površin 
in razpoložljivih setvenih površin SR Slovenije sta s sprejetim 
setvenim programom v SR Sloveniji načrtovana naslednji 
obseg in vrsta spomladanske setve 1983: 

Vrsta poljščine Skupno v letu Družbeni Zasebni 
1983 - ha sektor ha sektor ha 

koruza 
silažna koruza 
sladkorna pesa 
jara žita 
krompir 
vrtnine 
krmne rastline 
drugo 

65.000 
20.000 
6.098 
7.000 

30.000 
12.000 
46.000 

5.000 

9.000 
3.000 
3.398 

700 
170 
400 
500 

2.000 

56.000 
17.000 
2.700 
6.300 

29.850 
11.600 
45.500 

3.000 

SKUPAJ 191.098 19.048 171.950 

Pri vrsti poljščin in obsegu setve so upoštevane usmeritve 
za razvoj poljedeljstva, po katerih je zlasti potrebno zagotoviti 
večjo setev sladkorne pese in povečanje površin za organizi- 
rano pridelovanje krompirja. Poleg teh temeljnih usmeritev pa 
je potrebno pri načrtovanju ukrepov in aktivnosti za uresniči- 
tev spomladanske setve v letu 1983 nameniti posebno pozor- 
nost naslednjim nalogam: 

- vključitvi vseh razpoložljivih kmetijskih zemljišč v obde- 
lavo, 

- vključitvi neobdelanih in slabo obdelanih kmetijskih zem- 
ljišč v družbeno organizirano intenzivno obdelavo, 

- nepretrgani aktivnosti za sklepanje pogodb o pridelova- 
nju sladkorne pese, 

- vključitvi vsaj 115.000 ha travnikov-v intenzivno pridelo- 
vanje krme, 

- na novo usposobiti 5000 ha opuščenih pašnikov za živi- 
norejo, 

- intenzivni pridelavi koruze za zrnje na 65.000 ha, 
- povečevanju naročene pridelave 60.000 ton krompirja za 

organizirano tržno oskrbo, predelavo in izvoz. 
3. Priprave na spomladansko setev potekajo nepretrgano že 

od jeseni 1982. Za uresničitev spomladanske setve so bili 
sprejeti zlasti naslednji ukrepi: 

a) Na podlagi sprejetih usmeritev za uresničitev setve v letu 
1983 je bil v Zadružni zvezi Slovenije, Splošnem združenju za 
kmetijstvo in živilsko industrijo ter Republiškem komiteju za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravljen predlog setve 
za posamezne občine in regije. 

b) Konec decembra 1982 in v prvi polovici januarja 1983 so 
bili organizirani regijski in občinski posveti, z namenom da se 
uskladijo občinski setveni programi s skupnim programom 
ter ugotovi, kako se v posameznih občinah pripravljajo na 
setev. 

c) Vsem strokovnjakom v kmetijskih organizacijah je bil že 
poslan program strokovnih ukrepov za posamezne poljščine. 
Pripravlja se program zimskega izobraževanja kmetov in stro- 
kovnjakov, pri čemer je dan ustrezen poudarek pospeševanju 
intenzifikacij rastlinske pridelave. Oblikovane so strokovne 
skupine za posamezne poljščine, kar bo objavljeno februarja 
1983 v posebni publikaciji. 

4. Sladkorna pesa 
Posebno pozornost bo potrebno med spomladansko setvijo 

nameniti uresničitvi programa setve sladkorne pese. 
Od načrtovanih 6.098 ha zasejanih površin s sladkorno 

peso so kmetijske organizacije sprejele s samopravnim spo- 
razumom 5.818 ha, od tega družbeni sektor 3.268 ha (130 ha 
manj kot je načrtovano) in zasebni sektor 2.550 ha (150 ha 
manj, kot je načrtovano). 

S podpisom samoupravnega sporazuma so OZD sprejele 
obveznosti do setve sladkorne pese pri podpisovanju pogodb 
s tovarno sladkorja Ormož, pa nekatere OZD skušajo zmanj- 
šati svoje obveznosti. 

Po podatkih organizacij združenih kmetov je bilo do 10. 2. 
1983 sklenjeno s kmeti naslednje število pogodb za pridelova- 
nje sladkorne pese: 

Organizacija Obvez- Sprejeto Štev. 
nost po ha pogodb 
Sas. ha 

ha 

KZ Ljutomer Križevci 240 240 154 120,7 50,3 
VŽKLjutomerčanTOK 60 60 12 10,6 17,7 
KZ Gornja Radgona 200 200 207 102 51 
KZ Lendava 250 250 289 109,1 43,6 
KZ Panonka 650 600 745 302 50,3 
KZZadružnik 240 240 186 132,5 55,2 
KZ Jeruzalem TOK Ormož 300 305 268 114,05 37,4 
VG Kapela TOZDII. 40 40 35 16,5 41,3 
KZ Lenart 160 100 164 50,45 50,5 
KZ Lovrenc Dr. polje 60 60 23 9,5 15,8 
KZ SI. Bistrica 100 60 25 12 20 
KZPtuj 400 400 301 156 39 
SKUPNO: 2.700 2.555 2.4091.135,4 44,4 

Samoupravno sprejetih obveznosti ne izpolnjujejo nasled- 
nje OZD:   

plan sprejeto razlika 

ABC KG Rakičan 
KZSI. Bistrica 
KZ Panonka 
KZ Lenart 
AK Maribor 

800 
100 
650 
160 
400 

750 
60 

600 
100 
320 

50 
40 
50 
60 
80 

Razlika: 280 ha 
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Za tovarno sladkorja Ormož bo na območju SR Hrvaške 
zasejanih 550 ha površin sladkorne pese, od tega v zasebnem 
sektorju 200 ha, 350 ha pa v družbenem sektorju. 

Že v letu 1983 in v naslednjih letih naj bi OZD z območja SR 
Hrvaške posejale 1,500-2.000 ha površin s sladkorno peso. Iz 
podatkov je razvidno, da se bo prvotno načrtovana pridelava 
sladkorne pese na območju SR Hrvatske za Tovarno sladkorja 
v Ormožu bistveno povečala. 

Za strojno spravilo sladkorne pese v letu 1983 bo Tovarna 
sladkorja Ormož kupila 32 dodatnih kombajnov. Poleg tega 
predvideva izgradnjo 7 skladišč za sladkorno peso. Usklajene 
bodo tudi pogodbe med Tovarno sladkorja Ormož in kmetij- 
skimi organizacijami - pridelovalkami sladkorne pese. 

5. Koruza 
V skladu s programom povečanja živinorejske proizvodnje 

v letu 1983 je potrebno zagotoviti intenzifikacijo pridelovanja 
silažne koruze na 20.000 ha ter koruze za zrnje na 65.000 ha. 
Strokovne službe so že izdelale konkretno tehnologijo in 
izbrale sorte hibridnega semena za posamezna območja Slo- 
venije. SK Semenarna je sprejela obveznost, da bo zagotovila 
2.400 ton kvalitetnega hibridnega semena koruze. Posebno 
skrb namenjajo pridelovanju koruze v SV Sloveniji, da bi tako 
pridelali dovolj koruze za živinorejo. 

Program intenzifikacije pridelave koruze zajema tudi aktiv- 
nosti za organizacijo kvalitetne setve ter spravila pridelka v 
strojnih skupnostih, kar je še posebej naloga kmetijske po- 
speševalne službe pri OZD kmetijstva. 

Kmetijske organizacije združenega dela s posameznih regij 
bodo konkretne obveznosti do setve koruze sprejele s podpi- 
som samoupravnega sporazuma o medsebojnih pravicah, 
obveznostih in odgovornostih v tržni proizvodnji mleka in 
prireji mesa v letu 1983. 

6. Krompir 
Za pridelavo krompirja je predvidenih 30.000 ha, od tega bo 

po načrtu Poslovne skupnosti za krompir namenjeno za tržno 
pridelavo 5.155 ha, za pridelavo semenskega krompirja pa 410 
ha. Za sajenje je zagotovljenih 1.070 ton semenskega krom- 
pirja. Poslovna skupnost za krompir naj v februarju pripravi 
predlog proizvajalčeve prodajne cene, pri čemer naj upošteva 
ustaljena cenovna razmerja do drugih poljščin, predvsem pa 
do sladkorne pese. Da bi lahko povečali pridelavo novih sort 
semenskega krompirja, ki so zanimive za tuje tržišče, ter sort, 
ki so primerne za industrijsko predelavo, je potrebno uvoziti 
240 ton semenskega krompirja. Uvozila ga bo semenarna 
skupaj s pridelovalci semenskega krompirja in skupaj z njimi 
zagotovila tudi devizna sredstva. 

7. Vrtnine 
Pridelovalke vrtnin, združene v Poslovno skupnost za sadje, 

krompir in vrtnine, načrtujejo, da bodo pridelale vrtnine na 
970 ha, od tega v družbenem sektorju na 400 ha, v zasebnem 
sektorju pa na 570 ha. Tako bo pridelanih le 23.000 ton vrtnin, 
kar je le 1/3 slovenskih potreb. 

Kljub prizadevanjem za sklenitev sporazuma o naročeni 
pridelavi vrtnin med pridelovalci in porabniki ni bil dosežen 
bistven napredek pri urejanju medsebojnih odnosov. 

Nosilci pridelave se niso dovolj potrudili pri sklepanju po- 
godb z združenimi kmeti — pridelovalci vrtnin v smislu naro- 
čene pridelave, kar pomeni zaqotovitev repromaterialov, 
ustreznih tehnologij in organizacijo odkupa. 

Prav tako ni bilo bistvenega napredka pri povezavi med 
primarno pridelavo, trgovino in predelavo. Površine, name- 
njene za pridelavo vrtnin, so skromnejše od realnih možnosti. 
Prav tako načrtovanemu zmanjšanju površin, zasajenih s 
krompirjem, ne sledita večja intenzifikacija pridelovanja 
krompirja in usmerjevanje pridelave krompirja na območja, ki 
so bila v preteklosti najpomembnejša pridelovalna območja v 
SR Sloveniji. 

8. Oljnica 
Tovarna olja Slovenska Bistrica je z OZD organizirala pirde- 

lovanje oljne repice na 500 ha površin za setev. 

IV. OSKRBA KMETIJSTVA Z 
REPRODUKCIJSKIM MATERIALOM V LETU 
1983 IN TRENUTNA OSKRBA 

1. Mineralna gnojila 
Za intenziviranje kmetijske pridelave in uresničitev načrto- 

vane 4% rasti kmetijske pridelave v SR Sloveniji je potrebno 
zagotoviti 263.500 ton mineralnih gnojil, s čimer bi dosegli 
tudi predvideno 7% porabo mineralnih gnojil v primerjavi z 
letom 1982, in sicer 146 kg čistih hranil/ha. 

V letu 1983 potrebuje kmetijstvo 267.000 ton mineralnih 
gnojil, ki jih bodo zagotovili: 

TD Ruše " 80.)D00 ton 
INA Kutina 164.000 ton 
Zorka Šabac 8.000 ton 
Uvoz 15.000 ton 

267.000 ton 

2. Sredstva za varstvo rastlin 
V letu 1983 potrebuje kmetijstvo SR Slovenije 1.181 mio din 

za nakup sredstev za varstvo rastlin. 
Sredstva za varstvo rastlin bodo glede na proizvodni pro- 

gram svoje zahteve zagotovili naslednji proizvajalci: 
PINUS Rače 
TD Ruše 
CINKARNA Celje 
CHROMOS Zagreb 
Ž UPA Županja 
PLIVA Zagreb 
ZORKA Šabac 
RADONJA Sisak 
OHIS Skopje 
GALENIKA Beograd 
Za zimska in spomladanska opravila so deloma že zagotov- 

ljena nekatera zaščitna sredstva, za katere so bile surovine 
uvožene že konec leta 1982. i ' 
3. Potrebna devizna sredstva 

Devizna sredstva za uvoz mineralnih gnojil ter surovin za 
mineralna gnojila in sredstva za varstvo rastlin znašajo za 

mineralna gnojila 18,1 mio dolarjev 
sredstva za varstvo rastlin 14,3 mio dolarjev 

32,4 mio dolarjev 

Za uresničitev spomladanske setve je potrebno nujno zago- 
toviti 9,4 mio dolarjev, in sicer 3,9 mio dolarjev za mineralna 
gnojila, 4 mio dolarjev za sredstva za varstvo rastilin in 1,5 mio 
dolarjev za vračilo dolga INA Kutina za že dobavljena gnojila v 
letu 1982. 

Glede na to, da so se težave pri zagotavljanju deviznih 
sredstev za uvoz surovin in reprodukcijskega materiala za 
mineralna gnojila in sredstva za varstvo rastlin pojavile že v 
začetku leta 1983, ko še ni bil sprejet družbeni dogovor, je bilo 
v SISEOT dogovorjeno, da LB-ZB zagotovi za najnujnejši 
uvoz navedenih surovin in reprodukcijskega materiala de- 
vizna sredstva v višini 9,4 mio dolarjev kot avans na devizna 
sredstva, ki jih bodo za te namene organizacije združenega 
dela s področja kmetijske dejavnosti zbrale po družbenem 
dogovoru. 

Do konca aprila 1983 pa je potrebno zagotoviti še 12,6 mio 
dolarjev. 

Zagotovitev preostalih deviznih sredstev v višini 10,4 mio 
dolarjev je povezana s programom jesenske setve. 

V letih 1981 in 1982 je devizna sredstva za mineralna gnojila 
in sredstva za varstvo rastlin zagotavljalo celotno slovensko 
gospodarstvo (13. člen samoupravnega sporazuma SISEOT), 
medtem ko je zagotovitev deviznih sredstev v letu 1983 pred- 
videna po družbenem dogovoru o zagotavljanju in koriščenju 
deviz za plačilo prednostnega uvoza določenih izdelkov ozi- 
roma surovin za njihovo proizvodnjo na enotnem jugoslovan- 
skem tržišču. Zagotovitev deviz pa je odvisna od doseženih 
izvoznih rezultatov v letu 1983. 

Do uveljavitve dogovora je Zvezni izvršni svet sprejel 
uredbo o virih in dinamiki izločanja deviz za uvoz blaga 
posebnega pomena za oskrbo prebivalstva na enotnem jugo- 
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slovanskem trgu v konvertibilnih devizah. SISEOT in poslovne 
banke so zagotovilo avanse za uvoz surovin za proizvodnjo 
mineralnih gnojil. 

4. Rezervni deli 
V letu 1982 so bila kljub težavam pri oskrbi z rezervnimi deli 

opravljena vsa dela. Da bi se izognili težavam, ki jih povzroča 
pomanjkanje oziroma nepravočasna dobava rezervnih delov, 
morajo v letu 1983 organizacije združenega dela zagotoviti 
9,540.000 dolarjev za uvoz rezervnih delov in za združevanje 
deviz domačim proizvajalcem rezervnih delov in pnevmatik. 

Nosilec in usklajevalec oskrbe z rezervnimi deli Agrote- 
hnika-Gruda zagotavlja s svojim izvozom pretežni del deviz- 
nih sredstev. Agrotehnika-Gruda in drugi nosilci oskrbe v 
Splošnem združenju za kmetijstvo, živilsko industrijo in pre- 
hrano morajo v februarju skleniti sporazume o oskrbi v letu 
1983, in sicer s proizvajalci gum in klinastih jermenov, s 
tovarno Zmaj (stroji za setev in žetev) ter s proizvajalci traktor- 
jev. Prav tako je potrebno, da skupno s Splošnim združenjem 
drobnega gospodarstva in Zvezo združenj samostojnih obrt- 
nikov februarja pripravijo program za domačo izdelavo re- 
zervnih delov. 

V program se morajo vključiti glavni proizvajalci kmetijskih 
strojev v SR Sloveniji, ki so združeni v AGROS-u. Tovarna 
sladkorja Ormož bo skupaj s pridelovalci sladkorne pese in 
porabniki sladkorja zagotovila rezervne dele za svoje obrato- 
vanje ter za vzdrževanje kmetijskih strojev za setev in spravilo 
sladkorne pese. 

5. Seme in sadike 
Za spomladansko setev je zagotovljena zadostna koiičina 

jarih žit ter semenske koruze. Glede na načrtovano intenzifi- 
kacijo pridelave koruze bo SK Semenarna Ljubljana zagoto- 
vila približno 2.400 ton kvalitetnega koruznega semena. 

Za uvoz semen, in sicer semena krmnih rastlin, trav in 
detelj, semenskega krompirja za semenarsko pridelavo, indu- 
strijsko predelavo ter za izvoz, semen za intenzivno vrtnarsko 
pridelavo (hibridna semena paradižnika), je potrebno zagoto- 
viti 4,600.000 dolarjev. 

Devize bodo zagotovili Semenarna in porabniki semen. 
Razvoj intenzivne vrtnarske pridelave terja kvalitetno hibri- 

dno seme iz uvoza, ki je v bistvu repromaterial, zato je po- 
trebno, da Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano skupno s strokovnimi institucijami sproži postopek 
za spremembo obstoječih predpisov, ki urejajo prodajo se- 
men in sadik. 

6. Oprema in stroji 
Tovarna sladkorja Ormož bo za spravilo sladkorne pese do 

jeseni 1983 kupila 32 kombajnov, ter zgradila na terenu 7 
skladišč. Med letom bo potrebno v skladu z uvoznimi mož- 
nostmi (sejemske kvote) omogočiti večjim družbenim obra- 
tom, da kupijo težke kmetijske stroje - traktorje ter priključke 
za spravilo krme. 

Družbeni obrati imajo dokaj dotrajane stroje ter priključke z 
majhno delovno zmogljivostjo. 

7. Gorivo 
Zaradi omejevanja porabe pogonskega goriva v letu 1982 je 

ob jesenskih opravilih prihajalo do občasnih zastojev pri 
pridelavi, kar je bilo potrebno preprečevati z dnevnimi doba- 
vami goriva ob neposrednem sodelovanju z izvršnimi sveti 
občin. Izdana količina bonov ni bila povsem pokrita s količino 
goriva. 

Z uredbo o omejitvi prodaje pogonskih goriv za leto 1983 so 
bili zmanjšani normativi za porabo goriva na količino pridel- 
kov za 15%. Prav tako je bila tudi zmanjšana osnovna količina 
goriva, ki pripada lastnikom kmetijskih strojev. Na osnovi 
določb iz uredbe lahko tudi pridelovalci, ki so lastniki zemlje 
in uporabljajo strojne storitve drugih, kupijo gorivo. 

Združenim kmetom je na osnovi normativov omogočena 
normalna oskrba z gorivom na osnovi sklenjenih pogodb za 
oddajo kmetijskih pridelkov. Na ta način je bil dosežen bi- 
stven napredek pri racionalizaciji porabe pogonskega goriva. 

Da bi lahko uspešno opravili vsa spomladanska dela, je 
potrebno, da SOZD Petrol, kot nosilec oskrbe, pravočasno 

zagotovi skupaj z Republiškim komitejem za energetiko za- 
dostne količine goriva. Precejšnje težave povzročajo tudi 
omejitve prevoženih kilometrov za kmetijske pospeševalce, 
osemenjevalce in veterinarje, ker onemogočajo, da bi izpolnili 
vse obveznosti. 

Letošnji setveni načrt predvideva bistveno povečanje pride- 
lave v zasebnem sektorju, zlasti še sladkorne pese in pšenice, 
za kar bo potrebno opraviti veliko več terenskega dela pri 
sklepanju pogodb in pospeševalnih nalog. Da bi lahko uresni- 
čili setveni načrt in povečali živinorejsko proizvodnjo, je po- 
trebno z dopolnitvijo uredbe omiliti sedanje ukrepe. 

V. 
Da bi se zagotovila dosledna uresničitev setvenega pro- 

grama (pridelava koruze, sladkorne pese in krmnih rastlin, ki 
temelji na povečani tržnosti ter nadaljnji krepitvi procesa 
združevanja dela, sredstev in zemlje kmetov med seboj in z 
organizacijami združenega dela), je Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije sprejel naslednje ugotovitve, sklepe in priporočila: 

A) UGOTOVITVE 
1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugotavlja, da je bil 

program jesenske setve zadovoljivo uresničen ter da bo z 
nadaljnjim sklepanjem pogodb, doslednejšo intenzifikacijo 
pridelovanja pšenice in ob dobro pripravljeni žetvi možno 
doseči načrtovani odkup pšenice. 

2. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugotavlja, da se 
uresničuje program spomladanske setve tako glede oskrbe z 
reprodukcijskim materialom, pogonskim gorivom kakor tudi 
glede priprav za sklenitev samoupravnega sporazuma o pri- 
delovanju krompirjain vrtnin. Od pravočasne uresničitve na- 
črtovanega programa spomladanske setve je odvisna tudi 
izpolnitev načrtovane rasti kmetijske pridelave in njen vpliv na 
boljšo preskrbo. 

B) SKLEPI 
1. Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

naj skupaj z Zadružno zvezo Slovenije in Splošnim združe- 
njem kmetijstva, živilske industrije in prehrane Slovenije or- 
ganizira v prvi polovici marca 1983 posvet s predsedniki 
občinskih koordinacijskih odborov za intenzifikacijo kmetij- 
ske pridelave ter sproti spremlja, kako se uresničuje program 
spomladanske setve. 

2. Republiški komite za energetiko in Rebpuliški komite za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano naj za spomladansko se- 
tev skupaj z organizacijo združenega dela Petrol pravočasno 
zagotovita zadostne količine pogonskih goriv za kmetijske 
stroje. Dinamika in obseg oskrbe bosta usklajena s potekom 
opravil na posameznih območjih. 

