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SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
6. marec 1985 

Seje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbeno- 
političnega zbora Skupščine SR Slovenije so sklicane za 
sredo, 6. marca 1985. 

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

- poročilo o pripravah na uvajanje novih vzgojnoizobra- 
ževalnih programov v visokem šolstvu; 

- predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o 
samoprispevku, z osnutkom zakona; 

- predlog za izdajo zakona o nepravdnem postopku; 
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolni- 

tvah zakona o sodiščih združenega dela, z osnutkom za- 
kona; 

- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolni- 
tvah zakona o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopol- 
njevanju strokovne izobrazbe delavcev v državni upravi in 
pravosodju, z osnutkom zakona; 

- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o vojaških invalidih; 

- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o civilnih invalidih vojne; 

- osnutek samoupravnega sporazuma o sodelovanju in 
izvajanju skupnih nalog pri načrtovanju, vzpostavljanju in 
delovanju informacijskih sistemov za podporo odločanja v 
SR Sloveniji; 

- predlog za izdajo zakona o temeljih sistema družbe- 
nega planiranja in o družbenem planu Jugoslavije, z 
osnutkom zakona. 

Zbor združenega dela in Zbor občin bosta obravna- 
vala: 

- poročilo o urejanju strokovnega naslova za diplo- 
mante medicinskih fakultet; 

- predlog zakona o družbeni kontroli cen; 
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolni- 

tvah zakona o davku na promet nepremičnin, z osnutkom 
zakona; 

- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o davkih občanov; 

- predlog zakona o spremembah zakona o uvedbi in 
stopnjah republiških davkov in taks; 

- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o sanitarni inšpekciji; 

- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolni- 
tvah zakona o skladih skupnih rezerv, z osnutkom zakona; 

- predlog odloka o programu statističnih raziskovanj 
Socialistične republike Slovenije v letu 1985; 

- predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Zveznim 
izvršnim svetom Skupščine SFRJ in vlado Zveze sovjetskih 
socialističnih republik o odobritvi kredita za delno financi- 
ranje graditve druge faze metalurškega kombinata Sme- 
derevovSFRJ; 

predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o spremem- 
bah in dopolnitvah sporazuma med vlado Socialistične 
federativne republike Jugoslavije in vlado Zveze sovjetskih 
socialističnih republik o gospodarskem in tehničnem 
sodelovanju pri graditvi in rekonstrukciji industrijskih in 
drugih objektov v SFRJ. 

Zbor združenega dela bo obravnaval tudi: 
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolni- 

tvah zakona o varstvu pri delu; 
- predlog zakona o spremembi zakona o Narodni banki 

Slovenije; 
- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 

o Jugoslovanski banki za mednarodno ekonomsko sode- 
lovanje in o skupnih finančnih organizacijah; 

- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah carin- 
skega zakona. 

Zbor občin bo obravnaval še: 
- poročilo o medsebojnem sodelovanju sosednih občin 

SR Slovenije in SR Hrvatske. 

Vsi trije zbori imajo na dnevnem redu sej tudi: 
- volitve in imenovanja 
- pobude, predloge in vprašanja delegatov oz. družbe- 

nopolitičnih organizacij. 
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PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
30. januarja 1985 

Delegati Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbe- 
nopolitičnega zbora so na skupnem zasedanju poslušali: 

- uvodno besedo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
k analizi republiških predpisov z vidika možnosti poenostavi- 
tve strokovnih in administrativnih opravil, ki jo je podal dr. 
Lojze Ude, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega 
komiteja za zakonodajo; 

- uvodno besedo k predlogu programa dela Zbora zdru- 
ženega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Sku- 
pščine SR Slovenije za leto 1985, ki jo je podal Jože Šušmelj, 
podpredsednik Skupščine SR Slovenije. 

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

- ugotovitve, stališča in sklepe ob obravnavi analize repu- 
bliških predpisov z vidika možnosti poenostavitve strokovnih 
in administrativnih opravil; 

- poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru 
republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije o poteku sej 
Zbora republik in pokrajin, ki so bile v decembru 1984; 

- predlog programa dela zbora za leto 1985. 

Zbor združenega dela in Zbor občin sta sprejela: 
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o stanovanjskem gospodarstvu; 
Družbenopolitični zbor je ob obravnavi predloga za izdajo 

tega zakona sprejel stališča. 
- predlog zakona o spremembah zakona o posebnem 

republiškem davku od prometa proizvodov in od plačil za 
storitve ter o načinu, po katerem občani in zasebne pravne 
osebe obračunavajo in plačujejo davek od prometa proiz- 
vodov in storitev; 

- predlog zakona o plačevanju doplačilne poštne znamke 
»VIII. svetovno prvenstvo v smučarskih poletih, Planica 
1985«; 

- predlog za izdajo zakona o družbeni kontroli cen z 
osnutkom zakona; 

- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o upravnih taksah z osnutkom zakona; 

- predlog za izdajo zakona o zdravstvenem varstvu živali; 
- sklep ob obravnavi osnutka zakona o zagotovitvi sred- 

stev za dodatno vlogo SFR Jugoslavije v Afriški sklad za 
razvoj ob četrtem splošnem dopolnjevanju njegovih sred- 
stev; 

- predlog odloka o sprejemu predloga dogovora o enotni 
emisiji upravnih in sodnih kolkov; 

- predlog odloka o sprejemu predloga dogovora o spre- 
membi in dopolnitvi dogovora o oblikovanju sredstev soli- 
darnosti narodov in narodnosti Jugoslavije ter republik in 
avtonomnih pokrajin za odpravljanje posledic elementarnih 
nesreč; 

- sklep o soglasju Skupščine SR Slovenije h kandidaturi 
mesta Novi Sad za organizacijo XXIX. šahovske olimpiade 
leta 1990 v Novem Sadu; 

- predlog odloka o soglasju k spremembi imena viso- 
košolske temeljne organizacije Elektrotehnika v visokošol- 
sko temeljno organizacijo Elektrotehnika, računalništvo in 
informatika Tehniške fakultete v Mariboru; 

- predlog odloka o soglasju k statutom visokošolskih 
organizacij združenega dela. 

Zbor združenega dela je sprejel tudi: 
- predlog zakona o prispevku za pospeševanje konverti- 

bilnega deviznega priliva v letu 1985, ki ga plačujejo zave- 
zanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma. 

Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični 
zbor so sprejeli tudi predlog odloka o izvolitvi članov Sveta 
republike. Za člane Sveta republike so bili izvoljeni: 

Franci Čop, Gregor Klančnik, Albin Kovač, Danijel Lepin, 
Danilo Petrinja, Andrej Verbič, Pavle Zibelnik in Albin Vi- 
potnik. 

Družbenopolitični zbor je sprejel še: 
- predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi člana Komisije 

Skupščine SR Slovenije za spremljanje izvajanja zakona o 
združenem delu; dolžnosti člana je bila razrešena Marija 
Pukl, za člana komisije pa izvoljena Tilka Blaha. 

NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI 

Zbor združenega dela 
Jože Okršlar, Jožica Ciglar, Franc Kuzma, Marijana 

Kopecky, Žarko Okorn, Ivan Kastrevc, Emest Noč, Danilo 
Bašin, Ferdo Papič, Alojz Klemenčič, Martin Hudales, Anton 
Kokalj, Jože Skornšek, Boško Vugrinec, Stanko Ornik, Lado 
Ličen, Mihael Marolt, Tone Poljšak, Marko Valentinčič, 
Branko Vaupotič, Mato Minoci, Henrik Bratkovič, Štefan Sla- 
viček, Stane Divjak, dr. Dušan Pirih, Božo Krumpak, Leo 
Frelih, Jože Bešvir, Bela Banfi, Franjo Lesjak, Jože Kunič. 

Zbor občin 
Cvetko Doplihar, Majda Cvetanovski, Igor Kostjukovskij, 

Vera Mužič, Anka Tominšek, Danica Klemene, Alojz Horvat, 
Vinko Golmajer, Ivan Justinek, Marjan Pire, Marija Mauko, 
Jelka Žekar, Alojz Horvat, Danica Klemene, Tomaž Vuga, Ivo 
Miklavčič, Alojz Petek, Bogdan Meglič, Tatjana Pinoza, Franc 
Kerč, Rihard Kozjak, Viktor Pantar, Janez Dragoš, Peter Hed- 
žet, Branko Pintar, Milan Kneževič, Franc Kodrič, Ada 
Gorjup. 

Družbenopolitični zbor: 
Valerija Škerbec, Vinko Hafner, Ciril Zlobec, Francka 

Herga, Viljem Pahor, Štefan Korošec, SHva Jereb, Jože 
Kavčič, Marija Zupančič-Vičar, Marija Pukl, Željko Cigler, dr. 
Lojze Ude, Marjan Kotar, Jože Šušmelj, Lado Kocijan, Marija 
Aljančič. 

Pisne razprave so oddali: 
- delegati iz skupin delegatov za Zbor združenega dela s 

posameznih področij dejavnosti in okolišev: Maribor-Ro- 
tovž, Lendava, Ljubljana-Moste-Polje, Litija, Ljubljana-Šiška, 
Ravne na Koroškem, Radovljica, Ilirska Bistrica, Slovenj Gra- 
dec, Jesenice, Slovenska Bistrica, Maribor-Tezno, Laško, 
Vrhnika, Logatec, Krško, Velenje; 

- delegati iz skupin delegatov za Zbor občin iz skupščin 
občin: Ljubljana-Moste-Polje, Velenje, Litija, Lendava, 
obalna skupnost Koper, Ljubljana-Vič-Rudnik, mesto Ljub- 
ljana, Trbovlje, Radovljica, Ljubljana-Bežigrad, Vrhnika, Rad- 
lje ob Dravi, Laško, Logatec, Grosuplje, Tržič, Maribor-Tabor, 
Postojna, Šmarje pri Jelšah; 

- VTOZD za veterinarstvo Biotehnične fakultete v Ljub- 
ljani. " 

VIŠJA CENA POROČEVALCA 
Predsedstvo Skupščine SR Slovenije je na svoji seji 

januarja letos sprejelo sklep, da se letna naročnina 
Poročevalca poveča na 700 dinarjev, cena za posamezni 
izvod pa bo 25 dinarjev. 

To je po nekaj letih prvo povišanje naročnine in cene 
Poročevalca, saj skušamo tako tudi v uredništvu prispevati 
delež k vsako leto višjim stroškom. Tudi ta cena je precej 
pod ekonomsko. Temeljne delegacije organizacij in skup- 
nosti pa bodo še naprej prejemale po en izvod brezplačno. 
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IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

UGOTOVITVE, STALIŠČA IN SKLEPI 
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi analize republiških predpisov z vidika mož- 
nosti poenostavitve strokovnih in administrativnih opravil 

Skupščina Socialistične republike 
Slovenije je na sejah Zbora Združene- 
ga dela, Zbora občin in Družbenopoliti- 
čnega zbor dne 30. januarja 1985 
obravnavala analizo republiških predpi- 
sov z vidika možnosti poenostavitve 
strokovnih in administrativnih opravil 
ter v skladu z 255. členom in 256. čle- 
nom poslovnika Skupščine SR Sloveni- 
je sprejela 

ugotovitve, stališča in sklepe 

1. Skupščina SR Slovenije ugotavlja, 
da analiza republiških predpisov z vidika 
možnosti poenostavitve strokovnih in ad- 
ministrativnih opravil predstavlja sestav- 
ni del družbenih prizadevanj za večjo 
učinkovitost, političnega sistema sociali- 
stičnega samoupravljanja. Analizira ene- 
ga od vidikov kompleksne problematike 
preobsežne družbene režije, ki se kaže 
tudi v povečevanju strokovnih, admini- 
strativnih in drugih pomožnih opravil ter 
v preobsežnem normiranju družbenih 
odnosov na mnogih področjih družbene- 
ga življenja. Zato se analiza po svoji vse- 
bini uvršča tudi v okvir razprav o stanju, 
temeljnih problemih in smereh nadaljnje- 
ga razvoja pravnega sistema SFRJ in 
obenem s tem v priprave za sprejem 
zvezne resolucije o pravnem sistemu 
SFRJ. 

2. Skupščina SR Slovenije pa tudi ugo- 
tavlja, da so v analizi problemi in možne 
poenostavitve preobsežnega normiranja 
in administriranja prikazane predvsem z 
vidika dela upravnih organov, premalo 
pa z vidika organizacij združenega dela 
in drugih samoupravnih organizacij in 
skupnosti, pa tudi občanov. Prav tako so 
možnosti poenostavitve preobsežnega 
administriranja v premajhni meri prikaza- 
ne z vidika prizadevanj za boljšo organi- 
ziranost dela, modernizacijo poslovanja 
in prizadevanj za zmanjševanje admini- 
strativnega aparata. 

3. Skupščina SR Slovenije ugotavlja, 
da gradivo, ki ga je pripravila Sekcija za 
razbremenjevanje občinskih skupščin pri 
Skupnosti slovenskih občin o učinkovito- 
sti dela občinskih skupščin sodi v priza- 
devanja za razbremenjevanje skupščin 
družbenopolitičnih skupnosti z name- 
nom krepitve njihove ustavne vloge. 

II. 
1. Na podlagi navedenih ugotovitev 

Skupščina SR Slovenije podpira analizo 
in njen konkreten pristop k proučevanju 
možnosti poenostavitve strokovnih in ad- 
ministrativnih opravil. Prizadevanja za 
ustrezen in družbeno potreben ter ute- 
meljen obseg strokovnih in administra- 
tivnih opravil pa morajo postati stalna 
spremljajoča naloga celotne normativne 
dejavnosti in se odraziti v nadaljnji zako- 

nodajni aktivnosti. Pri tem je treba upoš- 
tevati tudi usmeritve resolucije o zakono- 
dajni politiki republike, ki jo je Skupščina 
SR Slovenije sprejela leta 1977, nadalje 
stališča in sklepe o uresničevanju te re- 
solucije, ki so bili sprejeti leta 1980, sta- 
lišča in priporočila Skupščine SR Slove- 
nije o nekaterih vprašanjih nadaljnjega 
uveljavljanja delegatskega sistema in de- 
legatskih odnosov iz leta 1983 ter ugoto- 
vitve in stališča Skupščine SR Slovenije, 
ki jih je sprejela ob obravnavi poročila 
njenega izvršnega sveta o uresničevanju 
družbene preobrazbe državne uprave v 
letu 1984. 

Ob tem Skupščina SR Slovenije pose- 
bej poudarja, da prizadevanja za poeno- 
stavitev strokovnih in adminstrativnih 
opravil ne smejo imeti za posledico 
zmanjšanja obstoječih pravic delovnih 
ljudi in občanov, niti ne poslabšanja 
možnosti za njihovo pravno varstvo. 

2. Glede na to, da analiza ugotavlja, da 
največ strokovnih in administrativnih 
opravil nalagajo zvezni predpisi, pred- 
vsem predpisi, ki urejajo finančno poslo- 
vanje, devizni predpisi, carinski predpisi, 
itd., Skupščina SR Slovenije meni, da je 
potrebno nujno opraviti tudi analizo 
zveznih predpisov z vidika možnosti poe- 
nostavitve strokovnih in administrativnih 
opravil. 

3. Skupščina SR Slovenije poudarja, 
da je treba v zvezi s problematiko poeno- 
stavitve strokovnih in administrativnih 
opravil predloženo analizo v nadaljnjih 
aktivnostih čimbolj objektivizirati ter pri- 
tegniti k delu tudi raziskovalne in stro- 
kovne institucije. 

Skupščina SR Slovenije vidi možnost 
za racionalizacijo in zmanjšanje družbe- 
ne režije predvsem na področjih: 

- sistema družbenega planiranja; 
- družbenega sistema informiranja; 
- samoupravnega prava, kjer bi bilo 

treba vzpodbuditi samoupravne subjek- 
te, da bi iz vidika možnosti poenostavitve 
strokovnih in administrativnih opravil 
proučili svoje samoupravne splošne akte 
ter jih ustrezno spremenili. 

4. V zvezi s problemi, do katerih prihaja 
v praksi pri dajanju soglasij skupščin 
družbenopolitičnih skupnosti k samo- 
upravnim splošnim aktom samoupravnih 
organizacij in skupnosti, ki opravljajo de- 
javnosti posebnega družbenega pomena 
(npr. dajanje soglasij k statutom izobra- 
ževalnih organizacij), ki je v praksi v glav- 
nem povsem formalno, Skupščina SR 
Slovenije meni, da je treba izhajati tudi iz 
usmeritev, predlogov in stališč, ki jih je 
sprejela Komisija za proučevanje in razvi- 
janje metod in načinov ter pogojev dele- 
gatskega odločanja v Skupščini SR Slo- 
venije ob obravnavi nekaterih vprašanj 
pri uresničevanju zakonodajne politike 
republike. Po teh usmeritvah naj bi se 
skupščine družbenopolitičnih skupnosti 

opredeljevale le do ključnih vsebinskih 
vprašanj v okviru zadev posebnega druž- 
benega pomena. 

5. Skupščina SR Slovenije meni, da ni 
nobene potrebe, da bi se postopki, ki jih 
je treba v skladu s sistemom oblikovati v 
vseh samoupravnih organizacijah in 
skupnostih, v katerih samoupravni orga- 
ni odločajo o pravicah delavcev, delovnih 
ljudi in občanov, med seboj razlikovali. 
Različnost teh postopkov ne kaže 
specifičnosti družbenoekonomskih 
odnosov v posameznih samoupravnih 
okoljih, povzroči pa lahko tudi neenako- 
pravno obravnavanje delavcev, delovnih 
ljudi in občanov. Zato Skupščina SR Slo- 
venije podpira pobudo, da je treba oceni- 
ti, ali ne bi kazalo z zakonom urediti 
enotnih osnov teh postopkov. 

6. Glede konkretnih predlogov, ki jih 
vsebuje gradivo, ki ga je pripravila Sekci- 
ja za razbremenjevanje občinskih skup- 
ščin pri Skupnosti slovenskih občin o 
učinkovitosti dela občinskih skupščin, je 
pri nadaljnjih razpravah potrebno upoš- 
tevati stališča Zakonodajno-pravne komi- 
sije Skupščine SR Slovenije in stališča 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
glede ustavne in sistemske podlage teh 
predlogov. Obenem pa je potrebno na- 
daljevati s prizadevanji za proučevanje 
teh vprašanj. 

III. 
Na podlagi navedenih stališč Skupšči- 

na SR Slovenije sprejema naslednje 
sklepe: 

1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj na podlagi analize, delegatskih raz- 
prav v zborih skupščine, na delovnih tele- 
sih zborov in skupščine ter drugih raz- 
prav pripravi program aktivnosti, v kate- 
rem naj opredeli: 

- predloge, področja in odprta vpraša- 
nja, ki jih je treba še dodatno proučiti; 

- predloge sprememb in dopolnitev, ki 
jih je možno upoštevati pri obravnavi 
sprememb in dopolnitev na tistih zako- 
nodajnih področjih, ki so v programu de- 
la Skupščine SR Slovenije in bodo pred- 
met skupščinskega odločanja;. 

- izvršilne predpise, ki bi jih bilo treba 
ustrezno spremeniti; 

- konkretne pobude za spremembe in 
dopolnitve posameznih zveznih pred- 
pisov. 

2. Daje pobudo Skupščini SFRJ, da v 
okviru analize stanja, temeljnih proble- 
mov in smeri nadaljnjega razvoja pravne- 
ga sistema SFRJ pripravi analizo zveznih 
predpisov z vidika možnosti poenostavi- 
tve in omejevanja strokovnih in admini- 
strativnih opravil s konretnimi predlogi 
za racionalizacijo strokovnih in admini- 
strativnih opravil na posameznih področ- 
jih. To analizo naj obravnava še v letu 
1985 ter sprejme ustrezne usmeritve in 
sklepe. Takšna obveznost izhaja med 
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drugim tudi iz separata o razvoju pravne- 
ga sistema z vidika ekonomske stabiliza- 
cije in iz obravnave temeljnih problemov 
in smeri nadaljnjega razvoja pravnega si- 
stema SFRJ. 

3. Skupščina SR Slovenije zavezuje 
svojo delegacijo v Zboru republik in po- 

krajin Skupščine SFRJ in daje pobudo 
delegatom iz SR Slovenije v Zveznem 
zboru Skupščine SFRJ, da uveljavljajo 
pobude za spremembe in dopolnitve 
zveznih predpisov z vidika možnosti poe- 
nostavitve posameznih strokovnih in ad- 
ministrativnih opravil v posameznih za- 
konodajnih postopkih in da poleg tega 

uveljavljajo navedena stališča tudi v okvi- 
ru razprav o temeljnih problemih in sme- 
reh nadaljnjega razvoja pravnega siste- 

SFRJ. Skupščina SR Slovenije bo pri 
tem aktivno sodelovala tudi prek svojega 
izvršnega sveta in republiških upravnih 
organov. 

—  ,  —,-  —      
SKLEP 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
predloga za izdajo zakona o družbeni kontroli cen z osnutkom zakona 

Zbor združenega dela in Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije sta na svojih 
sejah dne 30. januarja 1985 obravnava- 
la predlog za izdajo zakona o družbeni 
kontroli cen z osnutkom zakona in na 
podlagi drugega odstavka 271. člena in 
drugega odstavka 277. člena poslovni- 
ka Skupščine SR Slovenije sprejela na- 
slednji 

sklep 
1. Zbora Skupščine SR Slovenije spre- 

jemata predlog za izdajo zakona o druž- 
beni kontroli cen z osnutkom zakona. 

2. Zbora ugotavljata, da se s tem zako- 
nom, v skladu z zveznim zakonom, daje 
podlaga za celovito ureditev sistema 
družbene kontrole cen in da je dosledno 
izvajanje obeh zakonov pomembno za 
čimhitrejšo uveljavitev tržnih zakonitosti 
in na njihovi podlagi samostojnega obli- 
kovanja cen proizvodov in storitev ogani- 
zacij združenega dela na enotnem jugo- 
slovanskem trgu. 

Za spremljanje gibanja cen na enot- 

nem jugoslovanskem tržišču je potrebno 
pripraviti enoten in racionalen informa- 
cijski sistem, ki bo zagotavljal informacij- 
sko osnovo za delo organom za cene. 

3. Izhajajoč iz navedenih ugotovitev in 
načelne podpore izhodiščem za predlo- 
žene rešitve, Skupščina SR Slovenije po- 
udarja, da je treba pri pripravi predloga 
zakona upoštevati naslednje usmeritve: 

- v okviru organiziranosti organov za 
cene na ravni republike fe treba določiti 
takšno organizacijo, ki bo izhajala iz vse- 
bine dela in potreb organa za cene in ne 
bo zahtevala povečanih upravnih opravil, 
in s tem novega zaposlovanja delavcev. 
Nova organiziranost mora zagotavljati 
največjo možno racionalnost za opravlja- 
nje strokovno-analitičnih, operativnih, 
usmerjevalnih in posvetovalnih nalog no- 
silcev družbene kontrole cen. Vsebinsko 
drugače opredeljene naloge novega or- 
gana za cene zahtevajo tudi drugačen 
sestav sveta in drugačen način uresniče- 
vanja družbene kontrole cen, zato ne bi 
bila primerna dvojnost organiziranja, kot 

jo predvideva 10. člen osnutka zakona. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj 
do predloga zakona ponovno presodi 
ustreznost rešitve v osnutku zakona; 
- vprašanje sprejemanja ukrepov ne- 

posredne kontrole cen na področju svo- 
bodne menjave dela naj se v zakonu 
opredeli tako, da bo iz njega vidno, da se 
morebitni ukrepi neposredne kontrole 
cen nanašajo samo na tisti del storitev, ki 
jih neposredno plačujejo občani, kot so 
storitve v socialnih domovih, vzgojnovar- 
stvenih zavodih in študentskih domovih. 

4. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj pri pripravi predloga zakona o druž- 
beni kontroli cen izhaja iz tega sklepa, 
pripomb, mnenj in predlogov delovnih 
teles zborov ter razprave na sejah 
zborov. 

5. Zbora soglašata, da se predlog zako- 
na predloži Skupščini SR Slovenije v 
skrajšanem roku in pri tem nalagata 
Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, 
da predlog zakona predloži skupščini 
najkasneje do 11. februarja 1985. 

STALIŠČE 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za 
izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskem 
gospodarstvu 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na seji dne 30. januarja 
1985 ob obravnavi predloga za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o stanovanjskem gospodarstvu 
na podlagi 72. člena poslovnika Sku- 
pščine SR Slovenije sprejel naslednja 

STALIŠČA 
1. Družbenopolitični zbor podpira pri- 

zadevanja, da se na področju stanovanj- 
skega gospodarstva dogradijo tista vpra- 
šanja, ki zavirajo razvoj družbenoeko- 
nomskih odnosov in hitrejše reševanje za 
delovnega človeka in še posebno za mla- 
do družino tako pomembnega vprašanja. 
Spremembe in dopolnitve zakona morajo 
izhajati iz že sprejetih temeljnih izhodišč 
ureditve stanovanjskega gospodarstva. V 
primerih, ko bi posamezna rešitev bistve- 
ne odstopala od teh izhodišč, pa je po- 
trebno še pred predložitvijo osnutka za- 
kona take rešitve ob ustreznih argumen- 
tih verificirati v družbenopolitičnih orga- 
nizacijah. Spremembe zakona tudi ne 

smejo povzročiti povečanja strokovnih in 
administrativnih opravil. 

2. Osnovni cilj družbenega usmerjanja 
stanovanjske gradnje je čimboljša izko- 
riščenost razpoložljivih sredstev z name- 
nom racionalnega pokrivanja potreb po 
stanovanjskem prostoru in v tem okviru 
je treba domisliti vse možne racionalne 
oblike družbeno usmerjene stanovanjske 
gradnje. Zato morajo v oblikovanju sta- 
novanjske politike in pri gradnji stano- 
vanj sodelovati vsi zainteresirani dejavni- 
ki, pri čemer pa morajo biti njihove vloge 
in medsebojni odnosi točno določeni. 

Pomembnejšo vlogo v usmerjeni sta- 
novanjski gradnji morajo dobiti pričako- 
valci Stanovanj, stanovalci v obstoječih 
stanovanjskih hišah v družbeni lasti in 
člani stanovanjskih zadrug. Zaradi zago- 
tavljanja racionalnejše gradnje morajo 
biti izvajalci v stanovanjski gradnji prisot- 
ni s svojimi ponudbami, predlogi in mož- 
nostmi za prevzem del že v fazi priprave 
planskih aktov, ki se nanašajo na stano- 
vanjsko gradnjo. 

Ker so ocene o tem, ali je predlog, da 

sta investitor in izvajalec družbeno 
usmerjene stanovanjske gradnje lahko 
združena v eni osebi, različne glede nje- 
govega odstopanja od temeljnih izho- 
dišč, naj predlagatelj ta predlog podrob- 
no obrazloži ob preedložitvi osnutka za- 
kona. 

3. Družbenopolitični zbor meni, da je 
potrebno še naprej vztrajati na načelu, da 
mora vsakdo, ki rešuje svoje stanovanj- 
sko vprašanje ali izboljšuje stanovanjske 
razmere, prispevati lastna sredstva v 
skladu s svojimi možnostmi. Pri tem so 
možne te izjeme, ki naj bodo v zakonu 
točno navedene. 

Predlagatelj naj ob predložitvi osnutka 
zakona argumentirano obrazloži vse 
možne vidike racionalnejše uporabe sta- 
novanj in v tej zvezi tudi lastno udeležbo. 

V dogovoru naj se prouči in spremeni 
tudi ustreznost veljavne lestvice za plači- 
lo lastne udeležbe, ker zaradi spremem- 
be socialno-ekonomskega položaja de- 
lavcev, delovnih ljudi in občanov ni več 
primerna. 
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Za zagotovitev racionalnejše izkorišče- 
nosti stanovanjskega prostora naj se 
prouči tudi možnosti progresivnega za- 
računavanja stanarin za stanovanjske 
prosotre nad potrebno površino. 

Zbor ugotavlja, da se možnosti mladih 
za pridobivanje stanovanj vedno bolj 
zmanjšujejo, vendar meni, da je potrebno 
to vprašanje reševati v okviru opredelje- 
nih načel. Prelagatelj naj problematiko 
zagotavljanja stanovanj mladim druži- 
nam analizira do predložitve osnutka za- 

kona in na osnovi ugotovitev naj z va- 
riantnimi predlogi za spremembo zako- 
na, družbenega dogovora ali na druge 
načine zagotovi enakopraven položaj 
mladih pri reševanju stanovanjskih vpra- 
šanj. V samoupravnih aktih organizacij 
združenega dela in samoupravnih skup- 
nosti pa naj se opredelijo kriteriji za lažje 
reševanje teh problemov. V teh aktih naj 
se med drugim opredeli tudi možnosti, 
da se predvideva odložitev plačila lastne 
udeležbe na čas po vselitvi, uporablja pa 
prvenstveno pri reševanju stanovanjskih 

problemov mladih družin. 
4. Družbenopolitični zbor podpira 

usmeritev, da se uredi vprašanja, poveza- 
na s prispevki etažnih lastnikov stano- 
vanj, zlasti poenostavitve vseh postop- 
kov. Pri tem zbor opozarja, da je potreb- 
no vse odnose med skupnostmi stanoval- 
cev in etažnimi lastniki reševati v okviru 
posameznih stanovanjskih hiš, ne pa 
izven njih. Etažni lastniki stanovanj mo- 
rajo v vseh pravicah in dolžnostih biti 
načeloma v enakem položaju kot stano- 
valci v družbenih stanovanjih. 

SKLEP 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskem 
gospodarstvu  ____  

Zbor združenega dela in Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije sta na svojih 
sejah dne 30. januarja 1985 obravnava- 
la predlog za izdajo zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o stanovanj- 
skem gospodarstvu in na podlagi dru- 
gega odstavka 271. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije sprejela na- 
slednji 

sklep 
1. Predlog za izdajo zakona o spre- 

membah in dopolnitvah zakona o stano- 
vanjskem gospodarstvu se sprejme. 

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

3. Pri pripravi osnutka zakona naj pred- 
lagatelj upošteva predloge, mnenja in 
stališča delovnih teles zbora in skupšči- 
ne, skupin delegatov, občinskih skupščin 
in iz razprav delegatov na sejah zborov. 

4. Pri pripravi osnutka zakona naj pred- 
lagatelj upošteva zlasti naslednje usme- 
ritve: 

a) S spremembanm in dopolnitvami za- 
kona naj se omogoča zlasti: hitrejše uve- 
ljavljanje družbenoekonomskih odnosov 
v stanovanjskem gospodarstvu, uveljavi- 
tev vseh možnih oblik usmerjene stano- 
vanjske graditve, smotrnejšo uporabo 
stanovanjskega prostora, učinkovitejšo 
izterjavo obveznosti etažnih lastnikov in 
imetnikov stanovanjske pravice, zmanj- 
ševanje strokovno-administrativnih opra- 
vil in zagotovi potrebno uskladitev z no- 
vim zveznim zakonom o amortizaciji 
družbenih sredstev ter z drugimi pred- 
pisi. 

b) Opredeliti je potrebno vse oblike 
gradnje stanovanj v okviru usmerjene 
stanovanjske graditve v skladu s temelj- 

nimi načeli, kot so opredeljena v sku- 
pščinskih sklepih in priporočilih za na- 
daljnji razvoj samoupravnih družbenoe- 
konomskih odnosov v stanovanjskem 
gospodarstvu v SR Sloveniji iz leta 1979. 

c) Potrebno je vztrajati na načelu, da 
mora vsakdo, ki rešuje svoje stanovanj- 
sko vprašanje ali izboljšuje stanovanjske 
razmere, prispevati lastna sredstva v 
skladu s svojimi možnostmi. 

Zbora podpirata predlagano oprostitev 
lastne udeležbe za pridobitev stanovanj- 
ske pravice na družbenem stanovanju. V 
družbenem dogovoru o skupnih osnovah 
za zagotavljanje in usklajevanje samo- 
upravnih družbenoekonomskih odnosov 
na področju stanovanjskega gospodar- 
stva je potrebno prilagoditi lestvico last- 
ne udeležbe sedanjemu družbenoeko- 
nomskemu položaju delovnih ljudi in 
občanov in v tem okviru, glede na social- 
no in zdravstveno stanje ter ekonomske 
možnosti, uvrstiti tudi olajšave pri plačilu 
lastne udeležbe za mlade družine in inva- 
lide. 

Zaradi zagotavljanja bolj racionalne 
izrabe razpoložljivega stanovanjskega 
prostora je potrebno z zakonskimi dolo- 
čbami stimulirati zamenjave stanovanj in 
preselitve. Predlagatelj naj ob predložitvi 
osnutka zakona argumentirano obrazloži 
vse možne vidike racionalnejše uporabe 
stanovanj in v tej zvezi tudi lastno ue- 
ležbo. 

č) V zakonu je potrebno posebej opre- 
deliti kriterije za določanje stroškov 
upravljanja s stanovanjsko hišo, tako, da 
se bo na njihovi podlagi lahko neposre- 
dno ugotovila višina obveznosti, ki so jo 
dolžni plačati etažni lastniki oziroma 
imetniki stanovanjske pravice. 