C) IZVRŠNI SVET SKUPŠČINE SR SLOVENIJE tudi 
priporoča, da 

1. Izvršni sveti skupščin občin do 15. marca obravnavajo 
uresničitev programa jesenske setve 1982 in program spo- 
mladanske setve 1983 ter sprejmejo ustrezne ukrepe in aktiv- 
nosti na ravni občine za uresničitev teh programov; 

2. izvršni sveti skupščin občin sproti spremljajo, kako se 
uresničuje program spomladanske setve in sklepanje pogodb 
zadružnih organizacij z združenimi kmeti, ter da o tem od 
20.2. dalje desetdnevno poročajo Republiškemu komiteju za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; 

3. podpisniki družbenega dogovora o zagotavljanju in kori- 
ščenju deviz za plačilo prednostnega uvoza določenih izdel- 
kov oziroma surovin za njihovo proizvodnjo na enotnem jugo- 
slovanskem tržišču pravočasno zagotovijo devizna sredstva 
za uvoz najnujnejših surovin za mineralna gnojila in sredstva 
za varstvo rastlin. Poslovne banke naj na osnovi omenjenega 
družbenega dogovora zagotovijo proizvajalcem mineralnih 
gnojil in zaščitnih sredstev terminski nakup deviz; 

4. poslovne banke zagotovijo do konca aprila 1983 obratna 
sredstva OZD za nakup repromaterialov za uresničitev spo- 
mladanske setve in za financiranje naročene pridelave pše- 
nice, koruze, oljaric in sladkorne pese v drugih republikah in 
avtonomnih pokrajinah; 

5. zadružne organizacije nadaljujejo s sklepanjem pogodb 
za tržno pridelavo pšenice, tako da bo vsa načrtovana tržna 
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pridelava dogovorjena s pogodbami in s tem dane možnosti 
za realizacijo ukrepov za spodbujanje tržne pridelave; 

6. Zadružna zveza Slovenije pospeši aktivnost pri sklepanju 
pogodb s kmeti o setvi sladkorne pese, pri čemer naj aktivneje 
sodelujejo kmetijska pospeševalna služba in v skladu s svo- 
jimi pristojnostmi tudi izvršni sveti skupščin občin na ob- 
močju severovzhodne Slovenije; 

7. Žitna skupnost Slovenije in Zadružna zveza Slovenije pri 
vseh organizacijah združenega dela, ki ne izpolnjujejo spreje- 
tih pogodbenih obveznosti po samoupravnem sporazumu, 
zagotovita njihovo dosledno izpolnjevanje in sprejmeta kon- 
kretne zadolžitve glede nadaljnjega sklepanja pogodb z zdru- 
ženimi kmeti ter do 1. 4. 1983 končata sklepanje pogodb. 

Organizacije združenih kmetov z organizacijami združe- 
nega dela žitno predelovalne industrije zagotovijo vsem pri- 
delovalcem pšenice dovolj kvalitetne koruze za zamenjavo za 
pšenico in sicer do žetve; 

8. organizacije združenega dela žitno predelovalne indu- 
strije skupaj z organizacijami združenih kmetov najkasneje do 
konca maja 1983 pripravijo usklajene programe odkupa pše- 

9. članice Poslovne skupnosti za sadje, krompir in vrtnine- 
pridelovalke krompirja in vrtnin do 15. marca sklenejo samou- 
pravni sporazum o tržni pridelavi krompirja in vrtnin. Za večjo 
tržno pridelovanje vrtnin je potrebno nameniti več površin 
zlasti še na območjih Obalne skupnosti in Vipavske dojine. 
Oživi naj se pridelava semenskega krompirja. Članice po- 
slovne skupnosti naj si prizadevajo, da bodo podpisali sa- 
moupravni sporazum vsi pridelovalci vrtnin, pridelovalci 
vrtnin, organizacije, ki se ukvarjajo z blagovnim prometom na 
domačem trgu in v izvozu, ter tako prevzamejo soodgovor- 
nost za poslovni red in izpolnitev načrtovanih nalog; 

10. kmetijska pospeševalna služba v organizacijah združe- 
nega dela do 15. marca pripravi konkretne programe intenzifi- 
kacije pridelovanja krme na živinorejskih kmetijah v skladu s 
programom živinorejske proizvodnje. 

V občinskih setvenih programih je potrebno več pozornosti 
nameniti doma pridelani krmi in zagotoviti povečanje pridel- 
kov na travnatih površinah skladno s programom živinorejske 
proizvodnje. Po končani žetvi je potrebno uresničiti program 
setve dosevkov. 

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 
20. aprila 1983 

Seje Zbora združenega de- 
la, Zbora občin in Družbeno- 
političnega zbora Skupščine 
SR Slovenije so sklicane za 
sredo, 20. aprila 1983. 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor bodo obravnavali: 

- informacijo o obmejnem 
sodelovanju SR Slovenije s so- 
sednjimi državami in pokraji- 
nami (ESA 223). 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin bosta obravna- 
vala: 

- poročilo o izvajanju nalog 
na področju ekonomskih 
odnosov s tujino (ESA 217); 

- predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o republiških blagovnih re- 
zervah (ESA 53); 

- predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o obdavčitvi tujih oseb 
(ESA 97). 

Zbor združenega dela in 
Družbenopolitični zbor bosta 
obravnavala: 

- poročilo o samoupravnem 
združevanju dela in sredstev 
za pospeševanje hitrejšega ra- 
zvoja manj razvitih republik in 
SAP Kosovo ter 

- informacijo delegatov v 
skupščini Sklada federacije za 

kreditiranje hitrejšega razvoja 
gospodarsko manj razvitih re- 
publik in avtonomnih pokrajin 
in delegacije Skupščine SR 
Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ o ak- 
tivnostih Sklada federacije za 
pospeševanje hitrejšega ra- 
zvoja gospodarsko manj razvi- 
tih republik in SAP Kosovo 
(ESA 235). 

Zbor združenega dela bo 
obravnaval: 

- poročilo Službe družbe- 
nega knjigovodstva v SR Slo- 
veniji za leto 1982 ter 

- poročilo o nadalnjih aktiv- 
nostih na področju racionali- 
zacije in'preureditve informa- 
cijskega sistema, ki ga zago- 
tavlja Služba družbenega knji- 
govodstva (ESA 232). 

Družbenopolitični zbor bo 
obravnaval tudi: 

- predlog za izdajo zakona 
o prostoru (ESA 295). 

Družbenopolitični zbor ima 
na dnevnem-redu seje tudi 
pobude, predloge in vpraša- 
nja delegatov oziroma druž- 
benopolitičnih organizacij; 
Zbor združenega dela in Zbor 
občin imata na dnevnem redu 
predloge in vprašanja dele- 
gatov. Vsi trije zbori pa tudi 
volitve in imenovanja. 

NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI 
Zbor združenega dela: 
Miro Gošnik, Franc Planine, Bogdan Fon, Ivan Vušnik, Vika 

Logar, Jože Crnič, Pavel Brulec, Jožica Pirnar, Janez Trtnik, 
Boris Sevnik, Helena Križnik, Danilo Bašin, Gorazd Mazej, 
Marija Jevšenak, Ernest Noč, Jože Okršlar, Jože Hudelja, 
Martin Lebar, Marjan Šiftar, Ervin Eržen, Majda Dolenc, Slo- 
bodan Sibinčič, Jože Humer, Božo Doki, Franc Boštar, Marica 
Florjančič, Janez Breznik, Marko Čavlovič, Demitrij Zagrajšek, 
llija Bregar, Tone Poljšak, Dora Rihar, Lado Borovinšek; 

Zbor občin: 
Uroš Dular, Eva Kovič, Bogdan Meglič, Gustav Guzej, Janez 

Karlin, Franc Kerč, Milan Klar, Boris Kompare, Majda Kontelj, 
Ciril Meško, Ana Mitrovič, Franc Hlastec, Viktor Trbovšek, 
Jože Kastelic, Anton Zoreč, Miloš Šulin, Vukašin Lutovac, 
Mara Žlebnik, Peter Toš, Tone Sagadin, Florjana Mušič, Vinko 
Golmajer, Miran Koren, Ivan Knez, Valentin Črv, Božo Kova- 
čič, Marija Mauko, Janez Pakiž, Franc Račel, Slobodan Rako- 
čevič, Vlado Beznik, Jože Humer, Olga Bandelj, Breda Pečan, 
Darinka Jereb, Miha VVohinz, Anton Žibert, Andrej Centrih, 
Franc Lipovšek, Silva Bauman-Čenčič, Gorazd Mazej, Jože 
Kavčič, Miloš Šulin; 

Družbenopolitični zbor: 
Stane Vlaj, Marjan Kotar, Zdravko Krvina, Lado Kocijan, 

Tilka Blaha, Alojz Kikec, Igor Križman, Mile Šetinc, Ciril Ribi- 
čič, Jože Šušmelj, Miloš Prosenc, Zdravko Krvina, Vinko Haf- 
ner, Slobodan Rakočevič, Ana Marija Melanšek, Ludvik Zaje, 
Silva Jereb, Jože Humer, Ciril Zlobec, Jernej Vrhunec, Franci 
Grad, Ivan Godec. 

Pismene razprave k posameznim točkam dnevnega reda 
so oddali: 

-delegati iz skupin delegatov za delegiranje delegatov v 
Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije za gopodarsko 
področje 1. okoliš Ljubljana Bežigrad, 3. okoliš Ljubljana 
Moste-Polje, 24. okoliš Cerknica, 15. okoliš Tržič in 37. okoliš 

* Radlje ob Dravi; 
- delegati iz skupin delegatov za delegiranje delegatov v 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije iz skupščin občine: Mari- 
bor Tezno, Ljubljana mesto, Ljubljana Bežigrad, Litija, Krško, 
Šentjur pri Celju, Trebnje, Ljubljana Vič-Rudnik, Piran, Žalec, 
Koper, Maribor Pesnica, Lendava, Ljubljana Bežigrad, Vr- 
hnika, Titovo Velenje, Tržič, Domžale, Kranj. 

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
16. marca 1983 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor so na sejah 16. marca 

1983 sprejeli: 
- priporočila in sklepe ob 

obravnavi aktualnih vprašanj 

urejanja delovnega časa; 
- ugotovitve in stališča o 

samoupravnem razvoju krajev- 
nih skupnosti; 

- sklep ob obravnavi osnut- 
ka zakona o kulturnoumetni- 
ških dejavnostih in o posredo- 
vanju kulturnih vrednot; 

- predlog za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah 

zakona o družbenem pravo- 
branilcu samoupravljanja; 

- predlog za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah 
zakona o javnem pravobranil- 
stvu. 
Zbor združenega dela in Zbor 
občin sta sprejela tudi: 

- predlog zakona o družbe- 
nem sistemu informiranja 
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(Družbenopolitični zbor je ob 
obravnavi predloga zakona 
sprejel sklep) ter sklepe in 
usmeritve k Programu aktivno- 
sti za izvajanje zakona o druž- 
benem sistemu informiranja; 

- predlog za izdajo zakona 
o pokopališki in pogrebni de- 
javnosti ter o urejanju pokopa- 
lišč. 
Zbor združenega dela je spre- 
jel: 

- predlog odloka o soglasju 
k predlogu zakona o spremi- 
njanju kratkoročnih kreditov 

narodnih bank republik in Na- 
rodne banke Avtonomne po- 
krajine Vojvodine, danih Jugo- 
slovanski banki za mednaro- 
dno ekonomsko sodelovanje v 
dolgoročne kredite za dopol- 
nilno kreditiranje izvoza opre- 
me in ladij ter izvajanje investi- 
cijskih del v tujini na kredit. 
Družbenopolitični zbor je 
sprejel še: 

- predlog periodičnega de- 
lovnega načrta Družbenopoli- 
tičnega zbora Skupščine SR 
Slovenije za II. trimesečje 

1983. 
Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor so sprejeli: 

- predlog sklepa o imeno- 
vanju medzborovske skupine 
delegatov za proučevanje 
vprašanj s področja socialne- 
ga varstva: 

v skupino delegatov so bili 
imenovani: 

za vodjo: Edvard Lenarčič 
za člane: Tilka Blaha, Jože 

Božič, Rudi Bregar, Majda Je- 
lovšek, Vihorka Potrč, Marjan 

Sočan, Marija Varga, Vili Vin- 
diš, Antonija Zatler, Andreja 
Zgonc in Mihael Žilavec; 

- predlog odloka o razreši- 
tvi in izvolitvi oziroma imeno- 
vanju dveh članov Komisije 
Skupščine SR Slovenije za 
mednarodne odnose; v komi- 
siji za mednarodne osnose sta 
bila dolžnosti člana razrešena 
Dušanka Janša in dr. Borut 
Bohte, za člana komisije za 
mednarodne odnose pa sta bi- 
la izvoljena Gorazd Hartner in 
dr. Marko Vrhunec. 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV. 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 16. 3. 1983 

- Tudi lastni prispevek organizacij 
Skupina delegatov za gospo- 
darsko področje 32. okoliša - 
Velenje je postavila nasled- 
nje delegatsko vprašanje 

Naša skupina delegatov je 
na 11. seji zbora postavila de- 
legatsko vprašanje, na kate- 
rega smo prejeli odgovor. Z 
odgovorom so bili seznanjeni 
poslovodni in samoupravni 
organi Rudnika lignita Vele- 
nje in v skupni razpravi smo 
ugotovili, da z odgovorom, ki 
ga je dal predstavnik Izvršne- 
ga sveta Skupščine SR Slove- 
nije ne moremo biti zadovoljni 
in to iz naslednjega razloga: 

1. Sprejeti ukrepi pod točko 
d/1 energetske bilance, ki so 
bili sprejeti 27. 12. 1982 v 
Skupščini SR Slovenije kot 
izvedbeni dokument resoluci- 
je za leto 1983, ugotavljamo, 
da sprejeti ukrepi niso bili 
realizirani. * 

Pri normalnem načinu ugo- 
tavljanja rezultatov poslova- 
nja bi OZD energetike poslov- 
no leto zaključile z izgubo. Ob 
uporabi možnosti, da je v ta- 
kih primerih dovoljeno zmanj- 
šati stroške amortizacije, so 
OZD energetike to možnost 
uporabile zaradi česar izgube 
z zaključnim računom ne bo- 
do izkazane. 

Tak način pokrivanja izgu- 
be, ki ni bil pokrit z denarnimi 
sredstvi, pa pomeni izpad lik- 
vidnih sredstev v letu 1982, ki 
do danes še niso pokrita. Za 
primer naj služi podatek, da 
znaša ta primanjkljaj v DO Ru- 
dnik lignita Velenje prek 350 
milijonov dinarjev. Ob že sicer 
kritični likvidnostni situaciji 
nam ta dodatni primanjkljaj 
denarnih sredstev onemogo- 
ča normalno poslovanje, saj 
so permanentne težave pri 
zagotavljanju plačil v zakoni- 
tih rokih, tako za repromate- 

rial kot za rezervne dele in pri 
izplačilu OD, kar vpliva na 
normalen potek proizvodnje. 
Pokrivanje izgube na ta način 
pa je povzročil izpad sredstev 
in izpad sredstev splošnega 
dela SSP za druge namene v 
višini približno 90 milijonov 
din. Kljub sprejetemu roku 
1. januarja 1983 pa do danes 
ni rešeno vprašanje nadome- 
stila denarnih sredstev niti 
sklada skupne porabe. 

2. V energetski bilanci za 
leto 1983 je bil sprejet tudi 
ukrep, da bo s 1. 1. 1983 obli- 
kovana takšna cena energet- 
skih virov, ki bo zagotavljala 
kritje stroškov enostavne re- 
produkcije. Do danes ta ukrep 
še ni izpeljan. Ob predpostav- 
ki, da bo cena električne 
energije povečana z veljav- 
nostjo od 1. 2. 1982 za 25% 
(take informacije so prisotne), 
pa ugotavljamo, da bo izpad 
celotnega prihodka za pro- 
izvedeno električno energijo 
v REK-u znašal v letu 1983 2 
milijardi dinarjev, od tega v 
RLV 1,3 milijarde in v TES 700 
milijonov, Da ne bo pomote - 
gre za nove dinarje. Ob vsem 
tem pa je vendarle treba pou- 
dariti, da kljub navedenim 
problemom kot izvajalci ener- 
getske oskrbe dosledno izva- 
jajo obvezo iz navedenih 
ukrepov. Ker so sprejeti do- 
kumenti obveza za vse nosil- 
ce ne samo za OZD energet- 
ske dejavnosti, zahtevamo, 
da se sprejeti ukrepi takoj 
realizirajo. 

3. Iz vseh teh razlogov me- 
nimo, da bo predvidena 
obravnava stanja in razvoja 
energetskega gospodarstva v 
SR Sloveniji po programu 
zborov skupščine prepozna in 
neučinkovita za sanacijo sta- 
nja v letu 1982 in v letu 1983. 
Na vprašanje je odgovoril Cve- 

to Majdič, namestnik predsed- 
nika republiškega komiteja za 
energetiko: 

1. V predlogu ukrepov za 
izvajanje energetske bilance 
SR Slovenije v letu 1983 je pod 
točko D/1 navedeno, da je po- 
trebno pokriti izgube v letu 
1982 in s 1. 1. 1983 oblikovati 
takšno ceno posameznih ener- 
getskih virov, ki bo zagotavlja- 
la kritje stroškov enostavne re- 
produkcije ob upoštevanju 
enakopravnega odnosa cen 
energije. 

Izkazani negativni poslovni 
rezultati elektrogospodarstva 
in v okviru tega tudi poslova- 
nje Rudnika lignita Velenje v 
letu 1982, je bilo knjigovodsko 
zaključeno brez izgub zaradi 
razmejitve amortizacije v skla- 
du z zakonom do dopolnitve 
zakona o amortizaciji (Uradni 
list SFRJ, št. 76/82), kar ugo- 
tavljajo tudi delegati v svoji 
obrazložitvi. Tako je bila z 
zmanjšanjem obračunane 
amortizacije do 50% v okviru 
celotnega dohodkovno pove- 
zanega elektrogospodarstva 
pokrita izguba. Pri tem pa je 
popolnoma jasno, da je to lah- 
ko le začasna rešitev. 

2. V letu 1982 sta se ceni 
premogu in električni energiji 
povečali manj, kot je bilo do- 
govorjeno v Samoupravni in- 
teresni skupnosti elektrogo- 
spodarstva. Cena električne 
energije je bila večja za 15% s 
1. majem 1982, cena komer- 
cialnega premoga pa za 20% 
aprila 1982 in še za 4,1738%, 
junija 1982, to je povprečno 
povečanje cene komercialne- 
ga premoga v letu 1982 za 
25%. 

Poleg tega je bil s 1. 1. 1982 
spremenjen način zbiranja pri- 
spevka za razširjeno reproduk- 
cijo elektrogospodarstva od 
odjemalcev na nizki napetosti 
tako, da je bil dotedanji prispe- 
vek ob ceni za razširjeno re- 
produkcijo vključen v ceno 
električne energije. S tem so 

se sredstva elektrogospodar- 
stva za kritje enostavne repro- 
dukcije povečala za 14,8%. 

Z odlokom o določitvi naj- 
višje ravni cen za vse proiz- 
vode in storitve, ki ga je sprejel 
Zvezni izvršni svet 30. julija 
1982, je bila pristojnost za do- 
ločitev novih cen tako premo- 
ga kot električne energije pre- 
nešena na Zvezni izvršni svet 
in predvidena je bila določitev 
novih cen v začetku leta 1983. 

V okviru Splošnega združe- 
nja rudnikov premoga Jugo- 
slavije je bil pripravljen pred- 
log za oblikovanje cen raznih 
vrst premogov, ki je upošteva- 
joč nekatere ukrepe za izvaja- 
nje energetske bilance Jugo- 
slavije v letu 1983 predvideval 
izenačenje cen istih vrst pre- 
mogov na osnovi njihovih to- 
plotnih vrednosti. To bi pome- 
nilo zelo različno višino podra- 
žitve za premog iz posameznih 
premogovnikov. Tak predlog 
je prevzel Zvezni izvršni svet, 
vendar ga je kasneje na osnovi 
razprav v okviru Zvezne skup- 
nosti za cene spremenil s tem, 
da je dodal še variantni pred- 
log, ki je določal za vse vrste 
premoga enako povišanje cen 
in sicer za 25%. 

Podobno kot za premog je 
bil v Jugoslovanskem elektro- 
gospodarstvu pripravljen 
predlog podražitve električne 
energije, ki je izenačeval to ce- 
no na enakih osnovah kot pre- 
mog in s tem predvideval ra- 
zlično povišanje cen električne 
energije za posamezna elek- 
trogospodarska podjetja. Tudi 
v tem primeru je prišlo kasneje 
do variantnega predloga in si- 
cer enotnega povečanja cen 
za 25%. 

Sledila so števila dogovarja- 
nja z namenom, da se stališča 
posameznih SR in SAP uskla- 
dijo, zaradi vztrajanj posamez- 
nih SR in SAP na njihovih stali- 
ščih pa je to usklajevanje traja- 
lo dalj časa. Tudi predstavniki 
SR Slovenije so vztraj^jfc na 
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stališču, da je zaenkrat možno 
le linearno povišanje cen pre- 
moga in električne energije za 
25%, kar omogoča v SR Slove- 
niji določitev višjih cen kot je 
bilo prvotno predvideno. SR 
Slovenija ne nasprotuje dife- 
renciranim cenam tako pre- 
moga kot električne energije, 
vendar ob upoštevanju vseh 
faktorjev, ki vplivajo na obliko- 
vanje cen. Zvezni izvršni svet 
je ob povišanju cen sprejel tu- 
di sklep, da odgovorni resorji 
pripravijo do konca meseca 
marca 1983 koncept dolgoroč- 
ne politike cen in pri tem ugo- 
tove problematiko različnih 
cen po posameznih regijah. Ta 
problematika bo v razpravi na 
zveznem izvršnem svetu pre- 
dvidoma že v aprilu letos. 

Vse to je zavlačevalo uskla- 
ditev, ki je bila dosežena šele 
nedavno in zaradi tega so se 
cene povišale pozneje kot je 
bilo prvotno predvideno. 

3. Povečanje cen vseh vrst 
premogov in električne energi- 
je v mesecu marcu za 25% ne 
pokrije v celoti stroškov eno- 
stavne reprodukcije v letu 
1983, niti ni s tem odpravljen 
problem likvidnosti, ki ovira 

poslovanje premogovništva in 
elektrogospodarstva. Za ubla- 
žitev likvidnostnih težav so do- 
govorjene aktivnosti z večjim 
vključevanjem kreditnih po- 
tencialov bank, združevanjem 
sredstev skladov občinskih in 
republiških rezerv, združeva- 
njem proste amortizacije elek- 
trogospodarstva in premogov- 
ništva in s kratkoročnim kori- 
ščenjem drugih razpoložljivih 
virov. 

Vsekakor morajo k razreše- 
vanju te problematike prispe- 
vati pomemben delež tudi sa- 
me organizacije v premogov- 
ništvu in elektrogospodarstvu 
in sicer v skrbi za zmanjšanjem 
stroškov, doslednem združe- 
vanju sredstev preko interne 
banke, ustrezni delitvi skupne- 
ga prihodka, večjem angažira- 
nju poslovnih bank, boljši or- 
ganiziranosti, dosledni izterja- 
vi obveznosti kupcev in ne na- 
zadnje v ukrepih do porabni- 
kov, ki ne spoštujejo podpisa- 
nih sporazumov. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije bo tekoče spremljal 
stanje in po potrebi predlagal 
dodatne ukrepe. 

benih sredstev za nova vlaga- 
nja v računalniško opremo, 
vendar pa ga je ob vsem že 
prej povedanem moč razumeti 
tudi kot dodatno spodbudo, da 
hitreje oblikujemo usklajeno in 
racionalno politiko nadaljnje- 
ga opremljanja z računalniško 
opremo v skladu z družbeno 
verificiranimi in usklajenimi 
potrebami in materialnimi 
možnostmi. Pripomniti pa ve- 
lja, da bi izraz take usmeritve 
morala biti tudi zamenjava ob- 
stoječe računalniške opreme, 
kar zakon o začasni prepovedi 
uporabe družbenih sredsev za 
financiranje negospodarskih 
in neproizvodnih investicij v 
letu 1983 dopušča med izje- 

- Uresničevanje gospodarske 
stabilnosti le s porabo, določeno z 
letošnjo resolucijo 

- Poenotenje sistema računalniške 
obdelave podatkov v občini 

Skupina dele- 
gatov za gospodarsko po- 
dročje 21. okoliš - Piran je po- 
stavila naslednje delegatsko 
vprašanje! 

Sedaj veljavne zakonske 
prepovedi investiranja v ne- 
gospodarstvu predstavljajo 
oviro prizadevanjem za mo- 
dernizacijo in avtomatizacijo 
upravnega dela in s tem za 
zmanjševanje družbene režije 
ter povečanje učinkovitosti 
uprave. S tem v zvezi sprašu- 
jemo, kako bo s financiranjem 
strojne in programske opre- 
me, potrebne za izvajanje te- 
ga zakona in z drugimi stroški 
v tej zvezi. , 

Skupina delegatov daje po- 
budo za poenotenje sistema 
računalniške obdelave podat- 
kov v občinah. 

Na vprašanje je odgovoril 
Marjan Šifrar, član Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije 
in predsednik Republiškega 
komiteja za imformiranje, ob 
uvodni obrazložitvi predloga 
zakona o družbenem sistemu 
informiranja. 

Uvajanje in uporaba sodob- 
ne informacijske tehnologije je 
pomemben pogoj za racional- 
nejše in učinkovitejše delova- 
nje družbenega sistema infor- 
miranja, vendar pa še zdaleč ni 
edini in najpomembnejši. 

Zakon o družbenem sistemu 

mami po 11. točki 2. člena. Za- 
to je tudi delegatsko pobudo 
moč v celoti podpreti, saj de- 
jansko pomeni konkretno pod- 
poro intencijam zakona o 
družbenem sistemu informira- 
nja in tudi programu aktivnosti 
za njegovo izvajanje. Republi- 
ški komite za informiranje bo v 
sodelovanju z določenimi or- 
ganizacijami združenega dela, 
upravnimi organi za posamez- 
na področja, Inštitutom za jav- 
no upravo in drugimi strokov- 
nimi in raziskovalnimi ustano- 
vami in seveda samimi občina- 
mi'proučil možnosti poenote- 
nja sistema računalniške ob- 
delave podatkov v občinah. 

- Uresničevanje gospodar- 
ske stabilnosti le s porabo, 
določeno z letošnjo resoluci- 
jo. Skupina delegatov za go- 
spodarsko področje 17. okoli- 
ša - Nova Gorica je postavila 
naslednje delegatsko vpraša- 
nje: 

Z januarjem 1983 so se po- 

informiranja upošteva in spod- 
buja uvajanje in uporabo so- 
dobne računalniške opreme, 
vendar neposredno sam po se- 
bi ne terja novih vlaganj za te 
namene. Nasprotno, zakon te- 
ži in terja racionalno obnaša- 
nje tudi na tem področju. V 
največji možni meri moramo 
najprej izkoristiti že obstoječo, 
ne tako majhno informacijsko 
opremo, s katero razpolagamo 
v Sloveniji in katera je še v 
precejšnji meri slabo izkori- 
ščena in tudi nezadostno med 
seboj povezana. Zato pa niso v 
prvi vrsti potrebna nova velika 
vlaganja, ampak hitrejše uva- 
janje standardov in drugih 
skupnih osnov, uveljavljanje 
enotnih programskih rešitev, 
delitev dela ipd. S tem in celot- 
nim doslednim ter usklajenim 
delovanjem na podlagi zakona 
o družbenem sistemu informi- 
ranja in drugih aktov glede po- 
sameznih dejavnosti na po- 
dročju družbenega sistema in- 
formiranja bomo dosegali 
boljše rezultate, ustvarjali pa 
tudi kvalitetnejše osnove za 
načrtovanje in izvajanje najra- 
cionalnejših in učinkovitih vla- 
ganj v bodoče. Zakon o zača- 
sni prepovedi uporabe družbe- 
nih sredstev za financiranje 
negospodarskih in neproizvo- 
dnih investicij v letu 1983 sicer 
res ne omogoča uporabe druž- 

večale stopnje prispevkov in 
davkov od bruto osebnih do- 
hodkov za 2,88% in s tem so 
se zmanjšali neto OD za 
4,17%, ob predpostavki, da se 
bruto OD ne smejo povečati 
zaradi povečanih prispevnih 
stopenj. 

Vrsta prispevka oz. davka december 
1982 

januar 
1983 

razlika 

Republiški davek iz OD 
delavcev 1,00 1,30 
Pos. rep. davek iz OD dela (za 
kmet.) 0,40 0,40 
Pos. rep. davek iz OD del. (za 
bi. rez.) - 0,40 
Obč. davek iz OD delavcev 0,50 0,50 
Pos. obč. davek iz OD 
delavcev 0,40 0,40 
Obč. skupnost otroškega 
varstva 1,22 1,28 
Izobraževalna skupnost 
občine 6,29 6,22 
Kulturna skupnost Slovenije 0,53 0,54 
Obč. kulturna skupnost 1,04 1,06 
Telesnokulturna skupnost 0,54 1,54 » - 
Skupnost socialnega 
skrbstva 0,88 0,89 +0,01 
Skupaj zbirna stopnja po 
domicilu 12,80 13,35 +0,73 
Skupnost otroškega varstva 0,91 1,02 +0,11 
Obč. skupnost otroškega 
varstva 1,07 1,09 +0,22 
Skupnost zdravstvenega 
varstva 1,09 1,16 +0,07 
Skupnost pokoj, in inval. zav. 
vSRS 11,34 13,29 +1,95 
Prispevek za solidarnost 0,80 0,80 - 

+0,30 

+0,40 

* 

+0,06 

-0,07 
+0,01 
+0,02 

Skupaj prispevki iz osebnega 
dohodka 28,01 30,89 +2,88 

Odbor udeležencev dogo- 
vora o uresničevanju družbe- 
ne usmeritve razporejanja 
dohodka pri Republiškem ko- 
miteju za delo nas je obvestil, 
da se bruto osebni dohodki 
zaradi povečanih prispevnih 
stopenj ne smejo povečati. Po 

oceni odbora, je potrebno v 
vseh občinah, v katerih so bi- 
le določene višje prispevne 
stopnje, ponovno preveriti nji- 
hovo utemeljenost in posto- 
pek sklepanja o njih uvedbi 
ter s tem zagotoviti, da sred- 
stva za osebne dohodke OZD 
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ne bodo obremenjena preko 
okvirov določenih s sprejeto 
politiko za 1983. leto, s katero 
je bilo predvideno povečanje 
prispevkov le za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje in 
zaposlovanje. 

Ker tako stališče odbora 
dejansko pomeni nominalno 
zmanjšanje neto OD menimo 
naslednje: 

1. V nobenih republiških 
planskih aktih ni bilo opozor- 
jeno na dejstvo, da se bodo 
osebni dohodki realno zmanj- 
ševali na osnovi njihovega 
nominalnega zmanjševanja; 

2. Ker osebno porabo 
(osebne dohodke in sklad 
skupne porabe) ureja dogo- 
vor o uresničevanju družbene 
usmeritve razporejanja do- 
hodka menimo, da je nevzdrž- 
no, da prek instrumentov ure- 
jevanja splošne in skupne po- 
rabe zmanjšujemo osebno 
porabo oz. neto osebne do- 
hodke; 

3. Ker iz pregleda stopenj 
prispevkov izhaja, da so se 
občinske stopnje v Novi Gori- 
ci povečale skupaj le za 
0,03%, vse ostalo povečanje 
v višini 2,85% pa izhaja iz po- 
večanj republiških stopenj 
davkov in prispevkov (podob- 
na situacija je najbrž tudi v 
drugih občinah) menimo, da 
je zahteva odbora po ugotav- 
ljanju utemeljenosti in po- 
stopka sklepanja o uvedbi teh 
višjih prispevnih stopenj na 
nivoju občine nepotrebna. 

4. Glede na pristojnosti od- 
bora udeležencev menimo, 
da bi pri zavzemanju stališč, 
ki neposredno posegajo v vi- 
šino neto OD, moral odbor pri- 
dobiti mnenje vseh udeležen- 
cev dogovora, skladno s 33. 
členom dogovora, torej tudi 
vseh izvršnih svetov skupščin 
občin Slovenije. 

5. Poteg že navedenega 
želimo opozoriti na časovno 
neustreznost zmanjševanja 
neto OD glede na pred nedav- 
nih sprejete in v kratkem na- 
povedane podražitve osnov- 
nih življenjskih potrebščin. 

Glede na zgornje pripombo 
oziroma ugotovitve sprašuje- 
mo ali je takšen način zmanj- 
ševanja oziroma omejevanja 
osebne porabe upravičen in 
kakšne posledice bodo pov- 
zročile tako dirigirane usmeri- 
tve s strani republiških orga- 
nov v združenem delu. 

Na vprašanje je odgovorila 
Ana Popovič, namestnica 
predsednika Republiškega ko- 
miteja za delo: 

Odbor udeležencev dogovo- 
ra o uresničevanju družbene 
usmeritve razporejanja dohod- 
ka je obravnaval vprašanja na 
2. seji dne 24. 2.1983 in sprejel 

naslednji odgovor, s katerim 
soglaša tudi Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije. 

V osnutku in predlogu reso- 
lucije o politiki družbenogo- 
spodarskega razvoja SR Slo- 
venije v 1983. letu je bila Dred- 
lagana politika neto osebnih 
dohodkov zato, da bi zaščitili 
neto osebne dohodke pred 
učinkom predvidenega pove- 
čanja nekaterih prispevkov in 
davkov iz bruto osebnih do- 
hodkov. V razpravi so delegati 
v Skupščini SR Slovenije in 
sindikati zahtevali, da tudi izje- 
moma ne odstopimo od bruto 
osebnih dohodkov kot jih defi- 
nira zakon o združenem delu. 
Takšne zahteve so prihajale 
tudi s strani izvršnih svetov 
skupščin občin na osnutek do- 
govora, prav tako so bile po- 
sredovane na sestanku z nji- 
hovimi predsedniki. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je zato dal na pred- 
log resolucije amandma, s ka- 
terim je opredelil politiko zao- 
stajanja rasti bruto osebnih 
dohodkov za rastjo dohodka v 
materialnih okvirih republiške 
bilance za leto 1983. Pri tem so 
bili ohranjeni enaki odnosi 
zaostajanja rasti sredstev za 
neto osebne dohodke za rastjo 
dohodka, kot so bili predlaga- 
ni v predhodnih fazah. V bilan- 
ci smo računali s povečanjem 
stopenj davkov za 0,7% ter pri- 
spevka za pokojninsko in inva- 
lidsko zavarovanje za 1,95% 
torej skupaj za 2,65%; hkrati 
naj bi sredstva za skupno po- 
rabo rasla za polovico poča- 
sneje od rasti dohodka, kar 
pomeni, da bi se morali znižati 
prispevki za občinske skupno- 
sti. Na tak način bi 10,7% po- 
večanje neto sredstev za oseb- 
ne dohodke pomenilo 13,8% 
povečanje bruto sredstev za 
osebne dohodke. Iz podatkov, 
ki jih je koncem januarja zbral 
Zavod SR Slovenije za družbe- 
no planiranje pa izhaja; da so 
občinske SIS presegle okvir 
pri planu izvirnih prihodkov za 
1,6%. V nekaterih občinah so 
obremenitve povečane celo za 
več kot za 4,5%. Samoupravne 
interesne skupnosti so plani- 
rale preveliko združevanje 
sredstev za leto 1983 tudi zato, 
ker v času priprave planskih 
aktov še niso mogle upoštevati 
vseh presežkov, ki so nastali 
predvsem v decembru 1982. 
Ugotovljene presežke bodo 
morale občinske in republiške 
samoupravne interesne skup- 
nosti poračunati in zmanjšati 
piane sredstev in prispevne 
stopnje. 

Iz navedenih razlogov je v 
zvezi z ugotovitvijo skupine 
delegatov, ki se nanaša na viši- 
no povečanja posameznih pri- 

spevkov potrebno opozoriti, 
da primerjava višine prispev- 
kov december 1982 - januar 
1983 ni ustrezna, ampak je po- 
trebno primerjati povprečne 
prispevne stopnje. 

Z ustavo sprejeti družbenoe- 
konomski odnosi opredeljuje- 
jo osebne dohodke delavca za 
zadovoljevanje njegovih oseb- 
nih, skupnih in splošnih druž- 
benih potreb torej (v bruto 
znesku) v skladu z njegovim 
prispevkom. Zato vsakoletni 
dogovor usmerja, evidenca 
SDK pa spremlja gibanje bruto 
sredstev za osebne dohodke. 
Glede na materialne okvire le- 
tošnje resolucije je predvideno 
njihovo realno znižanje za sko- 
raj 8%. 

V zadnjem trimesečju prete- 
klega leta so nominalni osebni 
dohodki v večjem delu organi- 
zacij združenega dela znatno 
porasli, zato je v izogib teža- 
vam, ki bi jih takšno povečanje 
povzročilo v prvem trimesečju 
leta 1983, z dogovorom o ure- 
sničevanju družbene usmeri- 
tve razporejanja dohodka ure- 
jen prehod v letu 1983. Preko- 
račitve dogovora pa zahtevajo 
znižanje akontacij osebnih do- 
hodkov v letu 1983. Iz navede- 
nih razlogov, pa tudi zato, ker 

naj po usmeritvah resolucije z 
izvajanjem dogovora doseže- 
mo, da bo v letu 1983 možno 
povečanje osebnih dohodkov 
šele potem, ko bodo doseženi 
in izkazani boljši rezultati dela 
in gospodarjenja, je odbor 
udeležencev sprejel skupno 
stališče v zvezi z vplivom pove- 
čanih prispevnih stopenj na 
sredstva za osebne dohodke. 
O tem stališču so razpravljali 
tudi na sestanku s predsedniki 
izvršnih svetov skupščin občin 
27. januarja letos, kjer je bila 
sprejeta zahteva po enotni 
usmeritvi, ki naj jo izda odbor 
udeležencev. Torej pomeni, da 
sprejeto stališče ni le stališče 
odbora Udeležencev v ožji se- 
stavi, temveč družbenih dejav- 
nikov, ki so dolžni izvajati v 
delegatski skupščini sprejeto 
politiko družbenogospodar- 
skega razvoja. 

Gospodarsko stabilnost, za 
katero se zavzema na vseh rav- 
neh sprejeta politika družbe- 
nogospodarskega razvoja, bo- 
mo v letu 1983 uresničevali le z 
porabo, ki bo v materialnih ok- 
virih, določenih z letošnjo re- 
solucijo, kar mora veljati za 
vse oblike porabe torej tudi za 
osebne dohodke. 

ZBOR OBČIN - 16. 3. 1983 

- Poenotenje sistema računalniške 
obdelave podatkov v občini 
Na Zbor občin je skupina dele- 
gatov iz občin Piran postavila v 
zvezi s poenotenjem sistema 
računalniške obdelave podat- 
kov v občini enako vprašanje, 
kot je bilo dano na Zboru zdru- 
ženega dela. 

Slobodan Rakočevič, na- 
mestnik predsednika Republi- 

škega komiteja za informira- 
nje. je v obrazložitivi predloga 
zakona o družbenem sistemi 
informiranja podal enako po- 
jasnilo. kot je bilo dano v Zbo- 
ru združenega dela in ga ob- 
javljamo v tej številki Poroče- 
valca. 

- Kalkulativni prihodki 
v 

Skupina delegatov za zbor njem letu ni znano poslovanje 
občin Skupščine SR Slovenije za preteklo leto. 
IT nkAinn I Z    M. k ■ « iz občine Laško je postavila 
naslednje delegatsko vpraša- 
nje: 

Skladno z 2. členom druž- 
benega dogovora o izvajanju 
politike na področju splošne 
porabe na ravni občin v SRS v 
letu 1983, želimo odgovor do 
kdaj bo republiška uprava za 
družbene prihodke pripravila 
višino kalkulativnih prihodkov 
za dopolnjevanje občine. 

To vprašanje postavljamo 
zato, ker še do danes - 11/3- 
1983 - niso znani dokončni 
kalkulativni prihodki za leto 
1982. 

Takšno delo izredno otežu- 
je uresničevanje občinskega 
proračuna, ko še v nasled- 

Na vprašanje je odgovoril 
Franc Skufca, namestnik di- 
rektorja Republiške uprave za 
družbene prihodke: 

Z izračunom kalkulativnih 
dohodkov občin se ugotavlja 
obseg odmer davkov občanov, 
ki so jih občine dolžne predpi- 
sati in pobrati v skladu z vsa- 
koletnim dogovorom o uskla- 
jevanju davčne politike. Po 
sprejeti metodologiji za izra- 
čun kalkulativnih dohodkov 
občinskih proračunov iz dav- 
kov občanov se opravi prva 
ocena v mesecu marcu, popra- 
vek ocene v mesecu oktobru, 
končni izračun pa po preteku 
leta. 

V času usklajevanja je bilo 
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ugotovljeno, da se podatki o 
odmeri, ki so jih posredovale 
občinske uprave za družbene 
prihodke v večjem številu pri- 
merov . niso ujemali z dejan- 
skim stanjem, zato je Republi- 
ška uprava za družbene pri- 
hodke v posameznih občinah 
ugotavljala dejansko stanje z 
inšpekcijskimi pregledi. Ob 
koncu leta pa je še dodatno 
preverjala skladnost posredo- 
vanih podatkov s knjigovod- 
skimi podatki o odmeri. 

Kakulativni prihodki občin v 
SR Sloveniji iz davkov, obča- 
nov naj bi po oceni, ki je bila 

opravljena v mesecu marcu 
1982 znašali 3,19 milijarde di- 
narjev. Po končni oceni, ki je 
bila posredovana občinam dne 
14/3-1983 pa znašajo 3,92 mi- 
lijare dinarjev. Pripominjamo, 
da je bil zadnji inšpekcijski 
pregled po tem vprašanju 
opravljen v občini Kranj dne 
10. in 11. marca 1983. 

Prvo oceno kalkulativnih 
prihodkov za leto 1983 bo Re- 
publiška uprava za družbene 
prihodke poslala občinam v 
usklajevanje najkasneje do 
19/3-1983. 

- Pravica do zdravstvenega varstva 
že ustrezno urejena 

Skupina delegatov za dele- 
giranje delegatov v Zbor ob- 
čin Skupščine SR Slovenije iz 
Slovenskih Konjic je na svoji 
seji dne 4. februarja 1983 
sklenila, da na zasedanju 

Zbora občin Skupščine SR 
Slovenije dne 9. februarja 
1983 postavi naslednje dele- 
gatsko vprašanje: 

»Kako nameravamo v SR 
Sloveniji urediti zdravstveno 

zavarovanje za tiste kmete, ki 
so oddali zemljo Kmetijsko- 
zemljiški skupnosti in preje- 
majo preživnino in katerim ni 
zagotovljeno zdravstveno 
varstvo na noben način?« 

Na delegatsko vprašanje je 
odgovoril: 

Z zakonom o zdravstvenem 
varstvu (Ur. I. SRS, št. 1/80) je 
zagotovljena pravica do zdrav- 
stvenega varstva vsem delav- 
cem, delovnim ljudem in obča- 
nom. Ta zakori pa v 46. členu 
med ostalim še posebej zago- 
tavlja pravico do zdravstvenih 
storitev ostarelim kmetom, ki 
prejemajo starostno pokojnino 
ali preživnino, in njihovim za- 
koncem. 

Podrobneje to pravico opre- 
deljuje Samoupravni spora- 
zum o skupnih temeljih planov 
zdravstvenih skupnosti v SR 
Sloveniji za obdobje 
1981-1985 (Ur. I. SRS, št. 
6/81). Ta določa, da so kme- 
tom, ki prejemajo starostno 
pokojnino ali preživnino, za- 
gotovljene zdravstvene stori- 

tve osnovne, specialistične in 
bolnišnične dejavnosti in po 
potrebi dejavnosti univerzitet- 
nih zdravstvenih organizacij 
ter zdravljenje in nega na do- 
mu, reševalni prevozi in nujne 
medicinske storitve, medicin- 
sko indicirano zdraviliško 
zdravljenje ter zdravljenje zob- 
nih in ustnih bolezni. 

Oprostitev od plačila partici- 
pacije kmetov, ki prejemajo 
preživnino, določa zakon o 
spremembah in dopolnitvah 
zakona o zdravstvenem var- 
stvu (Ur. I. SRS, št. 45/82). Z 
zadnjo alineo drugega odstav- 
ka 20. člena je opredeljeno, da 
so uporabniki, ki zaradi svoje- 
ga gmotnega položaja ne mo- 
rejo prispevati k stroškom za 
zdravstvene storitve, oprošče- 
ni tega plačila. Odločitve o 
oprostitvi sprejemajo občinske 
zdravstvene skupnosti. 

Iz vseh teh opredelitev torej 
ugotavljamo, da je pravica do 
zdravstvenega varstva za to 
kategorijo prebivalstvo že 
ustrezno urejena. 

POBUDE DELEGATOV - POBUDE DELEGATOV - 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 

MNENJA IN POJASNILA V ZVEZI Z RAZPRAVO 
DELEGATA SKUPINE DELEGATOV ZA 
GOSPODARSKO PODROČJE 14. OKOLIŠA - 
RADOVLJICA OB OBRAVNAVI POROČILA 
DELEGACIJE SKUPŠČINE SR SLOVENIJE V 
ZBORU REPUBLIK IN POKRAJIN SKUPŠČINE 
SFRJ O POTEKU USKLAJEVANJA ZVEZNE 
RESOLUCIJE S SPREMLJAJOČIMI AKTI NA 
SEJI ZBORA ZDRUŽENEGA DELA SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 9. 2. 1983 

1. Problem upadanja realnih osebnih 
dohodkov 

Zaostrovanje splošnih gospodarskih razmer in prilagajanje 
porabe dejanskim možnostim je vplivalo tudi na upadanje 
realnih osebnih dohodkov. Tako se od leta 1980 zmanjšujejo 
realni osebni dohodki delavcev v celotni Jugoslaviji. V letih 
1980 do 1982 so realni OD v Jugoslaviji padli skupaj za 13%, v 
Sloveniji za 16,7%; v prvih desetih mesecih lani v povprečju 
Jugoslavije za 3% v Sloveniji pa za 3,9%. Nekoliko večje 
upadanje realnih osebnih dohodkov v SR Sloveniji od pov- 
prečja za celotno državo je predvsem posledica počasnejše 
rasti dohodka in čistega dohodka. Po uradnih statističnih 
podatkih o izplačanih nominalnih čistih OD za devet mesecev 
lani so bili ti v SRS najvišji in sicer za 13,5% nad povprečjem 
za celotno Jugoslavijo. Nad tem povprečjem so bili OD v SR 
Hrvaški (za 10%), v SAP Vojvodini so dosegli raven povprečja 
za državo, medtem ko so bili v vseh drugih socialističnih 
republikah in SAP Kosovo izpod jugoslovanskega povprečja 
(od 6% v ožji Srbiji do 18% v SAP Kosovo). Ob tem so bili 
povprečni OD v Sloveniji za 31% višji kot v SAP Kosovo. 