Ker se v praksi ugotavlja, da sedanja 
ureditev izterjave, tako prispevka etažne- 

ga lastnika kot stanarine, ni učinkovita, je 
potrebno v zakon vgraditi tak način izter- 
jave, ki bo učinkovit in racionalen in ki bo 
hkrati zagotavljal pravno varstvo etažnim 
lastnikom in imetnikom stanovanjske 
pravice. 

d) Glede dodatnih predlogov za spre- 
membo in dopolnitev zakona o stano- 
vanjskem gospodarstvu zbor podpira po- 
budo, da se do konca leta 1990 podaljša 
možnost reševanja stanovanjskih vpra- 
šanj upokojencev in invalidov ter gradnjo 
domov za upokojence. Prav tako zbor 
podpira pobudo za spremembo določil 
zakona, da se lahko sredstva solidarnosti 
na podlagi samoupravnega sporazuma o 
temeljih plana stanovanjskih skupnosti 
uporabljajo do konca leta 1990 za reševa- 
nje stanovanjskih vprašanj gojencev or- 
ganizacij za izobraževanje in usposablja- 
nje' otrok in mladostnikov z motnjami v 
duševnem in telesnem razvoju. V obeh 
primerih je potrebno izdelati ustrezen 
program. 

5. V zvezi z različnimi pogledi na pro- 
blematiko ustanavljanja posebnih sodišč 
združenega dela za področje stanovanj- 
skega gospodarstva zbor ugotavlja, da 
nima celovite informacije o tem, kako so 
Zveza stanovanjskih skupnosti, Repu- 
bliški sekretariat za pravosodje in upravo 
ter Republiški komite za varstvo okolja in 
urejanje prostora realizirali sklep zborov 
Skupščine SR Slovenije iz leta 1983, s 
katerim so bili zadolženi, da proučijo 
vprašanja, ki so se zastavila v pripravah 
za ustanovitev posebnih sodišč združe- 
nega dela - zlasti organizacijsko shemo 
in način financiranja - ter ukrepe, ki so 
jih sprejeli, da bi prišlo do ustanovitve 
tega sodišča v zakonsko določenem ro- 
ku. O tem naj predložijo ustrezno poroči- 
lo na naslednji seji zborov skupščine. 

SKLEP 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za 
izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskem 
gospodarstvu    

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je ob obravnavi predloga za 
izdajo zakona o spremembah in dopolni- 
tvah zakona o stanovanjskem gospodar- 

stvu na seji, dne 30. januarja 1985, na 
podlagi 272. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije sprejel naslednji 

SKLEP 
V zvezi z različnimi pogledi na proble- 

matiko ustanavljanja posebnih sodišč 
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združenega dela za področje stanovanj- 
skega gospodarstva zbor ugotavlja, da 
nima celovite informacije o tem, kako so 
Zveza stanovanjskih skupnosti, Repu- 
bliški sekretariat za pravosodje in upravo 
ter Republiški komite za varstvo okolja in 
urejanje prostora realizirali sklep zborov 

Skupščine SR Slovenije iz leta 1983, s 
katerim so bili zadolženi, da proučijo 
vprašanja, ki so se zastavila v pripravah 
za ustanovitev posebnih sodišč združe- 
nega dela - zlasti organizacijsko shemo 
in način financiranja - ter ukrepe, ki so 
jih sprejeli, da bi prišlo do ustanovitve 

tega sodišča v zakonsko določenem 
roku. 

O tem naj predložijo ustrezno poročilo 
na naslednji seji Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine SR Slovenije. 

SKLEP 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
predloga za izdajo zakona o zdravstvenem varstvu živali 

Zbor združenega dela in Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije sta na svojih 
sejah dne 30. januarja 1985 obravnava- 
la predlog za izdajo zakona o zdravstve- 
nem varstvu živali in na podlagi druge- 
ga odstavka 271. člena poslovnika Sku- 
pščine SR Slovenije sprejela naslednji 

sklep 
1. Zbor združenega dela in Zbor občin 

Skupščine SR Slovenije sprejemata 
predlog za izdajo zakona o zdravstvenem 
varstvu živali. 

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

3. Pri pripravi osnutka zakona naj pred- 
lagatelj preuči in ustrezno upošteva mne- 
nja, stališča in predloge delovnih teles 
zbora in skupščine, skupin delegatov, 
skupščin občin ter predloge iz razprave 
delegatov na seji zbora. Pri tem naj izhaja 

zlasti iz naslednjih usmeritev: 
- ker so osnove neposredne svobodne 

menjave dela načeloma opredeljene v za- 
konu o skupnih osnovah svobodne me- 
njave dela, ni potrebno, da se to vpraša- 
nje posebej ureja v tem zakonu; 

- sistem planiranja je treba preučiti in 
uskladiti z zakonom o sistemu družbene- 
ga planiranja in o družbenem planu SR 
Slovenije, zlasti pa tisti del, ki se nanaša 
na samoupravne sporazume o usklajeva- 
nju planov. Pri tem bi bilo treba upošte- 
vati tudi predvidene rešitve v novem za- 
konu o družbenem planiranju; 

- zakon naj določi le pogoje, pod kate- 
rimi se dejavnost zdravstvenega varstva 
živali, ki je posebnega družbenega po- 
mena, organizira, ne pa tudi način orga- 
niziranja te dejavnosti; 

- rešitve v zvezi z dežurstvom veteri- 
narskih delavcev je treba urediti podo- 

bno kot v zakonu o zdravstvenem var- 
stvu, pri čemer je treba proučiti rešitve, ki 
se nanašajo na poprečje dela preko pol- 
nega delovnega časa v enem letu, glede 
na ustavno določbo, da je delo preko 
polnega delovnega časa lahko le izjemno 
in začasno; 

- posebej naj se prouči možnost učin- 
kovitega zagotavljanja zdravstvenega 
varstva živali za naročeno organizirano 
tržno proizvodnjo in zagotavljanja 
ustreznih sredstev za to; 
- predlagatelj naj posebej preuči pri- 

pombe Zadružne zveze Slovenije in Viso- 
košolske temeljne organizacije združe- 
nega dela za veterinarstvo, ki se nanaša- 
jo na organizacije veterinarske obratne 
ambulante in na dejavnost Visokošolske 
temeljne organizacije združenega dela 
za veterinarstvo kot edine specialistične 
veterinarske organizacije v republiki. 

SKLEP 
Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR 
Slovenije ob obravnavi poročila delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru 
republik in pokrajin Skupščine SFRJ o poteku sej Zbora republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ, ki so bile v decembru 1984 

Zbor združenega dela, Zbor občin in 
Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije so na svojih sejah dne 30. 
januarja 1985 obravnavali poročilo dele- 
gacije Skupščine SR Slovenije v Zboru 
republik in pokrajin Skupščine SFR Ju- 
goslavije o poteku sej Zbora republik in 
pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije, ki 
so bile v decembru 1984 in na podlagi 
255. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije sprejeli naslednji 

sklep 
1. Zbori Skupščine SR Slovenije so se 

seznanili s poročilom delegacije Sku- 
pščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije o 
usklajevanju resolucije o družbenoeko- 
nomskem razvoju in ekonomski politiki 
SFR Jugoslavije v letu 1985 s spremlja- 
jočimi akti in drugih aktov, ki jih je Zbor 
republik in pokrajin Skupščine SFR Ju- 
goslavije sprejel 28. decembra 1984. 

2. Delegacija je v decembru 1984 sproti 
obveščala zbore o obravnavi izhodišč za 
pripravo resolucije in spremljajočih ak- 
tov ter o poteku njihovega usklajevanja, 
kot tudi o poteku usklajevanja drugih ak- 
tov. Zbore je podrobno obvestila, o kate- 
rih pomembnih vprašanjih je bilo dotlej 
že doseženo soglasje, kako so uveljavlje- 
na stališča in pripombe Skupščine SR 
Slovenije ter katera so najpomembnejša 
vprašanja, o katerih soglaksje še ni dose- 
ženo. Hkrati je v svojih poročilih predla- 
gala, kakšna naj bo, v okviru danih poo- 
blastil, njena nadaljnja aktivnost pri us- 
klajevanju še neusklajenih vprašanj in 
predvsem, kako naj ravna pri nadaljnjem 
usklajevanju nekaterih najpomembnejših 
vprašanj, za katera je Skupščina SR Slo- 
venije dala konkretne predloge in usme- 
ritve za njihovo ureditev v dokumentih o 
ekonomski politiki za letošnje leto. Zato 
so zbori na sejah 19. in 26. decembra 
1984 poročila delegacije, skupaj z usme- 
ritvami za nadaljnje usklajevanje sprejeli, 

in ji ob tem dali tudi podrobnejše usmeri- 
tve, kako naj ravna v nadaljnjem usklaje- 
vanju. 

3. Zbori na podlagi vseh predloženih 
poročil delegacije ugotavljajo, da je dele- 
gacija delala v skladu s pooblastili sku- 
pščine SR Slovenije, da je njena stališča 
in sklepe ustvarjalno uveljavljala in da si 
je v usklajevalnem postopku dosledno 
prizadevala, da bi bilo, ob upoštevanju 
argumentov, stališč in predlogov sku- 
pščin drugih republik in avtonomnih po- 
krajin doseženo soglasje o uresničevanju 
skupnih interesov in razvojnih ciljev v 
letu 1985 in da je ob upoštevanju zahtev- 
nih gospodarskih in političnih razmer v 
Jugoslaviji in ob težnji, da se doseže so- 
glasje, ustrezno uveljavljala stališča, pri- 
pombe in predloge Skupščine SR Slove- 
nije. 

4. Zbori potrjujejo delo in sprejemajo 
zaključno poročilo delegacije Skupščine 
SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin 
Skupščine SFR Jugoslavije. 
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DELEGATSKA VPRAŠANJA 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 30. 1.1985 

- Prehitro naraščanje izdatkov za 
službena potovanja in reprezentanco 

Delegat skupine delegatov 
za gospodarsko področje 4. 
okoliš Ljubljana Šiška tov. 
Franc Polajžer je na 41. seji 
Zbora združenega dela Sku- 
pščine SR Slovenije dne 27. 
novembra 1984 želel pojasni- 
lo glede »omejitev na podro- 
čju porabe goriva, stroškov za 
potovanja, dnevnic, reprezen- 
tance in izdvajanje sredstev 
za ekonomsko propagando in 
sicer ali bodo te omejitve ve- 
ljale tudi v prihodnjem letu?« 

Na vprašanje je Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije posre- 
doval naslednje pojasnilo: 

V SR Sloveniji z družbenim 
dogovorom o skupnih osno- 
vah za urejanje določenih 
stroškov (Uradni list SRS, št. 
14/82 in 25/83) že od leta 1981 
uspešno urejamo rast obsega 
in višino določenih materialnih 
stroškov; kot so stroški za 
službena potovanja, reprezen- 
tanco, avtorske honorarje in 
pogodbe o delu ter reklamo in 
propagando. 

Osnovna usmeritev v druž- 
benem dogovoru, ki zavezuje 
udeležence (Republiški svet 
Zveze sindikatov Slovenije, 
Gospodarsko zbornico Slove- 
nije in Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije) k prizadevanju 
glede rasti obsega stroškov je, 
da bodo delavci v temeljni or- 
ganizaciji združenega dela po- 
večevali obsea_teh stroškov 
praviloma poč^Jieje od rasti 
celotnega prihodka oziroma 
sredstev za osebne dohodke. 
V organizacijah združenega 
dela, ki povečujejo delež izvo- 
za v celotnem prihodku, pa 
lahko stroški dnevnic, prevoz- 
nih stroškov in izdatki za re- 
prezentanco, ki so povezani z 
opravljanjem del v tujini, na- 
raščajo v skladu s planom te- 
meljne organizacije. Dogovor 
uveljavlja kot nosilce uresniče- 
vanja teh usmeritev delavce v 
temeljnih organizacijah zdru- 
ženega dela za uresničevanje 
ciljev in usmeritev, dogovora 

* saj predpostavlja, da bodo kar 

najbolj gospodarno varčevali 
pri teh stroških. 

Podatki Službe družbenga 
knjigovodstva iz periodičnih 
obračunov za obdobje I do IX 
1984, kažejo letos prvič neus- 
klajena gibanja teh stroškov z 
usmeritvami dogovora. Orga- 
nizacije združenega dela in de- 
lovne skupnosti iz gospodar- 
stva in družbenih dejavnosti so 
povečale v obravnavanem ob- 
dobju sredstva za dnevnice, 
prevozne stroške in stroške re- 
prezentance za 74,2%, kar je 
več kot je porasel celotni pri- 
hodek (64,7%) oziroma doho- 
dek (61,3%). 

Izdatki za avtorske honorar- 
je in pogodbe o delu so se v 
devetih mesecih letos povečali 
v družbeno dogovorjenih me- 
jah (za 39,6%) to je za 7,2 in- 
deksnih točk počasneje od ra- 
sti sredstev za osebne dohod- 
ke (46,8%). Na neuresničeva- 
nje usmeritev družbenega do- 
govora v letošnjem letu opo- 
zarjajo tudi podatki, da je bilo 
v skoraj polovici organizacij 
združenega dela v devetih me- 
secih letos prehitro naraščanje 
izdatkov za službena potova- 
nja in reprezentanco ter dobra 
četrtina organizacij združene- 
ga dela hitrejše povečanje iz- 
datkov za avtorske honorarje 
in pogodbe o delu kot se naj bi 
po usmeritvah dogovora. 

Odbor udeležencev tega do- 
govora je v decembru prete- 
klega leta predlagal, da bi se v 
dogovoru spremenile oziroma 
dopolnile nekatere usmeritve 
glede posameznih stroškov, 
da bi se prilagodili spremenje- 
nim razmeram pri gospodarje- 
nju v organizacijah združene- 
ga dela in dosegli racionalno 
in gospodarno ravnanje z 
družbenimi sredstvi za te na- 
mene. Zato naj bi v skladu s 
tem tudi v letu 1985 veljal spre- 
menjen oziroma dopolnjen do- 
govor o skupnih osnovah za 
urejanje določenih stroškov, ki 
bo vseboval usmeritve glede 
uporabe družbenih sredstev za 
te namene. 

- Zakaj obrambni sistem pred točo ni 
dovolj učinkovit? 

Skupina delegatov 39. oko- 
liš - gospodarstvo, Skupščina 
občine Maribor-Rotovž je po- 

stavila naslednje delegatsko 
vprašanje: 

Znane so ugotovitve, da ra- 

ketni sistem obrambe pred 
točo v SR Sloveniji ni dovolj 
učinkovit. Med vzroki za 
neučinkovitost je nastanek 
točonosnih oblakov nad Av- 
strijo in koridor potniških le- 
tal; raketna obramba pa delu- 
je samo na našem ozemlju. 

V svetovnem merilu se izva- 
ja 70% obrambe pred točo z 
letali. Letalski center Maribor 
je organiziral tako obrambo 
pred točo pred 3 leti (od 1981 
dalje), ki deluje tudi v zra- 
čnem prostoru Avstrije. Delo 
je opravljal kombinirano z ra- 
ketnim sistemom in v sodelo- 
vanju s Hidrometeorološkim 
zavodom Slovenije. 

Na skupščini SRS februarja 
1984 je bilo podano poročilo 
hidrometeorološkega zavoda 
o obrambi pred točo, vendar 
letalske obrambe sploh ne 
omenja. Republiški organ je 
zahteval dopolnitev poročila 
skupaj z letalci do konca juni- 
ja 1984 - z oceno preteklih let. 
Poročilo bi moralo dati oceno 
z vidika racionalnosti in 
uspešnosti za kombiniran si- 
stem obrambe (rakete + leta- 
la). V kolikor je taka kombina- 
cija bistveno cenejša in 
uspešnejša od samo raketne 
obrambe, bi bilo potrebno dati 
pobudo za spremembo zako- 
na obrambe pred točo. 
VPRAŠUJEMO: 

Zakaj tega skupnega po- 
ročila (Hidrometeorološkega 
zavoda in letalcev) ni še do 
danes, oziroma zakaj HMZ 
SRS odbija ali ne upošteva ra- 
cionalnih pobud? 

Na postavljeno delegatsko 
vprašanje je Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije posredoval 
naslednji pismeni odgovor: 

Neposreden povod, da smo 
v SR Sloveniji organizirali 
obrambo pred točo na osnovi 
posebnega zakona, je bila veli- 
ka škoda, ki jo je ta atmosfer- 
ska ujma povzročila v nekate- 
rih predelih Slovenije sredi ju- 
lija leta 1978. 

S sprejetjem zakona o siste- 
mu obrambe pred točo v SR 
Sloveniji (Ur. list SRS, št. 33/ 
79) so za sedanjo fazo izvaja- 
nja zakona, pomembne zlasti 
naslednje rešitve: 

1. Zakon je zagotovil enot- 
nost sistema obrambe pred 
točo v organizacijskem, meto- 
dološkem, tehnološkem in te- 
hničnem pogledu. 

2. Tehnična sredstva siste- 
ma za obrambo pred točo so 
večnamenska. Uporabljamo 
jih tudi za potrebe (brognosti- 
čne službe vremena, merjenje 

padavin, predvsem pa za delo- 
vanje službe za opazovanje in 
obveščanje. 

3. Določen je bil strokovni 
nosilec izvajanja obrambe 
pred točo - Hidrometeorološki 
zavod SR Slovenije. 

Posebnega pomena za 
uspešnost obrambe pred točo " 
je tudi »Dogovor o enotnem 
sistemu organiziranja in izva- 
janja obrambe pred točo na 
območju SFR Jugoslavije«, ki 
je bil sprejet aprila 1982. Na 
celotnem območju SFR Jugo- 
slavije, kjer je organizirana 
obramba pred točo, smo uved- 
li rakete kot transportno sred- 
stvo za delovanje na točono- 
sne oblake. Zahvaljujoč dej- 
stvu, da je obramba pred točo 
dejavnost širšega družbenega 
pomena, smo dosegli dobro 
sodelovanje z vsemi odgovor- 
nimi organi, ki omogočajo 
uporabo raket. 

Na podlagi izkušenj iz dru- 
gih držav (predvsem Avstrije) 
se je oblikoval predlog Letal- 
ske zveze Slovenije, da bi v 
našem prostoru pri obrambi 
pred točo uporabljali tudi le- 
tala. 

Na pobudo Republiškega 
komiteja za kmetijstvo, goz- 
darstvo in prehrano in kasneje 
Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije sta Hidrometeoro- 
loški zavod SR Slovenije in 
Zveza letalskih organizacij 
Slovenije pripravila poenoten 
skupni program obrambe pred 
točo. 

Osnovne sestavine skupne- 
ga programa so naslednje: 

1. Področji letalske in raket- 
ne obrambe pred točo morata 
biti ločeni. V letalskih kvadran- 
tih oziroma podkvadrantih, 
kjer se izvaja letalska obram- 
ba, se ne izvaja raketna obram- 
ba in obratno, z namenom, da 
se: 

- odpravi medsebojno ovi- 
ranje: 
- ugotovi relativna uspeš- 

nost različnih obramb. 
2. Odločitev o točni razmeji- 

tvi, kje se bo izvajala letalska 
obramba pred točo in iz kate- 
rih kvadrantov bo potrebno 
umakniti raketna izstrelišča, 
sprejmejo delegati Samo- 
upravnih skupnosti za obram- 
bo pred točo severovzhodne in 
osrednje Slovenije. 

3. Metodologija, po kateri 
bo delovala letalska obramba, 
bo povzeta po metodologiji iz 
ZDA (North Dakota Project). 

4. Območje, ki je pri nas 
predvideno za letalsko obram- 
bo, je podaljšano glede na ob- 
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mocje delovanja letalske 
obrambe pred točo v sosednji 
Avstriji. S pomočjo radarja bo 
spremljan razvoj nevihtne 
oblačnosti nad obema obmo- 
čjema, prav tako tudi delova- 
nje na nevarne oblake. Tako 
bo, skupaj s podatki o pojavih 
pri tleh, mogoče dobiti osnovo 
za določitev relativne uspeš- 
nosti obeh obramb v daljšem 
časovnem razdobju. 

5. Za konkretno delovanje 
letalske obrambe pred točo bo 
Hidrometeorološki zavod SR 
Slovenije dopolnil program le- 
talske obrambe s podrobnost- 
mi iz metodologije in ustrezni- 
mi tehničnimi zahtevami. 

6. Za določanje kriterijev pri 
aktivni obrambi pred točo in 

čim boljše poznavanje atmos- 
fere, se bodo nadaljevali son- 
dažni poleti za meritve tempe- 
rature in po možnosti tudi vla- 
ge. Letalski center Maribor bo 
skupaj z Visoko tehnično šolo 
v Mariboru oskrbel čimboljše 
merilnike teh količin. Sohdaže 
pa se bodo izvajale tudi na ob- 
močju, ki ga pokriva Aeroklub 
Celje. 

Menimo, da je s skupnim 
programom realizirana pobu- 
da Zveze letalskih organizacij 
Slovenije za ustrezno vključi- 
tev letal v obrambo pred točo: 
dosledno izvajanje tega pro- 
grama pa bo dalo tudi konkre- 
ten odgovor o učinkovitosti in 
racionalnosti različnih vrst 
obrambe pred točo. 

Oskrba s premogom 

Skupina delegatov za zbor 
združenega dela skupščine 
SR Slovenije gospodarsko 
področje 47. okoliš. Skupšči- 
na občine Lenart je postavila 
naslednje delegatsko vpra- 
šanje: 

Pred kurilno sezono 
1984-85 se je ponovno pojavi- 
lo pomanjkanje premoga za 
ogrevanje stanovanj, vendar 
je ta problem postal bolj pe- 
reč kot doslej. 

Vse večja je usmeritev po- 
rabe za ogrevanje na trda go- 
riva in sicer cenejših vrst pre- 
moga, predvsem lignita. Sa- 
mo v letu 1984 je povpraševa- 
nje po tekočih gorivih v občini 
Lendava padlo za 24%. Zato 
je tudi povpraševanje po pre- 
mogu večje. 

Občina Lendava potrebuje 
letno okoli 14.000 ton premo- 
ga, od tega približno 10.000 
ton lignita. Do konca novem- 
bra je Mercator-Univerzal 
Lendava kot nosilec osnovne 
preskrbe v občini prejel 5.250 
ton premoga, od tega 3.600 
ton lignita. To je cca 40% po- 
treb občine Lendava. 

Do sedaj smo vlagali v Rek 
Velenje za 2.200 ton lignita 
letno. Takšen rezrez smo do- 
bili od Dom Smreke Maribor, 
kljub temu, da smo imeli de- 
nar za sovlaganje za večje ko- 
ličine. V rudnik Dobrnje Luko- 
vac smo vložili 1.560.000 din, 
vendar smo sporazum v letu 
1984 prekinili, ker smo spreje- 
li v letu 1982/83 komaj 25% 
dogovorjenih količin. 

Seznanjeni smo s tem, da 
Rek Velenje ni dobavil vseh 
količin lignita, razen tega, pa 
tudi, da v letu 1985 več ne bo 
dobav premoga iz Ugljevika, 
kar še poslabšuje položaj 
oskrbe. 

Menimo, da Dom Smreka 

Maribor nima pravilnega ra- 
zreza dobave premoga na 
svojem območju, saj smo in- 
formirani, da v mestu Maribor 
ni zadovoljil le približno 7% od 
celotnih potreb, pri nas pa ta 
procent presega 50% potreb. 

Iz naštetega postavljamo 
Izvršnemu svetu Skupščine 
SR Slovenije naslednje vpra- 
šanje: 

»Ali se lahko pri Dom Smre- 
ki Maribor doseže sporazum, 
na osnovi katerega bi zagoto- 
vila enotno oskrbo prebival- 
stva na celotnem območju, ki 
ga oskrbuje s premogom, ali 
nam bo to zagotovil nekdo 
drugi. Če to vprašanje ne bo 
rešeno, nismo v stanju prikriti 
potreb po premogu, pred- 
vsem lignita na območju obči- 
ne Lendava. Zato ne moremo 
biti odgovorni za tako nastalo 
situacijo in za posledice, ki 
bodo nastale«. 

Na vprašanje je odgovoril 
Gvido Rozman namestnik 
predsednika Republiškega ko- 
miteja za energetiko: 

Proizvodnja lignita v Rudni- 
ku lignita Velenje je bila v letu 
1984 za 300.000 t večja od pla- 
nirane. Tudi Rudniki rjavega 
premoga Slovenije so dosegli 
planirano proizvodnjo rjavega 
premoga, pri čemer je bila 
planska proizvodnja komer- 
cialnega premoga presežena. 
Z odprtjem bolj kvalitetnih slo- 
jišč premoga je bila v letu 1984 
široka poraba oskrbljena z do- 
datnimi količinami 50.0001 rja- 
vega premoga. Zaradi visokih 
cen naftnih derivatov se široka 
potrošnja hitreje usmerja na tr- 
da goriva, kot so rudniki spo- 
sobni zadovoljevati njihovim 
potrebam. Tudi dobave iz dru- 
gih republik ne potekajo po 
dogovorjenih količinah. 

Sestavljena organizacija 
združenega dela REK Edvard 

Kardelj in sestavljena organi- 
zacija združenega dela REK 
Franc Leskošek-Luka kot no- 
silca odgovornosti za oskrbo s 
premogom, vodita v povezavi s 
trgovinskimi organizacijami za 
preskrbo s premogom za širo- 
ko porabo skrb, da se bilančne 
količine za potrebe elektrogo- 
spodarstva, industrije'in široke 
porabe zagotavljajo s proiz- 
vodnjo doma ali dobav od 
drugod. 

Za zagotovitev čim bolj ne- 
motene oskrbe široke porabe s 
premogom so trgovinske orga- 
nizacije za oskrbo s premo- 
gom za široko potrošnjo in Re- 
publiška energetska skupnost 
konec leta 1984 sprejele dogo- 
vor o načinu poravnavanja 
prevzetih obveznosti za sovla- 
ganje in nova vlaganja za raz- 
voj premogovništva za potrebe 
široke porabe. 

Z ustanovitvijo občinskih 
energetskih skupnosti konec 
leta 1983 oziroma v začetku le- 
ta 1984 je uporabnikom in 
izvajalcem v teh skupnostih 
omogočeno, da med drugim 
tudi ugotavljajo, usklajujejo in 
določajo skupne potrebe po 
energiji, torej tudi po komer- 
cialnem premogu. Ker so mari- 
borske občine in občine Len- 
dava na območju iste občinske 
energetske skupnosti in ker je 
trgovinska organizacija Dom - 
Smreka Maribor združena v to 
občinsko energetsko skupnost 
kot izvajalec, so torej dani vsi 
pogoji za uskladitev razdelje- 
vanja komercialnega premoga 
med uporabniki in trgovinski- 
mi organizacijami za oskrbo s 
premogom za široko potrošnjo 
kot izvajalcem. 

Glede navedb skupine dele- 
gatov v uvodnem delu, ki se 
nanašajo na oskrbljenost seve- 
rovzhodne Slovenije s premo- 
gom za široko potrošnjo pa 
dajemo naslednje pojasnilo: 

Po podatkih Splošnega 
združenja trgovine je bilo pod- 
jetje Dom Smreka iz Maribora, 
ki je zadolžena za oskrbo seve- 
rovzhodne Slovenije s premo- 
gom, enako dobro oskrbljeno 
s premogom kot ostale trgov- 
ske organizacije, ki so nosilke 
oskrbe posameznih področij v 

ZBOR OBČIN - 30. 1. 

SR Sloveniji s premogom za 
široko porabo, saj je od pre- 
mogovnikov sprejelo skupaj 
okrog 276.000 ton premoga ali 
85% vseh pogodbenih količin. 

Za potrebe široke porabe v 
SR Sloveniji je z osnutkom 
energetske bilance SR Slove- 
nije za leto 1985 predvidena 
dobava 600.000 ton lignita, kar 
je 9,1% več kot v letu 1984 in 
310.000 ton rjavega premoga 
oziroma 19,2% več kot v letu 
1984 iz slovenskih premogov- 
nikov. 

V letu 1985 in v naslednjih 
letih Dom - Smreka iz Maribo- 
ra ne bo mogla računati na do- 
bavo okrog 30.000 ton komer- 
cialnega premoga iz Ugljevika, 
ki jih je v prejšnjih letih preje- 
mala na podlagi sovlaganja 
Elektrogospodarstva Slovenije 
v TE Ugljevik iz razlogov, ki 
smo jih že navedli v odgovoru 
na delegatsko vprašanje sku- 
pine delegatov iz Skupščine 
mesta Maribor za Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije. Izpad 
tega premoga si bo torej mora- 
la trgovska organizacija Dom 
Smreka Maribor zagotoviti z 
ustreznirri sovlaganjem in us- 
klajenim nastopom v okviru 
Posebne samoupravne intere- 
sne skupnosti za elektrogo- 
spodarstvo in premogovništvo 
SR Slovenije, skladno z dogo- 
vorom, ki smo ga omenili. 

V Republiški energetski 
skupnosti bodo skladno z 21. 
členom zakona o energetskem 
gospodarstvu (Uradni listSRS, 
št. 33/81) sprejemali energet- 
sko bilanco SR Slovenije in 
določali strokovne podlage za 
usklajevanje potreb občinskih 
energetskih skupnosti glede 
na možen način proizvodnje, 
nabave in porabe vseh vrst 
energetskih virov v republiki, 
torej tudi gledekomercialnega 
premoga. t-5 

Glede pravilnega razreza do- 
bave energetskih virov na po- 
sameznih področjih, torej tudi 
premoga za široko potrošnjo, 
pa je občinska energetska 
skupnost edino mesto, kjer se 
morajo uporabniki in izvajalci 
dogovoriti za enakomerno 
oskrbo pod enakimi pogoji. 

1985 

- Kdo je odgovoren za zastoje v 
blagovni menjavi? 

Skupina delegatov za Zbor 
občin Skupščine SR Slovenije 
iz Nove Gorice je obravnavala 
problematiko dela inšpekcij- 
skih služb na Mednarodnem 
mejnem prehodu Vrtojba in 
bo, glede na obstoječo pro- 

blematiko, predlagala, da de- 
legacija za Zvezni zbor Skup- 
ščine SFRJ iz SR Slovenije 
postavi zvezni skupščini na- 
slednje delegatsko vpra- 
šanje: 

1. Kako je mogoče, da niso 
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bile upoštevane, niti obravna- 
vane, upravičene zahteve za 
povečanje števila zaposlenih 
inšpektorjev? 

2. Kdo bo (ali je) odgovoren 
za zastoje v blagovni menjavi 
in za škodo, ki jo nosijo pre- 
vozniki zaradi nepotrebnega 
zadrževanja vozil s pošiljka- 
mi, ki že same po sebi terjajo 
hitro manipulacijo? 

3. Kako si je mogoče razla- 
gati ukrep Zveznega komiteja 
za kmetijstvo, da je že dose- 
daj veljaven minimalni urnik 
na Mednarodnem mejnem 
prehodu Vrtojba zmanjšal še 
za 50% v letu 1985? 

Na vprašanje je odgovoril 
Milan Kneževič, član Izvršne- 
ga sveta SR Slovenije in pred- 
sednik Republiškega komiteja 
za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano: 

Obmejna fjtokarantenska 
postaja v Novi Gorici je, enako 
kakor tudi vse obmejne posta- 
je v Sežani, Kopru, na Jeseni- 
cah in v Mariboru, v pristojno- 
sti Zveznega komiteja za kme- 
tijstvo. Zvezni mejni inšpektor- 
ji v navedenih obmejnih posta- 
jah so pristojni za upravljanje 
zdravstvenih pregledov rastlin 
pri uvozu, prevozu-(npr. iz Itali- 
je na Madžarsko) in pri izvozu. 
Republike in pokrajini pa so v 
smislu veljavne zakonodaje 
dolžne organizirati zdravstve- 
ne preglede pošiljk rastlin pri 
izvozu na nakladalnih postajah 
in jih opremiti z mednarodnimi 
titokarantenskimi certifikati. 

Na obmejni fitokarantenski 
postaji v Novi Gorici sta za ob- 
mejno fitokarantensko službo 
sistemizirani dve delovni me- 
sti. Že v letu 1984 je eden od 
obeh inšpektorjev zbolel in je 
bil dalj časa odsoten. V tem 
času so njegovo odsotnost na- 
domeščali z obmejnimi inš- 
pektorji iz Kopra, Sežane in Je- 
senic. Poleg tega je tukajšnji 
Republiški kmetijski inšpekto- 
rat za izvajanje zdravstvenih 
pregledov in izdajanje fitocer- 
tifikatov pooblastil tri osebe, 
vendar samo za pregled pri 
izvozu pošiljk iz območij občin 
Nova Gorica, Ajdovščina in 
Tolmin. 

V letošnjem letu sta sicer 
oba inšpektorja na tej postaji 
polno zaposlena, vendar zara- 
di preobilice dela, posebno še 
zaradi pošiljk pri izvozu, ki 
predvsem iz SR Srbije in AP 
Vojvodine, SR Bosne in Herce- 
govine in tudi SR Makedonije, 
niso pregledane pri naklada- 
nju in opremljene z zdravstve- 
nimi certifikati, vsega dela ne 
moreta opraviti pravočasno. 
Poleg velikega števila pošiljk 
pri izvozu je bilo npr. v letu 
1984 na tem mejnem prehodu 
pregledano tudi 1.800 pošiljk 

pri uvozu. Zvezni komite za 
kmetijstvo je z dopisom v letu 
1984 opozoril vss republike in 
pokrajini, da so na svojem ob- 
močju dolžni organizirati izva- 
janje zdravstvenih pregledov 
pošiljk rastlin pri izvozu, ven- 
dar se stanje doslej bistveno ni 
popravilo. 

Glede na to, da samo dva 
mejna inšpektorja ne moreta 
pravočasno pregledati vseh 
pošiljk, tako pri uvozu kot pri 
izvozu, na obmejni postaji v 
Novi Gorici, menimo, daje nuj- 
no potrebno sistemizirati še 
eno delovno mesto za obmej- 
nega fitokarantenskega inš- 
pektorja v Novi Gorici. Predlog 
za namestitev še enega mejne- 
ga inšpektorja na obmejni po- 
staji v Novi Gorici je -tukajšnji 
Republiški komite za kmetij- 
stvo, gozdarstvo in prehrano 
poslal tudi Zveznemu komiteju 
za kmetijstvo. 

Z otvoritvijo mejnega preho- 
da Vrtojba se je namreč pro- 
met na obmejni postaji Nova 
Gorica izjemno povečal, tako 
da je bilo že ob otvoritvi dogo- 
vorjeno, da bo za to mejno po- 
stajo potrebno sistemizirati še 
eno delovno mesto obmejnega 
fitokarantenskega inšpektorja. 

Glede delegatskega vpraša- 
nja pod fočko 3 o 50% zmanj- 
šanju urnika pregledov na mej- 
nem prehodu Vrtojba pa nava- 
jamo sedaj veljavni urnik iz le- 
ta 1982. 

- Urnik pregledov pošiljk št. 
51/1 z dne 15. 12. 1984 

a) na Mednarodnem mejnem 
prehodu Vrtojba: 

ob 9. uri in 
ob 14. uri: 
b) na železniški postaji Nova 

Gorica: 
ob 11. uri; 

c) na Mednarodnem mejnem 
prehodu Rožna dolina na po- 
ziv v okviru razpoložljivega 
časa. 

- Urnik pregledov pošiljk št. 
37 z dne 7. 7. 1982 

a) na Mednarodnem mejnem 
prehodu Vrtojba 

ob 8. uri, 
ob 12. uri in 
ob 15. uri; 
b) na železniški postaji Nova 

Gorica: 
ob 11. uri in 
ob 17. uri; 
c) na Mednarodnem mejnem 

prehodu Rožna dolina na po- 
ziv v okviru razpoložljivega 
časa. 

V dopisu Zveznemu komite- 
ju za kmetijstvo smo postavili 
tudi vprašanje, zakaj je zredu- 
ciran urnik pregledov in zahte- 
vali, da mora biti urnik pregle- 
dov enak kot v letu 1984. 

Iz predhodno navedenega 
torej sledi, da razreševanje te 
problematike sodi izključno v 
pristojnost Zveznega komiteja 
za kmetijstvo in da se kljub in- 
tervenciji zveznega komiteja, 
da se morajo pošiljke pri izvo- 
zu pregledati na nakladalnih 
postajah, stanje na mejnem 
prehodu Vrtojba bistveno ni iz- 
boljšalo. 

Ta ugotovitev je dovolj pre- 
pričljiv dokaz, da se mora v 
prid normalizaciji dela na tej 
mejni postaji sistemizirati še 
eno mesto fitokarantenskega 
inšpektorja, zaradi česar bo 
Republiški komite za kmetij- 
stvo, gozdarstvo in prehrano v 
okviru svojih pristojnosti, kljub 
zadržkom, ki jih navaja Zvezni 
komite za kmetijstvo, še naprej 
vztrajal, da se problematiko 
inšpekcijskega nadzorstva na 
obmejni postaji v Novi Gorici 
ustrezno razreši. 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR - 30. 1.1985 

- Zahteva za podrobnejšo informacijo o 
delovanju zakona o najemanju 
blagovnih kreditov 

Lado Kocijan, delegat v 
Družbenopolitičnem zboru 
Skupščine SR Slovenije je po- 
stavil naslednje delegatsko 
vprašanje: 

1. V dokumentaciji k osnut- 
ku zakona o spremembi zako- 
na o carinski tarifi, ki je bil v 
decembru 1984 posredovan 
delegatom za seje zborov 
Skupščine SR Slovenije, je bil 
podan pregled blaga, uvože- 
nega na podlagi blagovnih 
kreditov. V tem pregledu so 
navedeni tudi izdelki iz slame, 
pleteni material, košare, og- 

lje, dežniki... v vrednosti cca 
20 mlrd din. 

V zvezi z navedenim pregle- 
dom blaga je delegat v Druž- 
benopolitičnem zboru Skup- 
ščne SR Slovenije, glede na 
ogromno vrednost navedene- 
ga blaga, postavil delegatsko 
vprašanje o tem, kako je v se- 
danji situaciji tak material 
sploh mogoče uvažati. 

2. Ob obravnavi predloga 
zakona o ratifikaciji sporazu- 
ma o garanciji med SFRJ in 
Mednarodno banko za obno- 

vo in razvoj je delegat posta- 
vil naslednji vprašanji: 

- zakaj sporazum o garan- 
ciji med SFR Jugoslavijo in 
Mednarodno banko za obno- 
vo in razvoj, ki je bil podpisan 
5. oktobra 1983 in na osnovi 
katerega nam je MBOR odo- 
brila kredit v višini 21 mio $, 
doslej še ni bil ratificiran ter 
zato odobrenega kredita še ni 
mogoče koristiti, obveznosti 
iz tega kredita pa so že nasto- 
pile, 

- zakaj je sporazum skle- 
njen samo v angleščini, ne pa 
tudi v našem jeziku, kar ni v 
skladu s stališči o varovanju 
suverenitete. 

Na postavljeni delegatski 
vprašanji je dal Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije na- 
slednji odgovor: 

1. Po zakonu o najemanju 
določenih blagovnih kreditov v 
tujini v letih 1983, 1984 in 1985 
(Ur. I. št. 11/83, 35/83, 22/84 in 
71/84) se blagovni krediti lah- 
ko uporabljajo za uvoz suro- 
vin, reprodukcijskega materia- 
la in delov za proizvodnjo bla- 
ga za izvoz ali opravljanje sto- 
ritev za izvoz ter za plačevanje 
uvoza nadomestnih delov in 
materiala, potrebnih za vzdrže- 
vanje opreme, ki se uporablja 
pri proizvodnji blaga za izvoz 
ali pri . opravljanju storitev za 
izvoz. Vse to pa ob pogoju, da 
se z njihovo uporabo zagotovi 
povečan konvertibilni devizni 
priliv glede na vrednost najete- 
ga blagovnega kredita. 

Vrsta in količina blaga, ki ga 
sme organizacija združenega 
dela uvoziti na blagovni kredit 
je torej z zakonom opredeljena 
le v tem smislu, da gre za suro- 
vine in reprodukcijski material, 
ki se uporablja v proizvodnji 
blaga ali opravljanju storitev 
za izvoz na konvertibilno pod- 
ročje. Kakšno konkretno blago 
bo organizacija združenega 
dela uvozila v posameznem 
primeru je stvar dogovora oz. 
pogodbe med organizacijo 
združenega dela - kreditoje- 
malcem in tujim kreditodajal- 
cem, s tem, da mora biti uvože- 
no blago namenjeno proizvod- 
nji ali opravljanju storitev za 
izvoz na konvertibilno podro- 
čje. To je lahko blago, ki se 
neposredno vgrajuje v izvozni 
proizvod ali uporabi pri izvozni 
storitvi, ali pa blago, ki je na- 
menjeno vzdrževanju opreme, 
ki se uporablja pri proizvodnji 
blaga ali opravljanju storitev 
za izvoz na konvertibilno pod- 
ročje. V okviru teh opredelitev 
je možno kot reprodukcijski 
material uvoziti tudi blago, ki 
ga delegat navaja v delegat- 
skem vprašanju, če je le-to na- 
menjeno proizvodnji za izvoz 
na konvertibilno področje ali 
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ustvarjanju deviznega priliva z 
izvozom storitev. 

Točne evidence o tem, kate- 
re OZD so v okviru blagovnih 
kreditov uvažale navedeno 
blago in koliko posameznih 
navedenih proizvodov je bilo 
uvoženih v vsej Jugoslaviji, v 
informacijskem sistemu SR 
Slovenije za ekonomske odno- 
se s tujino nimamo. 

Zahtevke za najemanje bla- 
govnih kreditov sprejema in 
kontrolira poslovna banka, ki 
je zadolžena za organizacijo in 
uporabo posameznih blagov- 
nih kreditov. Po ustnem zago- 
tovilu predstavnikov LB-ZB, ki 
kontrolirajo zahtevke OZD za 
odobritev blagovnih kreditov, 
ki so nam jih odobrile Nemčija, 
Nizozemska, Belgija in Dan- 
ska, komitenti LB-ZB blaga kot 
so korobači, biči, pletene 
košare in podobno na blagov- 
ni kredit nišo uvažali. 

Ker pa OZD iz vse Jugoslavi- 
je, ki so komitenti različnih 
bank, uvažajo reprodukcijski 

material na blagovne kredite in 
glede na podatke o uvozu, ki 
nedvomno ne smejo ostati 
brez pojasnila predlagamo, da 
delegacija Skupščine SR Slo- 
venije v Zboru republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ zahteva 
izdelavo podrobnejše informa- 
cije o funkcioniranju zakona o 
najemanju blagovnih kreditov, 
ter v tem okviru o razlogih za 
uvoz različnih vrst blaga. 

2. Na osnovi navedenih po- 
datkov in predvsem v konkret- 
nem razgovoru z delegtom 
smo ugotovili, da gre za zakon 
o ratifikaciji sporazuma o ga- 
ranciji med SFRJ in Mednaro- 
dno banko za obnovo in raz- 
voj, po katerem nam je MBOR 
pripravljena dati posojilo v raz- 
nih valutah v vrednosti 120 mio 
$ (ne le 21 mio $ kot navaja 
delegat). 

Kot je razvidno že iz pojasni- 
la ZlS-a Skupščini SFRJ je do 
preložitev in velike zamude pri 
ratifikaciji navedenega spora- 

zuma prišlo, ker ni bilo mo- 
goče zagotoviti garancij po- 
slovnih bank elektrogospodar- 
skih organizacij SR Črne gore 
in SR Makedonije za devizno 
odplačilo posojila (medtem ko 
so ostali potencialni uporabni- 
ki navedenega posojila to ga- 
rancijo zagotovili). Zato poso- 
jilo še ni operativno. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije podpira predlog de- 
legata, da delegacija Skupšči- 
ne SR Slovenije v Zboru repu- 
blik in pokrajin Skupščine 
SFRJ ugotovi odgovornost za 
tako obnašanje v času, ko ni 
mogoče dobiti dovolj deviznih 
sredstev za realizacijo progra- 
mov in stališč v okviru sprejete 
politike. 

V zvezi z drugim delom vpra- 
šanja v mednarodnem pravu ni 
osnove za trditev, da bi skleni- 
tev mednarodne pogodbe sa- 
mo v jeziku ene pogodbenice 
bila neposredno povezana z 
vprašanjem suverenosti. Zara- 

di praktičnih rzlogov se med- 
narodne pogodbe večkrat 
sklepajo samo v enem jeziku, 
kar dopušča tudi naša zakono- 
daja. Pri tem se običajno upo- 
rabi tretji jezik, v kolikor po- 
godbo sklepata državi, če pa je 
ena od strank mednarodna or- 
ganizacija, pa uradno jezik te 
organizacije. 

Iz navedenega sledi, da je 
mednarodno pogodbo možno 
podpisati tudi samo v enem je- 
ziku, kar je stvar dogovora 
obeh pogodb^pih strank. Ob 
tej pravnoformalni interpreta- 
ciji pa se strinjamo z ugotovi- 
tvijo, da se posveča premalo 
pozornosti uporabi naših jezi- 
kov pri sestavljanju mednaro- 
dnih pogodb. S tem v zvezi 
predlagamo, da o tem vpraša- 
nju morda širše spregovori Ko- 
misija za mednarodne odnose 
Skupščine SR Slovenije in po- 
sreduje Skupščini SFRJ zahte- 
vo za sestavljanje pogodb tudi 
v naših jezikih. 

POBUDE DELEGATOV - POBUDE DELEGATOV 

STALIŠČE 
IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE DO DELEGATSKE PO&UDE 
SKUPINE DELEGATOV ZA PODROČJE 
DRŽAVNIH ORGANOV 1. OKOLIŠA - 
LJUBLJANA.CENTER ZA ZBOR 
ZDRUŽENEGA DELA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE V ZVEZI V VZDRŽEVANJEM 
ODSEKA MAGISTRALNE CESTE 
VIŽMARJE - MEDNO 

Skupina delegatov za zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije za področje državnih organov, DPO in društev s 
sedežem v občini Ljubljana Center - 1. okoliš, daje Skupščini 
SR Slovenije naslednjo delegatsko pobudo: 

Oglejmo si magistralno cesto, ki pelje iz Ljubljane proti 
Kranju, na odseku od Vižmarij do Medna. Ta cestni odsek 
slovenskega cestnega križa je eklatantni primer, kjer je težko 
oceniti vso škodo in posledice, ki jo trpijo udeleženci v pro- 
metu (avtobusni in tovorni promet, turisti), da ne govorimo o 
sramoti, ko odlašamo popravilo že vrsto let in se sami pre- 
pričujemo, da bo stanje urejeno z otvoritvijo nove avtoceste 
Naklo Ljubljana. Gre za večjo porabo goriva, strojelome in 
zamude in ne nazadnje nesreče, ki so vsakodnevne in so v 
zadnjem času še pogostejše in nastajajo na račun slabo 
vzdrževanega cestišča. 

Skupina delegatov daje pobudo, da se takoj odpravi 
zatečeno stanje in poišče odgovornega subjekta, ki je zadol- 
žen za vzdrževanje navedenega cestnega odseka in primerno 
obravnavo. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije sprejema delegatsko 
pobudo ter soglaša z obrazložitvijo in ugotovitvami skupine 
delegatov iz občine Ljubljana-Center. Ob tem ugotavlja, da je 
enako ali še bolj kritično stanje tudi na številnih drugih cest- 
nih odsekih v SR Sloveniji. 

V letih 1983 in 1984 je bila opravljena ocenitev stanja voznih 
površin na vseh magistralnih in asfaltiranih regionalnih 
cestah. Na osnovi ocen in meritev ravnosti v vzdolžni in prečni 
smeri, sposobnosti drsnega trenja, zakrpanosti in razpokano- 
sti vožišča je bila izračunana uporabnost vozišča. Končni 
rezultati kažejo, da je stanje 13% vozišč magistralnih cest 
komaj zadovoljivo, 7% slabo in 6% izredno slabo. Še slabše je 
stanje regionalnih cest, kjer je 9% ocenjenih kot komaj zado- 
voljive, 9% kot slabe in 12% kot izredno slabe, pri čemer v 
oceni ni upoštevanih 847 km ali 23% vseh regionalnih cest, ki 
so še v makedamski izvedbi. 

Raven vzdrževanja in varstva cest se v zadnjih letih stalno 
znižuje zaradi pomanjkanja razpoložljivih sredstev za eno- 
stavno reprodukcijo. Opazen je celo trend opuščanja posa- 
meznih del, kot n. pr. sprotnega krpanja cestišč, preplastitve- 
nih ukrepov, odlagajo se predvidene modernizacije in rekon- 
strukcije cest, problematično je vzdrževanje cestih objektov. 
Obseg del pri vzdrževanju cest ne dosega dogovorjene ravni 
storitev, določene s standardi in normativi. Vse to ima za 
posledico propadanja obstoječega fonda cestnega omrežja, 
kar se odraža v zmanjševanju varnosti cestnega prometa in 
naraščanju transportnih stroškov. 

Za ponazoritev stanja na področju vzdrževanja v tem sred- 
njeročnem obdobju naj omenimo, da je bil v letih 1981-1984 
realiziran plan rednega vzdrževanja cest in objektov v višini 
74%, plan rekonstrukcij in obvozov v višini 54% in plan 
modernizacije cest in objektov samo v višini 12%. 

Zaostajanje za planskimi nalogami je prisotno tudi na pod- 
ročju posodobitve cestnega omrežja v naši republiki. Predvi- 
dene novogradnje cest so bile realizirane 6Q-odstotno, novo- 
gradnje objektov pa samo 12-odstotno. 

Vzrokov za razmeroma hitro zniževanja realno razpoložlji- 
vih sredstev za vzdrževanje in varstvo cest je več, med njimi so 
najpomembnejši: 

- razpoložljiva sredstva za vzdrževanje cest so naraščala 
počasneje od rasti cest gradbenih storitev, 
- v strukturi porabljenih sredstev se povečuje delež obresti 

od najetih tujih kreditov zaradi hitrega naraščanja tečaja tujih 
valut in s tem povezanih negativnih tečajnih razlik 

in 
- zmanjševala se je poraba goriva, predvsem zaradi omeje- 

vanja prevozov z osebnimi avtomobili, katerega sestavni del 
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maloprodajne cene so tudi sredstva za vzdrževanje in razvoj 
cestne infrastrukture. 

Za leto 1984 je skupščina Skupnosti za ceste Slovenije 
sprejela sklep, da se zaradi pomanjkanja sredstev raven vzdr- 
ževanja zniža na do 80% obsega, dogovorjenega s standardi 
in merili. Nekoliko se je finančna situacija izboljšala v drugi 
polovici leta. ko so se razpoložljiva sredstva povečala s 
povečanjem pristojbin za motorna vozila zagotovljena pa so 
bila dodatna sredstva iz maloprodajne cene bencina in plin- 
skega olja. Z dodatno zagotovljenimi sredstvi je bilo možno v 
letu 1984 uresničiti le prvotncj. načrtovano raven rednega 
vzdrževanja cest. Tako je bil obseg rednega vzdrževanja cest, 
v primerjavi s sprejetimi standardi in merili, dosežen na avto- 
cestah in magistralnih cestah v višini 98%, na regionalnih 
cestah v višini 95% ter na lokalnih cestah v višini 80%. 

Magistralna cesta M-1 Ljubljana-Krani je na odseku Vižmar- 
je-Medno zgrajena z betonskim voziščem širine 6 m in z 
bankinama po 1 m. Horizontalni in vertikalni elementi so, 
razen širine vozišča, ugodni. Širina vozišča ne ustreza seda- 
njemu prometu, zato mora vzdrževalec te ceste, Cestno pod- 
jetje Ljubljana, stalno dosipavati bankine. Na cestnem odseku 
sta dve pomembnejši križišči, za Stanežiče in za notel Medno, 
na katerem so se pogosto dogajale prometne nesreče. Zato je 
bil na križišču za Stanežiče pred dvema letoma zgrajen tretji 
pas za levo zavijanje, ni pa še urejeno križišče za motel 
Medno. 

Betonsko vozišče je v slabem stanju, zato je bila njegova 
sanacija predvidena s planom ojačitev cest za leto 1984. 
Zaradi pomanjkanja sredstev naloga ni bila realizirana in je 
bila prenešena v leto 1985 kot prioritetna. Po zagotovilu 
organizacije za vzdrževanje tega cestnega odseka bodo sana- 
cijska dela zaključena do nastopa nove poletne turistične 
sezone. Določena je tehnologija sanacijskih del, ki med dru- 
gim zahteva zaporo magistralne ceste na tem odseku. Izvaja- 
nje del bo zagotovljeno s preusmeritvijo prometa na novo- 
zgrajeno avtocesto Naklo—Ljubljana, ki mora biti vključena v 
promet do 31. 5. 1985, in na druge primerne obvozne ceste. 

S tem stališčem je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije želel 
opozoriti, da je seznanjen s kritično situacijo na področju 
vzdrževanja in razvoja cestne infrastrukture v SR Sloveniji in 
da je za razreševanje vse bolj zaostrenih problemov že predla- 
gal tudi konkretne ukrepe za zagotovitev dodatnih sredstev. 
Pobuda delegatov je že posredovana Skupnosti za ceste in 
SOZD Združena cestna podjetja za nadaljnjo obravnavo. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ocenjuje, da je skladno z 
Zakonom o cestah za stanje odgovorno Cestno podjetje Ljub- 
ljana, ki mora kot upravljalec ceste kljub zaostreni finančni 
situaciji skrbeti, da je na cesti zagotovljen varen in nemoten 
potek prometa. 

Število upravičencev do nadomestila osebnega dohodka za 
čas porodniškega dopusta se je v letu 1983 v primerjavi z 
letom 1982 zmanjšalo za 14 odstotkov. Obolelnost otrok do 3. 
leta starosti je neprimerno višja kot pri starejših skupinah 
otrok. ... 

Pravico do nadomestila za čas porodniškega dopusta naj_ bi 
imela tudi študentka in delavka s statusom kmeta aH kmečka 
žena. 

Izvršni svet Skupščine-SR Slovenije podpira pobudo sku- 
pine delegatov za socialno-zdravstveno področje 3. okoliša 
Ljubljana Vič Rudnik, da se preučijo realne možnosti za 
podaljšanje trajanja porodniškega dopusta ter razširitev 
kroga upravičencev do nadomestila osebnega dohodka za 
čas porodniškega dopusta. 

Problematiko v zvezi s porodniškim dopustom je julija letos 
obravnaval Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije. 
Sklenjeno je bilo, da je prioritetno potrebno rešiti vprašanje 
nadomestil osebnega dohodka za čas porodniškega dopusta, 
saj je poprečno izplačano nadomestilo v letu 1983 na 
območju SR Slovenije znašalo le še 65 odstotkov poprečnega 
osebnega dohodka v istem letu. Tako je bilo v letošnjem letu 
že rešeno vprašanje nadomestil osebnega dohodka za čas 
porodniškega dopusta, s čemer se je znatno izboljšal gmotni 
položaj upravičencev. Po samoupravnem sporazumu o spre- 
membah in dopolnitvah samoupravnega sporazuma o ure- 
sničevanju pravic do porodniškega dopusta, ki se uporablja 
od 1. 12. 1984 je vrednost nadomestil osebnega dohodka 
realnejša, približana je vrednosti osebnih dohodkov. 

V resoluciji o politiki uresničevanja usmeritev družbenega 
plana SR Slovenije za leto 1985 smo se opredelili, da v tem 
letu ne bomo uvajali novih socialno-varstvenih pravic, ure- 
sničevanje dogovorjenih pravic pa bomo usklajevali z mate- 
rialnimi možnostmi. 

Podaljšanje trajanja porodniškega dopusta in razširitev 
kroga upravičencev do nadomestila osebnega dohodka za 
čas porodniškega dopusta pa sta nalogi, o katerih se bo treba 
odločiti ob prejemanju planskih dokumentov za prihodnje 
srednjeročno obdobje. 

Analiza razvojnih možnosti družbenega varstva otrok v SR 
Sloveniji v obdobju 1986-1990/2000 (delegatki poročevalec, 
št. 15, Ljubljana, 7. 12. 1984), daje v razpravo pet različnih 
možnosti trajanja porodniškega dopusta ter dve možnosti za 
širjenje kroga upravičencev do nadomestila v času porodniš- 
kega dopusta in dopusta za nego otroka. Oba dokumenta sta 
v javni razpravi v občinskih skupnostih 'otroškega varstva. 

Ob pripravi srednjeročnih planov moramo upoštevati 
celotno družbeno bilanco in uskladiti vse načrtovane spre- 
membe s stvarnimi materialnimi možnostmi. 

STALIŠČE 
IZVRŠNEGA SVETA SKUPSCINE SR 
SLOVENIJE DO DELEGATSKE POBUDE 
SKUPINE DELEGATOV ZA SOCIALNO- 
ZDRAVSTVENO PODROČJE 3. 
OKOLIŠA - LJUBLJANA VIC RUDNIK ZA 
ZBOR ZDRUŽENEGA DELA GLEDE 
PORODNIŠKEGA DOPUSTA 

Skupina delegatov socialno-zdravstvenega področja 3. 
okoliša s sedežem v občini Ljubljana Vič-Rudnik je na seji dne 
23. novembra 1984 obravnavala pobudo, ki jo je sprejel Zbor 
združenega dela skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik na 
26. seji dne 21. tega meseca glede podaljšanja trajanja poro- 
dniškega dopusta ter razširitve kroga upravičencev do nado- 
mestila osebnega dohodka za čas porodniškega dopusta. 

Skupina delegatov soglaša s pobudo Zbora združenega 
dela in predlaga, da se preučijo realne možnosti za podaljša- 
nje trajanja porodniškega dopusta na 12 mesecev, za otroke z 
motnjami v telesnem in duševnem razvoju ter v primeru, dveh 
ali več živorojenih otrok (dvojčki, trojčki) pa naj bi bila mati 
upravičena do porodniškega dopusta 16 mesecev. 

STALIŠČE DO POBUDE SKUPIN DELEGATOV ZA 
GOSPODARSKO PODROČJE 23. OKOLIŠ- 
POSTOJNA, 30. OKOLIŠ - CELJE IN 42. OKOLIŠ - 
MARIBOR-TEZNO 

Skupina delegatov za gospodarsko področje 23. okoliš - 
Postojna sicer podpira usmeritev o postopnem zmanjševanju 
dela v podaljšanem delovnem času vendar meni, da bi morali 
k postopnemu zmanjševanju dela v podaljšanem delovnem 
času izvzeti proizvodnjo, ki jo je potrebno opraviti do točno 
določenega roka po izvoznih programih ter druga, kjer pre- 
razporeditev delovnega časa z letnim planom zaradi narave 
dela ni mogoča. 

Skupina delegatov za gospodarsko področje 30. okoliš - 
Celje meni, da izvoz, dodatna naročila, nova naročila in višja 
sila, ki v skladu z zakonom ne bi bilo obdavčeno po višji 
stopnji. Predlaga, da se pojasni, kaj spada v samoupravni akt 
in kako je glede plačila davka v primerih, ko delavec opravlja 
delo zaradi skupnega interesa, izvršitve izvozne pogodbe in 
podobno. V tej zvezi se postavlja vprašanje upravičenosti 
zvišanja stopnje od 25 na 32%. 

Skupina delegatov za gospodarsko področje 42. okoliš - 
Maribor-Tezno je mnenja, da bi moralo biti izvzeto iz obdavči- 
tve delo prek polnega delovnega časa, kadar gre za delo v 
neposredni proizvodnji v zvezi z izpolnitvijo planskih nalog, 
zlasti pa za izvozno proizvodnjo. Ker delavci za delo v podalj- 
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šariem delovnem času niso zainteresirani, je problem s pred- 
lagano višjo obdavčitvijo še bolj zaostren. Skupine delegatov 
predlagajo, da se problem zvišanja stopnje ponovno prouči. 

Predlagano je, da se posebna stopnja republiškega davka 
od osebnega dohodka na prejemke za delo preko polnega 
delovnega časa, razen za prejemke za delo, ki ga je delavec 
po predpisih o delovnih razmerjih oziroma samoupravnem 
splošnem aktu dolžan opraviti, ter od prejemkov iz delovnega 
razmerja preko polnega delovnega časa v drugi temeljni orga- 
nizaciji združenega dela, poveča od 25% na 32%. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je mnenja, da je pro- 
blem, na katerega je bilo opozorjeno v razpravi možno 
razrešiti v skladu z 81. in 82. členom zakona o delovnih 
razmerjih, ko delavci lahko določijo s samoupravnim sploš- 
nim aktom o delovnih razmerjih, da bodo izjemoma za ome- 
jeno dobo delali preko polnega delovnega časa v primerih: 

- ko je nujno, da se začeto delo nadaljuje, da bi se končal 
delovni proces, katerega ustavitev ali prekinitev bi glede na 
naravo tehnologije in organizacijo dela povzročila precejšnjo 
materialno škodo ali spravila v nevarnost življenje in zdravie 
občanov; 

- da se z nepretrganim delom prepreči kvarjenje surovin ali 
materiala ali pa odvrne okvara na delovnih sredstvih, ki bi 
povzročila prekinitev dela kakor tudi da se prepreči prekinitev 
dela v drugih organizacijah združenega dela ali da se zagoto- 
vijo za njegov nepretrgan potek potrebne temeljne surovine 
ali zagotovi varnost ljudi in premoženja ali pa varnost pro- 
meta, vendar samo, če tega dela ne morejo opraviti drugi 
delavci v okviru polnega delovnega časa ali če nastane 
potreba po takšnem delu zaradi nepredvidenega izostanka 
delavca, ki bi moral opraviti tako delo; 

- Če splošni družbeni interes in narava dejavnosti terjajo, 
da se brez prekinitve opravijo določena dela oziroma naloge, 
v skladu s pogoji, ki jih določajo zakoni, ter v primerih, ko je 
treba v temeljnih organizacijah materialne proizvodnje delati 
preko polnega delovnega časa, da se opravi delo, ki v določe- 
nem roku ni moglo biti opravljeno zaradi pomanjkanja ener- 
gije ali da se opravi delo za vojaške potrebe. V navedenih 
primerih lahko traja delo preko polnega delovnega časa 
največ 30 ur na mesec, razen za člane posadk ladij trgovske 
mornarice dolge plovbe, kjer lahko traja tako delo največ 86 
ur na mesec. Možno pa je tudi, da posebni zakoni za dejavno- 
sti posebnega družbenega pomena določijo drugačni največji 
možni obseg dela preko polnega delovnega časa (v teku je 
npr. postopek za dopolnitev zakona o zdravstvenem varstvu v 
tej smeri). 

Iz navedenega izhaja, da prejemki, prejeti za delo preko 
polnega delovnega časa na izvrševanju planskih nalog in s 
tem tudi izvoznih nalog, kakor tudi zaradi dodatnih ali novih 
naročil načeloma sicer podlegajo obdavčitvi po posebni repu- 
bliški stopnji, razen v okoliščinah, predvidenih v 81. in 82. 
členu zakona o delovnih razmerjih kot na primer: nujnost 
nadaljevanja začetega dela za dokončanje delovnega pro- 
cesa, če bi iz tehnoloških in organizacijskih razlogov nastala 
precejšnja materialna škoda ali da se delo ni moglo opraviti v 
določenem roku zaradi pomanjkanja energije, nepravočasne 
dobave reprodukcijskega materiala ter drugih nepredvidenih 
zastojev v proizvodnji. Prav tako pa je ob upoštevanju navede- 
nih okoliščin možno uvesti nadurno delo tudi za druga dela v 
primerih, ko prerazporeditev delovnega časa v smislu prvega 
odstavka 83. člena omenjenega zakona ni bila mogoča. 

Glede na to, da z zakonom o delovnih razmerjih ni možno 
opredeliti vseh možnih primerov, ki bi v praksi lahko nastali, 
so dane splošne usmeritve, na podlagi katerih naj bi organiza- 
cije združenega dela le-te natančneje opredelile v svojih 
samoupravnih splošnih aktih. 

Delo preko polnega delovnega časa, opravljeno zaradi višje 
sile, katerih primeri so opredeljeni v 80. členu zakona o 
delovnih razmerjih, ne šteje za poseben delovni pogoj, zato 
tudi pejemki iz tega naslova že po omenjenem zakonu ne 
podlegajo obdavčitvi. 

V vseh navedenih primerih se ne plačuje republiški davek 
po posebni stopnji temveč se plačujejo od dohodkov za delo 
preko polnega delovnega časa enake obveznosti, kot od 
osebnih dohodkov doseženih za delo v polnem delovnem 
času. služba družbenega knjigovodstva mora upoštevati toza- 
devne določbe v samoupravnem splošnem aktu temeljne 
organizacije, skladnost teh določb z zakonom pa ocenjuje 
Ustavno sodišče SR Slovenije. 

MNENJE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE O DELEGATSKI POBUDI ZA 
PODALJŠANJE VELJAVNOSTI ZAKONA O 
UREDITVI OBVEZNOSTI OBRAČUNAVANJA 
AMORTIZACIJE ZA DOLOČENA OSNOVNA 
SREDSTVA ZA LETA 1982 DO 1985 

Skupina delegatov za ZO in ZZD skupščine SR Slovenije - 
skupščina občine Tolmin je dela naslednjo delegatsko po- 
budo: 

ZAKON O UREDITVI OBVEZNOSTI OBRAČUNA VANJA AMOR- 
TIZACIJE ZA DOLOČENA OSNOVNA SREDSTVA ZA LETA 
1982 DO 1985 
(Ur. list SR Slovenije štev. 45/82 in sprememba štev. 41/83) 
- POBUDA ZA PODALJŠANJE VELJAVNOSTI ZAKONA ZA 
OBDOBJE 1986-1990 

Omenjeni zakon dovoljuje uporabnikom družbenih sred- 
stev v družbenih dejavnostih za leta 1982 do 1985 obračuna- 
vanje 50% amortizacije. 

SKUPŠČINI SR SLOVENIJE DAJEMO POBUDO ZA PROUČI- 
TEV MOŽNOSTI, DA BI VELJAVNOST NAVEDENEGA 
ZAKONA PODALJŠALA ŠE ZA OBDOBJE 1986 DO 1990. 
Utemeljitev: 

Na področju družbenih dejavnosti je bil v teh letih dosežen 
velik napredek. Nove šole, vrtci, bolnice, zdravstveni domovi, 
socialni zavodi itd. so bili v pretežni večini zgrajeni aH s 
samoprispevki občanov ali z združenimi sredstvi OZD, le v 
manjši meri s kreditnimi sredstvi, zato obveznosti vračanja 
kreditov iz amortizacije ni. 