Razvojne možnosti za leto 1983 kažejo, da se bo tudi letos 
nadaljevalo upadanje realnih osebnih dohodkov v celotni 
Jugoslaviji. Praviloma pridejo najprej do izraza spremembe v 
tendencah osnovnih družbenoekonomskih gibanj prav v SR 
Sloveniji, kot gospodarsko najbolj razviti republiki. To se kaže 

ne le na področju osebnih dohodkov, ampak na primer tudi v 
proizvodnji in investicijah. V času, ko smo priča materialnim 
spremembam v vsej Jugoslaviji je težko ocenjevati, koliko bo 
prilagajanje dejanskim možnostim spremenilo tudi relativne 
odnose v višini osebnih dohodkov med posameznimi republi- 
kami in dejavnostmi ter v okviru organizacij združenega dela, 
z gotovostjo pa bodo takšne-spremembe nastale. 

2. Problematika spremljanja družbenega 
proizvoda in skupnih obveznosti, ki se 
določajo glede na delež posamezne SR in SAP 
v družbenem proizvodu Jugoslavije 

Udeležba posamezne SR in SAP v družbenem proizvodu 
Jugoslavije je osnova za določanje prispevka proračunu fede- 
racije (kotizacijo) in prispevka v sklad za pospeševanje hitrej- 
šega razvoja gospodarsko manj razvitih SR in SAP Kosovo. 
Kljub različni dinamiki gospodarskega razvoja, se spreminjajo 
ti deleži le počasi in so občutnejše spremembe le v daljših 
časovnih obdobjih. Tako je bil leta 1960 delež SR Slovenije v 
družbenem proizvodu celotnega gospodarstva Jugoslavije 
16,43% (za družbeni sektor pa 18,45%) leta 1970 16,26% (za 
družbeni sektor 17,68%) in leta 1980 16,12% (za družbeni 
sektor 16,91%). Po končnih podatkih za leto 1981 je delež SR 
Slovenije v družbenem proizvodu celotnega gospodarstva 
Jugoslavije 15,35%, za družbeni sektor pa 16,14%. 

Sorazmerno počasne spremembe strukture družbenega 
proizvoda Jugoslavije po posameznih SR in SAP izhajajo iz 
majhnega deleža, ki ga predstavlja družben proizvod manj 
razvitih SR in SAP Kosovo. Tako je na primer delež družbe- 
nega proizvoda črne gore, Makedonije in Kosova v letu 1960 
skupaj znašal 7,6% družbenega proizvoda Jugoslavije. Velika 
vlaganja v teh SR in SAP Kosovo v preteklem razvoju so 
prispevala k hitrejši rasti družbenega proizvoda na teh ob- 
močjih. Z bistveno hitrejšo rastjo družbenega proizvoda teh 
območij od povprečja Jugoslavije (v Črni gori za 10%, Make- 
doniji za 4% in Kosovu za 7%) se je njihov skupni delež v 
družbenem proizvodu Jugoslavije v letu 1981 povečal na 
9,8%. V tem obdobju je bila rast družbenega proizvoda v SR 
Sloveniji v povprečju za 1,7% počasnejša od povprečne rasti v 
Jugoslaviji, kar je vplivalo na znižanje deleža republike za 
približno 1 odstotno točko. 
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Za leto 1981 je na primer po ocenjeni obveznosti SR Slove- 
nije do proračuna federacije vsaka desetinka procentnega 
deleža družbenega proizvoda SR Slovenije v družbenem pro- 
izvodu SFRJ pomenila 80,4 milijona din, skupaj z obveznostjo 
do Sklada federacije za pospeševanje hitrejšega razvoja go- 
spodarsko manj razvitih SR in SAP Kosovo pa približno 120 
milijonov din. 

Družbeni proizvod se ugotavlja na osnovi enotne podat- 
kovne baze (zaključni računi) in to po enotno predpisani 
metodologiji. Ker je osnova za določitev obveznosti posamez- 
nih republik in pokrajin delež (odstotek) v družbenem proiz- 
vodu Jugoslavije, se vsako znižanje deleža ene ali več repu- 
blik oziroma pokrajin istočasno izkaže tudi kot povečanje 
strukturnega deleža drugih. 

3. Problematika obračuna družbenega 
proizvoda v zvezi jedrsko elektrarno Krško 

Družbeni proizvod se obračunava po proizvodnem načinu, 
kar pomeni, da ustvarja družbeni proizvod SR Slovenije vsa 
proizvodnja na območju Slovenije. Tako je vključena v druž- 
beni proizvod Slovenije tudi Jedrska elektrarna Krško, ki je v 
letu 1981 ustvarila 0,16% družbenega proizvoda v republiki, 
kar pomeni približno 21 milijonov prispevka do proračuna 
federacije. Ker se polovica ustvarjene proizvodnje jedrske 
elektrarne Krško usmerja v SR Hrvaško, na to odpade kot 
obveznost do zveznega proračuna približno 10,5 milijona din. 
Ob tem je treba poudariti, da je podobnih prelivanj proizvodov 
in sredstev med republikami še veliko (n. pr. sovlaganje SR 
Slovenije v proizvodnjo premoga in energije v Bosni in Herce- 
govini) ter skupna vlaganja v drugo proizvodnjo v drugih SR 
in SAP). Statistično teh tokov ne spremljamo. 

Drugačno prikazovanje proizvodnje jedrske elektrarne bi 
pomenilo spremembo metodologije obračuna družbenega 
proizvoda. Ob tem se odpira še vrsta vprašanj v zvezi s 
proizvedenim, razpoložljivim in potrošenim družbenim proiz- 
vodom. To pa ni zgolj vprašanje sedaj veljavnega obračuna 
družbenega proizvoda, ampak kompleksno vprašanje družbe- 
nega računovodstva, ki se še le metodološko razvija in izgra- 
juje. Za takšne račune bi bila potrebna tudi širša podatkovna 
osnova, kot zadošča za obračun družbenega proizvoda po 
proizvodni metodi. Zvezni zavod za statistiko proučuje to 
problematiko. Predlagana sprememba metode obračuna 
družbenega proizvoda bi pomenila za SR Slovenijo dvojni 
učinek - na eni strani bi znižala prispevek Jedrske elektrarne 
Krško, hkrati pa bi povečala družbeni proizvod za ustrezen del 
vse tiste proizvodnje v drugih SR in SAP, ki temelji na skupnih 
vlaganjih in se po sedanji metodi vključuje v družbeni proiz- 
vod SR oziroma SAP, na območju katere se ustvarja. 

4. Problematika pokrivanja obveznosti SR 
Slovenije do proračuna federacije 

V skladu z Ustavo SFRJ, se proračun federacije financira iz 
izvirnih prihodkov federacije in prispevka republik in pokrajin. 

Ko je določeno oziroma doseženo soglasje vseh SR in SAP o 
višini prispevka, ki ga bodo zagotovile zveznemu proračunu, 
pa se delež posamezne republike oziroma avtonomne pokra- 
jine določi na podlagi ekonomske moči republik oziroma 
pokrajine, ki je definiran z udeležbo v družbenem proizvodu 
celotnega gospodarstva SFRJ, po čistih dejavnostih za zadnje 
znano leto. Kriterij navedene razporeditve je določen z zako- 
nom o financiranju federacije (Uradni list SFRJ, št. 15/77). 

Sredstva za prispevek proračuna federacije se zagotavljajo 
v proračunih republik in pokrajin. Glede na sistem pripadnosti 
davkov, SR in SAP uporabljajo za pokrivanje te obveznosti 
temeljni prometni davek, katerega polovica pripada neposre- 
dno federaciji kot njen izvirni prihodek, preostala polovica pa 
pripada SR in SAP. 

Strukturni delež SR Slovenije v prilivu temeljnega promet- 
nega davka v SFRJ je manjši od deleža SRS v družbenem 
proizvodu SFRJ, zato prilivi temeljnega prometnega davka v 
SR Sloveniji ne zadoščajo za pokrivanje te obveznosti do 
federacije. Priliv temeljnega prometnega davka je odvisen od 
obsega in strukture porabe, pa tudi od založenosti trga z 
določenimi artikli ipd. Relativen obseg porabe je povezan z 
deležem prebivalstva, ki je v SR Sloveniji bistveno nižji od 
deleža družbenega proizvoda (v SR Sloveniji je okoli 9% 
prebivalstva Jugoslavije). Tudi struktura porabe se v SR Slo- 
veniji razlikuje od porabe v ostalih republikah in SAP (n. pr. 
zasičenost trga z določenimi izdelki trajne vrednosti). 

V razpravi v Skupščini SFFU so dopolnitve zakona o financi- 
ranju federacije, ki bodo nedvomno prinesle nekatere spre- 
membe tudi na tem področju. 

5. Skupina delegatov ocenjuje, da bomo 
planirani izvoz težko dosegli, ker je postavljen 
bolj na osnovi potreb in želja, kot na 
ekonomski podlagi. Sodijo, da je izvoz premalo 
stimuliran in da bi morali izvozniki razpolagati 
z večjim deležem ustvarjenih deviz. 

Skupna naloga vseh je, da planirani konvertibilni izvoz 
dosežemo in s tem zagotovimo odvijanje procesa proizvodnje 
ter oskrbo domačega tržišča z najnujnejšimi proizvodi za 
osnovno oskrbo občanov. Ne bi se mogli povsem strinjati z 
oceno skupine delegatov, da je izvoz premalo stimuliran, saj 
so v letu 1983 ostale v veljavi vse spodbude na zveznem 
nivoju, uvedene pa so bile dopolnilne republiške stimulacije, 
poleg tega pa tudi tečaj dinarja hitreje drsi in s tem predstavlja 
dodatno spodbudo za opravljanje izvoza. 

Tudi glede razpolaganja z ustvarjenimi devizami je situacija 
v začetku leta 1983 bistveno ugodnejša od lanskoletne. Zato 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije sodi, da je ob takšnih 
pogojih nujno usmeriti vse napore v organizacijah združe- 
nega dela v povečanje izvoza in s tem ustvarjanje večjega 
konvertibilnega deviznega priliva, kar je edini porok za izbolj- 
šanje situacije na področju zunanje likvidnosti. 

» 

I 

16 poročevalec 



Iz Skupščine SFRJ 

RAZVOJNA POLITIKA 

Z vsemi ukrepi ekonomske politike je 

treba načrtovati dolgoročno povečanje 

izvoza 
* 

• Prek cen na domačem tržišču se ohranjajo in prikrivajo vse slabosti 
gospodarjenja, kar zmanjšuje zanimanje in motiviranost za izvoz 

• V mednarodno gospodarstvo se moramo vključevati na vseh področjih: z 
izvozom blaga, turizmom, gradbenimi deli, s prodajo licenc in tehnologije, s 
skupnim nastopanjem s tujimi partnerji na tretjih tržiščih in podobno 

• Obveznosti, ki izvirajo iz zadolženosti v tujini, je treba izpolniti za vsako ceno 
• Treba je vztrajati pri ukrepih, ki bodo zaostrili pogoje gospodarjenja in krepili 

motiviranost v smeri nadaljnjega konkurenčnega usposabljanja našega 
gospodarstva za velike izvozne naloge 

Predsedstvo Zvezne konfe- 
rence SZDLJ na seji 8. marca, 
Sekcija za družbenoekonom- 
ska gibanja in razvojno politi- 
ko in druge oblike delovanja 
Zvezne konference, so obrav- 
navali uresničevanje nalog iz 
Akcijskega programa »Sociali- 
stična zveza v boju za družbe- 
no in ekonomsko stabilizaci- 
jo« in naloge, določene z Re- 
solucijo za leto 1983, z vidika 
uresničevanja stabilizacijske 
politike na začetku leta 1983. 
Ta Akcijski program je bil sredi 
januarja objavljen v glasilu 
Skupščine SFRJ. 

Celovita obravnava uresni- 
čevanja politike ekonomske 
stabilizacije na začetku leta v 
Slocialistični zvezi je še pose- 
bej pozorno zajela interese in 
odgovornosti o ekonomskih 
odnosih s tujino in posledicah 
teh razmerij na našo ekonom- 
sko in družbenopolitično 
stvarnost, tako sedaj kot v pri- 
hodnje. 
KREPITEV 
KONKURENČNE 
SPOSOBNOSTI 
GOSPODARSTVA 

Ob oceni, da gre za vpraša- 
nja, ki so posebnega pomena 
za naš celotni razvoj, je bilo 
sklenjeno, da nekatera stališča 
in mnenja, ki so bila poudarje- 
na med razpravo v Socialistič- 

ni zvezi, SZDLJ posreduje 
Zboru republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ. Delegati jih 
bodo lahko uporabili med 
obravnavo Poročila Zveznega 
izvršnega sveta o programu 
uporabe in načinov uporabe 
blagovnih in finančnih kredi- 
tov, namenih uporabe teh 
sredstev, kakor tudi način nji- 
hovega vračanja, ukrepih za 
spodbujanje izvoza in ocenah 
končnih pogajanj z misijo Me- 
dnarodnega monetarnega 
sklada. 

Razprava je opozorila, kako 
je nujno treba pri nadaljnjem 
delu Skupščine SFRJ in drugih 
organov v federaciji izhajati iz 
skupaj sprejetega stališča v 
Akcijskem programu SZDLJ o 
izvajanju stabilizacije, da se v 
vseh dopolnjenih planih in 
ukrepih ekonomske politike 
predvidi dolgorčno povečanje 
izvoza in drugih oblik vključe- 
vanja v mednarodno delitev 
dela, in sicer na temelju boljše 
organiziranosti in dohodkovne 
povezanosti gospodarstva in 
krepitve njene konkurenčne 
sposobnosti, 

Predsedstvo je pri tem pose- 
bej poudarilo obveznost iz Ak- 
cijskega programa, da Zvezna 
konferenca s svojimi oblikami 
delovanja stalno rešuje vpra- 
šanja stabilizacijske politike, 
posebej ekonomskih odnosov 
s tujino in stalno spremlja delo 

Skupščine SFRJ. Gre pred- 
vsem za kontinuirano in koor- 
dinirano delovanje skupščin- 
skih odborov iz Zvezne konfe- , 
renče ter za spodbujanje vseh 
dejavnosti, ki krepijo procese 
združevanja in dohodkovnega 
povezovanja na enotnem jugo- 
slovanskem tržišču predvsem 
zaradi nadaljnjega usposablja- 
nja jugoslovanskega gospo- 
darstva za izvoz oziroma čim 
ugodnejših razmerij v medna- 
rodni delitvi dela. 

IZVOZNE NALOGE SE 
NE URESNIČUJEJO 

Resolucija za leto 1983 dolo- 
ča temeljne naloge v ekonom- - 
skih odnosih s tujino za letos, 
pri čemer zahteva predvsem 
povečevanje izvoza na konver- 
tibilno območje in redno izpol- 
njevanje obveznosti do tujine, 
smotrni uvoz in uresničevanje 
bolj uravnotežene menjave s 
tujino. Vse to terja zagotovitev 
sistemskih, in drugih pogojev 
za trajno usmeritev na izvoz in 
pozitivni vpliv ekonomskih 
meril svetovnega gospodar- 
stva na jugoslovansko gospo- 
darstvo in tržišče. 

Uradni podatki za začetek 
leta kažejo, da se izvozne nalo- 
ge ne uresničujejo po predvi- 
devanjih. Glavne motnje so še 
vedno podedovane težnje, da 
bi preko cen na domačem trži- 
šču ohranjali in pokrivali vse 
slabosti gospodarjenja, ki jih 
sicer ni mogoče upravičiti v 
mednarodni menjavi, kar vse- 
kakor zmanjšuje zanimanje in 
motiviranost za izvoz. Vzpore- 
dno s tem je nujno, da se ce- 
lotna domača poraba, pred- 
vsem investicijska, prilagodi 
določenim okvirom oziroma, 
da se zmanjša za 10 odstotkov, 
s čimer bodo odprte možnosti 
za večjo ponudbo na tujem tr- 
žišču. To postaja ključno vpra- 
šanje našega nadaljnjega ra- 
zvoja, saj je le konkurenčnost 
našega gospodarstva pogoj za 
plačilno-bilančno uravnoteže- 
nost, s tem pa tudi za norma- 
len uvoz za nemoteno proiz- 
vodnjo in razvoj. 

Z vsemi ukrepi ekonomske 
politike in dogovori na ravni 
federacije je treba spodbujati 
stabilno izvozno usmeritev, ta- 
ko da se v mednarodno gospo- 
darstvo vključujemo na vseh 

»ooocoooooosooocootooeos 

POVZETEK RAZPRAVE V SOCIALISTIČNI ZVEZI O URE- J 
SNIČEVANJU STABILIZACIJSKE POLITIKE NA ZA " 
ČETKU LETA 
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področjih: z izvozom blaga, tu- 
rizmom, gradbenimi deli, s 
prodajo licenc in tehnologije, 
skupnim nastopanjem s tujimi 
partnerji na tretjih tržiščih, 
skupnimi vlaganji v znanstve- 
no raziskovalno delo, promet 
in podobno. 

Sprožiti je treba tudi pobu- 
do, da skupščine republik in 
pokrajin sprejmejo odloke o 
uskladitvi njihovih resolucij o 
ekonomski politiki za letos z 
Resolucijo Skupščine SFRJ, 
da bi vse oblike porabe, pose- 
bej investicijske, splošne in 
skupne uskladili z realnimi 
plačilno-bilančnimi in mate- 
rialnimi možnostmi države. To 
velja tudi za dele resolucij, ki 
govore o ekonomskih odnosih 
s tujino, saj je nujno treba pri- 
lagoditi napovedi glede uvoza 
projekcijam uvoznih možnosti 
države, opredeljenih v Resolu- 
ciji Skupščine SFRJ o eko- 
nomski politiki v letu 1983. 

Na ravni federacije je treba 
sprejeti odločne ukrepe za 
omejitev uvoza opreme, saj 
zanj očitno nimamo dovolj de- 
viznh sredstev. S tem bi razši- 
rili možnosti za uvoz repro- 
dukcijskega materiala in kom- 
pletiranje obstoječih zmoglji- 
vosti za izvozne potrebe. 

STROGA NAMENSKA 
UPORABA NOVIH 
KREDITOV 

Posebej je težak položaj tudi 
zaradi obveznosti, ki izvirajo iz 
zadolženosti v tujini, moramo 
pa jih za vsako ceno izpolniti, 
da bi se s tem izognili repro- 
gramiranju in vsem njegovim 
ekonomskim ter političnim po- 
sledicam. Na kratko povedano, 
gre za našo kreditno boniteto. 
Od nje pa je odvisno, v kolikšni 
meri bomo v prihodnjem ob- 
dobju lahko računali s finanč- 
no podporo tujine našemu sta- 
bilizacijskemu programu. Iz- 

polnjevanje omenjenih obvez- 
nosti je prednostna naloga, iz 
katere izvirajo naša nadaljnja 
prizadevanja. To mora biti tudi 
izhodišče glede uporabe do- 
datnih kreditov, o katerih teče- 
jo pogovori z mednarodnimi 
institucijami in bankami. 

Za nobeno ceno ne smemo 
dovoliti, da bi bili ti krediti 
uporabljeni za ohranjanje se- 
danjega stanja v našemu go- 
spodarstvu, niti da bi jih jemali 
kot izgovor za odločitev nujnih 
rešitev v smeri stabilizacijske 
politike. Ti krediti se lahko 
uporabijo le za dopolnjevanje 
deviznih rezerv in ohranjanje 
tekoče likvidnosti države, ka- 
kor tudi za premagovanje te- 
kočih težav v procesu uspo- 
sabljanja našega gospodar- 
stva za večji izvoz. 

Z ukrepi in dogovori na ravni 
federacije bi bilo nujno treba 
zagotoviti, da je uporaba teh 
kreditov izključno vezana na 
take proizvodne programe, za 
katere združeno delo in banke 
dajejo polno jamstvo, da bodo 
uporabljeni na način, ki zago- 
tavlja povečanje izvoza in od- 
plačilo dolgov. Hkrati je treba 
do skrajnih meja zavarovati fi- 
nančno disciplino pri plačilnih 
do tujine, prav tako pa v med- 
sebojnih razmerjih v državi. 

ZAOSTROVANJE 
POGOJEV 
GOSPODARJENJA 

Razprave na seji Pred- 
sedstva Zvezne konference 
SZDLJ so poudarile zahtevo, 
da mora Skupščina SFRJ 
vztrajati na ukrepih, ki bodo 
zaostrili pogoje gospodarje- 
nja, okrepili motiviranost v 
smeri nadaljnjega konkurenč- 
nega usposobljanja našega 
gospodarstva za obsežne 
izvozne naloge. Tak pristop 
terja vrsto novih ukrepov v si- 
stemu in ekonomski politiki, 

predvsem na kreditno-mone- 
tarnem področju, na področju 
cen, davčne politike in na po- 
dročju investiranja, da bi s tem 
onemogočili ekstenzivno go- 
spodarjenje, ki sloni na doma- 
či inflaciji, neuravnoteženi pla- 
čilni pitanci, notranji nelikvi- 
dnosti in podobno. 

Načelni dogovori o delitvi 
deviz so doseženi, počasi pa 
se sprejemajo konkretne reši- 
tve. Zaradi tega je treba pospe- 
šiti delo pri konkretizaciji meril 
o delitvi deviz. Prav tako je tre- 
ba zagotoviti, da bo Skupščina 
SFRJ redno spremljali odpla- 
čevanje obstoječih dolgov, ka- 
kor tudi da bosta Narodna 
banke Jugoslavije in ZIS izva- 
jala svoje naloge glede upora- 
be novih kreditov. Vsi ti podat- 
ki pa morajo biti dostopni jav- 
nosti. Ne nazadnje pa se mora 
Skupščina SFRJ tudi obvezati, 
da bo s stališča naše zunanje 
likvidnosti in mednarodnih ob- 
veznosti, odločno zavrnila 
vsak poskus, da bi prek cen na 
domačem tržišču ogrožali te- 
meljne postavke stabilizacij- 
ske politike. 

Posebej pomembno je tudi, 
da Skupščina SFRJ sproži po- 
bude, da bi z dogovori v fede- 
raciji, skupaj s skupščinami re- 
publik in pokrajin, oblikovali 
konsistenten ekonomski in- 
strumentarij, ki bo spodbujal 
samoupravno združevanje de- 
la in sredstev in dohodkovno 
povezovanje medsebojno 
odvisnih organihzacij združe- 
nega dela zaradi krepitve nji- 
hove konkurenčne sposobno- 
sti v izvozu, širjenja izvoznega 
sortimenta izdelkov, posebej 
tistega z večjo stopnjo finaliza- 
cije, in skupnega ter organizi- 
ranega nastopanja na tujih tr- 
žiščih. Storiti je treba vse, da 
take ekonomske celote uživajo 
jasno prednost in podporo v 
splošnih pogojih gospodarje- 
nja. 

Prav tako pa je treba Z enot- 
nim ekonomskim instrumenta- 
rijem podpreti vse tiste oblike 
samoupravnega združevanja 
in povezovanja, ki zagotavljajo 
ekonomsko smotrn uvoz. 

ZAMUDE PRI 
SPREJEMANJU 
UKREPOV 
EKONOMSKE 
POLITIKE 

Med razpravami je bilo tudi 
ocenjeno, da neopravičeno za- 
mujamo pri sprejetju vseh po- 
trebnih ukreipov tekoče eko- 
nomske politike iz pristojnosti 
Zbora republik in pokrajin in 
Zveznega izvršnega sveta. Po- 
sebej zamuja samoupravno 
dogovarjanje v asociacijah 
združenega dela, kar povzroča 
negotovost in dvome za pri- 
hodnje izvozne posle. Zbor re- 
publik in pokrajin Skupščine 
SFRJ mora vztrajati na čim hi- 
trejši realizaciji teh nalog in 
dogovorov, ki bodo opredelili 
trdne ekonomske pogoje za 
čim daljše obdobje. 

Zvezna konferenca in njene 
oblike delovanja bodo stalno 
spremljale uresničevanje nje- 
nega akcijskega programa in 
Resolucije Skupščine SFRJ v 
tistih delih, ki zadevajo uresni- 
čevanje politike ekonomskih 
odnosov s tujino, da bi skupaj 
in redno obravnavali rezultate 
ter pravočasno poiskali po- 
trebne rešitve. Pri tem si bodo 
vsa telesa, oblike delovanja in 
organi Zvezne konference ter 
Skupščine SFRJ prizadevali, 
da pride v polni meri do izraza 
ustavni položaj delavcev v 
združenem delu pri odločanju 
o dohodku in reprodukciji v 
celoti ter da se na tej podlagi 
zaostri odgovornost vseh 
družbenih dejavnikov za ure- 
sničevanje stabilizacijske poli- 
tike. 
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Skupni temelji politike zdravstvenega 

varstva  

• Izboljšano zdravstveno varstvo prebivalstva in izboljšani družbenoekonomski 
odnosi v zdravstvenih dejavnostih 

• Uresničena visoka raven razvitosti mreže in zmogljivosti zdravstvenih 
organizacij, vendar so le-te neenakomerno razdeljene, osredotočene predvsem 
v mestih 

• Doseženi pomembni uspehi pri preprečevanju nalezljivih bolezni, medtem ko se 
je povečala pogostost obolelosti srca in ožilja, malignih obolenj in drugih 
množičnih nenalezljivih bolezni 

• Neupravičeno zapostavljeno preventivno zdravstveno varstvo, kot tudi 
primarno varstvo v krajevnih skupnostih in organizacijah združenega dela 

• Regionalno organiziranje zdravstva - eden temeljnih predpogojev za 
kakovostno in racionalno zdravstveno varstvo 

• Nujno uskladiti sedanji sistem izobraževanja zdravstvenih delavcev z realnimi 
potrebami družbe in materialnimi možnostmi za njihovo zaposlovanje 

Delegatom v Zveznem zboru 
Skupščine SFRJ je bil poslan v 
obravnavo in sprejem Osnutek 
resolucije o temeljih skupne 
politike zdravstvenega varstva 
prebivalstva (AS 174), ki ga je 
kot predlagatelj določil Odbor 
Zveznega zbora za delo, zdrav- 
stvo in socialno politiko. Na- 
men sprejetja tega dokumenta 
je začetek aktivnosti v republi- 
kah in pokrajinah za hitrejše in 
učinkovitejše reševanje zdrav- 
stvenih problemov. Resolucija 
predstavlja strategijo naše dr- 
žave na področju zdravstva za 
prihodnje obdobje, obenem pa 
so to razdelana družbena stali- 
šča, ki jih vsebuje resolucija 
XII. kongresa ZKJ in temelji 
dolgoročnega programa eko- 
nomske stabilizacije ter pro- 
gram stabilizacije v družbenih 
dejavnostih. 

STANJE IN PROBLEMI 
ZDRAVSTVENEGA 
VARSTVA 

Analiza zdravstvenega sta- 
nja prebivalstva, je poudarjeno 
v prvem delu osnutka resoluci- 
je, kaže, da smo se glede naj- 
večjega števila kazalcev pribli- 
žati stanju, ki je značilno za 
razvite države. Hkrati z družbe- 
noekonomskim razvojem naše 
države se je spreminjalo na 
boljše tudi zdravstveno stanje 
prebivalstva, tako da se je 
zmanjšala smrtnost prebival- 
stva, precej se je povečala živ- 
Ijenska doba in izkoreninjenih 
je več nalezljivih bolezni. Naj- 
pogostejši vzroki smrti so bo- 
lezni srca in ožilja, maligna 
obolenja in poškodbe, kar 
ustreza stanju v razvitih drža- 
vah. Na izboljšanje zdravstve- 

nega varstva prebivalstva je, 
poleg življenjskega standarda, 
vplivalo kakovostnejše zdrav- 
stveno varstvo, izboljšanje hi- 
gijenskih življenjskih in delov- 
nih pogojev, kot tudi vse višja 
izobrazbena in zdravstveno- 
kulturna raven prebivalstva. 

V preteklem obdobju so se 
prav tako izboljšali družbeno- 
ekonomski odnosi v zdravstve- 
nih dejavnostih in na področju 
samoupravnega interesnega 
organiziranja. Precej se je 
okrepila kadrovska in mate- 
rialna podlaga zdravstvenih 
delovnih organizacij, ki so 
usposobljene, da na vseh rav- 
neh uporabljajo dosežbe so- 
dobne medicinske znanosti in 
tehnologije. 

Pri reševanju novih sodob- 
nih zdravstvenih problemov je 
bilo naše zdravstvo pretežno 
usmerjeno na uporabo najza- 
htevnejših metod diagnoze in 
zdravljenja, medtem ko je bilo 
neupravičeno zapostavljeno 
preventivno zdravstveno var- 
stvo. To je vplivalo na stalno 
rast števila delovnih invalidov 
in nesposobnih za delo in ime- 
lo za posledico nezadovoljive 
učinke pri preprečevanju in 
zatiranju množičnih nalezljivih 
bolezni. 

V zvezi s tem je v obrazložitvi 
poudarjeno, daje osnutek re- 
solucije prednost prevencij- 
skim ukrepov, ki pomenijo 
zgodnje odkrivanje in sanira- 
nje rizičnih faktorjev obolenj, 
odkrivanje obolenj v zgodnjih 
fazah ter spremembe življenj- 
skih in delovnih navad. Prav 
tako bi z boljšo organizacijo in 
preventivnimi ukrepi tudi 
uspešneje reševali probleme, 
ki so značilni za manj razvita 

področja (visoka smrtnost do- 
jenčkov, tuberkuloza in druge 
nalezljive bolezni) kar bi vse- 
kakor vplivalo na izboljšanje 
skupne slike zdravstvenega 
stanja države. 

Na področju zdravstvenega 
varstva delavcev, žensk in 
otrok so bili doseženi določeni 
uspehi. Zmanjšalo se je število 
poškodb pri delu in profesio- 
nalnih obolenj, toda zdravstve- 
no varstvo ni bilo organizirano 
v delovni sredini, tako da je 
bilo z ukrepi zdravstvenega 
varstva zajetih sorazmerno 
majhno število delavcev. 
Izboljšalo se je zdravstveno 
varstvo žensk, z usmerjanjem 
na sistematične preglede 
žensk in otrok pa je zdravstve- 
na vzgoja in pomoč pri negi 
otrok očitno vplivala na zmanj- 
šanje smrtnosti dojenčkov. 
Prav tako se je povečalo števi- 
lo otrok in mladine, ki so zajeti 
v raznih oblikah zdravstvenega 
varstva. 

RAZVITA MREŽA 
ZDRAVSTVENIH 
USTANOV 

Dosegli smo pomemben 
uspeh pri uresničevanju in pri 
preprečevanju ter zatiranju na- 
lezljivih bolezni. Precej se je 
zmanjšala pogostnost teh 
obolenj, več bolezni pa je pov- 
sem izkoreninjenih. Pogostej- 
ša pa so obolenja srca in oži- 
lja, malignih obolenj in drugih 

množičnih nenaležljivih bolez- 
ni, zdravljenje in rehabilitacija 
katerih angažira velika sred- 
stva, čeprav bi jih z zgodnjim 
odkrivanjem lahko uspešno 
preprečevali. 

V osnutku resolucije je pou- 
darjeno, da je uresničena=višb- 
ka raven razvitosti mreže in 
zmogljivosti zdravstvenih or- 
ganizacij. Zdravstveno varstvo 
nudi okrog 12.000 ambulant- 
no-polikliničnih organizacij, 
stacionarne zdravstvene stori- 
tve pa nudijo organizacije, ki 
imajo na razpolago okoli 
140.000 postelj oziroma 6 po- 
stelj na 1000 prebivalcev. 

Z zdravstvenim varstvom 
prebivalstva se ukvarja okrog 
250.000 delavcev. Od tega 
32.850 zdravnikov, 6.772 sto- 
matologov, 5.174 farmacevtov 
in 119.494 zdravstvenih delav- 
cev z višjo in srednjo izobra- 
zbo, kar ustreza doseženi ravni 
srednje razvitih držav, ne 
ustreza pa njihova razporedi- 
tev. 

V zdravstveno varstvo so za- 
jete vse kategorije prebivalstva 
in so glede pravic vse manjše 
razlike. V zadnjih letih se je 
povečalo uveljavljanje zdrav- 
stvenega varstva, tako da zna- 
ša povprečna letna stopnja 
uveljavljanja okrog šest pre- 
gledov na prebivalca kot v ve- 
čini evropskih držav. Vendar 
so še velike razlike pri uveljav- 
ljanju tega varstva, saj so ob- 
stoječe zmogljivosti in kadri 

»segeeeoeeoceosooocooososooosGor^ooooci 

OSNUTEK RESOLUCIJE O TEMELJIH SKUPNE POLI- 
TIKE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA PREBIVALSTVA - AS 
174 
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neenakomerno razporejeni in 
osredotočeni v glavnem v me- 
stih. Vse večji problem pa je 
uveljavljanje zdravstvenga var- 
stva zunaj območja interesne 
skupnosti in je skoraj nepre- 
mostljiva ovirs za zavaro- 
vance. 

SAMOUPRAVNA 
ORGANIZIRANOST 
ZDRAVSTVA 

Nd področju samoupravne 
organiziranosti zdravstva v 
vseh okoljih še vedno niso za- 
gotovljene bistvene osnove 
združevanja. Številne organi- 
zacije so obdržale preveliko 
samostojnost in ni prišlo do 
določanja enotnih meril za 
ustanovitev temeljne organiza- 
cije združenega dela, njenih 
pravic in obveznosti v okviru 
delovne organizacije. Prav ta- 
ko počasi teko procesi stro- 
kovnega in dohodkovnega po- 
vezovanja ter medsebojne de- 
litve dela v TOZD zdravstva. 

Poleg tega je nezadostna tu- 
di funkcionalna povezanost, in 
sicer ne le v okviru delovne 
organizacije, temveč tudi v ok- 
viru občine, regije, republike 
ali pokrajine, pa tudi vse drža- 
ve. Vse to negativno vpliva na 
učinkovitost in smotrnost pri 
izvajanju zdravstvenega var- 
stva pa tudi na poslovanje 
TOZD zdravstva. Prav tako 
zaostajamo pri uveljavljanju 
načela svobodne menjave dela 
in pridobivanja dohodka, ki bi 
moral biti rezultat prispevka 
zdravstva h krepitvi materialne 
osnove združenega dela in ce- 
lotnemu razvoju družbe 

Glede planiranja in progra- 
miranja je v osnutku resolucije 
ugotovitev, da je bolje organi- 
zirano, še vedno pa se ne ure- 
sničujejo temeljna stališča si- 
stema družbenega planiranja. 
Nismo ažurni pri zbiranju po- 
datkov o določenih pojavih na 
področju zdravstva in nimamo 
enotne metodologije planira- 
nja in programiranja. Nimamo 
niti organiziranega načina zbi- 
ranja in izmenjave informacij o 
dosežkih medicinske vede in 
prakse v državi in v svetu. 
Zdravstvene organizacije in 
zdravstveni delavci so vedno 
bolj usposobljeni za uresniče- 
vanje zasnove splošne ljudske 
obrambe, ni pa še končan pro- 
ces prilagajanja in usposablja- 
nja za delo v izrednih raz- 
merah. 

Znanstvenoraziskovalno de- 
lo na tem področju ni dovolj 
usmerjeno v aktualne proble- 
me zdravstvenega varstva in 
zdravstvene dejavnosti, še zla- 
sti v najhujša in najpogostejša 
obolenja. Zato je treba uskla- 
diti programe raziskovalnih in- 

stitucij, opraviti delitev dela, 
specializacijo in urediti izme- 
njavo raziskovalnih dosežkov. 

Prav tako ni popolnoma iz- 
delan sistem odgovornosti 
zdravstvenih delovnih organi- 
zacij in zdravstvenih delavcev 
za opravljanje nalog, ki so jim 
zaupane, kot tudi ne sistem 
nadzorstva nad njihovim stro- 
kovnim delom. 

POSPEŠEVANJE 
ZDRAVSTVENEGA 
VARSTVA 

V skladu z naštetimi ocena- 
mi in problemi so v drugem 
delu osnutka resolucije našteti 
temelji politike, ki bi jo bilo tre- 
ba izvajati. Pri nadaljnjem delu 
za izvajanje in pospeševanje 
zdravstvenega varstva bo tre- 
ba opraviti predvsem preu- 
smeritev zdravstvene dejavno- 
sti na sistematično sprejema- 
nje ukrepov, ki so pomembni 
za pospeševanje in varstvo 
zdravja prebivalstva. Prav tako 
je treba zagotoviti hitrejši ra- 
zvoj preventivnega zdravstve- 
nega varstva, bolj vplivati na 
zdravstveno vzgojo in voditi 
družbeno akcijo za zdravstve- 
no varstvo prebivalstva. V 
osnutku resolucije je posebej 
poudarjeno, da je treba napra- 
viti radikalni preobrat in zdrav- 
stvo postaviti v funkcijo zdru- 
ženega dela, s prizadevanjem, 
da se večina zdravstvenih de- 
lavcev usmeri na primarno 
zdravstveno varstvo v krajev- 
nih skupnostih in organizaci- 
jah združenega dela. Zdrav- 
stvene delovne organizacije 
morajo biti usmerjene na siste- 
matične preglede otrok in mla- 
dine, delavcev, žensk v času 
materinstva in drugih skupin 
prebivalstva zaradi pravoča- 
snega odkrivanja bolezni. 

Posebno pozornost je treba 
posvetiti aktivnemu raziskova- 
nju vzrokov nalezljivih bolezni, 
saniranju okolja, vakciniranju 
in sprejemanju drugih ustrez- 
nih ukrepov in zagotavljati var- 
stvo pri delu, s programom 
prevencije in aktivnosti za pre- 
prečevanje smrtnosti otrok v 
krajih kjer je smrtnost otrok 
velika, kot tudi dostopnost 
sredstev in ukrepov za prepre- 
čevanje nezaželene nosečno- 
sti in druge aktivnosti v skladu 
z resolucijo Zvezne skupščine 
o planiranju družine. 

Zaradi vse večje razprostra- 
njenosti in številnih škodljivih 
posledic je treba s sistematič- 
nimi in trajnimi ukrepi prepre- 
čevati alkoholizem, narkoma- 
nijo, kajenje in druge bolezni 
zasvojenosti. Pri tem morajo 
imeti posebno vlogo organiza- 
cije Socialistične zveze, Zveze 
sindikatov, Zveza socialistične 

mladine, Rdečega križa ter 
drugi organi in organizacije. 

Eden temeljnih predpogojev 
za učinkovito, kakovostno, ra- 
cionalno in ekonomično 
zdravstveno varstvo je, kot je 
poudarjeno v osnutku resolu- 
cije, regionalno organiziranje 
zdravstva. Pri terrvse ne misli 
samo skupno izkoriščanje bol- 
niških in drugih zmogljivosti, 
pač pa uveljavljanje vseh oblik 
zdravstvenega varstva pod 
enakimi pogoji, še zlasti pa te- 
meljnega zdravstvenega var- 
stva. , Prav tako je treba še na- 
prej razvijati dispanzerske me- 
tode dela in usmeriti aktivnost 
zdravstvenih delovnih organi- 
zacij v zdravljenje bolnikov na 
domu in dnevnih bolnišnicah. 
Posebno pozornost je treba 
posvetiti organiziranju nujne 
medicinske pomoči na enotnih 
temeljih. 

Zaradi čim racionalnejše 
uporabe uvozne opreme je tre- 
ba uskladiti razvoj zdravstve- 
nih delovnih organizacij, ki nu- 
dijo najzahtevnejše medicin- 
ske storitve z resničnimi potre- 
bami in možnostmi družbe. To 
je treba storiti na podlagi enot- 
nih meril za njihovo ustanav- 
ljanje in delo ter zagotoviti 
ustrezno delitev dela in do- 
stopnost vsem obolelim obča- 
nom. Z dogovorom je treba 
določiti tudi enotna merila za 
zdravljenje v tujini, ker le na ta 
način lahko zagotovimo kako- 
vostno zdravljenje naših obča- 
nov in zmanjšamo odvisnost 
od zdravljenja v tujih središčih. 

RACIONALNA 
PORABA SREDSTEV 

Pri določanju in razporeja- 
nju sredstev za zdravstveno 
varstvo moramo skrbeti za 
smotrno porabo. Dohodek 
zdravstvenih delovnih organi- 
zacij mora postati direktno 
odvisen od smotrne uporabe 
sredstev. Poleg tega je treba 
uskladiti izločanje teh srestev 
z gibanjem dohodka organiza- 
cij združenega dela in politiko 
zadovoljevanja splošnih in 
skupnih potreb v skladu z dol- 
goročnim programom eko- 
nomske stabilizacije. 

Nenehno se moramo zavze- 
mati za usklajevanje pravic iz 
zdravstvenega zavarovanja z 
realnimi potrebami in mož- 
nostmi družbe in si prizadevati 
za zagotovitev primarnega 
zdravstva in prejšnjih obveznih 
oblik na načelih vzajemnosti in 
solidarnosti. Za druge pravice 
iz zdravstvenega zavarovanja 
moramo ugotoviti ali je možno 
in potrebno uvesti participaci- 
jo, pri čemer je treba določiti 
socialna merila, ki ne bodo 
preprečevala občanom z nizki- 

mi osebnimi dohodki na člana 
gospodinjstva, da bi uveljavili 
zdravstveno varstvo. 

Zaradi ustvarjanja pogojev, 
da bi z enakimi ali zmanjšani- 
mi sredstvi dosegli na načelih 
vzajemnosti in solidarnosti 
čim večji učinek, je treba na- 
daljevati s procesom izpopol- 
njevanja obstoječega sistema 
samoupravnega interesnega 
organiziranja, z namenom, da 
bi uresničili koncept regional- 
nega organiziranja zdravstve- 
nih organizacij in samouprav- 
nih interesnih skupnosti. 

Prav tako je treba z ustrezni- 
mi ukrepi stimulirati razvoj 
proizvodnje surovin za zdravi- 
la, da bi zmanjšali odvisnost 
od uvoza in zagotovili redno 
preskrbo države z zdravili. V ta 
namen je treba opraviti revizijo 
obstoječega asortimana zdra- 
vil in sprejeti ukrepe za racio- 
nalno porabo ob ustrezni deli- 
tvi dela in specializaciji na po- 
dročju proizvodnje zdravil. 

Da bi sedanji sistem izobra- 
ževanja zdravstvenih delavcev 
uskladili z realnimi potrebami 
družbe ter materialnimi mož- 
nostmi za zaposlovanje je tre- 
ba, da zdravstvene organizaci- 
je samoupravno planirajo svo- 
je potrebe po izobraževanju in 
kadrih in da to funkcijo uresni- 
čujejo v tesnem sodelovanju z 
ustreznimi izobraževalnimi 
ustanovami. S tem v zvezi je 
treba določiti skupne osnove 
programa izobraževanja 
zdravstvenih delavcev, uskla- 
diti programe in trajanje pri- 
pravniškega staža, specializa- 
cije ter postdiplomskega štu- 
dija. 

Pri pripravah in usposablja- 
nju zdravstvenega varstva za 
splošno ljudsko obrambno 
vojno je treba zagotoviti obča- 
sno preverjanje pripravljenosti 
zdravstvenih organizacij in 
zdravstvenih delavcev za 
opravljanje nalog v vojnih po- 
gojih in drugih izrednih prilož- 
nostih. 

Glede na pomen prispevka 
naše države k razvoju medna- 
rodnega sodelovanja na po- 
dročju zdravstva, posebej z 
neuvrščenimi državami in dr- 
žavami v razvoju, bi morale biti 
te oblike na tej stopnji razvi- 
tosti še bolj vsestranske, zajeti 
bi moral tudi izobraževanje ka- 
drov, planiranje, skupna vlaga- 
nja ter razvoj in opremljanje 
zdravstvenih institucij, 

SMERNICE IN UKREPI 

Izhajajoč iz prikazanih ugo- 
tovitev in ocen ter sprejetih 
stališč v zvezi z nadaljnjim ra- 
zvojem zdravstvenih dejavno- 
sti so na koncu osnutka reso- 
lucije smernice in ukrepi za 
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izvajanje enotne politike 
zdravstvenega varstva prebi- 
valstva. 

Med drugim je potrebno, da 
zdravstvene organizacije in sa- 
moupravne interesrce skupno- 
sti zdravstvenega varstva, kot 
tudi organi družbenopolitičnih 
organizacij, posebej republik 
in pokrajin, obravnavajo stanje 
in rezultate zdravstvenega var- 
stva prebivalstva na svojem 
območju in da določijo kon- 
kretne ukrepe in naloge za hi- 
trejše premoščanje težav in 
pomanjkljivosti, ki so se poja- 
vile pri dosedanjem razvoju. 