V kolikor se bodo sredstva za amortizacijo povečala, se bo 
nujno zgodilo to, da ob vseh objektih, ki jih imamo in opremi 
ne bomo imeli sredstev za dejavnost, ki smo jo po zakonih 
dolžni zagotoviti. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije daje k navedeni dele- 
gatski pobudi naslednje mnenje: 

Na podlagi pooblastil zveznega zakona o amortizaciji 
osnovnih sredstev temeljnih organizacij združenega dela in 
drugih uporabnikov družbenih sredstev - Uradni list SFRJ, št. 
58/76, 65/81 in 76/82 (popr. 3/83) - je obračunavanje amortiza- 
cije pri uporabnikih družbenih sredstev s področja družbenih 
dejavnosti v SR Sloveniji urejeno V zakonu o ureditvi obvezno- 
sti obračunavanja amortizacije za določena osnovna sredstva 
za leta 1982 do 1985. Z veljavnim republiškim zakonom je tem 
uporabnikom do konca leta 1985 dana možnost obračunava- 
nja amortizacije v znesku, ki so ga za ta namen prejeli v 
celotnem prihodku oziroma v prihodku s tem, da tako obraču- 
nanaamortizacija ne sme znašati manj kot 50% amortizacije, 
obračunane o stopnjah iz nomenklature sredstev za amortiza- 
cijo. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je ob pripravi in spreje- 
manju novega zveznega zakona o amortizaciji, izhajajoč iz 
zoženih materialnih možnosti za zagotavljanje sredstev druž- 
benim dejavnostim tudi v srednjeročnem planskem obdobju 
1986 do 1990 predlagal, da se sedaj veljavna ureditev amorti- 
ziranja gradbenih objektov in opreme v družbenih dejavnostih 
podaljša do konca leta 1990. Po 46. členu novega zveznega 
zakona o amortizaciji družbenih sredstev (Uradni list SFRJ, št. 
70/84), ki je začel veljati 1. januarja 1985, se z republiškim 
oziroma pokrajinskim zakonom lahko za uporabnike družbe- 
nih sredstev s področja družbenih dejavnosti določi nižja 
stopnja obračunavanja amortizacije od predpisanih in sicer 
za gradbene objekte do konca leta 1987, za opremo pa do 
konca leta 1986. Iz navedenega izhaja, da se o višini obraču- 
nane amortizacije za gradbene objekte in opremo v družbenih 
dejavnostih v letih 1986 in 1987 dogovorijo uporabniki in 
izvajalci v ustrezni samoupravni interesni skupnosti glede na 
materialne možnosti. V primeru, da le-te ne omogočajo 
obračunavati amortizacije po predpisanih stopnjah, je po 
navedenem zveznem zakonu v letih 1986 oziroma 1987 možno 
obračunavati nižjo amortizacijo oziroma v skrajnem primeru 
amortizacije ni treba obračunati. 

Izvršni svet "Skupščine SR SloverVije bo na podlagi nave- 
dene možnosti še v prvem polletju 1985 predlagal Skupščini 
SRS spremembo republiškega zakona o ureditvi obveznosti 
obračunavanja amortizacije za določena osnovna sredstva za 
leta 1982 do 1985. 



SABOR SR HRVATSKE 
-Zbor občin 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
-Zbor občin 

POROČILO 

o medsebojnem sodelovanju sosednjih 

občin SR Slovenije in SR Hrvatske 

/. UVOD 

Medsebojno sodelovanje sosednjih občin SR Slovenije 
in SR Hrvatske je pomemben vidik skupnega družbenopo- 
litičnega in gospodarskega razvoja obeh sosednjih repu- 
blik, posebej pa še samih sosednjih občin. Da bi strnili 
oceno o dosedanjem medobčinskem sodelovanju, izme- 
njali izkušnje ter opozorili na tista odprta vprašanja in 
probleme, ki ovirajo uspešnejše in poglobljeno medse- 
bojno sodelovanje med temi občinami, sta Zbor občin 
Sabora SR Hrvatske in Zbor občin Skupščine SR Slovenije 
v novembru in decembru 1984 organizirala štiri širše 
posvete o nadaljnjem medobčinskem sodelovanju občin v 
obmejnem delu SR Slovenije in SR Hrvatske. Posveti so 
bili v Lendavi, Delnicah, Kopru in Karlovcu, na njih pa so 
sodelovali, poleg predstavnikov občinskih skupščin in 
skupnosti občin, regionalnih gospodarskih zbornic in 
občinskih konferenc SZDL, tudi predstavniki posameznih 
organizacij združenega dela iz teh območij ter predstav- 
niki ustreznih republiških upravnih organov SR Hrvatske 
in SR Slovenije ter teles Sabora SR Hrvatske in Skupščine 
SR Slovenije. 

Posveti so bili organizirani prav v času začetnih razprav 
o planskih dokumentih, s katerimi opredeljujemo nadalj- 
nje poti, možnosti in potrebe gospodarskega in družbe- 
nega razvoja v vseh samoupravnih organizacijah in skup- 
nostih. V zvezi s tem je bila posebna pozornost posvečena 
nadaljnjemu učinkovitejšemu povezovanju in sodelovanju 
obmejnih občin pri usklajevanju njihovih srednjeročnih m 
dolgorolčnih planov razvoja, iskanju dohodkovnih pove- 
zav organizacij združenega dela ne glede na občinske 
meje ter interesnemu povezovanju delovnih ljudi in obča- 
nov, ki so si sosedje in jih meja med Slovenijo in Hrvatsko 
nikdar ni ločevala. 

Na vseh posvetih je bilo ocenjeno, da je sodelovanje 

II. Osnovne značilnosti občin iz SR Hrvatske, ki 
mejijo na SR Slovenijo 

Po obstoječi politično-teritoricilni razdelitvi prostora SR 
Hrvatske mejijo na ozemlje SR Slovenije občine iz petih skup- 
nosti občin in to: tri občine iz skupnosti občin Varaždin 
(Čakovec, Varaždin, Ivanec), štiri občine iz skupnosti občin 
Zagreb (Krapina, Pregrada, Klanjec, Jastrebarsko), dve'občini 
iz mestne skupnosti občin Zagreb (Zaprešič, Samobor), dve 
občini iz skupnosti občin Karlovac (Ozalj, Duga Resa) in 
sedem občin iz skupnosti občin Rijeka (Vrbovsko, Delnice, 
Čabar, Rijeka, Opatija, Buzet, Buje). 

Dosežena stopnja družbenoekonomskega razvoja med 
obravnavanimi občinami je zelo različna, tako da so ob najra- 
zvitejših delih republike prisotne tudi občine, ki sodijo med 
manj razvite. Med njimi so imele v zadnjih dveh planskih 
obdobjih status-gospodarsko manj razvitih občin Jastrebar- 
sko, Ozalj in Ivanec, pri čemer so z določenimi ukrepi pri 
razvoju od leta 1976_ do 1980 spodbujali tudi razvoj občin 
Klanjec, Duga Resa, Čakovec, Buje in Buzet (status intervent- 
nih občin), medtem ko se v obdobju 1981 do 1985 prav tako 

med sosednjimi obmejnimi občinami SR Slovenije in SR 
Hrvatske dobro, zlasti pa so se spletle številne in trdne vezi 
med ljudmi na tem območju. Sklenjeni so bili številni 
dogovori in sporazumi o bratstvu, prijateljstvu in medse- 
bojnem sodelovanju med obmejnimi občinami, vendar pa 
se dosedanje oblike tega sodelovanja ponekod vse preveč 
omejujejo na medobčinsko kulturno izmenjavo, sodelova- 
nje družbenopolitičnih organizacij, občinskih upravnih 
organov, delovna srečanja in posvetovanja, razna tekmo- 
vanja itd., medtem ko v gospodarskem sodelovanju pre- 
vladujejo še vedno kupoprodajni odnosi. Zato je bilo oce- 
njeno, da je pri sodelovanju na gospodarskem področju 
na območjih teh občin potrebno uveljavljati oblike dolgo- 
ročnega medsebojnega sodelovanja na dohodkovnih 
odnosih. Med obmejnimi občinami je velika dnevna migra- 
cija delavcev (tako se npr. iz občine Ozalj vozi na delo v 
Črnomelj, Metliko in Novo mesto 1.200 delavcev; iz občine 
Duga Resa 500; iz Ilirske Bistrice v Opatijo 500 in 200 
obratno, iz Čakovca v Lendavo 800 in v Ormož 500 ter v 
Ljutomer 700, iz Šmarja pri Jelšah v sosednje hrvatske 
občine 400, iz sosednjih hrvatskih občin pa v Šmarje 600 
itd.). Zato je bila posebna pozornost na posvetih 
posvečena zlasti vprašanjem, kako v medsebojni poveza- 
nosti in sodelovanju občin zagotoviti hitrejši gospodarski 
razvoj. Nekatera vprašanja pa so takšna, da jih občine 
same težko rešujejo in bi jih morali reševati ob pomoči 
obeh republik in njihovih samoupravnih interesnih skup- 
nosti ter jih opredeliti v planih razvoja družbenopolitičnih 
skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti. Prav 
tako pa so posveti opozorili na številne zakonske in druge 
predpise, ki zaradi različnih rešitev v SR Hrvatski in SR 
Sloveniji ovirajo uspešnejše sodelovanje obmejnih občin 
na posameznih področjih. 

spodbuja razvoj občine Pregrada (ukrepi iz 3. člena dogo- 
vora) in občin Čakovec, Klanjec in Duga Resa (ukrepi iz 11. 
člena dogovora o temeljih družbenega plana SR Hrvatske o 
politiki regionalnega razvoja in razvoja gospodarsko manj 
razvitih krajev v obdobju od leta 1981 do 1985). 

Obmejne občine na SR Slovenijo zajemajo ozemlje 6.663 
km2, na katerem živi 744.849 prebivalcev (leto 1981), kar 
predstavlja 11,8 odstotka površine in 16,2 odstotka prebival- 
stva republike. 

Čeprav je delež obravnavanih občin v obdelovalnih površi- 
nah SR Hrvatske večji od njihovega deleža v skupni površini, 
se pogoji za kmetijsko proizvodnjo bistveno razlikujejo zaradi 
različnih vremenskih, pedoloških in reliefnih značilnosti posa- 
meznih območij. 

Glede na delež obdelovalnih površin v skupni površini 
imajo nekoliko ugodnejše pogoje za razvoj kmetijske proiz- 
vodnje obmejne občine skupnosti občin Varaždin, Zagreb in 
Karlovac, medtem ko imajo občine skupnosti občin Rijeka 
izjemno ugodne pogoje za razvoj gozdarstva, saj imajo na 
razpolago 62,2 odstotka skupnih gozdnih površin oziroma 82 
odstotka gozdnih površin republike. 
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■ Gostota naseljenosti obmejnih občin (111,8 prebivalca na 
km ) je večja od republiškega povprečja, vendar je predvsem 
odraz gostote v občinah Varaždin ter zagrebških občin in 
občine Rijeka, medtem ko so po drugi strani področja nekate- 
rih občin, posebej pa njihov obmejni del, precej slabo nase- 
ljena (Buzet 28^ odstotka, Vrbovsko 32,2 odstotka, Delnice 
32,6 odstotka, Cabar 24 odstotka republiškega povprečja). 

Gibanje prebivalstva v zadnjem medpopisnem obdobju to 
'e 'e'a ^981 kaže, daje imel velik del obravnavanih 
občin obeležje depopulacijskega področja. V obravnavanem 
obdobju je prebivalstvo naraslo le v sedmih (v glavnem 
gospodarsko razvitih) občinah1, medtem ko se je v ostalih 
obmejnih občinah zmanjšalo število prebivalstva. Pri tem je 
zmanjšanje do 10 odstotkov doseglo šest občin2, v ostalih 
petih občinah pa se je prebivalstvo zmanjšalo od 10 do 20 
odstotkov . 

Takšna negativna demografska gibanja, ki jih spremljajo 
značilne spremembe v strukturah prebivalstva (senilizacija) 
precej zmanjšujejo lastne možnosti za hitrejši družbenoeko- 
nomski razvoj teh področij in zahtevajo izvajanje določenih 
ukrepov in aktivnosti, da se zaustavijo takšni trendi. 

Z relativno hitrim gospodarskim razvojem obmejnih občin, 
ki je bil dosežen predvsem z gradnjo novih proizvodnih zmog- 
Ij.vost, posebej v industriji, se je precej povečala zaposlenost 
v družbenem sektorju glede na skupno prebivalstvo. 

V obmejnih občinah imajo pomembnejše število delovne 
sile zaposlene v sosednji republiki občine Ozalj, Pregrad, 
Klanjec, Cakovec, Cabar in Ivanec. Prav tako je zaradi premaj- 
hne stopnje gospodarske razvitosti precejšnje število delav- 
cev s tega področja na začasnem delu v tujini, posebej iz 
občin Ozalj, Jastrebarsko in Cakovec. Treba je poudariti, da je 
zanimanje organizacij združenega dela iz SR Slovenije', da s 
proizvodnimi zmogljivostmi v nerazvitih področjih v SR Hrvat- 
ski zagotovijo delo v mestu iz katerega prihaja delovna sila, 
kot so "na primer gradnja obrata Beti Metlika v Žakanju ter 
Novolesa Novo mesto, gradnja obrata za proizvodnjo sani- 
tarne opreme in opreme za stanovanja v Radatoviču, oba v 
obrnejnem delu občine Ozalj. 

Tempo gospodarskega razvoja obmejnih občin je različen, 
pri čemer je prisotna težnja hitrejšega razvoja slabše razvitih 
občin, kar vodi k zmanjšanju razlik v doseženi stopnji razvi- 
tosti. 

Rast makroekonomskih agregatov, pogojena predvsem s 
pomembno investicijsko aktivnostjo, je pripeljala do krepitve 
karakterja družbenega sektorja v strukturi družbenega proiz- 
voda, ki se giblje od 50,3 odstotka v občini Ozalj do 92,4 
odstotka v občini Vrbovsko. Prav tako je vse pomembnejši 
delež industrije v skupnem družbenem proizvodu obravnava- 
nih občin, ki se giblje od 19,6 odstotka v občini Opatija (zaradi 
visokega deleža turizma) do 65,2 odstotka v občini Pregrada. 
Prav tako je treba podčrtati visok delež dejavnosti gozdarstva 
v družbenem proizvodu občin Čabar, Delnice in Vrbovsko ki 
izvira iz naravnih osnov teh področij. 

Osnovne značilnosti občin iz SR Slovenije, ki mejijo na SR 
Hrvatsko 

• Na sosednjo SR Hrvatsko meji 17 slovenskih občin od 
skupno 65, in siper občine: Brežice, Cerknica, Črnomelj, Ilir- 
ska Bistrica, Kočevje, Koper, Krško, Lendava, Ljutomer, Met- 
lika, Novo mesto, Ormož, Piran, Ptuj, Ribnica, Sežana in 
Šmarje pri Jelšah. Na območjih teh občin, ki obsegajo 32,9 
celotne površine, živi 23,1% vseh prebivalcev SR Slovenije. 

Občine, ki ležijo ob hrvaški meji, se med seboj razlikujejo 
glede na posamezne geografske, ekonomske, prostorske, 
demografske, socialne in druge značilnosti. Po stopnji razvi- 
tosti so med obmejnimi občinami tako manj razvite kot tudi 
občine, ki spadajo med najbolj razvite. V obdobju 1981-1985 
so v celoti opredeljene kot manj razvite občine Lendava, 
Ljutomer, Ormož in Šmarje pri Jelšah.4 Ob meji s SR Hrvatsko 
je tudi več manj razvitih geografskih območij (Haloze, Sloven- 
ske gorice, Kozjansko, Pokolpje, Brkini). Obmejne občine, 

1 (Buje, Cakovec. Opatija, Rijeka, Samobor, Varaždin in Zaprešič) 2 (Buzet, Duga Resa, Ivanec, Jastrebarsko, Krapina in Pregrada) 3 (Čabar, Delnice, Klanjec, Ozalj in Vrbovsko) 
4 Odlok o območjih, ki štejejo za manj razvita območja v SRS v 
obdobju 1981-1985, Uradni list SRS, št. 10/81 - Poleg navedenih sta v 
celoti manj razviti še občini Lenart in Šentjur pri Celju. 

katerih sestavni del so ta območja, so sledeče: Ptuj (Haloze in 
Slovenske gorice), Brežice in Krško (Kozjansko), Kočevje 
Metlika in Črnomelj (Pokolpje), Ilirska Bistrica in Sežana 
(Brkini). Občini Cerknica in Novo mesto imata na svojem 
območju tudi manj razvite krajevne skupnosti, vendar pa te ne 
ležijo v neposredni bližini hrvaške meje. Vsa manj razvita 
območja obsegajo okoli 45% celotne površine in 36% prebi- 
valcev obmejnih občin. Občina Ribnica ne vključuje gospo- 
darsko manj razvitega območja. Občini Koper in Piran sta 
med gospodarsko najrazvitejšimi v SR Sloveniji. 

Čeprav je delež kmetijskih površin v teh občinah večji kot v 
slovenskem povprečju, pa so zaradi različnih klimatskih, 
pedoloških, reliefnih in drugih značilnosti, možnosti za razvoj 
kmetijske proizvodnje v posameznih občinah različne. Preko 
60% kmetijskih površin je v občinah Ljutomer, Lendava, 
Ormož, Ptuj in Piran, med 50 in 60% pa v občinah Brežice! 
Koper, Krško, Metlika, Sežana, Šmarje pri Jelšah. Porašče- 
nost z gozdovi je v povprečju sicer manjša kot v SR Sloveniji, 
vendar pa so v nekaterih občinah velike gozdne površine 
(Cerknica, Ilirska Bistrica, Kočevje, Novo mesto, Ribnica). 

Obmejne občine imajo nekatere skupne značilnosti v demo- 
grafskih gibanjih. Podatki kažejo, da so v večini občin prisotni 
procesi odseljevanja. Tako se je v obdobju med popisoma 
1971 in 1981 prebivalstvo zmanjšalo v naslednjih občinah: 
Črnomelj, Metlika, Lendava, Ljutomer, Ormož, Ptuj, Šmarje 
pri Jelšah, Brežice, Ribnica in Ilirska Bistrica, v več občinah 
pa prebivalstvo stagnira. Odseljevanje je še posebno izrazito v 
nekaterih obmejnih območjih. Prebivalci se odseljujejo pred- 
vsem v močnejša gospodarska središča, večje pa je tudi 
število delavcev na začasnem delu v tujini, zlasti v občinah ki 
ležijo v severovzhodnem delu meje s SR Hrvatsko. Posledica 
takih demografskih gibanj je še nadaljnje slabšanje starostne 
strukture prebivalstva, ki v povezavi z ne najbolj ugodno 
gospodarsko strukturo zmanjšujejo možnosti hitrejšeaa raz- 
voja teh območij. 

Glede na naravne danosti ter dosedanji tempo razvoja so 
med obmejnimi občinami razlike v gospodarski strukturi. V 
letu 1982 je znašal delež industrije v ustvarjenem družbenem 
proizvodu teh občin 44,2%, kar je pod republiškim povpre- 
čjem (47,3%), delež kmetijstva pa 10,1% (v republiki 6,0%). V 
večini občin je prevladujoča gospodarska dejavnost industrija 
(50-60% delež), vendar pa ima v večjem številu občin velik 
pomen tudi kmetijstvo (npr. Brežice, Črnomelj, Lendava Lju- 
tomer, Metlika, Ormož, Ptuj, Šmarje pri Jelšah). Nekatere 
občine pa imajo poleg industrije močno razvite terciarna 
dejavnosti (Sežana, Koper, Piran). 

V obdobju 1976-1982 so se obmejne občine razvijale hitreje 
od slovenskega povprečja, kar je razvidno iz podatkov o rasti 
družbenega proizvoda zaposlenosti in aktivnih osnovnih 
sredstev. Pri tem so se hitreje razvijale manj razvite, poča- 
sneje pa razvitejše občine. Tak razvoj je v precejšnji meri 
posledica pospeševalnih ukrepov, ki jih je bila večina teh 
občin deležna v okviru politike pospeševanja skladnejšega 
regionalnega razvoja. Kljub ugodnemu razvoju pa so razlike v 
nivoju razvitosti med posameznimi občinami kot tudi v 
odnosu do slovenskega povprečja še vedno prisotne. 

III. DOSEDANJE SODELOVANJE SOSEDNJIH 
OBČIN SR HRVATSKE IN SR SLOVENIJE 
MOŽNOSTI ZA NADALJNJI RAZVOJ TER 
NEKATERA ODPRTA VPRAŠANJA, KI OVIRAJO 
NADALJNJI RAZVOJ TEGA SODELOVANJA 
A. Na področju kmetijstva in gozdarstva 
1. Kmetijska proizvodnja 

Na področju kmetijske proizvodnje je izredno široko razvito 
sodelovanje med kmetijskimi organizacijami v Prekmurju in 
pridelovalci kmetijskih proizvodov v občinah Čakovec in 
Varaždin. Tako ima ABC Pomurka dobro razvite kooperantske 
odnose s kmetijskimi pridelovalci z območja občin Varaždin 
in Cakovec in na ta način pridobiva letno prek 800 goved in 
2.500 prašičev, na to območje pa pošilja letno prek 1970 ton 
mesa in mesnih izdelkov. 

Tovarna sladkorja v Ormožu sodeluje z družbenim in 
zadružnim sektorjem pri proizvodnji sladkorne pese na pod- 
ročju Medjimurja. Tovarna je že sovlagala v ureditev zemljišč 
za proizvodnjo sladkorne pese in načrtuje na tem območju 
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pridelovanje sladkorne pese na 2.000 ha. Sodelovanje pri 
proizvodnji sladkorne pese je potrebno v bodoče še okrepiti 
na dolgoročnih in dohodkovnih osnovah. 

Prav tako pa je dobro razvito tudi medsebojno sodelovanje 
SOZD-a TIMAV, Droge in Agrarie s trgovskimi in turističnimi 
organizacijami v sosednjih hrvatskih občinah, zlasti še s 
Poljoprivrednim kombinatom Istra. KZ Postojna in KZ iz Ilirske 
Bistrice pa že vrsto let oskrbujeta območje Reke in Opatije z 
mesom, mlekom, jajci in vrtninami. Perutninski kombinat 
Pivka dobavlja na omenjeni območji po 1.200 ton perutnin- 
skega mesa letno. 

Medobčinsko sodelovanje omenjenih organizacij je bilo na 
posvetih še posebej pozitivno ocenjeno, saj se pri tem vse bolj 
uveljavljajo višje oblike sodelovanja na dohodkovnih in dol- 
goročnih osnovah, ki že postajajo prevladujoče in vse bolj 
nadomeščajo kupoprodajne odnose. 

Tako npr. ABC Pomurka izvaja skupna vlaganja zlasti pri 
pripravi in usposabljanju kmetijskih zemljišč, pri nabavi 
mehanizacije in reprodukcijskih materialov, pri organizaciji 
pospeševalnih služb itd., Perutninski kombinat Pivka pri 
izgradnji perutninske farme na območju Reke skupaj s SIS za 
preskrbo Reke, SOZD TIMAV pa pri izgradnji skupne klavnice 
in hladilnice v Sečovljah, ki bo siužiia tudi za potrebe celotne 
Istre itd. ..... , 

Opozorjeno pa je bilo na probleme neusklajenih cen kme- 
tijskih proizvodov in različnih spodbujevalnih ukrepov v obeh 
republikah. To predstavlja pomembno oviro zlasti pri razvoju 
družbeno organizirane pridelave oziroma v razvoju kmetij- 
skega zadružništva. Zato je potrebno okrepiti sodelovanje 
med kmetijskimi organizacijami in občinami pri pripravi plan- 
skih dokumentov in pri načrtovanju ukrepov za njihovo reali- 
zacijo. Večjo uskladitev, zlasti ukrepov za pospeševanje 
proizvodnje hrane (premije in regresi) pa naj bi dosegli s 
stalnim pravočasnim sodelovanjem pristojnih republiških 
Organov oziroma organizacij ter obmejnih občin. 

Skupen problem v zvezi z razvojem kmetijske proizvodnje 
na območjih sosednjih občin SR Slovenije in SR Hrvatske 
predstavlja velika razdrobljenost kmetijskih površin (v nekate- 
rih občinah je npr. povprečna velikost posameznih parcel 0,2 
ha). V planskih dokumentih obeh sosednjih republik in 
obmejnih občin pa bi morali za obmejna območja opredeliti 
konkretne programe za pridobivanje novih kmetijskih obdelo- 
valnih površin z nadaljnjimi malioracijami, arondacijami in 
komasacijami zemljišč ter nadaljnji razvoj zadružništva. Pose- 
bej je bilo ugotovljeno, da je na nekaterih obmejnih območjih 
povsem zapostavljeno sadjarstvo, čeprav zanj obstajajo vsi 
naravni pogoji. • 

Uspešnejše sodelovanje sosednjih občin na področju kme- 
tijstva močno ovirajo tudi različni predpisi obeh republik na 
področju kmetijsko-zemljiške politike, zlasti še glede izvaja- 
nja meloracij in komasacij (različni pogoji za financiranje in 
kreditiranje teh del ter različni postopki za izvajanje malioracij 
in komasacij), varstva kmetijskih zemljišč pred trajnim spre- 
minjanjem namembnosti in urejanja prostora. Zato naj bi 
pristojni republiški upravni organi pristopili k usklajevanju 
predpisov na tem področju. Prav tako je potrebno v oben 
republikah uskladiti delovanje sistema obrambe pred točo, 
pri tem pa še posebej zagotoviti pravočasno medsebojno 
obveščanje hidrometereoloških zavodov obeh republik. 

2. Morsko in sladkovodno ribištvo, ribolov in lov 
V zvezi z morskim ribištvom se odnosi med dvema republi- 

kama razvijajo ugodno; saj so interesi v glavnem skupni. 
Delovna organizacija Mirna iz Rovinja dela na programu 
vzgoje rib in školjk, za katerega je dobila tudi mednarodni 
kredit Ker se za ta program zanimata tudi delovni organizaciji 
Emona iz Ljubljane in Droga iz Portoroža, naj vse zainteresi- 
rane organizacije čimprej opredelijo skupni interes in najdejo 
rešitve za njihovo dolgoročno medsebojno sodelovanje. 

Na posvetih je bilo posebej opozorjeno na nekatere pro- 
bleme, ki izvirajo iz premalo usklajenih zakonskih ureditev 
na področju morskega ribištva, zlasti razlike glede pristojno- 
sti občin (npr. različen režim glede gojenja in nabiranja školjk 
itd.). 

Prav tako je bilo opozorjeno na različne rešitve, predvsem 
pa na različno izvajanje zakonov in drugih predpisov na 
področju ribolova. V SR Sloveniji imajo vse ribiške družine 
potrjene in sprejete ribiškogojitvene načrte za gospodarjenje 

na ribolovnih vodah za obdobje 1981-1985, ki jih imajo v 
upravljanju na podlagi samoupravnega sporazuma o dodelitvi 
ribiškega okolišča. Ribiške organizacije v SR Hrvatski ne 
gospodarijo na podlagi tašnih načrtov, zaradi česar prihaja do 
različnih ribolovnih režimov. Tudi pri zakonski ureditvi lova, 
obstajajo med republikami različne rešitve, ki povzročajo zla- 
sti na obmejnih območjih veliko problemov. Pristojni upravni 
organi obeh republik naj pristopijo k usklajevanju teh pred- 
pisov. 

3. Vinarstvo 
Na posvetih je bilo opozorjeno'na problem neusklajenih 

predpisov o vinu, zaradi česar prihaja zlasti do problemov pri 
prometu neustekleničenih vin z geografskim poreklom indivi- 
dualnih proizvajalcev in družbenimi gostinskimi obrati na 
obmejnih območjih. Čeprav gre v teh primerih za razmeroma 
majhno količino vina (cca 600.000 I), to povzroča številne 
nesporazume, zato naj bi pristojni upravni organi poiskali 
skupno rešitev v poenotenju predpisov glede zaščite vin z 
geografskim poreklom za tiste proizvajalce, ki trajneje sodelu- 
jejo z gostinskimi obrati (družbenimi in zasebnimi v SR Slove- 
niji). 

4. Gozdno gospodarstvo in predelava iesa 
Na področju gozdarstva in lesne industrije se je razvilo 

intenzivno sodelovanje med občinami, ki razpolagajo z boga- 
timi gozdovi, in občinami, v katerih se je močno razvila lesna 
in papirna industrija. Tudi na tem področju se vse bolj uveljav- 
lja dolgoročno sodelovanje na dohodkovnih odnosih, skup- 
nih vlaganjih, posiovno-tehničnem sodelovanju, zaščiti in 
varstvu gozdov, izgradnji gozdnih poti, delitvi dela itd. Tako 
npr. Lesonit Ilirska Bistrica, ki dobiva iz območja Gorskega 
kotorja letno 90.000 m3 lesa za lesne plošče in 12.000 m 
hlodovine (skupaj 56% potrebne lesne mase), na podlagi 
sklenjenega dolgoročnega samoupravnega sporazuma vlaga 
v odpiranje in obnovo gozdov tega območja 6% od cene 
odkupljenega lesa, na območju Hrvatske pa dobavlja 15% 
svojih plošč. Lesna industrija Javor iz Pivke dobiva iz območja 
Delnic 16.000 m3 iesne surovine, na podlagi sklenjenih samo- 
upravnih sporazumov pa sovlaga v gozdove in pokriva 
devizne potrebe gozdnega gospodarstva tega območja. Brest 
Cerknica je razvil bogato sodelovanje z lesno industrijo 
Goranprodukt Čabar, s katerim ima tudi skupen program 
(tapetništvo), zagotavlja pa tudi prenos tehnologije, reproma- 
terial in potrebne devize. Dobro sodelovanje Inlesa iz Ribnice 
z Lesnim podjetjem Jušiči Opatija je pripeljalo do njune inte- 
gracije. Posebno pozitivno pa je ocenjeno sodelovanje med 

■ Djuro Salaj Krško in Drvenjačo Delnice, ki temelji na dolgoro- 
čnem sporazumu o skupnem vlaganju dela in sredstev. Zato 
bi takšne medsebojne odnose morali uveljaviti vsi proizvajalci 
in predelovalci celuloznih vlaken in papirja. 

Na posvetih je bilo ugotovljeno, da so še velike možnosti za 
razvoj sodelovanje sosednjih občin iz Slovenije in Hrvatske na 
področju gozdarstva in lesne industrije. Potrebni so širši 
programi, ki bodo vključevali tudi druge panoge gospodar- 
stva, in to od skupnih vlaganj v gozdno proizvodnjo pa do 
izkoriščanja lesnih odpadkov in smotrnejšega izvoza lesne 
mase prek izdelkov višje stopnje obdelave. Zato se morajo v to 
vključiti tudi republiški, zlasti pa medobčinske gospodarske 
zbornice in splošna združenja ter ustrezni republiški upravni 
organi, da bi lahko prišlo do skupnega razvojnega projekta 
na tem področju. 

Kot poseben problem na področju prometa z lesom pred- 
stavljajo različne cene lesa v SR Sloveniji in SR Hrvatski, 
izhajajo pa iz različnih zakonskih ureditev in različne intenziv- 
nosti gospodarjenja z zasebnimi gozdovi v obeh republikah. 
Zato bi bilo nujno potrebno proučiti zakonske in druge samo- 
upravno dogovorjene osnove pri gospodarjenju z zasebnimi 
gozdovi v obeh republikah in se dogovoriti za konkretne 
rešitve (davčne in druge), ki bi tržne pogoje pri prodaji goz- 
dnih sortimanov čimbolj izenačile. 

B. Na področju urejanja prostora, vodnega 
gospodarstva in varstva okolja 

Med najpomembnejša vprašanja bolj organiziranega med- 
sebojnega sodelovanja obeh republik, posebej pa še obmej- 
nih občin, sodijo vprašanja s področja urejanja prostora, 
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vodnega gospodarstva in varstva okolja. 
V SR Hrvatski so z zakonom o »Spomen parku Kumrovec« 

leta 1977, v SR Sloveniji pa z zakonom o »Spominskem parku 
Trebče« leta 1981, opredelili varovanje naravnih in zgodovin- 
skih izročil, ki so povezana z življenjem in delom Josipa Broza 
Tita in narodnoosvobpdilno borbo. Za razvoj obeh spomin- 
skih parkov, ki sta pod posebnim družbenim varstvom, si je 
treba prizadevati za ohranjanje vrednot in za izboljševanje 
pogojev za življenje in delo delovnih ljudi in občanov na tem 
območju ter pri tem zagotoviti večje usklajevanje prostorskih 
elementov družbenih planov občin iz obeh republik. 

Občine z območja Gorjancev - Žumberak so podpisale 
družbeni dogovor o ustanovitvi Skupnosti spominskega 
območja Žumberak — Gorjanci. S tem se je pospešilo druž- 
beno in gospodarsko sodelovanje delovnih ljudi in občanov s 
tega območja. Tako je v letu 1984 v okviru tega sodelovanja 
DO Novoles iz Novega mesta odprla obrat v Radatovičih v 
občini Ozalj. 

Posebni vidik prostorskega usklajevanja predstalja celovita 
vodnogospodarska ureditev ob medrepubliških vodotokih 
Muri, Dravi, Sotli, Savi, Kolpi in obalnem morju. 

Sodelovanje med vodnimi gospodarstvi obeh republik je 
dobro in konstruktivno in 'je organizirano na dolgoročni 
osnovi ter obsega vsa področja, tako obrambo pred popla- 
vami, varstvo kakovosti voda ter energetsko izrabo. 

Končna rešitev poplav na reki Savi, Dravi, Muri in Kolpi bo 
možna z izgradnjo predvidenih vodnih stopnic z večnamen- 
sko rabo (energetska izraba, vodooskrba, ureditev kmetijskih 
zemljišč itd.) 

Tako sta SR Slovenija in SR Hrvatska skupaj pripravili 
projekt vodnogospodarskih rešitev in energetskega izkorišča- 
nja reke Mure, ki bo predstavljal osnovo za nadaljnjo urejanje 
te reke. V zvezi z regulacijo reke Mure in s tem tudi delno 
spreminjanje sedanjega toka, se, kot je bilo opozorjeno, 
pojavlja vprašanje glede neurejenih mej katastrskih občin. 

Predlagano je bilo, naj obe sosednji občini sporazumno 
rešujeta vse prolbleme ter ocenita potrebne postopke za 
ureditev teh problemov po končani regulaciji reke Mure. 

Reka Drava je v SR Sloveniji energetsko izkoriščena, kar pa 
ne velja za SR Hrvatsko. Vode reke Drave pri vstopu v SR 
Hrvatsko so v III. kakovostnem razredu. Da bi se preprečilo 
nadaljnje poslabšanje oziroma da se izboljša kakovost reke 
Drave, je potrebno rešiti čiščenje odpadnih voda v Mariboru 
ter zagotoviti obratovanje že zgrajenih čistilnih naprav. 

Na reki Sotli je vodnogospodarstvo obeh republik zgradilo 
večnamensko akumulacijo Vonarji. Ta ne služi popolno svo- 
jemu namenu, ker še ni rešen problem čiščenja odpadnih 
voda iz Rogaške Slatine oziroma območja, ki gravitira k tej 
akumulaciji. Predlagano je bilo, da se izgradnja te čistilne 
naprave vključi v srednjeročno obdobje 1986 - 1990 tako 
družbeno politične skupnosti kot vodnega gospodarstva. 

Vode reke Save so zelo onesnažene, saj je kvaliteta te reke 
v lll./IV. kakovostnem razredu. Obe republiki sta zainteresi- 
rani, da se izboljša kakovost reke Save, tako zaradi oskrbe z 
vodo Zagreba kot zaradi obratovanja Je Krško in bodoče Je 
Prevlaka. Ocenjeno je bilo, da bi bilo potrebno reko Savo 
urejati v skladu s študijo »Regulacija in ureditev reke Save in 
njenih pritokov«. 

V zvezi s kakovostjo voda reke Save je bilo omenjeno, da se 
občine, ki ležijo ob porečju reke Save, leta 1980 podpisale 
»Družbeni dogovor o skupnih akcijah občin in mest pri pre- 
prečevanju onesnaževanja voda na porečju reke Save«. 
Poudarjeno je bilo, da le redke občine izpolnjujejo svoje 
obveznosti. Zato se pozivajo vse skupščine občin in vodni 
gospodarstvi obeh republik,da zagotovijo hitrejše in dosledno 
uresničevanje sprejetega družbenega dogovora. V zvezi z 
reko Kolpo je bilo opozorjeno, da doslej niso bile dovoli 
izkoriščene in ovrednotene vrednosti, ki jih ta reka in območje 
ob njej nudi V okviru vodnega gospodarstva in elektro gospo- 
darstva obeh republik je bilo dogovorjeno, da se pripravi 
skupna študija o vodnogospodarski ureditvi in energetski 

področji ki na' b' bila osnova za planiranje na tem 
Čeprav sosednje občine Slovenije in Hrvatske v večini 

dobro sodelujejo tudi na področju oskrbe s pitno vodo zlasti 
pri skupni gradnji in napeljavi vodovodov, pa se tudi na tem 
področju pojavljajo določeni problemi. V zvezi s tem je bilo 
omenjeno, da bi bilo potrebni zagotoviti tesnejše in dolgo- 

ročno sodelovanje med Istrskim in Rižanskim vodovodom 
glede pridobivanja pitne vode iz zajetja Gradole ter nadaljnje 
skupno vlaganje v raziskovanje in čistilne naprave. Prav tako 
pa bi bilo potrebno pospešiti izgradnjo vodovoda Gonjščak - 
Hrastovec - Zavrč in sodelovanje Opatije, Reke in Ilirske 
Bistrice pri oskrbi z vodo. Opozorjeno je tudi bilo, da je 
potrebno več sodelovanja med sosednjimi občinami tudi v 
primerih, ko se v eni krajevni skupnosti napeljuje vodovod s 
pomočjo samoprispevka, medtem ko v sosednji krajevni 
skupnosti, ki je v sosednji republiki, ostajajo brez vode le 
zaradi tega, ker se niso pravočasno dogovorili za skupni 
samoprispevek in usklajeno gradnjo skupnega vodovoda. 

Zaostriti je treba odgovornost za spoštovanje ustreznih 
predpisov o varstvu voda in pospešiti izgradnjo merilnih 
postaj in čistilnih naprav ob medrepubliških vodotokih. Prav 
tako je treba čimprej razrešiti problem onesnaževanja Porto- 
roškega zaliva, še zlasti zaradi razvoja turizma, marikulture in 
proizvodnje soli. Zato naj oba pristojna republiška upravna 
organa .čimprej uskladita kategorizacijo kvalitete morske 
vode in sprejmeta, ob sodelovanju vodnega gospodarstva 
obeh republik, ukrepe za preprečevanje onesnaževanja. 

Na vseh posvetih je bilo še posebej opozorjeno na številne 
težave, ki jih imajo obmejne občine pri oblikovanju in usklaje- 
vanju prostorskih in urbanističnih aktov zaradi različnih 
zakonskih in drugih predpisov v obeh sosednjih republikah 
na področju urejanja prostora in varstva okolja (promet s 
kmetijskimi zemljišči in druge oblike varstva teh zemljišč, 
prepoved gradnje ob rekah, melioracije in komasacije itd ) 
Zato naj pristojni upravni organi obeh republik analizirajo te 
razlike in pripravijo predloge za bolj usklajeno reševanje 
omenjenih problemov. 

C. Na področju cestne infrastrukture in prometa 
1 Cestna infrastruktura 

Dobro razvite in vzdrževane cestne povezave so za 
obmejne občine še posebnega pomena, zato so udeleženci 
na vseh posvetih prav temu področju posvetili posebno 
pozornost. Pri tem niso navajali le potreb po modernizaciji 
posameznih cestnih odsekov, ki povezujejo obmejne občine 
iz obeh republik, pač pa so opozorili tudi na nekatere pereče 
probleme, ki izhajajo iz različne zakonske ureditve v obeh 
republikah, ali pa iz različnih interesov dveh sosednjih občin 
za modernizacijo ali vzdrževanje posamezne ceste. V zvezi s 
tem je bilo posebej izpostavljeno vprašanje vzdrževanja 
regionalnih cest, ki v SR Hrvatski sodijo v pristojnost repu- 
bliške SIS za ceste, v SR Sloveniji pa v pristojnost občinskih 
SIS za ceste. Zato se dogaja, da se nekatere od teh cest 
modernizirajo ali redno vzdržujejo le na hrvatski strani, na 
slovenski strani pa ne, ker ni dovolj denarja v občinski SIS za 
ceste oziroma ker ustrezne samoupravne interesne skupnosti 
materialne proizvodnje v Sloveniji ne izpolnjujejo svojih 
obveznosti do manj razvitih območij. Še zlasti zaradi številnih 
dnevnih prevozov delavcev in drugih občanov na območju ob 
meji obeh republik, so na posvetih opozorili na pomen 
večjega medobčinskega sodelovanja pri modernizaciji in zdr- 
ževanju zlasti naslednjih cestnih odsekov: Ivanec-Ptuj; Ptuj- 
-Videm-Leskovec, Borl-Cirkulane-Višnjica in Zavrč-Dreno- 
vec-Voča; Podgorje-Sežana; Reka-Buzet-Obrovo-Gorica in 
Golac-Buzet-Rakitovec. 

Na posvetih je bilo posebej opozorjeno na pomen proučitve 
načrtovanja izgradnje v okviru republiških skupnosti za 
ceste cestnih odsekov Šentilj-Maribor-Varaždin in Razdrto- 
-Sežana. Pri tem pa je bilo zlasti poudarjeno, da moramo 
glede na omejene finančne možnosti dati prednost izgradnji 
tistih cestnih odsekov, ki bodo dajali največje možne učinke 
ob upoštevanju gospodarskih, tranzitnih, zdomskih in turisti- 
čnih tokov. 

Pristojna republiška upravna organa bi morala proučiti 
poenotenje kategorizacije cestnih odsekov, ki mejijo na 
republiki. Omenjene so bile: 

- regionalna cesta 338-a Bistrica ob Sotli - meja SR Hrvat- 
ske Kumrovec, ki se veže na magistralno cesto v SR Hrvatski, 
št. 11/1 Gubaševo-Kumrovec-Razvor-Granica in je do leta 
1971 že imela kategorizacijo kot magistralna cesta, vendar je 
Republiška skupnost za ceste Slovenije menila, da ta cesta 
nima elementov za razvrstitev med magistralne ceste; 

— magistralna cesta št. 11 Jankovič-Zaprešič-Krapina-Ma- 
celj-Ptuj, ki ima le v SR Hrvatski z zakonom predviden status 
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kot bodoča avtocesta v okviru Pyrinske smeri; 
- regionalna cesta Krapina-Pregrada-Desinje-Miljana- 

-meja SR Slovenije (R 326). 
Ob tem je bilo ugotovljeno tudi, da niso enotne kilometrske 

označbe na magistralnih cestah št. 1 in 11 v SR Sloveniji in 
SR Hrvatski (različna oblika, velikost in barva), prav tako pa se 
v SR Sloveniji postavljajo kilometrske označbe na vsakih 500 
m, v SR Hrvatski pa na vsaki 1000 m. Ta vprašanja naj proučijo 
in uskladijo pristojni upravni organi oziroma cestna podjetja 
obeh republik. 

Predlagano je bilo, naj bi ustrezni republiški upravni organi 
sproti usklajevali vsa odprta vprašanja, medtem ko naj bi 
republiške, regionalne in občinske skupnosti za ceste 
pospešile medsebojno usklajevanje, zlasti še pred končnim 
oblikovanjem oziroma sprejemanjem svojih srednjeročnih in 
dolgoročnih planov za naslednje obdobje. 

2. Cestni, železniški in pomorski promet 
Na vseh posvetih so udeleženci opozarjali na probleme, ki 

jih povzročajo bistveno različne cene v obeh republikah v 
avtobusnem prometu na istih relacijah. Avtobusni prevozniki 
iz območja obeh republik se ne ozirajo na dejanske potrebe 
delavcev in občanov in ne prilagajajo voznih redov njihovim 
potrebam, vse preveč je primerov nelojalne konkurence, 
pogosto vozijo avtobusi le do meje s sosednjo republiko. 
Omenjeno je bilo, da bi z ustreznejšim medsebojnim sodelo- 
vanjem in delitvijo dela v obeh republikah v obstoječem voz- 
nem parku lahko pridobili več avtobusov. Prav tako pa bi 
morale občine in njihovi organi ter splošna združenja in 
pristojna republiška upravna organa v obeh republikah do 
avtobusnih prevoznikov bolj zaostriti vprašanje kvalitete in 
večje usklajenosti prevoznih uslug. 

Na področju varnosti cestnega prometa so nekatera vprša- 
nja različno urejena v republiških zakonih in podzakonskih 
aktih teh dveh republik. Tako so različno urejena vprašanja 
preventivnih tehničnih pregledov motornih in priključnih 
vozil in pogojev glede strokovne izobrazbe poklicnih vozni- 
kov. Pristojna republiška upravna organa naj ponovno 
proučita predpise, ki urejajo to vprašanje in predlagata bolj 
usklajene rešitve. 

V zvezi z železniškim'prometom je bila postavljena zahteva 
po večjem sodelovanju in usklajevanju med železniško-tran- 
sportnima organizacijama Ljubljana in Zagreb, ter prilagaja- 
nju njunih voznih redov na relaciji Ljubljana oziroma Novo 
mesto-Karlovac dejanskim potrebam občanov obmejnih 
občin. 

Sodelovanje luk Rijeka in Koper: 
V tej dejavnosti in pri opravljanju dnevnih operativnih nalog 

v transportu blaga se odvjja zadovljivo sodelovanje med 
obema lukama, ki si prizadevata to sodelovanje še pospešiti in 
razširiti. 

Pri nadaljnjem sodelovanju v luškem prometu je treba 
^ upoštevti, da je v luki Koper zgrajen terminal za razsute 

tovore. Ocenjeno je bilo, da ne gre za prevelike kapacitete v 
obeh lukah, če bi združevali naše skupne ponudbe tako, da bi 
znova pridobili koristnike iz srednje Evrope, ki so se v prete- 
klosti prusmerili v luke severne Evrope. 

Č. Na področju gospodarskih dejavnosti 
1. Industrija 

Za območje ob meji obeh republik je značilno, da sodi v 
glavnem med industrijsko manj razvita, zato se sodelovanje 
na tem področju ni razvijalo toliko med samimi občinami z 
obeh strani meje, ampak se je bolj razvijalo v širšem zaledju 
obeh republik. Kljub temu je tudi na tem območju nekaj 
uspešnih primerov medsebojnega sodelovanja in skupnih vla- 
ganj (npr. »Beti« Metlika v Žakanju v občini Ozelj, »Novoles« v 

L Radatovičih, »Cimos« v Buzetu). Še nadalje je treba pri skup- 
nih projektih in vlaganjih upoštevati razpoložljivo delovno silo 
na obeh straneh meje, kar prispeva k zmanjševanju dnevne 
migracije in odpravi problemov, ki nastajajo v zvezi s tem. 

2. Obrt 
k Na vseh' štirih posvetih so udeleženci opozorili na vrsto 
■ problemov, do katerih prihaja predvsem zaradi različnih 

zakonskih ureditev obrtne dejavnosti v obeh sosednjih repu- 
blikah. Razlike se nanašajo predvem na pogoje za opravljanje 
posamezne obrtne dejavnosti in število delavcev pri posamez- 
nem obrtniku, prav tako pa so med obema republikama večje 
razlike v davčni politiki do obrtnikov. Vse to povzroča, da se 
posamezni obrtniki selijo oziroma prijavljajo v občinah v 
sosednji republiki na podlagi fiktivnih prijav stalnega biva- 
lišča in s tem tudi sedeža obrtne dejavnosti, medtem ko 
dejavnost (zlasti avtoprevozniki) opravljajo na svojem prvot- 
nem območju. S tem se izmikajo nadzoru občinskih inšpekcij- 
skih organov, izmikajo pa se tudi plačevanju davkov. Zato je 
bilo predlagano, naj bi obe republiki medsebojno bolj usklaje- 
vali svoje predpise s tega področja, občine pa zaostrile odnos 
do fiktivnih prijav obrtnikov in okrepile inšpekcijski nadzor ter 
poskrbele za doslednejše izpolnjevanje davčnih obveznosti 
obrtnikov. V zvezi s tem je bilo predlagano, naj bi občine 
pospešile upravne postopke, ki jih predlagajo sosednje 
občine. 

3. Trgovina 
V zvezi z oskrbo prebivalstva s prehrambenimi in drugimi 

življenjsko nujnimi artikli, glede katerih prihaja do občasnega 
pomanjkanja, je bilo na posvetu opozorjeno, da bi v takih 
primerih morali upoštevati tradicionalno pripadnost kupcev 
ne glede na občinske meje. 

4. Energetika 
Na področju energetike obe republiki uspešno sodelujeta, 

še posebej v zvezi z izgradnjo jedrske elektrarne v Krškem in 
načrtovanjem nove JE v Prevlaki, skupnimi vlaganji v Rudnik 
urana Žirovski vrh, skupnimi raziskavami zalog premoga, 
naravnega plina in nafte, kakor tudi v zvezi z energetskim 
izkoriščanjem vodnih potencialov Save, Drave in Mure. 

V zvezi s plinifikacijo mejnih občin med SR Slovenijo in SR 
Hrvatsko je bilo ugotovljeno, da poteka v obeh republikah 
izdelava dolgoročnih načrtov plinifikacije, ki segajo tudi v 
omenjene občine. Zato bi morali obe republiki, preden bi 
pristopili k izgradnji plinovoda, skupaj proučiti razpoložljive 
količine domačega plina in plina iz uvoza,- določiti večje 
porabnike in skupaj zasnovati enoten plinovodni sistem; 
izgradnja dveh plinovodov na majhni medsebojni oddaljeno- 
sti bi bila neracionalna za obe republiki, oskrba porabnikov 
pa manj zanesljiva. 

V zvezi z izgradnjo električnih daljnovodov je bilo opozor- 
jeno na tehnološko neenotnost pri visoko napetostnem 
sistemu za potrebe dveh sosednjih steklan (Rogaška v Slove- 
niji in Straža v Hrvatski), kjer je zaradi nujne medsebojne 
povezanosti potrebna izredno draga dodatna izgradnja trans- 
formatorske postaje. 

5. Turizem 
Velike možnosti za razvoj turizma, tako letnega kot zim- 

skega, so skupna značilnost večine obmejnih občin. Vendar 
pa.je ocenjeno, da so obmejne občine Sr Slovenije in SR 
Hrvatske, razen ob morskem predelu, doslej na tem področju 
razvile premalo sodelovanja in načrtnega usklajevanja. Pri 
tem je bilo še posebej ugotovljeno, da imajo številne obmejne 
občine vsaj po eno naravno zdravilišče, vendar pa med njimi 
doslej ni bilo večjega sodelovanja, zato tudi ne skupne turi- 
stične ponudbe, ki bi zagotavljala daljše bivanje turistov. 
Velike možnosti za takšno sodelovanje obstajajo predvsem na 
območju Medjimurja in Prekmurja, območij obeh spominskih 
parkov Trebče-Kumrovec in Žumberak-Gorjanci, doline Kolpe 
ter na območju od Postojne, Snežnika in Lipice do Opatije 
oziroma Kvarnerja in celotne Istre. Občine na tem območju 
naj nadaljujejo sodelovanje pri uresničevaju skupnega infor- 
macijskega sistema na tem področju in pri programiranju 
celovite turistične ponudbe, zlasti še izvenpenzionske. Hkrati 
pa bi morali bolj pospeševati sodelovanje turističnega gospo- 
darstva s kmetijsko proizvodnjo. Za razvoj turizma pa imajo še 
poseben pomen usklajeni in sprejeti prostorski in urbanistični 
plani. 

D. Na področju družbenih dejavnosti 
1. Izobraževanje 

Na področju vzgoje in izobraževanja v okviru medobčin- 
skega sodelovanja obmejnih občin ni večjih problemov, če pa 
se občasno pojavljajo posamezna vprašanja, jih občine 
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strpno in ustrezno rešujejo. Vse več je primerov, da učenci iz 
posameznih obmejnih območij zaradi bližine in drugih boljših 
pogojev obiskujejo osnovno šolo na območju druge republke, 
zanje pa uvajajo dodatne fakultativne nacionalne predmete in 
opremljajo knjižnice šol z literaturo sosednjega naroda. Sode- 
lovanje pa se razvija tudi na področju usmerjenega srednjega 
izobraževanja. 

2. Zdravstveno varstvo 
Sodelovanje obmejnih občin na področju zdravstvenega 

varstva občanov je dokaj razvito, saj se na obeh straneh meje 
poslužujejo zdravniške pomoči v najbližjih zdravstvenih 
domovih in njihovih enotah. Podobno je tudi na področju 
bolnišničnega zdravljenja, kjer imamo celo primere skupnega 
financiranja izgradnje in modernizacije bolnišničnih zmoglji- 
vosti (občina Buje in obalne občine za bolnico v Izoli). Številni 
občani sosednjih občin z območja SR Hrvatske že tradicio- 
nalno prihajajo na zdravljenje tudi v bolnišnico Ptuj in Brežice 
(približno 30% vseh bolnišničnih kapacitet namenjajo tem 
pacientom), zato je bilo predlagano, naj bi SIS s področja 
zdravstvenega varstva in zdravstvene organizacije s poseb- 
nim dogovorom uredile dolgoročno medsebojno sodelovanje 
tudi v teh primerih, saj bi bilo le tako mogoče tudi dolgoročno 
planirati potrebe po zdravstvenih zmogljivostih, zlasti še pro- 
storskih in kadrovskih zahtevah. To pa bi prispevalo k racio- 
nalnejši organizaciji zdravstva v obeh republikah. 

E. Na področju uresničevanja pravic in položaja 
narodnosti 

Za nekatera obmejna območja obeh republik je značilno 
tudi, da so narodnostno mešana, kjer živijo pripadniki italijan- 
ske oziroma madžarske narodnosti. Na tej osnovi se razvijajo 

tudi nekatere posebne oblike sodelovanja sosednjih občin 
obeh republik. Kljub temu, da so doseženi pri uresničevanju 
posebnih pravic pripadnikov obeh narodnosti na tem 
območju pomembni uspehi, pa ostajajo nekatera vprašanja še 
odprta in bi jih z večjim medsebojnim sodelovanjem sosed- 
njih občin iz obeh republik lahko hitreje razreševali. 

Tako je bilo predlagano, da se čimhitreje in dokončno 
razreši problem vidljivosti TV Koper-Capodistria za celotno 
območje, kjer živijo pripadniki italijanske narodnosti. Prav 
tako je bilo predlagano, da bi občine v obeh republikah, v 
katerih živijo pripadniki italijanske narodnosti, morale v večji 
meri enotneje urejati njihov položaj in jim zagotavljati 
posebne pravice oziroma opredeljevati svoje odgovornosti ter 
bolj enotno zagotavljati sredstva tudi za občinske samo- 
upravne skupnosti Italijanov. Ustrezni upravni organi SR Slo- 
venije in SR Hrvatske pa naj bi proučili možnosti za večjo 
uskladitev učnih načrtov za italijanske šole v obeh republi- 
kah in s tem možnosti za izdajo enotnih in zato tudi cenejših 
šolskih učbenikov. 

F. Na področju SLO in DS 

Na posvetih je bilo ugotovljeno, da je sodelovanje obmejnih 
občin na področju SLO in DS premalo razvito, kar se odraža 
zlasti ob organiziranju in izvajanju posameznih aktivnosti na 
tem področju, ki ne segajo čez območja posameznih obmej- 
nih občin oziroma republik. Zato bi morale občine oziroma 
njihovi pristojni organi na teh območjih tesneje sodelovati 
tako pri pripravi načrtov s področja SLO in DS kot tudi pri 
izvajanju posameznih akcij, zlasti še na področju civilne za- 
ščite. 
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SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

POROČILO 

O urejanju strokovnega naslova za diplomante 

medicinskih fakultet (ESA-638) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 45. seji, dne 
17. 1. 1985 obravnaval: 
- POROČILO O UREJANJU STROKOVNEGA NASLOVA 

ZA DIPLOMANTE MEDICINSKIH FAKULTET, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 217. člena 

poslovnika Skupščine SR Slovenije. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. 

člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 

in na podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije določil, da bosta kot njegova predstavnika pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovala: 

- Martin ZORIČ, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje ter 
telesno kulturo 

- Franc PIVEC, namestnik predsednika Republiškega 
komiteja za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo. 

V prvi polovici leta 1984 je Skupščina SR Slovenije obravna- 
vala pobudo Skupščine SR Srbije za spremembo strokovnega 
naslova diplomantov medicinskih in stomatoloških fakultet. 
Od leta 1963 so namreč diplomanti teh šol v vseh socialisti- 
čnih republikah in socialističnih avtonomnih pokrajinah dobi- 
vali strokovni naslov »zdravnik« oziroma »zobozdravnik«, s 
čimer pa se niso strinjali in so že večkrat predlagali, naj se 
ponovno uvede strokovni naslov »doktor medicine« oziroma 
»doktor stomatologije«. V letu 1983 je Skupščina SR Srbije 
dala pobudo za sklenitev posebnega dogovora med republi- 
kami in pokrajinama, po katerem naj bi te s svojimi predpisi 
določile navedena strokovna naslova. V Skupščini SR Slove- 
nije predlog dogovora ni bil sprejet z utemeljitvijo, da niso 
nastopile bistvene nove okoliščine, ki bi narekovale spre- 
membo ureditve na področju strokovnih naslovov. 

V razpravi je bilo opozorjeno na možnost, da se bo v zvezi s 
strokovnimi naslovi pojavilo še več vprašanj, izhajajoč iz nove 
programske strukture visokega šolstva, ki se reformira v vseh 
SR in SAP in ki bodo terjala tudi medsebojno usklajevanje. V 
skladu s tem je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlagal 
Koordinacijskemu odboru Zveznega izvršnega sveta za kul- 
turo, znanost in izobraževanje, naj presodi potrebo po skleni- 
tvi dogovora med republikami in pokrajinama, ki bi določil 
skupna izhodišča za urejanje vseh strokovnih naslovov v 
državi. Odgovora na to pobudo do sedaj še nismo prejeli. 

Novi visokošolski programi tudi v SR Slpveniji prinašajo več 
predlogov za spremembo in dopolnitev zakona o strokovnih 
naslovih, ki pa jih bo treba uskladiti z drugimi SR in SAP. Med 
take predloge, ki se pojavljajo tako v Sloveniji kot tudi v 
drugih republikah, sodijo tudi zahteve, naj bi se obnovljeni 
strokovni naslov »doktor« vrnil tudi diplomantom nekaterih 
drugih fakultet (veterina, pravo). 

Med tem pa so vse SR in SAP razen SR Slovenije sprejele 
pobudo Skupščine SR Srbije za spremembo strokovnega 
naslova diplomantov medicinske fakultete. Dogovor o tem so 
v decembru 1984 podpisale SR Srbija, Črna gora in Makedo- 
nija ter SAP Vojvodina, v januarju 1985 pa še Hrvatska, SR 
Bosna in Hercegovina in SAP Kosovo. Podpis dogovora sicer 
še neposredno ne uveljavlja teh novih strokovnih naslovov 
»doktor medicine« oz. »doktor stomatologije«, saj z izjemo 
SR Hrvatske to področje urejajo posebni republiški zakoni, 
zavezuje pa podpisnice, da ustrezno spremene svoje pred- 
pise. 

S sprejetjem pobude Skupščine SR Srbije o spremembi 
strokovnega naslova diplomantov medicinskih fakultet v vseh 
drugih republikah in pokrajinah so nastale nove okoliščine. 
Zaradi tega je potrebno znova oceniti stališča do tega vpraša- 
nja, z vidika enotnosti strokovnih naslovov na območju SFR 
Jugoslavije. Kolikor se oceni, da je takšno enotnost potrebno 
zagotoviti, bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pripravil 
predlog za spremembo zakona o strokovnih naslovih. 
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Iz Skupščine SFRJ 

RAZVOJNA POLITIKA 

Preveriti je treba realnost predlagane 

variante dolgoročnega razvoja države do 

konca stoletja  

• Dvom, da bo mogoče do leta 2000 doseči polno zaposlenost z načrtovano 2 
odstotno povprečno letno stopnjo naraščanja zaposlovanja 

• Osrednje strateško vprašanje dolgoročnega razvoja je uspešno prestrukturiranje 
gospodarstva in družbe 

• Prenehati se je treba pogovarjati o zaščiti življenjskega standarda in začeti 
načrtovati njegovo rast 

• Pri načrtovanju razvoja kmetijstva do leta 2000 ni v dovolj veliki meri upošteva- 
no staranje kmečkega prebivalstva 

• Med dejavnosti skupnega pomena za razvoj države je treba uvrstiti tudi lesno 
industrijo, ribištvo in turizem 

Svet Zveze sindikatov Jugo- 
slavije je delegatom Zbora re- 
publik in pokrajin Skupščine 
SFRJ poslal povzetek mnenj, 
pripomb in predlogov k Osnut- 
ku dolgoročnega družbenega 
plana Jugoslavije od leta 1986 
do leta 2000 (k AS 426). O vse- 
bini dokumenta smo pisali v 
eni prejšnjih številk Glasila 
Skupščine SFRJ. 

V omenjenem povzetku pa je 
poudarjeno, da Sindikat pod- 
pira temeljne opredelitve dol- 
goročnega razvoja države do 
leta 2000 in njegovo usmeritev, 
ki zahteva pospešen razvoj. 
Med obravnavo tega Osnutka 
pa je bilo najpogosteje postav- 
ljeno vprašanje, če so cilji do- 
volj realno začrtani. Veliko pa 
je bilo tudi govora o pogojih in 
možnostih za njihovo ure- 
sničevanje. 

POMANJKLJIVOSTI 
DOLGOROČNEGA 
PLANA 

Kakor navaja povzetek, je bi- 
lo ocenjeno da v Osnutku dol- 
goročnega plana ni optimalno 
izkoriščeno obsežno znanstve- 
noraziskovalno delo, ki je bilo 
opravljeno med pripravo doku- 

menta. Prav tako pa niso do- 
volj upoštevani dokumenti 
Dolgoročnega programa eko- 
nomske stabilizacije. Ker ima 
prednost resolucija, nato je na 
vrsti srednjeročni razvojni plan 
šele na koncu strategija raz- 
voja, dokument ne ponuja naj- 
boljše razvrstitve ukrepov ob 
sprejemanju planskih doku- 
mentov. Vse tri planske doku- 
mente bi namreč morali pri- 
pravljati skupaj in sicer tudi za- 
radi tega, ker je že oblikovana 
analitična podlaga za dolgoro- 
čni plan Jugoslavije, republik 
in pokrajin. 

Povsem ni razčiščeno niti 
vprašanje stopnje obveznosti 
dolgoročnega plana za vse no- 
silce planiranja, posebej za 
srednjeročno obdobje 1986 do 
1990, poudarja povzetek. Po- 
leg tega pa je besedilo Osnut- 
ka dolgoročnega plana preveč 
obširno saj je mnogo ponav- 
ljanj veliko pa je tudi posploše- 
nosti. Dokument bi moral biti 
konkretnejši na vseh tistih 
področjih, ki terjajo dolgoro- 
čnejše reševanje na primer na 
področju energetike, gozdar- 
stva in podobno) ne pa o vseh 
delih življenja in dela. Prav ta- 
ko bi moral temeljiti na strate- 

giji razvoja, manj pa na kon- 
kretnih razvojnih nalogah. 

Cilji dolgoročnega razvoja 
morajo biti realno opredeljeni 
in dimenzionirani. Ni si treba 
delati iluzij o možnosti razvoja 
brez upoštevanja realnosti in 
problemov, ki jih bomo reševa- 
li v obdobju od leta 1986 do 
leta 1990. V tem pogledu bi 
bilo treba ponovno strokovno 
in znanstveno preveriti real- 
nost izbrane variante razvoja v 
celoti in po posameznih delih. 

REALNOST 
ZAČRTANIH CILJEV 

Načelna pripomba, ki zade- 
va realnost začrtanih ciljev 
dolgoročnega razvoja, je pod- 
prta tudi z mnogimi argumenti 
in pripombami. Med drugim je 
poudarjeno, da je treba preuči- 
ti kvantitativne cilje, ob tem pa 
tudi opozorjeno, da so ti cilji le 
usmeritev. Predvidena je na- 
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POVZETEK MNENJ, PRIPOMB IN PREDLOGOV SVETA 
ZVEZE SINDIKATOV JUGOSLAVIJE K OSNUTKU DOL- 
GOROČNEGA DRUŽBENEGA PLANA JUGOSLAVIJE ZA 

^ OBDOBJE OD LETA 1986 DO LETA 2000 - KAS 426 
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mreč rast družbenega proiz- 
voda s povprečno stopnjo od 
3,5 do 4 odstotke, izvoz naj bi 
se povprečno povečeval s šest 
do sedem odstotno stopnjo, 
uvoz s pet do šest odstotno itd. 
Med ta razmerja pa se vključu- 
je vrsta želja za uvoz blaga za 
široko porabo, uvoz energije, 
energentov, surovin, repro- 
dukcijskega materiala in po- 
dobno. 

Taka zasnova ni sprejemlji- 
va, sodi Sindikat, saj ne omo- 
goča zmanjševanje odplačeva- 
nja dolgov tujini za petino de- 
viznega priliva. Mimo tega so 
zastavljeni cilji o bistvenem iz- 
boljšanju položaja Jugoslavije 
v mednarodnih ekonomskih 
odnosih, ob šest-odstotni 
stopnji rasti izvoza, neuresni- 
čljivi. 

Osnutek dolgoročnega pla- 
na načrtuje povprečno letno 
rast družbenega proizvoda do 
leta 2000 v višini petih odstot- 
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kov, investicije pa naj bi se po- 
večevale s 6,6 odstotno stop- 
njo rasti. Med obravnavo teh 
podatkov je bilo zastavljeno 
vprašanje, kako bo mogoče 
zagotoviti hitrejšo investicij- 
sko rast od rasti -družbenega 
proizvoda, če imamo velike fi- 
nančne obveznosti do tujine v 
vseh obravnavanih letih. 

Razpravljalci so dvomili, če 
bo mogoče s povprečno letno 
stopnjo rasti zaposlenosti v 
višini dveh odstotkov do leta 
2000 doseči polno zaposle- 
nost. Prav tako pa so poudarili 
da se izboljševanje material- 
nih, kulturnih in drugih pogo- 
jev življenja in dela delovnih 
ljudi in občanov kot planski cilj" 
prepisuje iz plana v plan. Ve- 
mo, pa, da ga ni mogoče do- 
seči z nadaljnjim zmanjševa- 
njem sredstev za zadovoljeva- 
nje splošnih družbenih in 
skupnih potreb, kakor predla- 
ga Osnutek dolgoročnega pla- 
na. To velja tudi za razvijanje 
in varstvo človekovega živ- 
ljenjskega in delovnega okolja. 
Kakor je ocenjeno, gre za očit- 
no protislovje med željami in 
potrebami na eni strani in ma- 
terialnimi možnostmi za njiho- 
vo uresničevanje na drugi. 

RAST OSEBNE 
PORABE DO LETA 2000 

Zveza sindikatov Jugoslavije 
dvomi, da bo mogoče do leta 
2000 doseči predvideni 4,9 od- 
stotno stopnjo rasti osebne 
porabe. Podatki namreč kaže- 
jo, da bi morala osebna poraba 
naraščati hitreje od rasti, ki so 
jo dosegale ZDA in zahodnoe- 
vropske države v času relativ- 
ne gospodarske ekspanzije. 