Vso pozornost je treba po- 
svetiti nadaljnjemu razvoju sa- 
moupravnega organiziranja na 
področju zdravstva ter zagoto- 
viti redno sistematično sprem- 
ljanje dela in razvoja zdrav- 
stvene dejavnosti. 

Prav tako je treba nujno 
sprejeti ukrepe in aktivnosti za 
dosledno izvajanje resolucije o 
svobodni menjavi dela v druž^ 
benih dejavnostih in dolgoroč- 
nega programa ekonomske 
stabilizacije zaradi uresničeva- 
nja čim ugodnejših pogojev za 
pospeševanje družbenoeko- 
nomskih odnosov v zdravstvu. 

V ustreznih predpisih repu- 
blik in pokrajin in statutih ob- 
čin je treba opraviti nujne 
spremembe in tako uveljaviti 
skupne temelje politike zdrav- 
stvenega varstva prebivalstva 
ter sprejeti ukrepe za redno 
nadzorstvo nad izvajanjem 
vseh predpisov na področju 
zdravstva. ' 

Zaradi uveljavljanja vloge in 
nalog organov federacije na 
tem področju bo Skupščina 
SFRJ zadolžila Zvezni izvršni 
svet in zvezne upravne organe, 
da v okviru svojih pravic in ob- 
veznosti v postopku pripravlja- 

nja politike in ustreznih zako- 
nov, predlagajo rešitve, ki bo- 
do izvirale iz stališč, ki jih vse- 
buje resolucija. 

Zvezni izvršni svet bo moral 
prav tako redno poročati 
Skupščini SFRJ o izvajanju re- 
solucije in predložiti politiko 
dolgoročnega razvoja zdrav- 
stvene dejavnosti v Jugoslaviji. 
Z druge strani pa bo Zvezni 
zbor Skupščine SFRJ sprem- 
ljal izvajanje te resolucije in v 
zvezi s tem spodbujal dosle- 
dno uresničevanje določb 
ustave SFRJ o pravicah obča- 
nov do zdravstvenega varstva. 

NOVI PREDPISI 

Podružbljanje dejavnosti na področju 

metrologije 

• Spremembe in dopolnitve omogočajo nadaljnji prenos določenih javnih 
pooblastil na področju metrologije na organizacije združenega dela in na druge 
samoupravne organizacije ter skupnosti 

• Z doslednejšo uporabo določenega sistema merskih enot in meril se bo 
povečala točnost merjenja in dvig kvalitete izdelkov, kar bo prispevalo tudi k 
zagotavljanju enotnega jugoslovanskega tržišča 

• Usklajujejo se določbe o višini kazni za posamezne gospodarske prestopke in 
prekrške z določbami ustreznih zveznih zakonov 

Pri izvajanju Sklepov Zvez- 
nega zbora Skupščine SFRJ o 
nujnosti poenotenja kazenskih 
določb v zveznih zakonih in 
drugih zveznih predpisih, je 
Zvezni izvršni svet presodil, da 
je nujno treba spremeniti in 
dopolniti te določbe v Zakonu 
o merskih enotah in merilih, ki 
je bil sprejet leta 1976. Ker je 
bilo hkrati ocenjeno, da so po- 
trebne nekatere druge spre- 
membe Zakona, so dobili dele- 
gati Zveznega zbora Skupšči- 
ne SFRJ v obravnavo celovit 
Predlog za izdajo Zakona o 
merskih enotah in merilih, z 
Osnutkom zakona (AS 175). Z 
njim se ureja sistem merskih 
enot in nadzorstvo mer, kakor 
tudi njihova enotna uporaba 
na območju SFRJ. 

Osnutek zakona napoveduje 
spremembe in dopolnitve ka- 
zenskih določb, tako da bodo 
jasneje razmejeni gospodarski 
prestopki od prekrškov. Hkrati 
so usklajene določbe o višini 
kazni za prestopke in prekrške 
z ustreznimi določbami Zako- 
na o gospodarskih prestopkih 
in Zakona o prekrških, s kateri- 
mi se kršijo zvezni zakoni in 
drugi zvezni predpisi. Nadalje 

so spremenjene in dopolnjene 
posamezne materialne določ- 
be Zakona, spremembe in do- 
polnitve pa so tudi v Spisku 
merskih enot, ki je njegov se- 
stavni del. S tem so pojasnjeni 
in natančno opredeljeni posa- 
mezni pravni instituti, kar bo 
olajšalo njihovo izvajanje v 
praksi. 

ZAGOTAVLJANJE 
MERITVENE 
ENOTNOSTI 

Ob upoštevanju, da gre za 
obsežnejše spremembe in do- 
polnitve Zakona o merskih 
enotah in merilih, kakor tudi, 
da je bil leta 1980 že enkrat 
spreminjan in dopolnjen, je 
ZIS predložil integralno bese- 
dilo Osnutka zakona. Z njim so 
zajete določbe veljavnega Za- 
kona, zraven pa vse spremem- 
be in dopolnitve materialnih in 
kazenskih določb. Določena 
pa je tudi pristojnost in delo- 
krog Zveznega zavoda za mere 
in dragocene kovine, kakor tu- 
di njegovih organizacijskih 
enot in drugih subjektov pri 
izvajanju Zakona. 

Osnutek zakona mora pred- 
vsem omogočiti nadaljnje po- 
družbljanje nalog na področju 
metrologije, in sicer s preno- 
som določenih javnih poobla- 
stil na organizacije združene- 
ga dela in druge samoupravne 
organizacije ter skupnosti, s 
čimer bo doseženo učinkovi- 
tejše in kakovostnejše zadovo- 
ljevanje potreb delovnih ljudi 
in občanov ter drugih subjek- 
tov. Sicer pa je temeljni razlog 
za sprejetje Zakona zagotovi- 
tev enotnejše in še doslednej- 
še uporabe določenega siste- 
ma merskih enot in meril na 
vsem območju SFRJ, kar je tu- 
di eden pomembnih instru- 
mentov za uresničevanje enot- 
nega jugoslovanskega tržišča. 
Zakon pa mora tudi prispevati 
k povečanju točnosti merjenja, 
h kakovosti izdelkov in varstvu 
potrošnikov v kupoprodajnih 
odnosih, kakor tudi k poveča- 
nju obrambnih sposobnosti 
oboroženih sil države. 

Osnutek zakona vsebuje no- 
vo določbo, ki podrobneje 
opredeljuje obseg zakonske 
ureditve. Predpisano je, da ta 
Zakon ureja: sistem merskih 
enot, pridobivanje, hranjenje 
in uporabo etalona in vzorcev 
referentnih materialov, preu- 
čevanje tipov meril in njihov 
pregled ter nadzorstvo nad 
izvajanjem Zakona in dajanje 
javnih pooblastil na področju 
metrologije organizacijam 
združenega dela in drugim sa- 
moupravnim organizacijam in 
skupnostim. 

Merjenje se opravlja z upo- 
rabo ustreznih' metod, pravi 
Osnutek zakona, njegovi re- 
zultati oziroma vrednosti fizič- 
nih velikosti pa se izražajo z 
merskimi enotami, kakršne 
določa Zakon. V javnem pro- 
metu se lahko uporabljajo le 
merske enote Mednarodnega 
sistema merskih enot, ter tiste, 
ki sicer niso vključene v ta si- 
stem, jih pa Zakon predvideva. 
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Uporabljajo se lahko tudi deci- 
malne merske enote. 

Merske enote Mednarodne- 
ga sistema so osnovne enote 
SI (dolžina, masa, čas, jakost 
električnega toka, termodina- 
mična temperatura, svetlobna 
jakost, količina materije) in iz- 
peljane enote SI, katerih števi- 
lo ni omejeno. V odnosih s tuji- 
no glede izvoza blaga, se lah- 
ko uporabljajo tudi merske 
enote, ki jih ta Zakon ne pred- 
videva, yendar jih upprablja tu- 
ja država. Dovoljeno je tudi 
kombiniranje merskih enot. 

Veljavni Spisek merskih 
enot, ki je sicer sestavni del 
Osnutka zakona, je razširjen z 
določenimi enotami zunaj SI 
sistema (astronomska enota, 
parsek, svetlobno leto), ki se 
uporabljajo le v astronomiji. 

ETALONI IN 
REFERENTNI 
MATERIALI 

Osnutek zakona celoviteje 
razčlenjuje dva instituta etalo- 
ne in referentne materiale. 
Zvezni zavod za mere in dra- 
gocene kovine pridobiva pri- 
marne etalone osnovnih in 
izvedenih enot SI, jih hrani in 
vzdržuje, določa in objavlja 
podatke o njihovih metrolo- 
ških svojstvih, jih primerja z 
mednarodnimi etaloni in upo- 
rablja za prenašanje vrednosti 
merskih enot na sekundarne 
etalone. 

Zavod pridobiva tudi sekun- 
darne etalone osnovnih in 
izvedenih enot SI, njihova' 

vrednost pa se določa s pri- 
merjanjem s primarnimi etalo- 
ni ali pa po etalon metodi. Po 
Osnutku zakona lahko sekun- 
darne etalone pridobivajo, 
hranijo, vzdržujejo in uporab- 
ljajo za pregled delovnih etalo- 
nov organizacije združenega 
dela in drugi subjekti, če jim je 
zaupana ta naloga. Delovni 
etaloni se uporabljajo za pre- 
gled meril. 

Predpisan je nadalje obve- 
zen pregled etalonov, ki se 
uporabljajo za pregled meril. 
Določeni pa so tudi roki za pe- 
riodične preglede. 

Podobno etalonom, Zavod 
pridobiva vzorce referentnih 
materialov določenih fizičnih 
lastnosti in kemične sestave, 
določa njihove značilnosti in 
jih uporablja za prenašanje 
vrednosti lastnosti ali sestave 
na druge vzorce referentnih 
materialov oziroma za pregled 
meril in preverjanje merskih 
metod. Vzorce delovnih in la- 
boratorijskih referentnih mate- 
rialov lahko pregledajo poo- 
blaščene organizacije združe- 
nega dela. 

Merila, ki se uporabljajo v 
javnem prometu se morajo po 
zakonskih določbah obvezno 
pregledati. Gre za ugotavljanje 
tipa in pravilnosti delovanja, o 
čemer izdaja podrobnejšo 
predpise direktor Zavoda. On 
lahko prepove prodajo in upo- 
rabo posameznih meril. Merila 
pa je treba pregledati prvič, 
periodično, kakor tudi med 
izrednimi pregledi. 

Zakon omogoča organizaci- 
jam združenega dela, da lahko 

merila, ki jih uporabljajo v svo- 
jem proizvodnem procesu, 
preverijo tudi v pooblaščenih 
organizacijah združenega dela 
ali pri drugih subjektih, kar go- 
tovo prispeva k povečanju ka- 
kovosti izdelkov in smotrnej- 
šemu izkoriščanju kadrov in 
opreme. 

Nadzorstvo nad pravilnostjo, 
prometom in uporabo meril ter 
merskih enot opravljajo organi 
zadzorstva. Za izvajanje tega 
Zakona je nadzorstvo izključ- 
no v pristojnosti Zavoda in nje- 
govih organov. 

STROŽJE KAZNI ZA 
GOSPODARSKE 
PRESTOPKE IN 
PREKRŠKE 

Pomembnejše spremembe 
in dopolnitve so predvidene 
tudi v poglavju Zakona, ki vse- 
buje kazenske določbe. Raz- 
mejeno je, kaj je gospodarski 
prestopek in kaj prekršek, bi- 
stveno pa so povečani tudi 
zneski denarnih kazni za te kr- 
šitve, v skladu z ustreznim 
zveznim zakonom. 

Za organizacije združenega 
dela ali druge pravne osebe, ki 
pri svojem poslovanju ne upo- 
rabljajo merske enote po dolo- 
čilih tega Zakona, uporabljajo 
pokvarjene enote ali pa je pro- 
met in uporaba posameznih 
enot prepovedana v javnem 
prometu, bodo lahko kaznova- 
ne z denarno kaznijo od stoti- 
soč do milijo^ dinarjev. Enake 
kazni čakajo tudi tiste, ki pri 
svojem poslovanju ne bodo 

uporabljali določenih merskih 
enot ali meril določene vrste, 
če je predpisana njihova ob- 
vezna uporaba, kakor tudi, če 
bo uvoženo merilo za katerega 
ni dobljeno dovoljenje, da iz- 
polnjuje predpisane pogoje, 
ali pa tako merilo ni obvezno 
pregledano. 

Za te gospodarske prestop- 
ke se lahko kaznuje tudi odgo- 
vorna oseba organizacije 
združenega dela, organa druž- 
benepolitične skupnosti, dru- 
gih državnih organov in kra- 
jevnih skupnosti z denarno 
kaznijo od 10.000 do 50.000 di- 
narjev. Poleg tega se lahko 
izrečejo varstveni ukrepi odv- 
zema meril in premoženjskih 
koristi. 

Z denarno kaznijo v znesku 
od 10.000 do 100.000 djrtprjev 
se bo kaznovala ofgapižačrja 
združenega dela >ali pravna 
oseba, ki uporablja merilo, če- 
prav je iztekel rok periodične- 
ga pregleda oziroma potrdilqo 
brezhibnosti, če ni zagotovlje- 
na točnost merjenja ali pa 
merske enote niso označene 
na ustrezen način. Za te prekr- 
ške je v Osnutku zakona pred- 
videna tudi denarna kazen za 
odgovorne osebe v znesku od 
2.000 do 20.000 dinarjev. Ose- 
be, ki samostojno opravljajo 
dejavnost z osebnim delom s 
sredstvi v lasti občanov, se bo- 
do kaznovale za prekrške z 
10.000 dinarjev, posamezniki 
pa z denarno kaznijo od 2.000 
do 5.000 dinarjev. Za storjena 
dejanja Zakon napoveduje tudi 
odvzem meril in premoženjske 
koristi. 

Varnejši prevoz nevarnejših snovi  

• Določbe mednarodnih sporazumov o prevozu nevarnih snovi se bodo 
uporabljale v vseh prometnih panogah 

• Določenih strupov ni mogoče prevažati, razen če služijo za laboratorijske ali 
znanstvene namene in za prevoz čez ozemlje SFRJ 

# Prepovedan je prevoz strupov in radioaktivnih snovi skupaj z živili, krmo, 
zdravili in predmeti splošne rabe 

# Za prevoz posameznih nevarnih snovi se lahko uporabljajo letala za prevoz 
potnikov pod pogoji, ki jih predvidevajo mednarodni sporazumi 

Zvezni izvršni svet je poslal 
Skupščini SFRJ v obravnavo in 
sprejem Predlog za izdajo za- 
kona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o prevozu ne- 
varnih snovi, z osnutkom za- 
kona (AS 173). Namen spre- 
memb in dopolnitev tega zako- 
na je, da se še bolj podrobno 
uredi področje prevoza nevar- 
nih snovi in da bi na ta način 
uresničili cilje, ki jih želimo do- 
seči z veljavnim zakonom. To 
so: varstvo življenja in zdravja 

ljudi, varstvo okolja in mate- 
rialnih dobrin, kot tudi, da bi 
dosegli večjo varnost v pro- 
metu. 

Razen tega so bile v obdobju 
od sprejetja zakona o prevozu 
nevarnih snovi (leta 1974) do 
danes opravljene pomembne 
spremembe v mednarodnih 
sporazumih v posameznih 
prometnih panogah s katerimi 
je urejen prevoz nevarnih sno- 
vi. Zaradi tega je treba posa- 
mezne določbe tega zakona 

uskladiti z določbami medna- 
rodnih sporazumov, ki jih je 
Jugoslavija sprejela, kot tudi z 
zveznimi zakoni, ki so bili 
sprejeti po letu 1974. 

V osnutku zakona so paštete 
nevarne snovi na katere se na- 

našajo določbe tega zakona, 
to so: eksplozivne snovi, pred- 
meti, polnjeni z eksplozivnimi 
snovmi, vžigalna sredstva, og- 
njemeti in podobni predmeti. 
Med nevarne snovi spadajo tu- 
di stisnjeni in vtekočinjeni plini 
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ter plini raztopljeni pod tla- 
kom, vnetljive tekočine, vnet- 
ljive trdne tekočine, samovnet- 
Ijive tekočine in snovi, ki v do- 
tiku z vodo razvijajo vnetljive 
pline. V tej skupini so tudi sno- 
vi, ki z oksidacijo povzročajo 
vžig, organski peroksidi, stru- 
pi, radioaktivne, kužne in ko- 
rodirne snovi. 

Določbe mednarodnih spo- 
razumov o prevozu nevarnega 
blaga so se do zdaj uporabljale 
samo v cestnem in železni- 
škem prometu. S spremembo 
veljavnega zakona bodo zdaj 
le-te uporabljene v vseh pro- 
metnih panogah. 

Zaradi varstva pred nevarni- 
mi snovmi osnutek zakona 
predvideva, da če so le-te pa- 
kirane v embalažo, ki je občut- 
ljiva za vlago, mora biti prostor 
v prevoznem sredstvu zavaro- 
van pred vlago in pokrit z ne- 
prepustno ponjavo. Embalaža 
mora biti izdelana v skladu z 
mednarodnim sporazumom. 

V veljavnem zakonu o prevo- 
zu nevarnih snovi je predvide- 
no, da je za njihovo nakladanje 
in razkladanje določen pose- 
ben prostor. V osnutku zakona 
je dopolnitev s katero takšna 
mesta določajo pristojni orga- 
ni v republiki in pokrajini, upo- 
števajoč tudi količino nevarne 
snovi, kot tudi nevarnost za 
okolje, če pri nakladanju ali 
razkladanju pride do nesreče. 
Če je govora o nakladanju vži- 
galnih tekočin ali plinov je tre- 
ba ustaviti motor prevoznega 
sredstva. 

Čeprav je v veljavnem zako- 
nu določeno, da je za prevoz 
eksplozivnih snovi potrebno 
dovoljenje, so v spremembah 
in dopolnitvah predvidene si- 
tuacije kjer to ni potrebno. Gre 

za primero, kadar organizacije 
združenega dela prevažajo 
eksplozivne snovi za potrebe 
JLA, prevažajo pa jih vojaške 
osebe. Ostale ukrepe, ki so 
predvideni v mednarodnih 
sporazumih in v zakonu o pre- 
vozu nevarnih snovi pa je treba 
upoštevati tudi za prevoz eks- 
plozivnih snovi za potrebe 
oboroženih sil JLA. 

Glede na dejstvo, da je veli- 
ko plinov, ki se prevažajo tok- 
sičnih je zakon o prevozu ne- 
varnih snovi dopolnjen z no- 
vim odstavkom, ki določa, da 
mora imeti posadka prevozne- 
ga sredstva opremo za osebno 
varnost, da bi ob morebitni ne- 
sreči lahko pravočasno posre- 
dovala. 

PREVOZ STRUPENIH 
SNOVI 

Z novimi členi osnutka zako- 
na v poglavju o strupih je ure- 
jen prevoz strupov. Določeni 
strupi se ne smejo prevažati, 
razen kadar se uporabljajo za 
laboratorijske ali znanstvene 
namene ali v primeru tranzita 
prek ozemlja SFRJ. 

Posebne varnostne ukrepe 
je treba sprejeti pri prevozu 
eksplozivnega ali lahko vnetlji- 
vega strupa. Nobenega strupa 
ni mogoče prevažati v istem 
tovornem prostoru z živili, 
krmo, zdravili ali drugimi pred- 
meti splošne rabe, da se le-ti 
ne bi kontaminirali in povzro- 
čili zastrupitev ljudi ali živine. 

Kakor določa osnutek zako- 
na je treba za prevoz strupov 
prej dobiti dovoljenja. Za no- 
tranji promet takšno dovolje- 
nje izda pristojni organ v repu- 
bliki ali pokrajini. Dovoljenje ni 

potrebno, če se strupi preva- 
žajo za oborožene sile SFRJ in 
ob vojaškem zavarovanju. Če 
je strup izjemno toksičen ali se 
prevaža v velikih količinah, pri- 
stojni organ odredi posebne 
varnostne ukrepe. To je naj- 
večkrat spremstvo pošiljalca 
ali prevoznika, milice ali sani- 
tarnega inšpektorja, v tem pri- 
meru je predvidena tudi ob- 
veznost, da je o tern treba ob- 
vestiti organ sanitarne inšpek- 
cije v republiki ali pokrajini 
kjer poteka prevoz strupov. 

Tako za eksplozivne snovi 
kot tudi za strupe je določeno, 
da mora prošnja za izdajo do- 
voljenja za prevoz strupov na- 
vajati vse potrebne podatke o 
strupu, pošiljatelju, prevozni- 
ku in prejemniku, da bi lahko 
pristojni organ za izdajo dovo- 
ljenja za provoz ocenil, ali je 
potrebno odrediti varnostne 
ukrepe. 
če se med prevozom strupena 
snov razsuje in je zaradi tega 
nevarnost kontaminacije je 
prevoznik dolžan vidno ozna- 
čiti mesto, na katerem se je 
snov razsula, da o tem takoj 
obvesti najbližji organ sanitar- 
ne inšpekcije ali najbližjo po- 
stajo milice in da do prihoda 
strokovne osebe prepreči lju- 
dem in živalim dostop. 

POMORSKI IN ZRAČNI 
PREVOZ NEVARNIH 
SNOVI 

V osnutku zakona je prav ta- 
ko določeno, da morajo mo- 
torna vozila, ki prevažajo ne- 
varne snovi izpolnjevati te- 
hnične pogojo za prevoz, ki so 
predvideni z mednarodnim 
sporazumom o prevozu nevar- 
nih snovi v cestnem prometu. 

Niti strupene niti radioaktiv- 
ne snovi se v notranjem pro- 
metu ne smejo prevažati v 
istem prostoru s hrano, pred- 
meti splošne rabe, zdravili in 
krmo, Če se med prevozom iz- 
gubi radioaktivna snov je pre- 
voznik dolžan, da o tem takoj 
obvesti najbližji organ sanitar- 
ne inšpekcije ali najbližjo po- 
stajo milice. 

Osnutek zakona tudi izbolj- 
šuje pog6je za varen prevoz 
nevarnih, snovi V pomorskem 
prometu, kot tudi pristojnost 
funkcionarja zveznega uprav- 
nega organa, da način prevoza 
v teh panogah prometa lahko 
uredi s podzakonskimi akti, 
pod pogojem, da so usklajeni z 
mednarodnimi predpisi. 

S spremembami in dopolni- 
tvami veljavnega zakona je 
predvidena možnost, da se za 
prevoz posameznih nevarnih 
snovi uporabijo tudi letala za 
prevoz potnikov pod pogoji, ki 
so predvideni z mednarodnim 
sporazumom. Prav tako je 
predvideno, da se pošiljke z 
nevarnimi snovmi lahko sprej- 
mejo in naložijo v letalo na tu- 
jem letališču s smerjo leta pro- 
ti domačemu letališču tudi 
brez odobritve za prevoz, kije 
po veljavnem zakonu potreb- 
no. Pri tem je nujno potrdilo, 
da je po pristanku letala zago- 
tovljen sprejem pošiljke. 