Prav tako je poudarjeno, da 
je do 2000 predvidena rešitev 
velikega dela stanovanjskih 
problemov prebivalstva. Plan 
načrtuje zgraditev približno 2 
milijonov stanovanj. Podatki 
pa dokazujejo, da je bilo v ob- 
dobju od leta 1971 do 1981 
zgrajenih le 1,4 milijona stano- 
vanj. K temu je mogoče prišteti 
še okoli 700.000 stanovanj, 
zgrajenih v naslednjih petih le- 
tih, kar pomeni, da je bilo v 15 
letih dograjenih okoli 2,1 mili- 
jona stanovanj. Niti tak tempo 
rasti stanovanjske graditve pa 
ne omogoča, opozarja povze- 
tek reševanja največjega števi- 
la problemov na tem področju. 

Glede rasti realnih osebnih 
dohodkov, bi morali po zasno- 
vi Osnutka plana do leta 2000 
povečati osebne dohodke za 
približno 50 odstotkov, da bi 
tako dosegli raven realnih 
osebnih dohodkov, ki smo jih 
imeli pred nekaj leti. Zaradi te- 
ga je bilo na Sindikatu zastav- 
ljeno vprašanje, ali je to prava 

perspektiva za delavski razred 
in ali s tako napovedjo dovolj 
spodbujamo delavce za dodat- 
na prizadevanja. 

Zastavljeno je bilo tudi vpra- 
šanje kaj pomenijo besede o 
aktiviranju in razvoju drobne- 
ga gospodarstva, in storitvenih 
dejavnostih, če razvoj drobne- 
ga gospodarstva ni načrtovan 
kot ena temeljnih smeri in se- 
stavni del razvoja v okviru tako 
imenovanega velikega gospo- 
darstva. 

PRESTRUKTUIRANJE 
GOSPODARSTVA 

Opozorjeno je bilo, da je 
osrednje stateško vprašanje 
dolgoročnega razvoja uspeš- 
no prestruktuiraje gospodar- 
stva in družbe. Zaradi tega je 
treba v tem dokumentu nujno 
zagotoviti aktivnejše vključe- 
vanje našega gospodarstva v 
mednarodno delitev dela, 
predvsem z večjim izvozom 
blaga in storitev, ob selektivni 
in smotrni uvozni politiki. 

Nadaljevanje razvoja, ki slo- 
ni na tako imenovani težki 
strukturi gospodarstva, kakor 
je bilo opozorjeno, ne rešuje 
drugih razvojnih ciljev, na pri- 
mer polno zaposlenost, pred- 
vsem mladih šolanih ljudi. Pre- 
strukturiranja v tem smislu ne 
smemo razumeti kot panožne- 
ga, temveč kot programsko 
prestrukturiranje gospodar- 
stva. Zaradi tega ne smemo 
dajati prednosti vsej panogi, 
temveč samo posameznim ka- 
kovostnim programom, ki te- 
meljijo na sodobni tehnologiji, 
ob manjšem deležu energije in 
surovin, s pogojem, da zahte- 
vajo visoko strokovno znanje 
in izvoz. 

Poudarjeno je nadalje, da so 
osrednja vprašanja povečeva- 
nja učinkovitosti gospodarje- 
nja: zmanjševanje materialnih 
stroškov, povečevanje obrato- 
valnega časa strojev, samo- 
upravno organiziranje in do- 
hodkovno povezovanje orga- 
nizacij združenega dela na 
enotnem jugoslovanskem tr- 
žišču, ob izvajanju smotrne de- 
litve dela, specializacije, tipiza- 
cije, unifikacije, standardizaci- 
je in popolnega spoštovanja 
ekonomskih zakonitosti. 

Z vidika Zveze sindikatov, 
pravi povzetek njihovih stališč, 
je izjemno pomembno, da bo 
med sprejemanjem dolgoro- 
čnega družbenega plana kon- 
sultirano združeno delo, pose- 
bej veliki tehno-tehnološki in 
ekonomski sistemi, vključno 
tudi ves zbornični sistem, tako 
da bi v čimvečji meri zagotovili 
realno planiranje. Poleg tega 
pa mora biti nujno samouprav- 

ni sistem razširjene reproduk- 
cije tako zasnovan, da bo dol- 
goročni plan dejansko izražal 
interese in obveznosti delav- 
cev pri planiranju svojega raz- 
voja in dejavnosti na podlagi 
samoupravnega sporazumeva- 
nja in dogovarjanja, preko 
združevanja dela in sredstev 
na dohodkovnih temeljih. 

ZAŠČITA 
ŽIVLJENJSKEGA 
STANDARDA 

Glede zaščite življenjskega 
standarda je poudarjeno, da je 
skrajni čas, ko je treba prene- 
hati z govorjenjem o zaščiti in 
začeti razmišljati ter planirati 
naraščanje življenjskega stan- 
darda. Pogoje, ki so za to po- 
trebni, je treba zagotoviti z 
učinkovitejšim gospodarje- 
njem, povečevanjem produk- 
tivnosti dela in rasti realnih 
osebnih dohodkov, ob dosle- 
dnem spoštovanju načela deli- 
tve po delu. 

Med pripombami Sindikata 
je tudi opozorilo, da Osnutek 
dolgoročnega plana dosledno 
ne izpelje zahteve o vzpostavi- 
tvi zakonite medsebojne odvi- 
snosti bruto osebnega dohod- 
ka in akumulacije. Gibanja 
akumulacije so namreč pove- 
zana z enimi parametri, do- 
ločanje bruto osebnih dohod- 
kov pa je vezano za rast pro- 
duktivnosti dela. 

Pripombe so bile tudi glede 
politik? dohodka. Preveč je 
poudarjen vidik zadovoljeva- 
nja skupnih in osebnih potreb, 
namesto da bi bil generator 
proizvodnje in ustvarjanja no- 
ve vrednosti - dohodka. Oseb- 
nim dohodkom se daje funkci- 
jo porabe, namesto funkcije 
ekonomske motivacije za ve- 
čjo proizvodnjo, rast produk- 
tivnosti dela in ustvarjanja ve- 
čjega dohodka. 

Poleg tega Osnutek omenje- 
nega dokumenta ne ponuja 
realnih možnosti za premago- 
vanje razlik v pogojih gospo- 
darjenja in pridobivanja do- 
hodka, s tem pa tudi za izvaja- 
nje dolgoročne opredelitve o 
primerjanju bruto osebnega 
dohodka na delavca ter aku- 
mulacije sredsev glede na pov- 
prečje gospodarstva republike 
oziroma pokrajine v Jugosla- 
viji. 

V delu Osnutka, ki govori o 
regionalnem razvoju, po mne- 
nju Sindikata ni v dovolj veliki 
meri upoštevan Dolgoročni 
program ekonomske stabiliza- 
cije, ki zahteva intenzivnejši 
razvoj vseh območij, ki so se 
doslej počasneje razvijala. Mi- 
mo tega je bilo tudi opozorje- 
no, da je treba pravočasno 

sprejeti vse nujno potrebne 
mehanizme samoupravnega 
združevanja dela in sredstev, 
kakor tudi ustrezne mehani- 
zme spodbujanja hitrejšega 
razvoja gospodarsko manj ra- 
zvitih republik in pokrajin. 
Pred sprejetjem tega plana, 
med Sindikat, bi bilo treba pra- 
vočasno uskladiti in sprejeti 
ukrepe, ki bodo omogočili naj- 
hitrejši razvoj SAP Kosovo. V 
tem smislu bi bilo treba preuči- 
ti ponujeno dinamiko razvoja 
in jo uskladiti s predlaganimi 
smermi in prednostmi razvoja 
oziroma z opredelitvami o 
spreminjanju gospodarske 
strukture. 

RAZVOJ KMETIJSTVA 
Veliko pripomb je imel Sindi- 
kat tudi glede perspektiv raz- 
voja kmetijstva do leta 2000. 
Predvsem sodi, da pri načrto- 
vanju tega razvoja ni v dovolj 
veliki meri upoštevan problem 
staranja kmetijskega prebival- 
stva. Zaradi tega se odpira 
vprašanje, kateri ukrepi in de- 
javnosti so nujni, da bi spod- 
budili vprašanje mladih v vasi 
in v kmetijsko dejavnost. Prav 
tako pa je treba ugotoviti, ka- 
kšni ukrepi so potrebni za bi- 
stveno rekonstruiranje in obli- 
kovanje moderne kmetijske 
proizvodnje z visoko ravnijo 
produktivnosti in ekonomično- 
sti proizvodnje. 

Prav tako niso dovolj jasne 
opredelitve glede koncipiranja 
energetske politike v Osnutku 
dolgoročnega plana. Enkrat 
namreč dokument govori o se- 
lektivnem investiranju, drugič 
zopet o intenzivnem razvoju, 
nato o varčevanju, pa zopet o 
smotrni uporabi in podobno. 
Treba je izhajati iz stabilizacij- 
skega programa, sodi Sindi- 
kat, saj opredeljuje energijo 
kot blago. Iz tega pa izhaja, da 
je treba investicijsko politiko 
na energetskem področju obli- 
kovati na tej opredelitvi, tako 
pa bi morali ravnati tudi pri 
uvozu enegije. 

Nujno je treba zagotoviti tu- 
di enoten energetski sistem v 
Jugoslaviji in preučiti vse 
zmogljivosti naftne industrije, 
kakor tudi vse druge energet- 
ske potenciale, da bi bil razvoj 
energetike čimbolj smotrn. 

Gradbeništvu je po mnenju 
Sindikata prav tako treba za- 
gotoviti pravo mesto v dolgo- 
ročnem družbenem planu, saj 
ni sprejemljivo, da delavci te 
panoge ne vidijo svoje prave 
perspektive do leta 2000. Mi- 
mo tega je treba med dejavno- 
sti, ki so skupnega pomena za 
celoten razvoj države, uvrstiti 
tudi lesno industrijo, ribištvo 
in turizem. ' 
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NOVI PREDPISI. 

Ustanovitev skupne banke v Jugoslaviji 

• Temeljne oziroma združene banke, ki so pooblaščene za opravljanje plačilnega 
prometa in kreditnih odnosov s tujino, lahko ustanovijo skupno finančno organi- 
zacijo v državi 

i Predvidena je ustanovitev poslovnih enot (filial) v državi in tujini 
i Skupna banka lahko najame kredite v tujini, če jih uporablja za dajanje kreditov 

tujim osebam v tujini 
i Za ohranjanje tekoče likvidnosti skupne finančne organizacije je predlagano 

oblikovanje rezervnega sklada 
) Po prenehanju dela skupne finančne organizacije prevzamejo obveznosti in 

rizike njeni ustanovitelji, in sicer do višine vloženih sredstev 

Delegati Zbora republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ so 
dobili v obravnavo in sprejem 
Osnutek zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah Zakona o 
Jugoslovanski banki za med- 
narodno ekonomsko sodelo- 
vanje in o skupnih finančnih 
organizacijah (AS 493). Namen 
sprejetja tega Zakona je zago- 
tovitev ugodnejših pogojev te- 
meljnim in drugim organizaci- 
jam združenega dela, samo- 
upravnim interesnim skup- 
nostim in drugim samouprav- 
nim organizacijam ter skup- 
nostim za večjo gospodarsko 
stabilnost in medsebojno us- 
klajevanje njihovih interesov 
na področju ekonomskih 
odnosov s tujino. 

Predlagane spremembe mo- 
rajo tudi prispevati k spodbu- 
janju izvoza in razširitvi dolgo- 
ročnega proizvodnega in fi- 
nančnega sodelovanja jugo- 
slovanskega gospodarstva s 
tujino, k uresničevanju planov 
ekonomskega in socialnega 
razvoja države na tem podro- 
čju in k pridobivanju tujih fi- 
nančnih sredstev zaradi širše- 
ga vključevanja našega gospo- 
darstva v mednarodno delitev 
dela. 

RAZLOGI ZA 
SPREJETJE 
SPREMEMB IN 
DOPOLNITEV 

Veljavni Zakon daje poseben 
pomen ustanavljanju skupnih 
finančnih organizacij s tujimi 
osebami. Kljub obojestranski 
zainteresiranosti pa doslej ni 
bila ustanovljena nobena taka 
organizacija. Razlog za to je 
tudi, poudarja obrazložitev 
Osnutka, ker je bilo med dose- 
danjimi začetnimi pogajanji 
ugotovljeno, da veljavne za- 
konske rešitve niso ustrezne. 

Na to so posebej opozorili tuji 
partnerji, kakor tudi Združenje 
bank Jugoslavije in Združena 
beograjska banka. 

Zaradi tega Osnutek predla- 
ga spremembe in dopolnitve, 
ki bi uredile sporna vprašanja, 
na primer postopek ustanovi- 
tve skupne finančne organiza- 
cije, zagotavljanje tujih sred- 
stev in način njihove uporabe v 
državi in tujini, financiranje 
projektov v tujini, sistem načr- 
tovanja in druga. 

Temeljni namen ustanavlja- 
nja skupnih finančnih organi- 
zacij s sedežem v Jugoslaviji je 
razširjanje in razvijanje dolgo- 
ročnega ekonomskega sode- 
lovanja s tujino, skupno nasto- 
panje na tretjih tržiščih in 
skupno financiranje projektov 
v državi in tujini. Delo teh orga- 
nizacij bi moralo prispevati k 
širšemu vključevanju jugoslo- 
vanskega gospodarstva v med- 
narodno delitev dela. 

Kakor omenja obrazložitev 
Osnutka zakona, bi zagotavlja- 
nje pogojev za ustanovitev 
skupne banke v državi omo- 
gočilo zainteresiranim v zdru- 
ženem delu, da v okviru svojih 
temeljnih oziroma združenih 
bank zagotovijo ustrezna sred- 
stva za ustanoviteljski sklad 
skupne banke v ustreznem od- 
stotku, ki bi ga določili v spo- 
razumu o ustanovitvi te banke. 

Z usposobitvijo te banke (po 
Zakonu je to Jugoslovanska 
banka) za opravljanje zadev, 
določenih v Zakonu, bi zagoto- 
vili večjo udeležbo našega go- 
spodarstva na mednarodnem 
tržišču in precej večji priliv de- 
viznih sredstev s posredova- 
njem te banke organizacijam 
združenega dela oziroma drža- 
vi v celoti. 

Za učinkovitejše izvajanje 
dogovora o ustanovitvi skupne 
finančne organizacije, Osnu- 

tek zakona predvideva spre- 
membe, po katerih lahko te- 
meljne oziroma združene ban- 
ke, pooblaščene za opravljanje 
plačilnega prometa in kredit- 
nih odnosov s tujino, ustanovi- 
jo skupne finančne organizaci- 
je v državi. Doslej je bilo to 
omogočeno le članicam teh 
bank. Te organizacije bo mo- 
goče ustanoviti le, če je to eko- 
nomsko upravičeno in če sta 
njihova ustanovitev in poslova- 
nje v skladu z določeno eko- 
nomsko politiko Jugoslavije. 

Organizacije združenega de- 
la se izjavijo o predlogu za so- 
detovanje pri ustanovitvi skup- 
ne finančne organizacije in ta- 
ko postanejo njene ustanovite- 
ljice v okviru temeljne banke. 
Na ta način temeljna banka 
prevzame trdno obveznost, da 
zagotovi potrebna sredstva v 
določenem roku za delo te or- 
ganizacije. 

Ta sprememba, poudarja 
obrazložitev, je nujna zaradi 
zelo dolgega in zapletenega 
postopka v organizacijah zdru- 
ženega dela ob sprejemanju 
odločitve glede ustanovitve in 
zagotavljanja sredstev. Pose- 
bej zapleten je postopek v se- 
stavljenih organiazcijah zdru- 
ženega dela, ki najpogosteje 
ustanavljajo skupne finančne 
organizacije. To še toliko bolj, 
ker usklajevanje stališč poteka 
v desetinah delovnih organiza- 
cij in številnih temeljnih orga- 
nizacijah združenega dela, ki 
nimajo nobenih izkušenj glede 
ustanavljanja skupne banke v 
Jugoslaviji, tako da te organi- 

zacije ob sedanji dinarski in 
devizni nelikvidnosti niso po- 
sebej zainteresirane za usta- 
novitev take banke. 

Spoznanja in izkušnje te- 
meljnih in združenih bank o 
poslovanju mešanih bank v tu- 
jini pa opozarjajo na smotr- 
nost ustanovitve skupne ban- 
ke v Jugoslaviji, saj bi s tem 
omogočili večji priliv tujega 
kapitala v Jugoslavijo v primer- 
javi z mešanimi bankami, pri 
katerih se jugoslovanski kapi- 
tal v obliki ustanoviteljske vlo- 
ge odliva iz države. Iz teh ra- 
zlogov bo banka lahko v orga- 
nih upravljanja (skupščini) 
opozorila članice banke na 
omenjene prednosti, tako da 
bi lahko zainteresirani v zdru- 
ženem delu sprejemali sklepe 
o ustanovitvi skupne banke. 

Osnutek zakona predvideva, 
da ta sklep sprejmejo skupšči- 
ne temeljnih oziroma združe- 
nih bank. Končni sklep o usta- 
novitvi skupne banke in o 
združevanju dela in sredstev 
za te namene pa bi sprejele 
izključno zainteresirane orga- 
nizacije združenega dela, s 
čimer bo zagotovljeno spošto- 
vanje načel Zakona o združe- 
nem delu o odločanju o pravi- 
cah in obveznostih združene- 
ga dela pri razpolaganju z do- 
hodkom. 

NAČIN PLANIRANJA 
V SKUPNI BANKI 

Zaradi natančnejše ureditve 
poslovanja skupne finančne 

OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNI- 
TVAH ZAKONA O JUGOSLOVANSKI BANKI ZA MEDNA- 
RODNO EKONOMSKO SODELOVANJE IN O SKUPNIH 
FINANČNIH ORGANIZACIJAH - AS 493 
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organizacije je predlagana do- 
polnitev, ki dovoljuje tej orga- 
nizaciji dajanje dinarskih in 
deviznih kreditov bankam in 
drugim organizacijam v državi 
za plačevanje v tujini. Hkrati je 
predvideno, da bo skupna fi- 
nančna organizacija, poleg 
drugih, opravljala naloge v 
zvezi z vrednostnimi papirji in 
devizno-valutne zadeve. 

Prav tako je natančneje do- 
ločena uporaba deviznih kre- 
ditov, v skladu s spremembami 
in dopolnitvami Zakona o de- 
viznem poslovanju in kreditnih 
odnosih s tujino. Glede tega je 
predvideno, da bodo banke in 
druge organizacije lahko upo- 
rabljale sredstva deviznih kre- 
ditov v okviru določenih pravic 
do zadolževanja v tujini, v skla- 
du s projekcijami plačilne in 
devizne bilance Jugoslavije. 

Ker bo skupna banka spreje- 
mala in prilagajala svoje plane 
planom poslovnega bančniš- 
tva, Osnutek zakona na ustre- 
zen način ureja tudi planiranje 
v skupni banki. Predlagano je, 
da se določbe Zakona o skup- 
nih temeljih kreditnega in ban- 

čnega sistema ustrezno upo- 
rabljajo tudi za skupno finan- 
čno organizacijo. Cilj te spre- 
membe, omenja obrazložitev, 
je, da postopek priprave in 
sprejemanja planov ne bo ve- 
zan na Jugoslovansko banko 
za mednarodno ekonomsko 
sodelovanje kot specifično 
banko v bančnem sistemu. 

Zaradi razširjanja poslovne 
dejavnosti skupne finančne or- 
ganizacije, Osnutek zakona 
predlaga, da bi namesto usta- 
navljanja predstavništev v tuji- 
ni omogočili ustanavljanje po- 
slovnih enot (filial) v državi in 
tujini. 

Predlagan pa je tudi dru- 
gačen način odločanja o skup- 
nih finančnih organizacijah. 
Upravni odbor oziroma skup- 
ščina, če bo ustanovljena, bi 
sprejemala sklepe po postop- 
ku in način, ki bi ga predvidele 
določbe samoupravnega spo- 
razuma. 

Vprašanja, o katerih bo od- 
ločal upravni odbor, Osnutek 
zakona podrobneje našteva. 
To posebej velja za odločitve o 
dajanju kreditov z rokom 

vračanja nad 30 dni, tako da bi 
se izognili urejanju teh po- 
membnih vprašanj s pogod- 
bami. 

PRIDOBIVANJE 
KREDITOV V TUJINI 

Posebej pomembna je dolo- 
čba, ki omogoča, da skupna 
banka pridobiva kredite v tuji- 
ni. Uporabiti jih bo smela za 
dajanje kreditov tujim osebam 
v tujini. Ta vrsta kreditov bi se 
v glavnem uporabljala za kre- 
ditiranje tujih kupcev jugoslo- 
vanskega blaga in blaga dru- 
gih članov skupne finančne or- 
ganizacije. 

Glede tega obrazložitev 
Osnutka poudarja, bi bila omo- 
gočena velika ekspanzija izvo- 
za oziroma večji devizni priliv. 
Devizna sredstva, ustvarjena z 
izvozom pri organizacijah 
združenega dela in bankah, bi 
bila vključena v plačilno in de- 
vizno bilanco Jugoslavije. 

Predlagane novosti natan- 
čneje urejajo tudi vprašanje ri- 
zikov za neplačane terjatve tu- 

jih ustanoviteljev skupne fi- 
nančne organizacije. Riziko je 
omejen, saj je predvideno,- da 
ustanovitelji pokrijejo terjatve 
do višine vloženih sredstev v 
ustanoviteljski sklad. Doslej je 
bilo to treba pokriti v sora- 
zmernem deležu z vlogo. Med 
pogovori pa so tuji partnerji 
posebej opozorili, da je treba 
tako rešitev spremeniti, saj ni 
sprejemljiva za nadaljnja po- 
gajanja. 

Poleg ustanoviteljskega 
sklada in sklada osnovnih 
sredstev Ošnutek zakona še 
predpisuje, da bo treba obliko- 
vati rezervni sklad. Zagotovil 
naj bi ohranjanje tekoče likvi- 
dnosti skupne finančne orga- 
nizacije na načelih, ki jih do- 
loča Zakon o temeljih kredit- 
nega in bančnega sistema. 

Predvideno pa je posebej, 
da po prenehanju poslovanja 
skupne finančne organizacije, 
nastale obveznosti in rizike 
pred prenehanjem poslovanja 
prevzamejo ustanovitelji, in si- 
cer do višine vloženih sredstev 
v ustanoviteljski sklad, če po- 
godba ne določa drugače 

Carinska cona - upanje za večji izvoz in 

večji devizni priliv  

• Carinske cone se lahko ustanovijo v lukah in pristaniščih, ki so odprta za 
mednarodni promet, kot tudi v blagovno-transportnih središčih in na glavnih 
evropskih magistralnih prometnih smereh 

• Cona mora biti ograjena in zaznamovana kot carinska cona, enako pa velja za 
vsak njen del, če je sestavljena iz več delov 

• V coni se lahko naklada, razklada, prevaža, pretovarja, skladišči in pripravlja 
blago za trg, opravlja pa se lahko tudi industrijska proizvodnja blaga za izvoz 

• Uporabnik cone je lahko vsaka organizacija, ki ima interes, da v coni opravlja 
gospodarsko dejavnost, če izpolnjuje pogoje, ki jih določi ustanovitelj — storitev 
v coni se lahko poslužujejo tudi tuje pravne osebe 

Zvezni izvršni svet je poslal v 
obravnavo in sprejem Skupšči- 
ni SFRJ novo besedilo Osnut- 
ka zakona o carinskih conah 
(AS 423). Sprejem je v pristoj- 
nosti Zveznega zbora. Prvotno 
besedilo osnutka zakona smo 
tudi objavili v Glasilu, nanj pa 
so dala-delovna telesa precej 
pripomb od katerih je predla- 
gatelj zakona nekatere sprejel 
in sestavil novi osnutek zako- 
na. Zato ga tudi objavljamo v 
tej številki Glasila. 
CONA-DEL 
CARINSKEGA 
PODROČJA DRŽAVE 

Od skupaj 13 členov osnutka 
zakona je v prvih dveh natan- 

čno določeno, da je carinska 
cona del carinskega področja 
Jugoslavije, na katerem orga- 
nizacije združenega dela 
opravljajo gospodarske dejav- 
nosti za potrebe izvoza, prevo- 
za blaga in izvoza storitev, pod 
posebnimi pogoji opravljanja 
zunanjetrgovinskega prometa, 
ki so določeni z zveznim zako- 
nom. Namen teh dejavnosti je, 
da se izboljša proizvodnja bla- 
ga in nudenje storitev v eko- 
nomskih odnosih s tujino. 

V obrazložitvi zakona je po- 
udarjeno, da leži naša država 
med zahodnim trgom ter afriš- 
kimi in azijskimi državami ozi- 
roma na poti, ki ob ustreznih 
prilagoditvah v tehnično-te- 

hnološkem pogledu utegne 
postati primerna za tranzit bla- 
ga. Te ugodnosti so najsmotr- 
nejše na posebej določenih 
transportnih vozlih, kot so lu- 
ke, pristanišča, blagovni termi- 
nali, prek katerih sicer poteka 
tranzitni promet in to pred- 
vsem zaradi obsega in struktu- 
re storitev in obstoječih ugo- 
dnosti. Na podlagi izkušenj 
drugih in naše države je pred- 
log za ustanavljanje carinskih 
con kot dela carinskega pod- 
ročja države, katerih osnovna 

funkcija bo, da se prek njih 
opravljajo gospodarske dejav- 
nosti, ki bodo omogočile večji 
izvoz in povečanje deviznega 
priliva. 

V osnutku zakona je predvi- 
deno, da se cone lahko usta- 
novijo v lukah in pristaniščih, 
ki so za mednarodni promet 
odprta na vodnih poteh, ter v 
blagovno-transportnih sre- 
diščih na glavnih evropskih 
magistralnih smereh. Cona 
mora biti ograjena in zazna- 
movana kot carinska cona. Če 
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je sestavljena iz več ločenih 
delov, mora biti vsak del cone 
prav tako posebej ograjen in 
zaznamovan. Deli carinske co- 
ne so lahko drug od drugega 
oddaljeni največ 30 kilome- 
trov. Glede takšne rešitve je 
predlagatelj upošteval situaci- 
jo v nekaterih lukah in prista- 
niščih (Reka, Beograd), kjer je 
na enem samem celotnem pro- 
storu nemogoče organizirati 
opravljanje vseh dejavnosti za 
katere obstaja zanimanje. 
USTANOVITELJI CONE 

Osnutek zakona določa, da 
carinsko cono ustanovi orga- 
nizacija združenega dela, ki 
upravlja zemljišče, na katerem 
se ustanovi cona. Cona se 
ustanovi s sklepom, s katerim 
se določi tudi območje cone in 
sicer na podlagi poprejšnjega 
soglasja Zveznega izvršnega 
sveta. 

V osnutku ni posebnih do- 
ločb o podrobnejših razmerjih 
soustanoviteljev in ustanovite- 
ljev ter uporabnikov, ker bodo 
ta razmerja urejena s samo- 
upravnimi sporazumi. Ni pa iz- 
ključena možnost, da ustano- 
vitelj oziroma soustanovitelji 
ustanovijo skupno telo, ki bo 
spremljalo aktivnost v carinski 
coni, predlagalo ukrepe za na- 
predek dela in dajalo pobude 
za sprejetje programa ukrepov 
in delovanja za razvoj cone. 

Ustanovitelj pa je dolžan, da 
s sklepom, ki ga mora objaviti 
v Glasniku Gospodarske zbor- 
nice Jugoslavije, določi pogo- 
je za poslovanje v coni, da bi 
lahko vse zainteresirane delov- 
ne organizacije v coni poslova- 
le pod enakimi pogoji. Ravna- 
nje ustanovitelja cone, ki bi ne 
bilo v skladu s to obveznostjo 

bi bilo kaznivo dejanje ali go- 
spodarski prestopek. Takšen 
kazenski ukrep je sicer, v okvi- 
ru pozitivne zakonodaje, pred- 
viden za spodkopavanje enot- 
nega trga, zapiranja trga, daja- 
nja prednosti kupcem, ustvar- 
janja monopola itd. Cona je 
namreč v okviru gospodarske- 
ga območja države, tehnično- 
tehnološko poslovanje v coni 
pa že vsebuje tudi ekonomsko 
tržna razmerja nakupa in pro- 
daje .blaga. Ta prodaja je veza- 
na na blago, ki je v coni, pro- 
daja pa se za tujino ali za do- 
mači trg. 

V sami coni je po določbah 
osnutka zakona prepovedan 
promet blaga na drobno in na 
debelo, vendar je promet s tem 
blagom mogoč v okviru pro- 
meta v državi (izven cone) in s 
tujino. Zaradi tega se na ta 
promet nanašajo vse sankcije 
za nespoštovanje načel enot- 
nega trga in enakosti pogojev 
gospodarjenja na območju dr- 
žave. 

V osnutku je določena ob- 
veznost, da ustanovitelj cone s 
posebnim sklepom določi po- 
goje o zakupu zemljišča in na- 
jem poslopij, delovni čas, po- 
sebne ukrepe za zavarovanje, 
čas ko organizacija združene- 
ga dela pridobi pravico, da lah- 
ko začne z delom v coni. S 
sklepom se tudi uredi, kako 
odloča ustanovitelj, kako se 
urejajo razmerja med ustano- 
vitelji in uporabniki in po- 
dobno. 

Ustanovitelj je prav tako dol- 
žan zagotoviti energetske, te- 
hnične in kadrovske pogoje za 
delo v carinski coni, da uredi 
prostor ter uredi prostore za 
delo nadzornih, upravnih in 
varnostnih organov. 

Soglasje glede na zahteve za 
ustanovitev carinske cone, ki 
ga sicer daje Zvezni izvršni 
svet, se izda pod pogojem, da 
se z ustanovitvijo carinske co- 
ne pospešuje izvoz blaga in 
storitev ter poveča tranzit bla- 
ga. Razen tega se daje soglas- 
je, če je sprejet sklep o pogojih 
poslovanja v carinski coni in 
če obstajajo prostorski, ener- 
getski, tehnični in kadrovski 
pogoji za delo in če so zago- 
tovljeni prostori za delo nad- 
zornih upravnih varnostnih 
služb v carinski coni. 

DEJAVNOSTI, KI SE 
OPRAVLJAJO V CONI 

Osnutek zakona prav tako 
predpisuje vrste dejavnosti, ki 
se lahko opravljajo v carinski 
coni. Delo v conah je mogoče 
razdeliti v dve skupini del. Ena 
se nanaša na transport, mani- 
pulacijo in tranzit blaga ter 
blaga, ki je namenjen izvozu 
(storitve, nakladanje, razklada- 
nje, prevoz in prekladanje), ter 
skladiščenje tega blaga ali 
običajno pripravljanje za trg. 
Druga skupina del je povezana 
z industrijsko proizvodnjo bla- 
ga za izvoz. 

Vse te gospodarske dejav- 
nosti, kot je poudarjeno v 
obrazložitvi, se opravljajo, da 
bi spodbudili združevanje dela 
in sredstev, zaradi ustvarjanja 
večjega dohodka, uspešnejše 
realizacije poslovno-tehnične- 
ga sodelovanja in poslov pro- 
izvodnje kooperacije s tujimi 
partnerji, vlaganja tujega kapi- 
tala, prenosa in napredka in- 
dustrijske tehnologije v skladu 
s predpisi, ki urejajo ekonom- 
ske odnose s tujino. 

Ko je govor o uporabniku 
carinske cone je to po osnutku 

zakona lahko vsaka organiza- 
cija združenega dela, ki je za- 
interesirana za opravljanje go- 
spodarske dejavnosti v carin- 
ski coni, če izpolnjuje pogoje, 
ki jih določa njen ustanovitelj. 
Uporabnik mora spoštovati 
predpisane pogoje v coni in se 
lahko ukvarja samo z dejav- 
nostmi za katere je cona regi- 
strirana. Storitve v coni lahko 
uporabljajo tudi tuje pravne 
osebe. 

V coni ni dovoljen promet na 
debelo in na drobno, razen 
preskrbovanje ladij in drugih 
prevoznih sredstev v mednaro- 
dnem javnem pomorskem, le- 
talskem in rečnem prometu in 
prometu živil za nudenje go- 
stinskih storitev delavcem za- 
poslenim v organizacijah, ki v 
coni opravljajo gospodarske 
dejavnosti, vendar samo v 
času opravljanja poslov v ca- 
rinski coni. 

Ustanovitelji obstoječih pro- 
stih carinskih con so dolžni po 
določbah tega osnutka izpol- 
niti pogoje za opravljanje go- 
spodarskih dejavnosti v co- 
nah, predpisanih s tem zako- 
nom, v enem letu po uveljavitvi 
tega zakona. 

Na koncu pa je pomembno 
poudariti, da je bilo na predlog 
Zakonodajno-pravne komisije 
Zveznega zbora iz Osnutka za- 
kona o carinskih conah, ki je 
bil v obravnavi na seji Zvezne- 
ga zbora 9. oktobra črtanih 
skupaj 11 členov, ki so se na- 
našali na carinski postopek, 
carinsko nadzorstvo in kazen- 
ske določbe. Predloženo je bi- 
lo, da se ta snov uredi z Zako- 
nom o posebnih pogojih 
opravljanja zunanjetrgovin- 
skega prometa v carinskih co- 
nah, ki ga sprejme Zbor repu- 
blik in pokrajin. 

ZIS bo predpisoval dodatne ukrepe 

carinskega nadzorstva  

• V carinski coni je mogoče, da uporabo v proizvodnji ali opravljanje drugih dejav- 
nosti, brez plačila in s predvidenimi olajšavami, uvoziti opremo, rezervne dele, 
surovine in reprodukcijski material, pogonsko gorivo in potrošni material. 

• Blago, izdelano ali oplemeniteno v carinski coni, je mogoče prodati na domačem 
trgu pod enakimi pogoji kot velja za uvoz baga iz tujine 

• ZIS bo zaradi celovitejšega nadzorstva v carinskih conah predpisal dodatne 
ukrepe za to nadzorstvo in carinski postopek v conah 

V skladu s stališčem Zako- 
nodajno-pravne komisije Zvez- 
nega zbora Skupščine SFRJ, 
kakor tudi v skladu s pripom- 
bami skupščin republik in po- 
krajin ter Zakonodajno-pravne 
komisije Zbora republik in po- 
krajin, je Zvezni izvršni svet 

pripravil dopolnilni predlog k 
Osnutku zakona o posebnih 
pogojih opravljanja zunanjetr- 
govinskega prometa v carin- 
skih conah (AS 424) in ga po- 
slal v obravnavo delegatom 
Zbora republik in pokrajin. 

Na pobudo Gospodarske 

zbornice Jugoslavije je ZIS pri- 
pravil in poslal v obravnavo de- 
legatom Skupščine SFRJ 
osnutek zakona o carinskih 
conah in o posebnih pogojih 
opravljanja zunanjetrgovin- 
skega prometa v carinskih co- 
nah. Ob obravnavi Osnutka za- 

kona o carinskih conah v Za- 
konodajno-pravni komisiji 
Zveznega zbora konec leta 
1984 so delegati opozorili, da 
Zakon ureja tudi nekatera 
vprašanja, ki ne sodijo v pri- 
stojnost tega Zbora (carinsko 
nadzorstvo in postopek v co- 
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nah, carinski prekrški oziroma 
postopek). Zaradi tega je bilo 
predlagano, da je treba ome- 
njena vprašanja urediti v 
Osnutkg zakona o posebnih 
pogojih opravljanja zunanjetr- 
govinskega prometa v carin- 
skih conah. ZIS je zato pripra- 
vil Dopolnilni predlog. 

NADZOROVANJE 
PODATKOV IN 
EVIDENČNO STANJE 

Po tem predlogu se lahko v 
carinsko cono, zaradi uporabe 
v proizvodnji ali pri opravljanju 
drugih dejavnosti, omenjenih v 
Zakonu o carinskih conah, 
brez plačila carine in ob pred- 
videnih zunanjetrgovinskih 
olajšavah, uvažajo oprema, re- 
zervni deli, surovine, repro- 
dukcijski materiali, pogonsko 
gorivo in potrošni material. 

Izvoz blaga, ki je izdelano v 
carinski coni, je prost, poudar- 
ja obrazložitev Dopolnilnega 
predloga. Blago, izdelano v ca- 
rinski coni ali v njej oplemeni- 
teno, je mogoče dati v promet 
na enotnem jugoslovanskem 
tržišču pod enakimi pogoji kot 
veljajo za uvoz blaga iz tujine. 

To pomeni, da je treba za to 
blago plačati carino po stop- 
njah, ki so predpisane za izdel- 
ke, ki so v prometu na do- 
mačem tržišču. 

Omenjeni Zakon prav tako 
predvideva, da ZIS predpiše 
običajne ukrepe carinskega 
nadzorstva, temeljne določbe 
o carinskem postopku v carin- 
skih conah, kakot tudi način 
vodenja evidence. Carinsko 
nadzorstvo na območju carin- 
ske cone zajema pregledova- 
nje podatkov glede količine, 
vrste, kakovosti in vrednosti, 
primerjanje tega stanja s ti- 
stim, ki je navedeno v listinah, 
ki spremljajo blago. O pregle- 
du stanja naredi delavec cari- 
narnice zaznamek, o ugotov- 
ljenih nepravilnostih pa pose- 
ben zapisnik. Ugovor na stanje 
blaga lahko vloži uporabnik 
carinske cone v roku treh dni 
od dneva prejetja zapisnika. 

Carinski postopek za uvoz 
blaga v carinsko cono, izvoz in 
prevoz blaga preko nje, se 
opravlja v skladu s Carinskim 
zakonom. Uporabnik carinske 
cone mora voditi evidenco bla- 
ga, ki ga uvaža, s tem pa je 
mišljeno tudi evidentiranje po- 

datkov o vseh postopkih (na- 
mestitev, obdelava, dodelava, 
prepakiranje in druge spre- 
membe). 

ZIS bo, je rečeno v obrazlo- 
žitvi, s posebnim odlokom 
predpisal dodatne ukrepe ca- 
rinskega nadzorstva in carin- 
ski postopek v carinski coni. 

OSTREJŠE KAZNI 
ZA KRŠILCE ZAKONA 

Dopolnilni predlog predla- 
ga, da se z denarno kaznijo od 
200.000 do 1,000.000 dinarjev 
kaznuje za gospodarski pre- 
stopek tista organizacija zdru- 
ženega dela ali druga pravna 
oseba, ki opreme, rezervnih 
delov, surovin ali reprodukcij- 
skega materiala, pogonskega 
goriva oziroma potrošnega 
materiala, ko ga v carinsko co- 
no uvozi zaradi proizvodnje, 
namenjene izvozu ali opravlja- 
nju storitev zaradi izvoza ozi- 
roma prevoza ne uporablja iz- 
ključno za te namene. Za ena- 
ke kršitve je predvidena tudi 
denarna kazen od 10.000 do 
50.000 dinarjev za odgovorne 
osebe. Za te gospodarske pre- 
stopke je mogoče izreči tudi 
varnostni ukVep odvzema 
predmetov, ki so bili uporab- 
ljeni ali pa so bili namenjeni za 
storitev gospodarskega pre- 
stopka. 

Predvidene so tudi kazni za 
prestopek. Tako je na primer 

predvideno kaznovanje od en- 
kratnega do petnajstkratnega 
zneska carine oziroma šest- 
kratnega zneska vrednosti bla- 
ga tiste organizacije združene- 
ga dela, domače ali tuje fizične 
osebe, ki carinarnioi ne prijavi 
blaga, ki ga uvaža v carinsko 
cono ali pa to blago izvaža ozi- 
roma prevaža. Odgovorna ose- 
ba bo za prekršek kaznovana z 
denarno kaznijo od 5.000 do 
20.000 dinarjev. 

Za pravilno izvajanje carin- 
skega postopka v coni in z na- 
menom preprečevanja neza- 
konitega ravnanja ž blagom do 
zaključka carinskega postop- 
ka je nujno treba s podzakon- 
skimi akti predpisati tudi dru- 
ge ukrepe carinskega nadzor- 
stva. Gre za ukrepe na podro- 
čju tehnike postopka carinskih 
organov, ustanoviteljev in upo- 
rabnikov carinske cone. Njim 
bi morali predvsem zagotoviti 
pogoje za fizično zavarovanje 
območja cone. Poleg tega bi 
moral biti cilj organizacij celo- 
vito uresničevanje carinskega 
nadzorstva nad carinskimi in 
drugimi dokumenti ter eviden- 
ca uporabnikov cone. 

Predvidena pa je tudi izjema, 
ko bodo lahKo obstoječe pro- 
ste carinske cone delovale tudi 
naprej po določbah veljavnega 
Carinskega zakona, in sicer 
najdalj do izteka enega leta od 
dneva uveljavitve omenjenega 
Zakona. 

1 
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MEDNARODNE POGODBE 

Uporaba blagovnega kredita iz Sovjetske 

zveze se podaljšuje še za štiri leta 

9 Rok za uporabo kreditov, ki je bil v znesku 750 milijonov obračunskih dolarjev 
odobren s tem sporazumom se podaljšuje do 1. januarja 1988 

• Kredit bo treba v enakih letnih obrokih odplačevati 10 let po obrestni meri 4 
odstotke letno 

• Naša država bo kredit in zaračunane obresti še naprej odplačevala s pošilja- 
njem blaga v Sovjetsko zvezo 

Organizacije združenega de- 
la: Rudnik železne rude 
»Omarska«, rudniki svinca in 
cinka »Toranica«, »Zletovo«, 
»Saša« in »Srebrenica«, To- 
varna za proizvodnjo težkega 
betona in Metalurški kombinat 
Smederevo bodo lahko sklenili 
nove pogodbe s sovjetskimi 
organizacijami, da bi do 1. ja- 
nuarja 1988 uresničili ostanek 
kredita oziroma nabavile vso, 
prej dogovorjeno opremo iz 
Sovjetske zveze. To pa bodo 
lahko šele ko bo Zbor republik 
in pokrajin ratificiral Spora- 
zum o spremembah in dopol- 
nitvah sporazuma med vlado 
SFRJ in vlado ZSSR o eko- 
nomskem in tehničnem sode- 
lovanju pri izgradnji in rekon- 
strukciji industrijskih in drugih 
objektov v SFRJ (AS 497). 

Predlog zakona o ratifikaciji 
tega sporazuma je te dni zvez- 
ni izvršni svet poslal Skupščini 
SFRJ. 

OPREMA IN STROJI IZ 
ZSSR 

S tem sporazumom, ki je bil 
med našo državo in ZSSR skle- 
njen 2. novembra 1972 se je 
vlada ZSSR zavezala, da bo 
prek svojjh organizacij zagoto- 
vila jugoslovanskim organiza- 
cijam pošiljko opreme, strojev, 
nekaterih materialov in grad- 
bene mehanizacije, ki se pro- 

izvajajo v Sovjetski zvezi. So- 
delovanje po sporazumu, je 
poudarjeno v obrazložitvi 
predloga zakona, traja od leta 
*l 973 do leta 1984. 

Po tem dokumentu o sode- 
lovanju je višina kredita znaša- 
la 540 milijonov obračunskih 
dolarjev, z dopolnitvijo k pro- 
tokolu iz decembra 1977 pa se 
je kredit povečal na 750 milijo- 
nov obračunskih dolarjev. Rok 
za vračilo kredita je znašal od 
10 do 12 let, obrestna mera pa 
dva odstotka letno. Odplačilo 
kredita je pričelo teči z letom, 
ki sledi letu v katerem je bila 
končana pošiljka opreme 
predvidene s pogodbo za vsa- 
ko posamezno industrijsko 
podjetje ali objekt ali v letu ko 
so bila končana posamezna 
dela. 

NOVI POGOJI 
KREDITIRANJA 

Do spremembe in dopolni- 
tve sporazuma prihaja zaradi 
tega ker je ostalo neporablje- 
nih okrog 65 milijonov 
obračunskih dolarjev kredita, 
ta sredstva pa je treba porabiti 
za objekte za katerih graditev 
se angažirajo velika sredstva 
in ki dolgo trajajo. Uporaba 
ostanka kredita po ugodnejših 
pogojih, je poudarjeno v 
obrazložitvi predloga zakona, 
bi bila za te objekte zelo po- 

membna. Sovjetska stran pa 
ne želi podaljšati kredita pod 
pogoji, ki so bili predvideni v 
sporazumu 2. novembra 1972, 
ampak je za uporabo kredita 
ponudila pogoje, ki so za našo 
državo nekoliko neugodnejši. 

Zaradi tega je bilo dogovor- 
jeno, da se rok uporabe kredi- 
ta, ki je bil predviden v spora- 
zumu iz leta 1972 podaljša do 
1. januarja'1988. Nerealiziran 
del kredita po stanju 1. januar- 
ja 1985 pa bo jugoslovanska 
stran odplačevala 10.let v ena- 
kih letnih obrokih, pri čemer 
se kredit začne odplačevati po 
dveh letih od njihovih dobav. 
Obresti za kredite bodo znaša- 
le štiri odstotke in se bodo 
obračunavale od dneva črpa- 
nja ustreznega dela kredita. 
Sporazum prav tako določa, 
da bodo znesek vsakega plači- 
la korigirale pristojne banke s 
strani pogodbenice (Narodna 
banka Jugoslavije in Banka za 

zunanjo trgovino ZSSR), če se 
vrednost enote (posebne pra- 
vice črpanja v ZDA dolarjih) 
glede na tečaj Mednarodnega 
monetarnega sklada spremeni 
za več kot 2,25 odstotka za ka- 
terokoli stran v primerjavi z 
osnovno vrednostjo enote v 
korist posebnih pravic s kateri- 
mi bi bila onemogočena upo- 
raba te pravice do omenjene 
korekture. Prav tako je rečeno, 
da bosta strani po dogovoru 
določili druge skupne spre- 
jemljive mehanizme, ki naj bi 
jih zavarovali pred izgubami 
zaradi nihanja na mednaro- 
dnem deviznem trgu. Za našo 
državo je pomembno, da bo 
jugoslovanska stran ta kredit 
in obresti zaračunane nanj kot 
do zdaj odplačevala s pošilja- 
njem blaga v Sovjetsko zvezo 
in v okviru jugoslovansko-sov- 
jetskega trgovinskega spora- 
zuma, ki bo veljal v času od- 
plačila kredita. 

»55COC«»COOQ ^aooooaoocoooeoooccooooosoc« 
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IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES 

Izgrajevanje delegatskega obveščanja v 

najtesnejši zvezi z delovanjem 

delegatskega sistema  

• Glasilo omogoča delegatski bazi, da se aktivno vključi v proces odločanja v 
Skupščini SFRJ 

Uredniški odbor Glasita Sku- 
pščine SFRJ je na seji 15. no- 
vembra 1984 obravnaval in 
ugodno ocenil Analizo o ob- 
veščanju delegacij temeljnih 
samoupravnih organizacij in 
skupnosti in družbenopoliti- 
čnih organizacij o vprašanjih o 
katerih se odloča v Skupščini 
SFRJ prek Glasila Skupščine 
SFRJ. 

Namen te analize, ki je bila 
dana v obravnavo delegatom 
obeh skupščinskih zborov je 
bil, da se ocenijo stanje in pro- 
blemi na področju obveščanja 
delegacij temeljnih samo- 
upravnih organizacij in skup- 
nosti ter družbenopolitičnih 
organizacij, kako bi predlagali 
rešitve za izpopolnjevanje 
uredniškega koncepta Glasila 
zaradi nadaljnjega izboljšanja 
sistema delegatskega ob- 
veščanja oziroma obveščanja 
delegatske baze o delu Sku- 
pščine SFRJ. 

Glasilo Skupščine SFRJ 
izhaja skoraj deset let v 14 iz- 
dajah z različnimi naslovi v je- 
zikih narodov Jugoslavije in v 
albanskem, madžarskem, ro- 
munskem, slovaškem, rusin- 
skem ter turškem jeziku v na- 
kladi 500.000 izvodov. 

Ob obravnavi te analize je 
uredniški odbor Glasila Sku- 
pščine SFRJ sprejel naslednje 
ugotovitve in sklepe: 
- Glasilo Skupščine SFRJ 

kot del skupnega glasila sku- 
pščin republik in pokrajin ter 
Skupščine SFRJ redno in 
uspešno izhaja že deset let in 
sicer v skladu z ustreznim sku- 
pščinskim aktom o obveščanju 
delegacij v samoupravni bazi. 
Z ostalimi oblikami komunici- 
ranja z delegatsko bazo Sku- 
pščina SFRJ na ta način izpol- 
njuje svojo ustavno obveznost, 
da delegacije temeljnih samo- 
upravnih organizacij in skup- 
nosti ter družbenopolitičnih 
organizacij redno, pravočasno 
in popolno obvešča o vpraša- 
njih o katerih ona odloča, za- 
gotavljajoč na ta način pogoje 
in možnosti, da se te delegaci- 

je vključijo v proces sprejema- 
nja odločitev iz pristojnosti 
Skupščine SFRJ. 

- Podlaga uredniškega kon- 
cepta Glasila Skupščine SFRJ 
je objavljanje informacij v 
funkciji odločanja in ta kon- 
cept se dosledno in vztrajno 
izvaja od začetka izhajanja 
Glasila. V skladu s tem kon- 
ceptom je opredeljena vsebina 
Glasila in način prikazovanja 
gradiva ter obdelave informa- 
cij. Osnovno vsebino glasila 
predstavljajo predstavitve vseh 
osnutkov zakonov in drugih 
aktov, ki prihajajo na odloča- 
nje v Skupščino SFRJ, kot tudi 
ves tek in proces sprejemanja 
od prve faze, do končnega 
sprejetja. Ob tem Glasilo ob- 
javlja še druga gradiva - anali- 
ze, poročila, informacije, oce- 
ne in stališča o problemih na 
posameznih področjih družbe- 
noekonomskega in družbeno- 
političnega življenja, ki so po- 
membna za obravnavo in spre- 
jemanje stališč v delegacijah. 

- Glasilo Skupščine SFRJ 
ima uradni značaj, vendar je 
po svojem namenu javno in 
dostopno vsem delovnim lju- 
dem in občanom v naši državi, 
o čemer priča tudi visoka na- 
klada vsake številke. 
Glasilo se obvezno pošilja vsa- 
ki delegaciji v samoupravni ba- 
zi, najmanj v enem izvodu. 

Kot priročnik za delo delega- 
cij vsebuje Glasilo povzetke 
vseh osnutkov zakonov, pred- 
pisov in drugih aktov, ki so ob- 
javljeni v prilagojeni, jasni in 
razumljivi obliki. Težišče je na 
prikazovanju družbene vsebi- 
ne rešitev, ki so prikazane v 
teh gradivih. Razen redkih iz- 
jem se v Glasilu gradivo ne ob- 
javlja v integralnem besedilu. 

- Vsebina Glasila Skupšči- 
ne SFRJ je v največji meri 
odraz dela in aktivnosti Sku- 
pščine SFRJ v posameznih ob- 
dobjih, pri čemer se v enaki 
meri kažejo tiste pomanjkljivo- 
sti v obveščanju delegatske 
baze, ki predstavljajo tudi teža- 
ve v delegatskem sistemu. V 

vsej dosedanji praksi se je ja- 
sno potrdila teza o vzajemni 
pogojenosti delovanja dele- 
gatskega sistema in razvoja si- 
stema obveščanja v funkciji 
odločanja. 

- Ko je govor o teh po- 
manjkljivostih je opaziti, da 
prikazovanje gradiva v Glasilu, 
čeprav izpolnjuje vse pogoje 
glede prikazovanja ciljev in ra- 
zlogov za sprejetje nekega ak- 
ta in osnovnih rešitev, ki jih 
vsebuje, ne vsebuje kazalcev 
kako se predložene rešitve ka- 
žejo v družbenem položaju in 
interesu delovnih ljudi na po- 
sameznih področjih združene- 
ga dela, v krajevnih in samo- 
upravnih interesnih skup- 
nostih, kot tudi v skupnih in 
splošnih družbenih interesih. 
Osnutki in predlogi aktov, ki 
prihajajo na odločanje v sku- 
pščino SFRJ praviloma ne vse- 
bujejo takšnih kazalcev in jih 
ni mogoče objaviti v Glasilu. 
- Za gradivo je značilno tudi 

pomanjkanje alternativ in razli- 
čnih rešitev, kar onemogoča 
aktivnejši odnos delegacij v 
bazi in njihovo vključevanje v 
proces sprejemanja odločitev. 
Manjkajo tudi začetne pobude, 
teze in predlogi, ker jih predla- 
gatelji praviloma uporabljajo 
za interno uporabo. 

- Predlagatelji aktov in dru- 
gih gradiv v večini primerov ne 
izpolnjujejo svojih obveznosti, 
da k osnovnemu gradivu pri- 
pravijo tudi povzetek, ki je na- 
menjen obveščanju delegat- 
ske baze, kar pa je sicer obvez- 
nost po poslovniku. Kadar pa 
so povzetki pripravljeni gre le 
za izpolnitev gole formalnosti, 
tako da večina ne zadovoljuje 

niti minimalnih pogojev za ob- 
javo v Glasniku. 

Resen problem pri izdajanju 
Glasila Skupščine SFRJ, ki ima 
širše in globlje posledice za 
ves sistem obveščanja delega- 
cij v samoupravni bazi, pa tudi 
za delovanje delegatskega si- 
stema, je dejstvo, da je veliko 
število gradiv, ki prihajajo na 
odločanje v Skupščino SFRJ, 
označenih z različnimi stop- 
njami zaupnosti, tako da jih ni 
mogoče objaviti in prikazati 
delegacijam v samoupravni 
bazi. Zaradi tega delegatska 
baza o mnogih vsebinskih 
vprašanjih po tej poti ni kon- 
zultirana pa ostane ob robu 
odločanja. 

- Problemi distribucije 
skupnega glasila in njegove 
dostopnosti se kažejo trajno 
od začetka izdajanja, čeprav si 
neposredni izdajatelji glasil - 
ustrezne službe skupščin re- 
publik in pokrajin neprestano 
prizadevajo, da glasilo redno 
prihaja do delegacij. Ta pro- 
blem je prav tako v tesni zvezi 
z delovanjem delegatskega si- 
stema oziroma z aktivnostjo in 
zainteresiranostjo delegacij, 
da se vključijo v proces od- 
ločanja o vprašanjih iz pristoj- 
nosti skupščin, kot tudi razme- 
rij samoupravnih organizacij 
in skupnosti do svojih delega- 
cij pri zagotavljanju material- 
nih pogojev za njihovo delo. O 
tem zgovorno priča podatek, 
da se le majhno število nakla- 
de skupnega glasila pošilja de- 
legacijam na podlagi naro- 
čnine. 

Dejanski učinki Glasila Sku- 
pščine SFRJ oziroma skupne- 
ga glasila v delegatski bazi ni- 

coooococco«»oooooca»occcooioooocoo«} ^soooc. 

b SKLEPI UREDNIŠKEGA ODBORA GLASILA SKUPŠČINE 
S SFRJ V ZVEZI Z ANALIZO O OBVEŠČANJU DELEGACIJ 
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0 VPRAŠANJIH O KATERIH SE ODLOČA V SKUPŠČINI 
S SFRJ PREK GLASILA SKUPŠČINE SFRJ 

poročevalec 27 



so ustrezni prizadevanjem in 
sredstvom, ki se vlagajo za nji- 
hovo izdajanje. Rezultati raz- 
iskovanj kažejo, da se glasilo 
uporablja predvsem za ob- 
veščanje, kot tudi druga sred- 
stva javnega obveščanja, in 
precej manj kot ustrezno gra- 
dvo za razpravo. Sicer pa je 
izhodiščna osnova ža določi- 
tev dejanskih učinkov glasil v 
delegatski bazi koliko so infor- 
macije iz glasil obravnavajo v 
delegacijah, v kakšni meri jih 
dajejo na dnevne rede svojih 
sestankov, kakšna stališča za- 
vzemajo o njih in kakšna je 
usoda teh stališč. 
- Dosedanja praksa je po- 

kazala, da le majhno število 
delegacij občasno daje infor- 
macije iz Glasila Skupščine 
SFRJ na dnevni red sestankov, 
da razpravlja o njih ter zavze- 
ma stališča in smernice za de- 
lo delegacij in delegatov. Več- 
krat je opaziti, da delegacije 
menijo, da niso poklicane, da 
obravnavajo vprašanja iz pri- 
stojnosti Skupščine SFRJ in 
da »sežejo« le do občinskih 
skupščin. Višja ko je raven od- 
ločanja v okviru skupščinske- 
ga sistema toliko bolj se 
zmanjšuje interes delegacij v 
samoupravni bazi za vprašanja 
iz pristojnosti posameznih 
skupščin. 

V dosedanjih raziskavah in v 
praksi seje jasno pokazalo, da 
je proces izgrajevanja delegat- 
skega obveščanja v najtesnejši 
zvezi z razvojem in delovanjem 
delegatskega sistema. Učinki 
uporabe delegatskih glasil so 
precej večji tam kjer je dele- 
gatski sistem bolj razvit in 
obratno - kjer to ni primer se 
glasila ne uporabljajo v za- 
dostni meri. Spremljati učinke 
glasil pomeni spremljti učinke 
delegatskega sistema in je to 
predvsem politično in družbe- 
no vprašanje, neposredno po- 

vezano z delovanjem delegat- 
skega sistema najmanj pa re- 
dakcijsko-uredniško vpra- 
šanje. 
- Dosedanje sodelovanje 

Skupščine SFRJ s skupščina- 
mi republik in pokrajin pri iz- 
dajanju skupnega glasila je da- 
lo pomembne rezultae in je 
eden najkonkretnejših in naju- 
spešnejših oblik sodelovanja 
med skupščinami., Zahvalju- 
joč temu je Glasilo Skupščine 
SFRJ, kot del skupnega glasi- 
la, do zdaj redno in brez večjih 
motenj izhajalo v predvidenih 
rokih, ob upoštevanju vseh ob- 
veznosti določenih v dogovoru 
o izdajanju skupnega glasila. 

PREDLOGI 
AKTIVNOSTI 
IN UKREPOV 

Za nadaljnje izboljšanje ob- 
veščanja delegacij temeljnih 
samoupravnih organizacij in 
skupnosti ter družbenopoliti- 
čnih organizacij prek Glasila 
Skupščine SFRJ ne nujno, da 
ustrezna delegatska telesa, 
predvsem pa Uredniški odbor 
Glasila Skupščine SFRJ in Ko- 
misija Skupščine SFRJ za in- 
formiranje začnejo ustrezno 
aktivnost in ukrepe, da se v 
okviru celotne delegatske ak- 
tivnosti v Skupščini SFRJ hi- 
treje in učinkoviteje rešujejo 
nekatere težave, ki so nepre- 
stano prisotne in pomanjklji- 
vosti v obveščanju in komuni- 
ciranju z delegatsko bazo. Za- 
radi tega bi bilo treba nujno 
naslednje. 

1. Odločno postaviti vpraša- 
nje in začeti razpravo o tem 
koliko je izpolnjena ustavna 
obveznost Skupščine SFRJ, da 
delegacije v samoupravni bazi 
obvešča o vseh vprašanjih o 
katerih odloča in da jim omo- 
goči vključevanje v proces od- 
ločanja o teh vprašanjih. Ta 

obveznost zajema vsa vpraša- 
nja 'in je treba energično pre- 
nehati s prakso označevanja 
številnih gradiv z različnimi 
stopnjami zaupnosti. Zaupni 
podatki so, so bili in bodo še, 
zaupnih gradiv pa ne bi smelo 
biti, ker je z idajo tistega, kar je 
zares zaupno v ustreznem 
aneksu lahko vsako gradivo 
dostopno delegatski bazi. O 
tem vprašanju bi bilo treba 
sprožiti delegatsko razpravo v 
zborih, predvsem pa s stališča 
obveznosti in odnosov do de- 
legatske baze. 

2. Odnos predlagateljev gra- 
div, ki se pošiljajo v odločanje 
v Skupščino SFRJ bi se moral 
spremeniti, predvsem pa nji- 
hov odnos do delegatske baze. 
Neizpolnjene obveznosti do 
delegatske baze, tako kot je to 
predvideno v skupščinskih po- 
slovniških določbah, bi morale 
biti osnovno merilo pri oceni 
ali lahko gre neko gradivo v 
skupščinsko proceduro in de- 
legatsko razpravo ali ne. To se 
v enaki meri nanaša na pošilja- 
nje ustreznih povzetkov, kot 
tudi na vsebino osnutkov ak- 
tov in drugih gradiv, ki se poši- 
ljajo in katerim manjkajo šte- 
vilni bistveni elementi, ki so 
pomembni za opredeljevanje 
delegacij v samoupravni bazi. 

3. Uresničevanje uredniške- 
ga koncepta in politike Glasila 
Skupščine SFRJ bi bilo treba 
pogosteje in bolj vsestransko 
obravnavati prav s stališča ali 
so. izpolnjene ustavne obvez- 
nosti Skupščine SFRJ in priza- 
devanj za odpravljanje nastalih 
težav pri uresničevanju teh ob- 
veznosti. Pri tem se niti malo 
ne zmanjšuje naloga stalnega 
analiziranja vsebine Glasila, 
sloga in jezika, da bi se uredni- 
ški koncept Glasila Skupščine 
SFRJ neprestano dopolnjeval 
in prilagajal potrebam in za- 
htevam delegatske baze. 

4. O vprašanjih odnosa dele- 

gatov in delegacij, delovnih te- 
les in skupščinskih teles do 
Glasila oziroma informiranja 
delegatske baze, bi kazalo za- 
četi razpravo tudi v okviru Klu- 
ba delegatov Skupščine SFRJ 
in sicer na podlagi povzetkov 
ustreznih delov te analize. 

5. Pri Sekciji za obveščanje 
in javno mnenje Zvezne konfe- 
rence SZDLJ bi bilo treba ob- 
noviti idejo in zahtevo, da se 
širše in bolj vsestransko oceni 
vprašanje delegatskega ob- 
veščanja in v zvezi s tem vloge 
naloge in učinka Glasila Sku- 
pščine SFRJ. Minilo je šest let 
od kar je Uredniški odbor Gla- 
sila Skupščine SFRJ (aprila 
1978) sprožil to pobudo in pri- 
pravil ustrezno gradivo za raz- 
pravo v sekciji, kar pa do da- 
nes ni bilo.realizirano. Takšna 
razprava bi bila spodbuda, da 
se v okviru Socialistične zveze 
in drugih družbenopolitičnih 
organizacij (predvsem v sindi- 
katu) spodbudi dobro zamiš- 
ljena akciia za izboljšanje pro- 
cesa odločanja o vprašanjih iz 
pristojnosti skupščin, 

6. S komisijami za informira- 
nje in uredniškimi odbori glasil 
skupščin republik in pokrajin 
bi bilo treba preučiti možnosti 
za izboljšanje distribucije 
skupnega glasila in njegove 
dostopnosti vsem delegaci- 
jam. Čeprav skupščine repu- 
blik in pokrajin prevzemajo vse 
stroške izdajanja skupnega 
glasila in skrbijo za izdajanje je 
Glasilo Skupščine SFRJ del te- 
ga skupnega glasila in skrb o 
pripravi in urejanju je razumeti 
kot stalno zainteresiranost za 
rednost in učinkovitost njego- 
ve dostave delegacijam v bazi. 

Analiza in sklepi so bili 
obravnavani in sprejeti na 
skupni seji Komisije Skupšči- 
ne SFRJ za informiranje in 
uredniškega odbora Glasila 
Skupščine SFRJ. 

\ 
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ANALIZE IN OCENE 

Vzroki in posledice nepopolnega 

delovanja deviznega trga 

9 Nedosledno izvajanje zakona o deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s 
tujino ovira promet deviz na enotnem jugoslovanskem deviznem trgu 

9 Organiziran sistem vseh nakupov in prodaj na območju SFRJ še ne deluje 
9 Velike obveznosti in skromne možnosti Narodne banke Jugoslavije 
9 Na deviznem trgu je bil največji promet deviz dosežen leta 1979, ko je znašal 1,3 

milijarde dolarjev 
# Vpliv tujega zadolževanja na finančno poslovanje organizacij združenega dela 
9 Povečan izvoz in poravnavanje terjatev sta prva pogoja za učinkovito oživljanje 

zakonitega prometa z devizami 
9 Zapiranje deviznih tokov in avtarkične težnje povzročajo na deviznem trgu škod- 

ljive pojave 

V skladu s sklepi Zbora re- 
publik in pokrajin je Zvezni 
izvršni svet nedavno delega- 
tom poslal Poročilo o opera- 
cionalizaciji Zakona o deviz- 
nem poslovanju in kreditnih 
odnosih s tujino, ki ga je pri- 
pravil Zvezni sekretariat za fi- 
nance. Zvezni izvršni svet je 
moral namreč ugotoviti, zakaj 
še ne deluje devizno tržišče in 
kaj je treba narediti, da bi v 
najkrajšem možnem roku 
omogočili normalno delovanje 
deviznega tržišča. ZIS ie 

moral predložiti tudi rešitve za 
odpravo problemov, do katerih 
prihaja zaradi sedanjih razha- 
janj med družbeno priznanimi 
reprodukcijskimi potrebami in 
ustvarjenim deviznim prilivom. 

Poročilo tako pojasnjuje or- 
ganizacijo enotnega devizne- 
ga tržišča, prinaša ocene o se- 
danjem stanju in predlaga 
ukrepe, da bi v najkrajšem ro- 
ku omogočili normalno delo- 
vanje tega trga. 

BANČNO 
SODELOVANJE 

Prvi del dokumenta vsebuje 
obrazložitev pojma devizno tr- 
žišče, nato pa je razložen 
način bančnega sodelovanja. 
V primerjavi s posli med ban- 
kami in organizacijami združe- 
nega dela, se na medbančnem 
sestanku deviznega-tržišča, ki 
je sestavni del enotnega deviz- 
nega tržišča, urejajo nekoliko 
drugačne zadeve. To je pose- 
bej organizirana in stalna obli- 
ka sodelovanja pooblaščenih 
bank in Narodne banke Jugo- 
slavije na področju nakupa in 
prodaje deviz na podlagi sa^ 
moupravnega sporazuma. Na 

tem sestanku pa ne morejo so- 
delovati vse bančne organiza- 
cije, temveč samo tiste, ki ima- 
jo pooblastilo Narodne banke 
Jugoslavije za opravljanje 
plačilnega prometa in kredit- 
nih poslov s tujino. Poleg tega 
morajo banke izpolnjevati tudi 
nekaj pogoje^: podpisati mo- 
rajo samoupravni sporazum o 
organiziranju deviznega tr- 
žišča, vplačati ustanoviteljsko 
vlogo in predvideno članarino. 
Vse te zahteve so določene v 
Odloku o pogojih, organizaciji 
in delu enotnega deviznega tr- 
žišča v letu 1984. Med drugim 
ta Odlok predpisuje tudi, c}a 
mora pooblaščena banka or- 
ganizaciji združenega dela, ki 
v zakonskem roku banki proda 
devize nad svojimi družbeno- 
priznanimi reprodukcijskimi 
potrebami (DPRP) te takoj 
izločiti na poseben račun. 
Hkrati banka odobri dinarsko 
protivrednost odkupljenih de- 
viz žiro računu organizacije 
združenega dela. 