Veljavni zakon je spreme- 
njen tudi glede tega, da je 
funkcionarju, ki vodi zvezni 
upravni organ, ki je pristojen 
za zadove prometa in zvez, da- 
no pooblastilo, da lahko sprej- 
me podrobnejše predpise o 
načinu prevoza nevarnih snovi 
v zračnem prometu. 
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ANALIZE IN OCENE 

Zamenjava in varčevanje energije - 

dolgoročna naloga vseh družbenih 

subjektov     

Delež nafte v skupni porabi primarne energije do leta 1979 se je stalno 
povečeval in je do tedaj znašal 45 odstotkov, po tem se je zmanjševal in je leta 
1982 dosegel le 36 odstotkov 
Poraba naftnih derivatov (motorni bencin, diesel, mazut in kurilno olje v 
gospodinjstvu) je v obdobju od leta 1975 do 1979 naraščala z večjo povprečno 
stopnjo kot v obdobju od leta 1970 do 1979 
Dosedanji rezultati nadomestitev tekočih goriv z domačim premogom so zelo 
skromni, saj niso zagotovljeni potrebni pogoji - večja proizvodnja premoga, 
rekonstrukcija obstoječih kotlov in peči, modernizacija železnic 
Za uspešno uresničevanje nadomestitev energije je nujno zagotoviti večji del 
sredstev s ceno tekočih goriv 
Učinkoviti varčevalni ukrepi v železniškem prometu so zmanjšali porabo olja, 
zaustavilo se je naraščanje porabe diesel goriva in povečala se je poraba 
električne energije 
Rezultati, doseženi v pomorskem, rečnem in letalskem prometu niso 
zadovoljivi, ker se je poraba energije precej povečala 

Po sprejetju programa dol- 
goročnih ukrepov za racionali- 
zacijo, nadomestitev in varče- 
vanje z energijo leta 1980 so 
bili doseženi pomembni uspe- 
hi pri varčevanju z energijo, 
posebej tekočih goriv, precej 
pa se je spremenila tudi struk- 
tura primarne energije pri po- 
rabi. Upočasneno je narašča- 
nje porabe električne energije, 
precej pa se je povečala proiz- 
vodnja in poraba premoga in 
zmanjšala poraba tekočih go- 
riv. Povečal se je delež doma- 
če energije v skupni porabi in 
je na ta način zmanjšana odvi- 
snost od uvozne energije 

Takšne ocene so navedene v 
poročilu o sprejetih ukrepih, 
aktivnostih in rezultatih pri 
uresničevanju programa dol- 
goročnih ukrepov za racionali- 
zacijo, zamenjavo in varčeva- 
nje energije, ki ga je Zvezni 
izvršni svet poslal delegatom v 
Zveznem zboru Skupščine 
SFRJ v obravnavo. Poročilo je 
bilo pripravljeno na podlagi 
delovnega programa Zvezne- 
ga zbora, pri pripravi pa so so- 
delovali Zvezni komite za ener- 
getiko in industrijo, Gospodar- 
ska zbornica Jugoslavije, Stal- 
na konferenca mest in občin 
Jugoslavije ter drugi. V njem je 
analiza uresničevanja ukre- 
pov, ki so predvideni s tem 
programom in to po posamez- 

nih področjih, s tabelaričnim 
prikazom porabe posameznih 
vrst energije, kot tudi ustvarje- 
ne energije v energetskih pa- 
nogah - v obdobju od leta 
1973 do 1983. Poročilu so pri- 
ložene tudi ocene in priporoči- 
la ZIS ob obravnavi te proble- 
matike. 

STRUKTURA PORABE 
ENERGIJE 

V poročilu so ocenjene spre- 
membe v strukturi porabe 
energije od sprejetja programa 
do danes. Poudarjeno je, da se 
je delež nafte v skupni porabi 
primarne energije do leta 1979 
neprestano povečeval in je v 
tem letu znašal 45 odstotkov. 
Po tem seje zelo zmanjševal in 
je leta 1982 znašal 36 odstot- 
kov. Obenem pa je delež do- 
mačega premoga v skupni po- 
rabi neprestano upadal vse do 
leta 1979, ko je znašal le 26 
odstotkov. Od takrat se je de- 
lež premoga povečeval in bo 
leta 1983 dosegel celo 36 od- 
stotkov. 

Čeprav bi na podlagi teh ka- 
zalcev, je poudarjeno v poroči- 
lu, lahko ugotovili, da je bila 
po letu 1979 opravljena po- 
membna zamenjava tekočih 
goriv z domačim premogom, 
to ni povsem točno. Zmanjša- 
nje porabe tekočih goriv je 

predvsem rezultat povečane 
porabe naravnega plina, uva- 
janja administrativnih ukrepov 
za varčevanje bencina in plin- 
skega olja in nferedne preskrbe 
porabnikov z mazutom in ku- 
rilnim oljem za gospodinjstvo. 

Z druge strani pa je bil delež 
premoga v skupni porabi pri- 
marne energije pogojen s po- 
večano proizvodnjo električne 
energije v termoelektrarnah na 
premog. Pridobivanje premo- 
ga za široko porabo in indu- 
strijo se je v tem obdobju raz- 
meroma malo povečalo, če- 
prav bi z njim morali nadome- 
stiti več kot 90 odstotkov teko- 
čih goriv. Delež hidroenergije 
se je zmanjšal celo za dva od- 
stotka v skupni porabi energije 
v obdobju od leta 1979 do 
1982. 

Spremljanje porabe štirih 
osnovnih derivatov (motorni 
bencin, plinsko olje, mazut in 
kurilno olje za gospodinjstvo), 
ki pokrivajo približno 85 od- 
stotkov skupne porabe tekočih 
goriv, je pokazalo, da so ti de- 
rivati v obdobju 1975-1979 ra- 

sli v primerjavi z obdobjem 
1970-1979 po večji povprečni 
stopnji. Poraba kurilnega olja 
za gospodinjstvo in mazuta se 
je povečevalo po znatno večjih 
stopnjah kot bencin in plinsko 
olje, kar pomeni, da so porab- 
niki pri graditvi svojih energet- 
skih zmogljivosti postopali v 
nasprotju s politiko razvoja 
energetike. 

Takšni trendi pri porabi teh 
derivatov so se začeli spremi- 
njati šele po letu 1979, ko smo 
se soočili z ogromnim poveča- 
njem izdatkov za uvoz nafte, ki 
so resno poslabšali celoten 
plačilnobilančni položaj v dr- 
žavi. 

REZULTATI 
VARČEVALNIH 
UKREPOV 

Ko je govor o uresničevanju 
ukrepov iz programa na po- 
dročju primarne energije je 
poudarjeno, da so bili le-ti 
predvsem usmerjeni v hitrejše 
raziskovanje resursov fosilnih 
goriv, drugih mineralnih ener- 
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getskih surovin in novih ter 
obnovljenih virov energije. Ta- 
ko so bili, kot je poudarjeno v 
informaciji, pri iskanju bilanč- 
nih rezerv premoga, nafte, pli- 
na in drugih virov energije do- 
seženi določeni uspehi. Ven- 
dar pa obseg povečanja proiz- 
vodnje nafte, naravnega plina 
in premoga ni zadovoljiv. 

Izvajanje teh ukrepov je bilo 
oteženo zaradi pomanjkanja 
sredstev za razvoj rudnikov 
premoga. Z druge strani pa or- 
ganizacije združenega dela za 
raziskovanje in pridobivanje 
nafte in plina lahko zagotovijo 
dovolj dinarskih sredstev za 
raziskovanje in razvoj, ker pa 
niso izvoznice in ne ustvarjajo 
lastnih deviznih sredstev, ne 
morejo zagotoviti niti najnuj- 
nejšega uvoza reprodukcijske- 
ga materiala, nadomestnih de- 
lov in opreme. 

V zvezi s tem je bil sklenjen 
dogovor o skupni politiki razi- 
skovanja mineralnih surovin, 
medtem ko družbeni dogovor 
o spodbujevalnih ukrepih za 
odpiranje novih in moderniza- 
cijo sedanjih premogovnikov 
in eksploatacijo naftnih in 
plinskih polj še vedno ni uskla- 
jen in resno zavira prizadeva- 
nja za nadomestitev mazuta in 
kurilnega olja za gospo- 
dinjstva z domačim premo- 
gom. 

Premogovniki so začeli širo- 
ko akcijo za samoupravno 
sporazumevanje med rudniki 
in porabniki, vendar niso bili 
doseženi ustrezni uspehi. Ta- 
ko je bilo na primer v SR Bosni 
in Hercegovini do sedaj skle- 
njenih 610 samoupravnih spo- 
razumov o združevanju dela in 
sredstev porabnikov in rudni- 
kov premoga, na podlagi kate- 
rih je bilo treba vplačati 2 mili- 
jardi dinarjev, vplačanih pa je 
bilo samo 660 milijonov dinar- 
jev. 

IZKORIŠČANJE 
HIDROENERGIJE 

Za hitrejše izkoriščanje hi- 
droenergetskega potenciala 
so bile izdelane ustrezne štu- 
dije, v njih pa je pregled 
majhnih hidroelektrarn z 
zmogljivostjo 3-10 MW, za ka- 
tere imamo energetsko-te- 
hnične možnosti za graditev, 
kot tudi pregled akumulacij- 
skih hidroelektrarn, ki se lahko 
gradijo na obstoječih večjih 
porečjih. Kljub temu pa je 
gradnja hidroelektrarn poča- 
sna. Se vedno se ni začela 
gradnja sistema hidroelektrarn 
na Drini, kjer imamo pomemb- 
ne potenciale. 

Glede ostalih oblik energije 
je bila v SR Srbiji ustanovljena 
poslovna skupnost, ki priprav- 

lja tehnološko-ekonomske 
študije za prihodnje izkorišča- 
nje oljnih skriljavcev aleksin- 
skega bazena. Prav tako je za- 
ključena izdelava nekaj vrst 
opreme za izkoriščanje sonč- 
ne energije, zgrajenih pa je tu- 
di nekaj postrojenj, ki temeljijo 
v glavnem na domačih tehnič- 
no-tehnoloških rešitvah, ki 
omogočajo zelo učinkovito iz- 
koriščanje raznih odpadkov v 
kmetijstvu za zadovoljevanje 
energetskih potreb manjših 
kmetij in raznjh sušilnic. V 
uporabi je še nekaj objektov z 
napeljavami za pridobivanje 
bioplina iz hlevskega gnoja 

Ukrepi na področju pridobi- 
vanja sekundarne energije so 
usmerjeni predvsem v razisko- 
vanje, razvoj in pridobivanje 
premoga, v njegovo plemeni- 
tenje, hitrejše izkoriščanje hi- 
droenergetskega potenciala in 
drugo. Tako so aktivnosti pre- 
mogovnikov na primer usmer- 
jene v proizvodnjo suhega lig- 
nita. Obratujejo že tri postroje- 
nja za sušenje premoga, kate- 
rih letna zmogljivost je približ- 
no 2 milijona ton. Teh zmoglji- 
vosti pa ne izkoriščamo dovolj, 
pričakujemo, da jih bomo po- 
polnoma izkoriščali leta 1985. 

Za proizvodnjo polkoksa ni- 
mamo niti enega postrojenja, 
čeprav so bila v zadnjem času 
intenzivna raziskovanja za gra- 
ditev enega postrojenja v REIK 
Kolubara. Pridobivanje plina iz 
premoga, zmogljivosti 480 mi- 
lijonov m3 je organizirana v 
RHMK Kosovo, vendar za zdaj 
te zmogljivosti niso popolno- 
ma izkoriščene. Pričakovati je, 
da bomo po letu 1990 zgradili 
dve postrojenji za pridobivanje 
plina iz premoga, iz katerih bi 
moral biti plin po svoji toplotni 
moči enak naravnemu in bi ga 
lahko mešali z njim v plinovo- 
dnem omrežju. 

NADOMEŠČANJE 
TEKOČIH GORIV 

V informaciji je posebej pou- 
darjeno nadomeščanje teko- 
čih goriv (mazuta in kurilnega 
olja za gospodinjstva) kot 
eden ukrepov za varčevanje in 
racionalno izkoriščanje ener- 
gije. Dosedanji rezultati nado- 
meščanja tekočih goriv z do- 
mačim premogom pa so zelo 
skromni in bo treba zagotoviti 
določene pogoje, če želimo 
doseči cilje, ki so predvideni v 
programu dolgoročnih ukre- 
pov. Predvsem je treba zago- 
toviti novo pridobivanje pre- 
moga iz novih odprtih rudni- 
kov in povečati pridobivanje v 
obstoječih, kupiti nove loko- 
motive in vagone za železniški 
prevoz, ki bo zagotovil prevoz 
večjih količin premoga. Treba 

bo opraviti rekonstrukcijo ob- 
stoječih in kupiti nove kotle in 
peči ter zgraditi skladiščni 
prostor za premog in pepel pri 
porabnikih Zgraditi bo treba 
tudi ustrezne sekundarne rafi- 
nerijske zmogljivosti. 

Do zdaj smo zgradili samo 
večji del rafinerijskih zmoglji- 
vosti, vse drugo delo pa se še 
ni začelo. Razlog za to je po- 
manjkanje investicijskih sred- 
stev, katerih večji del bi morali 
zbrati iz deleža v ceni tekočih 
goriv, o čemer pa še ni bilo 
doseženo soglasje republik in 
pokrajin. 

Hkrati z odpiranjem rudni- 
kov moramo zagotoviti tudi re- 
konstrukcijo kotlovskih po- 
strojenj pri porabnikih in mo- 
dernizacijo železnice, je pou- 
darjeno v poročilu. Zaradi tega 
moramo preusmeriti sedanji 
delež 2 dinarja pri litru bencina 
in plinskega olja, ki je vštet v 
ceno tekočih goriv in začasno 
usmerjen za graditev cest. V ta 
namen bi morali zagotoviti tu- 

.di dodatni znesek 1 dinar pri 
kilogramu mazuta, tako da bi 
delež v ceni mazuta znašal 
2,60 dinarja in tako bi bila cena 
tega goriva v realnejšem raz- 
merju s ceno surove nafte. 

Tak način financiranja nado- 
meščanja je najblolj donosna 
oblika vlaganj, je poudarjeno v 
poročilu, saj ustvarja velike 
učinke, ki izhajajo iz razlik se- 
danjih cen goriv, ki se uporab- 
ljajo v toplotne namene in cen 
teh goriv na koncu substituci- 
je. Po neki študiji bi z enoletno 
razliko teh cen pokrili vsa vla- 
ganja v nadomeščanja. Poleg 
tega bi bili porabniki na koncu 
substitucije preskrbljeni s pre- 
mogom za prihodnjih 15 do 20 
let, ne da bi bilo za to treba 
zagotoviti devizna sredstva za 
Uvoz tekočih goriv. Prav tako 
bi se z enako količino porabe 
nafte normalno povečala pora- 
ba bencina v prihodnjih 4 do 5 
letih, poraba plinskega olja pa 
v 2 do 4 letih in precej bi se 
povečala poraba utekočinje- 
nega naftnega plina v nasled- 
njih 3 do 4 letih. 

VARČEVANJE 
TOPLOTNE 
ENERGIJE 

Poročilo poudarja možnost 
varčevanja s toplotno energijo 
pri ogrevanju mest. Kot je pou- 
darjeno imamo že danes v Ju- 
goslaviji 108 mest s centralizi- 
rano preskrbo toplote v novoz- 
grajenih rajonih ali za večje 
dele mesta. S kombiniranim 
pridobivanjem toplotne in 
električne energije izboljšuje- 
mo izkoriščanje primarne 
energije celo za dvakrat ali 
večkrat v primerjavi s konden- 

zacijskimi termoelektrarnami. 
Predsedstvo stalne konfe- 

rence mest in občin Jugoslavi- 
je je priporočilo mestom, ki 
imajo centralizirano preskrbo 
s toplotno energijo, naj anali- 
zirajo kotlovnice na mazaut in 
kurilno olje ter ugotovijo, kate- 
re lahko rekonstruirajo na trdo 
gorivo Rezultat tega priporo- 
čila je, da ponekod že posto- 
poma rekonstruirajo toplarne 
v blokih, da bi tekoče gorivo 
nadomestili s trdim. 

V mestih, kjer je plinsko raz- 
delilno omrežje (Maribor, 
Ljubljana, Novi Sad, Beograd 
in Sarajevo), se uporablja plin 
namesto tekočega goriva in ta- 
ko varčuje. Še vedno pa so ve- 
like težave pri nadomeščanju 
tekočih goriv s trdimi. Roki za 
dobavo kotlov na premog so 
zelo dolgi, njihova konstrukci- 
ja pa je poleg tega prilagojena 
za uporabo visokokaioričnega 
premoga, ki je v naši državi v 
omejenih količinah. 

Odpadna toplota iz raznih 
industrijskih procesov in pre- 
delav energije je pomembna 
možnost za smotrno izrabo 
energije, zlasti v termoelek- 
trarnah. Odpadna toplotna 
energije se v več mestih že 
uporablja za daljinsko ogreva- 
nje stanovanj in nasilij (Titovo 
Velenje, Tuzla, Kragujevac, 
Bor, Priština in Zenica). 

RACIONALNEJŠA 
PORABA 
ENERGIJE 

Ko je govora o ukrepih na 
področju porabe energije, je v 
poročilu poudarjena predvsem 
racionalizacija, zboljšanje zna- 
čilnosti in standardov ter pra- 
vilna izbira vrste energije za 
določeno porabo, zlasti v in- 
dustriji. prometu, kmetijstvu, 
splošni in široki porabi. V zvezi 
s tem je poudarjeno, da je pri- 
bližno 50 odstotkov letno spre- 
jetih standardov in predpisov 
na različne načine povezanih z 
varčevanjem, racionalizacijo 
in nadomeščanjem energije, 
saj je to eden temeljnih ciljev 
stabilizacije. 

Na področju industrije in 
gradbeništva so varčevalni 
ukrepi usmerjeni predvsem v 
racionalizacijo tehnoloških 
postopkov pri obstoječih obra- 
tih, izbira optimalne opreme 
pri gradnji novih postrojenj, 
spremljanje porabe energije 
na enoto proizvoda in graditev 
gradbenih objektov z manjšo 
specifično porabo na enoto 
površine 
"Gospodarska zbornica Ju- 

goslavije je leta 1982 anketira- 
la 439 organizacij združenega 
dela iz skoraj vseh področij 
gospodarstva. Na podlagi an- 
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Jtcet^je„rnogoče sklepati, da 
največ organizacij uprorablja 
električno energijo, nato nafto 
in premog. Večje število anke- 
tiranih organizacij uporablja 
normative (276), vendar je še 
vedno dosti tistih, ki jih ne 
uporabljajo (138). Največ orga- 
nizacij združenega dela upo- 
rablja interne normative, nato 
grupacijske, zelo skromno pa 
je število tistih, ki uporabljajo 
svetovne normative. To opo- 
zarja na to, da so neizkorišče- 
ne možnosti za smotrno pora- 
bo energije, predvsem ker je 
večji del opreme za energijo ali 
uvožen ali izdelan doma na 
podlagi tuje licence. 

NADOMEŠČANJE 
GORIVA V DELOVNIH 
ORGANIZACIJAH 

Nadomeščanja največje šte- 
vilo anketiranih organizacij ne 
izvaja, le 17 organizacij je od- 
govorilo, da nadomeščanja ne 
opravlja zaradi vrste dejavno- 
sti ali zaradi pomanjkanja fi- 
nančnih sredstev. Najpo- 
membnejša je zamenjava teko- 
čih goriv s plinom (pri 26 anke- 
tiranih), medtem ko je premog 
kot energija uveden samo pri 
14 organizacijah. Ostale oblike 
nadomeščanja so slabo zasto- 
pane - uporaba lesnih odpad- 
kov, komprimiranega zraka in 
prehod na mestne toplarne so 
uporabljene samo v štirih pri- 
merih, uporaba sončničnih lu- 
skin in mastnih kislin pri raz- 
padanju - v eni organizaciji 
združenega dela. 

Ukrepi varčevanja, nadome- 
ščanja in racionalizacije ener- 
gije se izvajajo v industriji 
gradbenega materiala, tekstil- 
ni in oblačilni industriji. V 
gradbeni industriji so usmerje- 
ni predvsem v proizvodnjo ap- 
na, sadre, cementa in glinastih 
proizvodov, kot velikih porab- 
nikov tekočih goriv. 

V tekstilni industriji je bil 
sprejet tudi program varčeva- 
nja energije in preusmeritve 

kotlov na tekoča goriva in dru- 
gih porabnikov energije na 
druga goriva - za obdobje od 
leta 1935 do 1990 in leta 2000. 
Do zdaj so spremembe oprav- 
ljene že v več kot 50 organiza- 
cij združenega dela, v njih se je 
zmanjšala poraba tekočih go- 
riv ali pa je zagotovljena preu- 
smeritev na premog, plin ali 
toplotno energijo iz toplarn. 
Razen teh se sprejemajo še 
drugi ukrepi varčevanja, racio- 
nalizacije in nadomeščanja 
energije. 

VARČEVANJE 
ENERGIJE V 
PROMETU 

Poseben del poročila je po- 
svečen ukrepom varčevanja 
energije na področju prometa. 
V železniškem prometu so bili 
sprejeti razni spodbujevalni 
ukrepi za boljše izkoriščanje 
vagonov, povečanje obsega in 
kakovosti prevoza ter hitrejšo 
spremembo voznega parka v 
korist lokomotiv na električni 
pogon. Z druge strani, da bi se 
zmanjšala poraba goriva v po- 
morskem in rečnem prometu, 
je treba iskati pri nakupu, 
gradnji in rekonstrukciji ladij 
takšne agregate in stroje, ki 
porabijo manj goriva. V po- 
morskem prometu so ukinjene 
nerentabilne linije, zlasti v če- 
zoceanski plovbi. Razen tega 
so bili sprejeti razni spodbuje- 
valni ukrepi za večji delež na- 
šega blaga v čezmorskem pre- 
vozu na naših ladjah. 

V zračnem prometu je uve- 
dena nova smotrnejša organi- 
zacija dela, odpravljene so ne- 
katere nerentabilne linije v do- 
mačem prometu, nekatere lini- 
je pa so združene. Uvedena je 
kontrola porabe goriva in 
zgrajeni so ustrezni programi 
za varčevanje. Takšni progra- 
mi so pripravljeni tudi v cest- 
nem prometu. Posebna pozor- 
nost je na tem področju pro- 
meta posvečena brezhibnosti 
vozil, ker dobro delovanje mo- 

torja zmanjšuje porabo goriva 
za 10 do 15 odstotkov. 

V mestnem prometu smo z 
raznimi spodbujevalnimi ukre- 
pi vplivali na povečanje obse- 
ga in kakovosti množičnega 
prevoza v mestih ter na odpira- 
nje procesov za hitrejšo spre- 
membo strukture sedanjega 
voznega parka v dobro vozil z 
električnim pogonom. Vozniki 
so stimulativno nagrajeni, če 
varčujejo z gorivom oziroma 
električno energijo. Pričakuje 
se sprejem družbenega dogo- 
vora o razvoju javnega mest- 
nega prometa, kjer so posebej 
obdelani ukrepi za varčevanje 
in smotrno uporabo energije. 
V mestih se ustvarjajo pogoji 
za nadaljnji razvoj ali graditev 
novega tramvajskega ali trolej- 
busnega prometa kot učinko- 
vitega ukrepa za varčevanje z 
uvozno in za prehod na upora- 
bo domače energije. 

Učinki ukrepov, ki so bili 
sprejeti leta 1981 na področju 
železniškega prometa niso 
izostali, je poudarjeno v poro- 
čilu, in so bili doseženi uspehi 
zadovoljivi. Zmanjšala se je 
poraba premoga, zaustavljeno 
je nadaljnje naraščanje porabe 
plinskega olja, povečala pa se 
je poraba električne energije, 
ob tem da se je medtem pove- 
čal tudi prevoz blaga in tran- 
sportnega dela. S tem se je 
skupna poraba energije 
zmanjšala za 6,9 odstotka. Re- 
zultati doseženi v pomorskem 
prometu niso zadovoljivi, če- 
prav je bil prevoz blaga (v to- 
nah) večji za 5,6 odstotka. Po- 
večana je bila namreč poraba 
plinskega olja za 6,7 odstotka, 
medtem ko se je obseg pre- 
voznega dela (v tonskih miljah) 
zmanjšal za 9 odstotkov, zara- 
di česar se je znatno povečala 
specifična poraba energije - 
za 17,3 odstotka. Tako visoko 
povečanje porabe plinskega 
olja v pomorskem prometu je 
izničilo pozitivne učinke var- 
čevanja te energije v drugih 
prometnih panogah. 

V rečnem prometu se je pre- 
cej zmanjšal obseg prevoza in 
prevoznega dela, kar je posle- 
dica delovanja jugoslovanske- 
ga naftovoda, tako da se je 
prevoz surove nafte zmanjšal 
za približno 3 milijone ton. 
Zmanjšala se je tudi poraba 
plinskega olja-za 14,8 odstot- 
ka, specifična poraba goriva 
pa neprestano narašča. 

Tudi gibanja v zračnem pro- 
metu niso dala pozitivnih re- 
zultatov. Čeprav se je povečal 
obseg prevoza potnikov in si- 
cer na račun boljše izkorišče- 
nosti letal v domačem in tujem 
prometu, se ni povečal tudi 
obseg prevoznega dela. Zaradi 
tega se je poraba kerozina ne- 
sorazmerno povečala - za 4,1 
odstotka. Iz istih razlogov seje 
povečala tudi poraba goriva na 
potniški kilometer - za 4 od- 
stotke. 

Takšna gibanja pojasnjujejo 
z večjo obremenitvijo letal, ki 
so na domačih linijah morala 
nositi tudi gorivo za vrnitev, 
zaradi pomanjkanja na dolo- 

> čenih letališčih. 

V javnem cestnem prometu 
so bila zabeležena pozitivna 
gibanja, tako da se je specifič- 
na poraba goriva na pogojni 
neto tonski kilometer zmanjša- 
la za 4,3 odstotka. V mestnem 
prometu pa niso bili doseženi 
planirani rezultati. Obseg pre- 
voza potnikov in poraba elek- 
trične energije sta ostala sko- 
raj na isti ravni kot prejšnje 
leto, medtem ko se je poraba 
plinskega olja povečala za 2,5 
odstotka. 

V sklepih na koncu poročila 
je poudarjeno, da so varčeva- 
nje, racionalizacija in nadome- 
ščanje energije problemi druž- 
be v celoti. Zaradi tega se mo- 
rajo za njihovo uspešno izvaja- 
nje angažirati vsi dejavniki v 
družbi, pri čemer morajo imeti 
posebno vlogo sredstva javne- 
ga obveščanja in znanstvene 
institucije. 

/ 
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Pridelovanje hrane mora biti skrb vse 

družbe in ne samo pridelovalcev  

• Lansko leto je bilo zelo rodno, vendar moramo uvažati osnovne kmetijske 
proizvode kot sta pšenica in olje 

• Osnovni vzroki za pomanjkanje kmetijskih pridelkov so neprestano 
zmanjševanje setvenih površin in povečanje porabe 

• Od rekordnega pridelka koruze prek 11 milijonov ton je bilo odkupljenih samo 
23,7 odstotka 

• Neredna in nezadovoljiva preskrba s krmo v celoti, posebej pa s proteini iz 
uvoza, negativno vpliva na živinorejo 

V skladu s sklepi Zveznega 
zbora od decembra 1982 sta 
Zvezni komite za kmetijstvo in 
Zvezni komite za tržišče in 
splošne gospodarske zadeve 
poslala Skupščini SFRJ Infor- 
macijo o problemih in uresni- 
čevanju politike proizvodnje in 
odkup^ kmetijskih pridelkov. 

Čeprav je bilo lansko leto ze- 
lo rodno, je poudarjeno v in- 
formaciji, je prišlo do uvoza 
osnovnih kmetijskih pridelkov, 
kot sta pšenica in olje, čeprav 
je z Družbenim dogovorom o 
uresničevanju politike razvoja 
agroindustrijskega komplek- 
sa, kot ena temeljnih nalog 
predviden hitrejši razvoj pride- 
lovanja hrane. Temeljni vzroki 
za pomanjkanje kmetijskih pri- 
delkov, je poudarjeno v infor- 
maciji, so v stalnem zmanjše- 
vanju setvenih površin in po- 
rast porabe. 

MATERIALNI POGOJI 
ZA PROIZVODNJO 

Za uspešno uresničevanje 
nalog v kmetijski proizvodnji je 
zelo pomembno, da z ukrepi 
ekonomske politike zagotovi- 
mo nujne materialne in eko- 
nomske pogoje tekoče repro- 
dukcije, kjer se najpogosteje 
pojavljajo problemi pri uresni- 
čevanju planirane proizvodnje. 

Zadovoljive uspehe pri pri- 
delovanju hrane je mogoče za- 
gotoviti s kakovostnim seme- 
nom za vse kmetijske kulture, 
ki ga imamo dovolj, razen za 
sladkorno peso in vrtno zele- 
njavo ter rastlin za krmo, kar 
moramo uvažati. Razen tega 
bo v letošnjem ter nekaj pri- 
hodnjih letih problem tudi se- 
me sončnic, ker je treba vzgo- 
jiti nove odporne sorte, da bi 
bila proizvodnja te kulture spet 
rentabilna. Poseben problem 
je širše uvajanje uporabe se- 
mena hibridne koruze in sort- 
nih semen pšenice. 

Ko je govora o preskrbova- 
nju jugoslovanskega trga z mi- 
neralnimi gnojili jih je oovolj, 

ni pa mogoče zagotoviti po- 
trebne strukture, ker uvažamo 
okrog 85 odstotkov surovin. 
Zaradi tega je bilo tudi jesen- 
skim potrebam zadoščeno sa- 
mo z 87 odstotki gnojil. Ta pro- 
blem pa je pred pomladansko 
setvijo še bolj pereč. 

Proizvajalci mineralnih gno- 
jil, ki sicer poslujejo z izguba- 
mi, dolgujejo tujim pošiljalcem 
in poslovnim bankam za uvo- 
žene surovine okrog 150 mili- 
jonov dolarjev. Razen tega bo 
treba za nakup novih surovin 
dodatnih 40 milijonov dolarjev 
in za uvoz gnojil, ki jih pri- 
manjkuje še 27 milijonov do- 
larjev. Sicer pa je naša država 
po količini uporabljenih gnojil 
na enoto površine (okrog 110 
kilogramov aktivnega materia- 
la na hektar) na zadnjem me- 
stu v Evropi. V informaciji je 
poudarjeno, da naša industrija 
lahko izdela okrog 60 tisoč ton 
preparatov za zaščito rastlin, 
kar je dovolj za naše potrebe. 
Vendar pa primanjkuje deviz- 
nih sredstev, za celotno letoš- 
njo proizvodnjo pa bi bilo tre- 
ba okrog 100 milijonov dolar- 
jev. Ta problem bi lahko rešili z 
dodatnim zagotavljanjem de- 
viznih sredstev v znesku 40 mi- 
lijonov dolarjev. 

Razen tega je treba za re- 
zervne dele za uvoženo meha- 
nizacijo še okrog 10 milijonov 
dolarjev. 

KREDITIRANJE 
PROIZVODNJE 

Za kreditiranje proizvodnje, 
zalog in rezerv za največji del 
kmetijsko živilskih proizvodov 
je treba zagotoviti 60 milijard 
dinarjev več kot lani. 

Rekorden pridelek koruze v 
letu 1982 prek 11 milijonov ton 
je solidna podlaga za večjo 
proizvodnjo mesa, mleka in 
jajc v letošnjem letu. Vendar je 
določena cena za koruzo 10,3 
dinarje za kilogram eden od 
razlogov za slabšo ponudbo 
glede na dejstvo, da indivi- 

dualni kmetijski proizvajalci 
pridelajo okrog 85 odstotkov 
skupnega pridelka. 

Zaradi nezadovoljive proiz- 
vodnje sena, katerega cena je 
v hribovsko planinskih prede- 
lih večja kot cena za pešnico in 
koruzo, prihaja do povečane 
porabe osnovnih žitaric za ži- 
vinsko krmo in do naraščanja 
cen. 

Ko je govora o cenah kmetij- 
skih proizvodov, je v informa- 
ciji poudarjeno, da prevladuje 
mnenje, da se morajo pri nji- 
hovem določanju upoštevati 
domače in tuje paritete. Nujno 
je treba določiti raven cen, ki 
bodo prispevale k temu, da bi 
uresničili planiran obseg in 
strukturo proizvodnje osnov- 
nih kmetijskih pridelkov, s tem 
pa tudi povečanje ponudbe na 
trgu, posebej individualnega 
sektorja. 

Preučiti je treba možnost 
izenačevanja položaja proizva- 
jalcev nekaterih kmetijskih 
proizvodov ,v posameznih re- 
publikah in pokrajinah, če se 
za isti proizvod oblikujejo ra- 
zlične cene. 

SPODBUJEVALNI 
UKREPI 

Eden od pomembnih spod- 
bujevalcev ukrepov za nadalj- 
nji razvoj kmetijske proizvod- 
nje, kot je poudarjeno v infor- 
maciji, je skupno določanje 
enotnih elementov agrarne 
politike, da bi odpravili neus- 
klajenosti razvoja kmetijstva in 
preprečili nadaljnje zapiranje 
trga v okvire republik in pokra- 
jin. Z dogovorom je treba us- 
kladiti stališča o temeljnih 
vprašanjih zemljiške politike in 
določiti ukrepe za izvajanje in 

to tem prej, ker je 700.000 hek- 
tarjev zemlje neobdelane. 

Ker se zelo počasi uresniču- 
je planirano povečanje obde- 
lovalnih površin, je v družbe- 
nem sektorju treba odkupovati 

^okrog 70.000 hektarjev letno, 
za kar je treba zagotoviti kredi- 
te pod zadovoljivimi pogoji. 

Za skupno kreditiranje ra- 
zvoja kmetijske proizvodnje je 
treba zagotoviti najmanj 13 
odstotni delež v skupnih druž- 
beno-proizvodnih investicijah, 
da bi dosegli sprejete razvojne 
cilje. V preteklih obdobjih je bil 
planiran obseg vlaganj realizi- 
ran s 70 odstotki. Vendar pa 
mora, je poudarjeno v infor- 
maciji, postati zagotavljanje 
sredstev za razvoj pridelovanja 
hrane skrb vse družbe in ne 
samo proizvajalcev. Razen te- 
ga je treba pravočasno zago- 
toviti tudi sredstva za spodbu- 
janje izvoza. S predpostavko, 
da bi ustvarili z izvozom 1,5 
milijarde dolarjev, bi bil bilanč- 
ni saldo približno uravnove- 
šen. 

V informaciji je prav tako 
ugotovitev, da je na podlagi 
združevanja dela in sredstev iz 
različnih področij ustvarjeno 
le 2 odstotka skupnega do- 
hodka od celotnega dohodka v 
zadnjih šestih letih. Poudarje- 
no je tudi dejstvo, da ni dogo- 
varjanja pred začetkom proiz- 
vodnje, kot tudi, da v velikem 
številu primerov niso upošte- 
vani standardi pri odkupu pro- 
izvodov od individualnih kme- 
tijskih proizvajalcev. In samo 
12 odstotkov je združenih 
kmetov, o čemer bo trčba re- 
sno razpravljati. 

Odkup kmetijskih pridplkov 
ni bil uresničen v takšni meri 
kot je bilo predvideno, čeprav 
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je bil lani uspešnejši kot prejš- 
nja leta. Do zdaj je bilo od pri- 
delkov v letu 1982 odkupljeno 
2,8 milijona ton pšenice , 
skupne potrebe naše države 
pa so 3,3 milijona ton. Razlika 
bo zagotovljena z uvozom. 

Uspeh pri odkupu so zmanj- 
ševale določene okoliščine. V 
posameznih krajih države je še 
vedno naravna poraba pšeni- 
ce, ki se je v zadnjem času še 
povečala z vse večjo razliko 
med odkupno in prodajno ce- 
no moke in kruha. Določeno 
število individualnih proizva- 
jalcev uporablja pšenico za ži- 
vinsko krmo, ker se glede na 
cene pšenice in živinske krme 
ne izplača dajati pšenice za 
odkup. Vendar bomo z letino 
pšenice iz leta 1982, zalogami 
in zveznimi blagovnimi rezer- 
vami, kot tudi z uvozom, zago- 
tovili normalno preskrbo trga z 
moko. 

Kar zadeva koruzo, je je bilo 
odkupljene 23,7 odstotka Sd 
ustvarjene proizvodnje, name- 
sto planiranih 34,12 odstotka. 

Podobna je situacija pri od- 
kupu živine. Neredna in neza- 
dovoljiva preskrba z živinsko 
hrano v celoti, še posebej pa s 
proteini iz *uvoza, negativno 
vplivajo na živinorejsko proiz- 
vodnjo, posebej ko je govora o 
govejem in svinjskem mesu. 
Cene pri odkupu so za okrog 

30 do 40 odstotkov večje kot 
predpisane proizvajalske-pro- 
dajne. 

Leta 1982 je bilo odkupljeno 
381.000 ton svinjine, kar je za 7 
odstotkov manj kot leto prej. 
Skupen odkup pitanih govedi 
244.000 ton je bil prav tako za 
4 odstotke manjši od odkupa v 
letu 1981. Od družbenega sek- 
torja je bilo odkupljeno 69.000 
ali 28,4 odstotka. Podobna si- 
tuacija je pri odkupu ostale ve- 
like živine. Odkup piščancev 
»brojlerjev« je bil leta 1982 za 
5 odstotkov večji kot leto prej, 
pri čemer je družbeni sektor 
udeležen z okrog 94 odstotki. 

Odkup industrijskih rastlin 
se uresničuje brez problemov, 
ker se pridelujejo z naprej zna- 
nim kupcem. Problem nastane 
le takrat, ko je manjša proiz- 
vodnja, kot je bil primer s pri- 
delkom sončnic leta 1982, ko 
je bil za 40 odstotkov manjši 
kot leta 1981 in je bila proiz- 
vodnja jedilnega olja manjša, 
na trgu pa je nastala psihoza 
pomanjkanja. 

Odkup sladkorne pese je bil 
prav tako manjši od planirane- 
ga - za 12 odstotkov, tako da 
proizvodnja sladkorja ne bo 
zadovgljila potreb in bo treba 
zagotoviti potrebne količine iz 
uvoza. 

V letu 1982 se je poraba mle- 
ka in mlečnih proizvodov pre- 

cej povečala, ni pa bilo ustrez- 
nega odkupa. Zaradi znane 
devizne situacije v državi pa ni 
bilo intervencijskega uvoza 
mleka. 

Odkup sadja in vrtnin v letu 
1982 v primerjavi z letom 1981 
je bil nekoliko večji, vendar 
precej pod možnostmi glede 
na dobro letino. Tako je bil na 
primer odkup jabolk manjši za 
13 odstotkov kot leta 1981. 

Kljub številnim organizacij- 
skim oblikam in institucijam, ki 
se ukvarjajo s proizvodnjo in 
prometom kmetijskih pridel- 
kov, trg ne deluje tudi zaradi 
tega, ker ni vzpostavljena 
ustrezna odkupna mreža, ki bi 
se približala proizvodnji in 
skrajšala pot kmetijskih proiz- 
vodov od njive do mize. 
Zmanjšana ponudba, premaj- 
hen in neorganiziran odkup 
povzroča zapiranje trga, mo- 
nopolistična obnašanja in 
drugo. 

OCENE IN STALIŠČA 
ZIS 

Zaradi postopnega presega- 
nja sedanjega nezadovoljivega 
stanja glede preskrbljenosti 
domačega trga z osnovnimi 
kmetijsko-živilskimi proizvodi 
je Zvezni izvršni svet sprejel 
ukrepe, da bi s pravočasnim 
zagotavljanjem najnujnejšega 

reprodukcijskega materiala za 
potrebe kmetijstva zagotovili 
povečano proizvodnjo. Razen 
tega bo sprejel tudi ukrepe, da 
se z združevanjem dela in 
sredstev na proizvodnem in 
prometnem področju ter z do- 
govarjanjem proizvodnje in 
pošiljanja zagotovijo ustrezne 
količine hrane za preskrbo 
enotnega jugoslovanskega 
trga. 

Zvezni izvršni svet bo zaradi 
ureditve stanja na trgu pšenice 
in koruze predložil sprejem 
družbenih dogovorov v orga- 
niziranem odkupu tržnih vi- 
škov teh pridelkov letine 1983. 

Sprejeti bodo še dodatni 
ukrepi, s katerimi bo zagotov- 
ljena večja varnost prideloval- 
cev živine in mesa glede pla- 
smaja pridelanih količin. 

Z več elastičnosti kot zdaj se 
bodo usklajevale disparitete 
cen posameznih kmetijsko-ži- 
vilskih proizvodov. Predloženi 
bodo ukrepi za bolje organizi- 
ran trg s temi proizvodi, kot 
tudi za njihovo boljšo tehnično 
opremljenost. Razen tega je v 
postopku sprejem dogovora o 
trajnih stabilnih virih financira- 
nja blagovnih rezerv, kar bi 
prav tako moralo prispevati k 
povečani proizvodnji, odkupu 
in boljši preskrbi na domačem 
trgu. 
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VSEBINA: 

- Ugotovitve in stališča o samoupravnem razvoju krajevnih skupnosti 1 
- Priporočila in sklepi Skupščine SR Slovenije ob obravnavi aktualnih vprašanj urejanja delovnega 
- Sklepi in usmeritve Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga zakona o družbenem sistemu 
informiranja 
- Sklep Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije 
ob obravnavi predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o združenem 
prvobranilcu samoupravljanja 
- Sklepi Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije 
ob obravnavi predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem 
pravobranilstvu 
- Sklep Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za 
izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o 
urejanju pokopališč 

• 
IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 6 
- Mnenje odbora za agrarno politiko Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije k poročilu o 
uresničevanju programa jesenske setve v letu 1982 in program spomladanske setve v letu 1983 
- Poročilo o uresničevanju programa jesenske setve v letu 1982 in program spomladanske setve v letu 
1983 

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE - 20. aprila 1983 
PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE -16. marca 1983 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 
ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 16. 3.1983 
- Tudi lastni prispevek organizacij 
- Uresničevanje gospodarske stabilnosti le s porabo, določeno z letošnjo resolucijo 
- Poenotenje sistema računalniške obdelave podatkov v občini 
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ZBOR OBČIN - 16. 3.1983 
- Poenotenje sistema računalniške obdelave podatkov v občini 
- Pravica do zdravstvenega varstva že ustrezno urejena 
- Kalkulativni prihodki 

POBUDE DELEGATOM 15 

IZ SKUPŠČINE SFRJ: 17 

^Sv«;tek razprave v Socialistični zvezi o uresničevanju stabilizacijske politike na začetku leta 
NOVI PREDPISI ^ 
- Osnutek reslucije o temeljih skupne politike zdravstvenega varstva prebivalstva- Ab 1 /4 
- Osnutek zakona o merskih enotah in merilih AS 175 . 
- Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prevozu nevarnih snovi - AS 173 

-^ročflo^ u^rep^i, dejavnostih in rezultatih uresničevanja programa dolgoročnih ukrepov za 
racionalizacijo, nadomestitev in varčevanje z energijo 
- Informacija o problemih in uresničevanju poiitike proizvodnje in odkupa kmetijskih pridelkov 

t 

Izdajata Skupiti na SR Slovenija In Skupščina SFRJ • Uredniški odbor glasila Skupščin« SR Slovenije: Silva Jereb (predeednlca), ll|« Bregar, Marico Herman, Oo)mir 
Komar, Marjan Kotar, Janez Kučan, Janez Lukač, Dušan Merhar, Gregor Moder, VIII Pšenlčny, Boia Smagur, Vid Stemplhar, Andrlja Vtahovlč, Janez Zaje In Marjan Gogala 
- O-Jgovornl urednik: Marjan Oogala - Naelov uredništva: Skupščina 8R Slovenije, Ljubl|ana, Sublčeva 4, telefon (061) 217-123 • Uredniški odbor glasila Skupščine SFRJ: 
Ranico DJulcič (predsednik), dr. Trajče Qru)oekl, Mlllbcr Jovanovlč, Mllenko LoJIč, Janez Lukač, Zija Novobrdallja, Huso Radončlč, Janko Sago, Iren« Uszodl, Bori« 
Stefanovskl, Al«k«nd«r VuJIn, Zoran Mlškovlč In Teodor Ollč - Glavni In odgovorni urednik: Teodor CKIt - Naslov uredništva: Skupščin« SFRJ. Beograd, Trg Marku I 
Engelsa 13, telefon (011) 334-149 • TUikčGP Delo Cena posameznega Izvoda 5 oziroma 10 dinarjev - Latn« naročnin« 120 dinarjev -Zlro račun: Skupščina SR Slovenl|e, 
Ljubljana, S0100-845-50204 - Naročnin«*« zadava: telefon (061) 21M14 __ 
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