V tem gradivu je prikazan 
ves mehanizem nakupa in pro- 
daje deviz s posredovanjem 
bank, ki jih lahko kupujejo in 
prodajajo izključno zaradi iz- 
polnjevanja konkretnih plačil- 
nih nalogov, in sicer najprej za 
plačilo obveznosti na podlagi 
kreditov v tujini, nadalje za iz- 
polnjevanje konvencijskih ob- 
veznosti, za plačilo avansa za 
blagovne kredite in za plačilo 
reprodukcijskega materiala, 
namenjenega proizvodnji za 
izvoz. Banke tudi lahko, med- 
sebojno ali na medbančnem 
sestanku kupujejo in prodajajo 
devize za izpolnjevanje obvez- 
nosti drugim pooblaščenim 
bankam v državi. 

O vseh teh operacijah vodijo 
banke posebno evidenco pre- 
ko ustreznih računov. Narodna 
banka Jugoslavije pri tem ku- 
puje devize, ki se izločajo za 
namene, določene z zakonom, 
kakor tudi devize iz tako ime- 
novanega neidentificiranega 
deviznega priliva. Poleg tega 
NBJ odkupuje tudi presežek 
ponudbe na medbančnem se- 
stanku deviznega tržišča, po- 
tem pa ta presežek ponovno 
usmeri na medbančni se- 
stanek. 

PROMET DEVIZ 
Tako organizirano poslova- 

nje preko deviznega tržišča je 
prikazano v tabelarnem pre- 
gledu, ki zajema obdobje od 
leta 1973. Podatki kažejo, da je 
Narodna banka Jugoslavije, z 
izjemo v letih 1976, 1977 in 
1978 v glavnem prodajala višji 
znesek deviz kot jih je kupova- 
la na medbančnem sestanku. 
Prav tako je mogoče ugotoviti, 
da povečanje prodaje deviz 
preko Narodne banke Jugosla- 
vije poteka sorazmerno s po- 
večanjem zadolževanja v tuji- 
ni. Očitno je na primer, da je 
skupen promet deviz na med- 
bančnih sestankih deviznega 
tržišča znašal leta 1973 približ- 
no 1,3 milijarde dolarjev, leta 
1979 je dosegel 3,8, v prvih 
osmih mesecih leta 1984 pa 
1,12 milijarde dolarjev. 

Hkrati je promet deviz med 
NBJ in pooblaščenimi banka- 

mi leta 1973 znašal 1,07 mili- 
jarde dolarjev. Že leta 1979 je 
dosegel 2,9 milijarde, v osmih 
mesecih leta 1984 pa je znašal 
1,6 milijarde dolarjev. 

Na podoben način je sora- 
zmerno naraščal znesek dolga 
na konvertibilnem območju. 
Leta 1973 so tako dolgovi do- 
segli 4,2 milijarde dolarjev, 
največji dolg pa je bil zabele- 
žen leta 1981, ko je znašal 
19,5, leta 1983 pa 18,9 milijar- 
de dolarjev.„ 

V posebnih tabelah so prika- 
zana izločanja iz deviznega 
priliva. Tako je bilo na primer 
leta 1982 za energetske surovi- 
ne namenjenih 640, za federa- 
cijo 234, za likvidnost države 
pa 226 milijonov dolarjev. Pri 
tem pa je bilo uporabljenih za 
energetske surovine celo 839, 
za federacijo 659 in za likvi- 
dnost 226 milijonov dolarjev. 

Podobna so bila gibanja leta 
1983, leta 1984 pa je bilo za 
energetske surovine porablje- 
nih 212 milijonov dolarjev več, 
kot je znašal izločen znesek. 
Tudi za potrebe federacije je 
šel 201 milijon dolarjev več od 
možnosti za izločitev. 

OCENE DOSEŽENEGA 
Drugi del gradiva vsebuje 

ocene delovanja enotega de- 
viznega tržišča. Poudarjeno je, 
da so spremembe in dopolni- 
tve zakona o deviznem poslo- 
vanju in kreditnih odnosih s 
tujino med drugim želele do- 
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seči optimalno izkoriščanje 
razpoložljivih deviznih sred- 
stev in povečanje kroženja de- 
viz. Vse ustvarjene devize naj 
bi usmerili v tokove enotnega 
deviznega tržišča. V skladu z 
zakonskimi določbami so or- 
ganizacije združenega dela in 
druge družbeno-pravne osebe 
leta 1984 izločile 44,1 odstotka 
od celotnega deviznega priliva 
preko NBJ in medbančnega 
sestanka deviznega tržišča, in 
sicer za določene namene. To 
je bil eden virov alimentiranja 
deviznega tržišča. Za potrebe 
republik in pokrajin je bilo na- 
dalje izločenih 10 odstotkov 
od dela deviz, ki jih zadržijo 
organizacije združenega dela. 
Na to tržišče so bile usmerjene 
tudi devize nad določenimi 
DPRP za posamezne OZD, 
prodaja pa se tudi del deviz 
neidentificitarnega deviznega 
priliva, ustvarjenega v menjal- 
nicah in preko nakazil in deviz 
iz finančnih kreditov. 

Tako je bil v obdobju od ja- 
nuarja do 20. oktobra 1984 
ustvrjen celotni devizni priliv v 
znesku 8,6 miNjarde dolarjev 
oziroma 67 odstotkov načrto- 
vane letne vsote. V enakem ob- 
dobju je bilo za uvoz surovin in 
reprodukcijskega materiala 
plačanih 3,4 milijarde dolarjev, 
v okviru tega pa za uvoz ener- 
getskih surovin 967 milijonov 
dolarjev. 

Sicer pa je bilo v tem času 
skupaj izločenih 2,5 milijarde 
dolarjev. Uporabljenih je bilo 
več sredstev, kot jih je bilo 
izločenih, zaradi tega je mora- 
la NBJ intervenirati s približno 
milijardo dolarjev. Na ta način, 
ob upoštevanju obveznosti do 
Mednarodnega monetarnega 
sklada, si je NBJ s svojo politi- 
ko uporabe deviznih rezerv 
prizadevala ohraniti načrtova- 
no raven deviz. 

Celovitejši pregled učinkov 
delovanja enotnega deviznega 
tržišča je mogoče dobiti iz pre- 
gleda prodaje deviz od januar- 
ja do avgusta 1984. Tedaj je 
bilo med pooblaščenimi ban- 
kami opravljenega za 23,6 mili- 
jona dolarjev prometa, kolikor 
je znašal tudi promet ob nepo- 
srednih stikih med bankami. V 
tem času na medbančnem se- 
stanku ni prišlo do prometa 
deviz. Hkrati je med NBJ in 
pooblaščenimi bankami pro- 
met dosegel 1,1 milijarde do- 
larjev, in sicer za odplačilo do- 
spelih terjatev 93,2 milijona, za 
druge družbene potrebe pa 
998,7 milijona dolarjev. Pri tem 
je NBJ izkoristila pravico reod- 
kupa deviz v vrednosti 10,4 mi- 
lijona dolarjev. V tem obdobju 
je bilo torej na enotnem deviz- 
nem tržišču prodanih ali kup- 
ljenih 1,12 milijarde dolarjev. 

Na področju ekonomskih 
odnosov s tujino je bil v ob- 
dobju od januarja do oktobra 
1984 plačan celoten uvoz v 
vrednosti 5,16 milijarde dolar- 
jev. Skupaj plačane anuitete za 
tuje kredite so v tem času 
znašale 2,5 milijarde dolarjev. 
To pomeni, da so na teh teme- 
ljih skupna plačila dosegla 7,6 
milijarde dolarjev. 

Vsa omenjena plačila tujini 
so bila izpeljana z devizami, ki 
so bile prodane ali kupljene na 
enotnem deviznem tržišču ozi- 
roma z deviznih računov OZD 
in drugih družbenopolitičnih 
oseb v mejah DPRP, ki so jim 
zakonsko določene. 

DELNA FUNKCIJA 
TRŽIŠČA 

Devizno tržišče torej deluje, 
vendar neenakomerno in le v 
posameznih delih. To ogroža 
optimalno uporabo razpolož- 
ljivih deviznih sredstev, zmanj- 
šuje kroženje deviz med ban- 
kami in med OZD na območju 
vse države. Vzork za tak polo- 
žaj je, ker se sorazmerja plačil- 
ne in devizne bilance ure- 
sničujejo na nižji ravni od 
načrtovane in ker nikoli ni us- 
klajena ponudba s povpraše- 
vanjem. 

Poročilo opozarja, da je bil v 
projekciji plačilne bilance Ju- 
goslavije za leto 1984 celoten 
prihodek planiran v višini 15 
milijard 190 milijonov dolarjev. 

Do 30. septembra lani pa je 
izvoz blaga dosegel le vre- 
dnost 4,6 milijarde dolarjev in 
storitev 2,2 milijarde, tako da 
je celoten prihodek znašal 9 
milijard 916 milijonov dolarjev. 
Po napovedih NBJ bi morala 
znašati do konca leta 1984 de- 
vizna realizacija za izvoženo 
blago 5 milijard dolarjev, priliv 
od storitev pa 2,1 milijarde, ta- 
ko bi bil skupen priliv 10,8 mili- 
jarde dolarjev. 

Sicer pa je bilo v tem obdob- 
ju usodno ravnanje pooblašče- 
nih bank. Uporabile so, kakor 
je poudarjeno, vse možnosti, 
še posebej začasne, evidencij- 
ske in podobne devizne raču- 
ne, dp bi na ta način dalj časa 
zadrževale ustvarjene- devize. 

PREMAJHNA 
FINANČNA 
DISCIPLINA 

Med razlogi za premajhen 
promet deviz med bankami je 
tudi ta, da pooblaščene banke 
ne poravnavajo medsebojnih 
obveznosti. Premajhna je fi- 
nančna disciplina tako na di- 
narskem kot deviznem pod- 
ročju. 

Poročilo prikazuje tudi ra- 
zmerje med vrednostjo izvoza 

in deviznega priliva, ustvarje- 
nega na konvertibilnem obmo- 
čju. Tako je bilo leta 1979 izvo- 
ženih za 4,7 milijarde dolarjev 
blaga, plačanih pa_ je bilo 5,1 
milijarde dolarjev. Že leta 1983 
je znašala vrednost izvožene- 
ga blaga 6,2 milijarde dolarjev, 
plačanih pa je bilo 4,6 milijar- 
de dolarjev. Do oktobra leta 
1984 je bilo izvoženega za 5 
milijard dolarjev blaga, plača- 
no pa je bilo 3,9 milijarde do- 
larjev. Razlika med vrednostjo 
opravljenega izvoza in plačila 
se pojavlja v glavnem zaradi 
težkega ekonomskega položa- 
ja v posameznih državah, s ka- 
terimi sodeluje naše gospo- 
darstvo. 

V obdobju od leta 1978 dalje 
je bila NBJ, kakor je omenjeno, 
temeljni prodajalec na deviz- 
nem tržišču. Pooblaščene ban- 
ke so skoraj prenehale proda- 
jati devize, podobno pa so rav- 
nale tudi ob neposrednih sti- 
kih zunaj medbančnega deviz- 
nega tržišča. Ob tem je v Po- 
ročilu posebej opozorjeno, da 
so v sedanjih razmerah inter- 
vencije NBJ omejene zaradi 
omejenega zneska deviznih re- 
zerv, ki morajo v vsakem tre- 
nutku ustrezati zahtevam iz Pi- 
sma Mednarodnemu monetar- 
nemu skladu, kakor tudi 
ustreznim zakonskim dolo- 
čbam. V skladu s tem mora 
NBJ, dokler trajajo motnje pri 
delovanju enotnega deviznega 
tržišča, in odvisno od stanja 
deviznih rezerv, posredovati 
na medbančnem sestanku z 
ustreznimi deviznimi sredstvi. 

Ob upoštevanju tega Poroči- 
lo ugotavlja, da enotno deviz^ 
no tržišče ne deluje v vseh svo- 
jih sestavinah, predvsem zara- 
di tega, ker sta izvoz in devizni 
priliv nižja od načrtovanega, 
poleg tega pa so precejšnje ra- 
zlike med vrednostjo opravlje- 
nega izvoza 'in ustvarjenega 
deviznega priliva. Poleg tega 
so DPRP določene v skladu s 
sorazmerji plačilne bilance, 
vendar so višje od ustvarjene- 
ga deviznega priliva. 

Devizno tržišče ne deluje niti 
zaradi tega, ker je hkrati prišlo 
do bistvenega povečanja spe- 
cifičnih zunanjetrgovinskih 
poslov, kjer se izvoz plačuje z 
uvozom blaga. Na to je vplivalo 
tudi nespoštovanje zakonskih 
določb, kakor tudi omejene 
možnosti NBJ, da posreduje 
na medbančnem sestanku. Ne 
nazadnje pa to tržišče ne delu- 
je niti zaradi tega, ker je treba 
prednostno poravnavati dol- 
gove za posamezne namene v 
okvirih določenega legitimne- 
ga povpraševanja in večkrat- 
nega sistema izločanja za te 
namene. 

Poseben del Poročila daje 

tudi odgovor na delegatska 
vprašanja o tem, kaj je treba 
narediti, da bi v najkrajšem 
možnem roku omogočili nor- 
malano delovanje deviznega 
tržišča. 

Ob sklicevanju na spremem- 
be in dopolnitve Zakona o de- 
viznem poslovanju in kreditnih 
odnosih s tujino, sprejete leta 
1982 in 1983, avtorji tega gra- 
diva opozarjajo, da je izvajanje 
sprejetih rešitev na prvi pogled 
dalo dva med seboj nasprotna 
učinka. Po eni strani je prišlo 
do naraščanja izvoza, po- 
spešeno je bilo plačevanje ter- 
jatev tujini, zmanjšuje se defi- 
cit trgovinske bilance. Tako je 
zagotovljeno redno izpolnjeva- 
nje obveznosti iz tujih kredi- 
tov, devizno tržišče pa je delo- 
ma delovalo (v glavnem v okvi- 
ru pooblaščenih bank). Hkrati 
so v polni meri prišle do izraza 
tudi temeljne slabosti v siste- 
mu ekonomskih odnosov s tu- 
jino, ki So navedene tudi v Dol- 
goročnem programu ekonom- 
ske stabilizacije. Manifestirale 
so se pri zapiranju deviznih to- 
kov in avtarkičnih težnjah. 
Prav tako se je pokazala pre- 
majhna konkurenčna sposob- 
nost našega gospodarstva, 
očitne pa so bile tudi admini- 
strativne intervencije, ki ovira- 
jo delovanje enotnega deviz- 
nega tržišča in povzročajo dru- 
ge škodljive pojave. 

Po mnenju Poročila pa si ta- 
ki učinki med seboj nasprotu- 
jejo le na prvi pogled. To so 
pokazale rešitve v veljavnem 
deviznem sistemu v preho- 
dnem obdobju, ki so razkrile 
njegove slabe točke in nakaza- 
le pot za konkretne trajne 
rešitve. 

Ob upoštevanju vsega tega 
je treba za delovanje devizne- 
ga tržišča v letu 1985 najprej 
zagotoviti dosledno uresniče- 
vanje določenih sorazmerij v 
projekcijah plačilne in devizne 
bilance države. Hkrati je soča- 
sno nujno treba uresničevati 
program zadolževanja v tujini, 
ohranjati ustrezno raven kon- 
vertibilnih deviznih rezerv in 
njihovo mobilnost med poo- 
blaščenimi bankami, kakor tu- 
di njihovo dosledno in pra- 
vočasno usklajevanje z ustvar- 
jenim deviznim prilivom. S pre- 
magovanjem neusklajenosti 
med devizno ponudbo in pov- 
praševanjem bodo manjše tudi 
potrebe glede intervencijskih 
ukrepov družbe na tem pod- 
ročju. 

Te cilje, kakor je omenjeno, 
je mogoče doseči s poveča- 
njem izvoza na konvertibilno 
območje in pospešenim plače- 
vanjem terjatev, s prilagoditvi- 
jo specifičnih zunanjetrgovin- 
skih poslov v ekonomsko real- 
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ne in upravičene okvire, kakor 
tudi z doslednim izvajanjem 
Programa reprogramiranja in 
refinanciranja zunanjega dol- 
ga. Poleg tega je nujno treba 
dosledno izvajati zakonske do- 
ločbe, izvajati ukrepe kreditno- 
monetarne politike o načinu 
zadolževanja in zadrževanja 
deviz. Nujno pa je tudi, da akti- 
viranje deviznih rezerv, s kate- 
rimi upravlja NBJ, ustreza za- 
gotavljanju pogojev za njihovo 

dopolnjevanje z nakupom na 
medbančnem sestanku. 

Kakor je ocenjeno, je vsa ta 
vprašanja treba upoštevati pri 
sprejemanju enotnih meril za 
leto 1985 in pri sprejemanju 
podzakonskih predpisov za 
izvajanje zakonov in realizaci- 
jo skupne devizne politike. 

K boljšemu delovanju deviz- 
nega tržišča mora posebej pri- 
spevati okrepljena dejavnost 
nadzornih in inšpekcijskih or- 

ganov na vseh ravneh. Pristoj- 
ni zvezni organi morajo v me- 
jah svojih pooblastil zagotav- 
ljati dosledno in enotno izvaja- 
nje zakonov in podzakonskih 
aktov. Hkrati morajo pristojni 
organi v republikah in pokraji- 
nah zagotoviti najmanj kvartal- 
no poročanje o izvajanju de- 
viznega sistema v praksi in o 
ugotovljenih problemih pri 
njegovem izvajanju. Poleg te- 
ga imajo pri tem pomembno 

vlogo interesne skupnosti za 
ekonomske odnose s tujino in 
Gospodarska zbornica Jugo- 
slavije. 

Na koncu Poročila je po- 
udarjeno, da je mogoče le s 
pravočasno in usklajeno de- 
javnostjo vseh, ki so pristojni 
in odgovorni za realizacijo de- 
viznega sistema, zagotoviti 
boljše in učinkovitejše delova- 
nje deviznega tržišča. 
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Ljubljana, 5.2.1985 

PROGRAM DELA 

Zbora združenega dela, Zbora občin in 

Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR 

Slovenije za leto 1985 (ESA-568)   

OBRAZLOŽITEV 

programa dela Skupščine SR Slovenije za leto 1985 

(Ekspoze podpredsednika Skupščine SR Slovenije 

Jožeta Šušmelja) .    

Letošnji program dela zborov Skupščine SR Slovenije 
je doživel v javni razpravi veliko odmevnost, ki se je poka- 
zala zlasti v številnih predlogih za razširitev programa z 
novimi temami, pa tudi z opozorili na prenatrpanost pro- 
grama, kar potrjuje politično pa tudi praktično pomemb- 
nost ustreznega programa dela zborov Skupščine SR 
Slovenije za uspešno uveljavljanje delegatskega sku- 
pščinskega sistema ter za usklajevanje aktivnosti sku- 
pščine z vsemi sodelujočimi v programu. Osnutek pro- 
grama je bil pripravljen predvsem na podlagi zadev, ki 
smo jih začeli obravnavati v lanskem letu in se nadalju- 
jejo v letošnjem, zadolžitev zborov med letom za pripravo 
obravnave določenih tem, zlasti pa programa dela Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije, ker kljub pozivu 
družbenopolitičnim skupnostim in delegacijam nismo v 
fazi priprave osnutka programa, do 15. oktobra 1984, 
dobili pobud za obravnavo določene tematike v letošnjem 
letu. Ob objavi osnutka programa pa je razprava v delega- 
cijah in tudi razprava v družbenopolitičnih organizacijah, 
samoupravnih interesnih skupnostih, Skupnosti sloven- 
skih občin, zlasti pa v SZDL, dala vrsto koristnih pobud, 
ki sicer niso bile usmerjene v zmanjševanje programa 
dela, temveč v širitev programa zaradi večjega nadzorstva 
pri uresničevanju zakonov in drugih aktov ter politike, ki 
jo je skupščina sprejela s planskimi in drugimi akti. Glede 
na vse te pobude smo v razgovorih s predstavniki Izvrš- 
nega sveta, Republiške konference SZDL, sindikatov, 
Gospodarske zbornice, zlasti pa še na seji skupin delega- 
tov, ki ste jih v zborih imenovali za pripravo programa, 
opravili ponoven kritični pretres predloga programa in s 
tem znatno izboljšali prvotni predlog tako glede zmanjše- 
vanja programa kot tudi z zamenjavo nekaterih tem ozi- 

roma predlogov za sprejemanje zakonov, z vsebinsko bolj 
aktualnimi temami. Tako je zmanjšano težišče programa, 
ki je bilo ob osnutku na normativni dejavnosti in bolj 
uravnoteženo s tematskimi področji, ki analizirajo ure- 
sničevanje sprejete politike z namenom odpravljanja 
zavor, nedorečenosti pa tudi stranpoti. 

Prav v lanskem letu smo bili priča očitkov dqjegatov, pa 
tudi sredstev javnega obveščanja, da je v skupščinskem 
programu preveč normativizma, premalo pa je dan 
poudarek vsebinskemu obravnavanju posameznih aktual- 
nih zadev. Vendar je odpravljanje pretiranega normativi- 
zma, ki obremenjuje skupščinsko delo, širše družbeno 
vprašanje, ki ima korenine tudi v premalo domišljenih 
zakonih, ki zahtevajo zato pogoste spremembe, pa tudi v 
nestabilnih gospodarskih razmerah, za katere iščemo 
izhod tudi v pogostih spremembah in dopolnitvah zako- 
nov, pa tudi v pogostih zahtevah, da se določene zadeve 
v zakonih zelo podrobno uredijo, kar se kasneje izkaže 
kot nesmotrno in se taka določila najpogosteje spremi- 
njajo. V letošnjem in naslednjih letih moramo računati 
zaradi nestabilnih ekonomskih razmer še z vrsto prilaga- 
janj zakonskih predpisov in interventnih zakonov. Vse to 
zahteva preobsežno normativno dejavnost, pogosta zase- 
danja skupščine in obširne dnevne rede. Ocenjujemo, da 
je letošnji program znatno bližje v skupščinskem poslov- 
niku opredeljenim obveznostim skupščine, ki mora svoje 
delo organizirati tako, da bo omogočeno delovnim lju- 
dem in občanom ter njihovim delegacijam, da uveljavljajo 
v skupščini glede zadev, ki so v njeni pristojnosti, svoje 
interese in potrebe ter določajo skupni ter splošni druž- 
beni interes. Tudi s tega vidika je pomembno, da je pro- 
gram dela skupščine skupen program družbenopolitične 
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aktivnosti vseh odgovornih družbenih dejavnikov v repu- 
bliki, ki sodelujejo v delu skupščine, predvsem pa SZDL. 
To hkrati pomeni tudi odgovornost teh dejavnikov za rea- 
lizacijo programa in s tem za razreševanje družbenih pro- 
blemov, saj je uresničevanje programa skupščine v tesni 
povezanosti z njegovo usklajenostjo s programi dela dru- 
gih družbenih dejavnikov, ki sodelujejo v skupščinskem 
odločanju, ter od prednostnega obravnavanja najaktual- 
nejših družbenih vprašanj. 

Odločiti pa se moramo za bolj restriktiven pristop 
uvrščanja na dnevne rede sej zborov, pa tudi v periodične 
delovne načrte tistih zadev, ki jih nismo predhodno plani- 
rali v letnem programu dela. Hkrati pa moramo tudi upoš- 
tevati, da je programiranje dela skupščine trajna naloga 
zborov skupščine in da je program odprt za vključevanje 
v obravnavo aktualnih zadev, ki jih ne moremo vnaprej 
predvideti, saj se mora delovanje skupščine ustrezno 
odzivati družbenoekonomskemu dogajanju v družbi, kot 
tudi zahtevam delegatske baze. 

Ob oblikovanju programa dela pa prihaja tudi do 
nesprejemljivih zahtev, da v programu dobijo mesto tudi 
taka vprašanja, ki ne sodijo vanj. Upoštevati moramo 
namreč, da so sestavni del skupščinskega delovanja tudi 
programi samoupravnih interesnih skupnosti družbenih 
dejavnosti, pa tudi obravnave in stališča o določenih 
vprašanjih, ki jih sprejemajo družbenopolitične organiza- 
cije. izogibati se moramo obravnavam istih zadev na razli- 
čnih organih ter ponavljanj že znanih stališč. Izhodišče za 
uvrstitev določene zadeve v program nam mora biti 
ocena, ali gre za zadevo, ki je po ustavi primerna za 
najširšo delegatsko razpravo, o kateri mora nujno 
odločati republiška skupščina in ali so bila o tem že 
zavzeta stališča v skupščini. 

Tudi v letošnjem letu se vključevanju dodatnih tem v 
program dela ne bomo mogli izogniti, saj uresničevanje 
dolgoročnega programa ekonomske slabiliazcije terja 
vrsto sprememb in dopolnitev zveznih, pa tudi republiš- 
kih zakonov. Bolj dosledno se bomo morali izogibati 
spremembam zakonov po hitrem postopku, ki zelo otežu- 
jejo delegatsko razpravo in zavzemanje stališč. Dosled- 
neje bomo zato morali upoštevati določbe poslovnika, ki 
pravijo, da naj predloge zakonov in drugih aktov, ki so 
predloženi skupščini mimo sprejetih delovnih načrtov 
zborov, obravnavajo predhodno delovna telesa zborov, ki 
ocenijo utemeljenost takšnih predlogov in dajo o tem 
svoje mnenje pristojnim zborom. Bolj restriktivni bomo 
morali biti tudi pri nalaganju določenih nalogov v sklepih 
zborov, saj s tem večkrat po nepdtrebnem sami obreme- 
njujemo predlagatelja oziroma organ, ki je dolžan pripra- 
viti gradivo, in zbore, s ponovnimi obravnavami določene 
problematike. 

V programu je predlaganih veliko sprememb in dopol- 
nitev obstoječih zakonov, kar med delegati vzbuja vtis 
stalnega dopolnjevanja in menjanja zakonov, čeprav gre 
večkrat za manjše ali pa manj pomembne spremembe. V 
takih primerih, ko ni bistvenih pripomb v prvi fazi obrav- 
nave, bi morali pogosteje združiti faze obravnave in s tem 
skrajšati postopek sprejemanja zakona, pa tudi združe- 
vati te spremembe v zaokrožene celote in jih skupaj 
obravnavati. Večjo usklajenost moramo doseči tudi med 
programom dela republiške skupščine in programi dela 
občinskih skupščin, kar bo omogočalo delegatom 
tvornejše vključevanje in odločanje v zborih skupščine. 

V skupščini si prizadevamo, da bi tematsko osredotočili 
in vsebinsko zaokrožili posamezne seje zborov z nosil- 
nimi oziroma medsebojno povezanimi temami, kar bi tudi 
prispevalo k racionalnejši in boljši organiziranosti raz- 
prave v delegacijah, posebnih konferencah delegacij, pa 
tudi ob pomembnejših vprašanjih za bolj pogosto 
vključevanje in zavzemanje stališč ustreznih zborov 
občinskih skupščin. Tako naj bi na seji v aprilu obravna- 
vali kmetijsko problematiko, v juliju republiško in zvezno 
majsko analizo; posebna seja naj bi bila namenjena 
obravnavi republiškega in zveznega srednjeročnega 
plana. Na osnovi letnega programa nameravamo za 
potrebe skupščine in izvršnega sveta pripraviti tudi ope- 
rativni plan posameznih sej zborov za celo leto. 

Letos nas čaka v delovanju skupščine obsežno in 
odgovorno delo. Osrednja pozornost v letošnjem letu bo 
namenjena, tako v organizacijah združenega dela, v 
samoupravnih in družbenopolitičnih skupnostih v repu- 
bliki in federaciji, sprejemanju srednjeročnih in dolgoro- 
čnih planskih dokumentov, kar bo še posebej zahtevalo 
temeljito pripravo v obravnavanju in sprejemanju navede- 
nih aktov. Tako bomo že v začetku marca obravnavali 
osnutek zakona o temeljih sistema družbenega planiranja 
in o družbenem planu Jugoslavije, ki opredeljuje tudi 
vsebino in način sprejemanja planskih aktov na vseh rav- 
neh, ki so zavezane sprejemati te akte. Na osnovi tega 
zakona bo pripravljen nov zakon o sistemu družbenega 
planiranja v SR Sloveniji in o planu SR Slovenije. Obrav- 
navali in sprejemali bomo dolgoročni plan SR Slovenije 
in Jugoslavije za obdobje do leta 2000, družbeni plan SR 
Slovenije in Jugoslavije za obdobje 1985-1990. O vseh 
navedenih dokumentih bo v okviru SZDL organizirana 
široka javna razprava, v kateri naj bi se opredelili do 
predlaganih razvojnih usmeritev v navedenih planih. Raz- 
pravo nameravamo organizirati tako, da bodo zvezni in 
republiški planski akti obravnavani istočasno. 

Izvršni svet bo, tako kot vsako leto, tudi letos v juniju 
predložil tako imenovano »majsko analizo«, polletno 
poročilo o gospodarskih gibanjih glede na sprejete opre- 
delitve v resoluciji; ocenili bomo možnosti razvoja in 
predloge morebitnih ukrepov. V četrtem trimesečju pa bo 
Izvršni svet pripravil globalno oceno uresničevanja druž- 
benega plana v tem srednjeročnem obdobju ter osnutek 
resolucije o uresničevanju družbenega plana v letu 1986, 
ki bo morala biti pripravljena že na podlagi osnutka 
novega srednjeročnega plana. 

Tudi v letošnjem letu predvidevamo veliko aktivnosti, ki 
izhajajo iz izvajanja dolgoročnega programa ekonomske 
stabilizacije, zlasti z vidika obravnavanja zveznih in repu- 
bliških aktov. Za delo naše skupščine, zlasti Zbora zdru- 
ženega dela, je izredno pomemben program dela Zbora 
republik in pokrajin in usklajenost tega programa s pro- 
grami dela republiških skupščin, zlasti v pravočasnem 
pošiljanju gradiv, vsaj 30 dni pred obravnavanjem v 
zvezni skupščini. Lahko sklepamo, da bo tudi v letošnjem 
letu znaten del skupščinskega dela zavzelo sprejemanje 
predpisov, ki pomenijo prilagajanje sistema zahtevam 
dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije. Zato 
^u^i. ^ tega vidika ni pričakovati, da bo delovanje sku- pščine v letošnjem letu manj obsežno kot v prejšnjem, 
vendar pa se bomo najbrž morali odločati za pogostejša 
zasedanja oziroma tudi za druge oblike dela kot so konfe- 
rence delegacij in predhodne razprave na delovnih te- 
lesih. 

V letu 1985 bomo nadaljevali s prilagajanjem sistem- 
skih zakonskih rešitev dolgoročnemu programu ekonom- 
ske stabilizacije. Tako bo sprejet nov sistemski zakon o 
deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino ter še 
nekatere spremembe zakonov, ki urejajo promet blaga in 
storitev s tujino, opravljanje gospodarskih dejavnosti v 
tujini in opravljanje investicijskih del v tujini, s čimer bi bil 
izpolnjen sistem ekonomskih odnosov s tujino. Sprejeti 
bomo morali še spremembe zakona o bančnem in kredit- 
nem sistemu ter zakon o tem, katere republike in avtono- 
mne pokrajine bodo v naslednjem srednjeročnem 
obdobju štele za manj razvite. Poleg tega bo že v marcu 
na sejah zborov skupščine opravljena obravnava novega 
osnutka zakona o temeljih sistema družbenega planiranja 
in o družbenem planu SFRJ. 

Zvezni izvršni svet pripravlja poseben zakon, s katerim 
bo razrešeno pokrivanje tečajnih razlik iz tujih posojil. 
Pričakujemo, da bo ta zakon predložen v začetku 
februarja in bo takrat potrebna temeljita razprava o vseh 
vprašanjih, ki je v decembru, predvsem zaradi kratkih 
rokov, ni bilo mogoče opraviti. 

Večjo pomembnost in temu ustrezno organiziranost 
bomo morali v letošnjem letu nameniti obravnavi 
pomembnejših zadev, ki so v pristojnosti Zveznega zbora, 
ki v mnogih stvareh odloča o življenjsko pomembnih 
vprašanjih za združeno delo in položaj republik. Večje 
sodelovanje z delegati v Zveznem zboru bomo morali 
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doseči zlasti v organih občinskih skupščinpa tudi v 
delovnih telesih republiške skupščine ter družbenopoliti- 
čnih organizacijah, predvsem v SZDL. 

Skupščina SR Slovenije bo na podlagi predlogov Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije ter spremljanja izvaja- 
nia politike skupščine, tekoče obravnavala akte, katerih 
spremembo oziroma dopolnitev bo terjalo sprotno ure- 
sničevanje in učinkovito izvajanje dolgoročnega pro- 
orama gospodarske stabilizacije v republiki. Aktivnosti, ki 
bodo potrebne za uresničevanje programa stabilizacije, 
bomo natančneje opredelili v periodičnih delovnih načr- 
tih ter vanje vključili celotno problematiko, ki jo bo terjala 
tekoča in razvojna gospodarska politika. 

Pomemben sklop zadev, ki smo jih začeli pripravljati na 
podlagi sklepov 11. seje CK ZKS. ki je bila namenjena 
uveljavljanju in razvoju družbenopolitičnega sis'^a^

e 

nanaša na obravnavo posameznih vprašanj v delovanju 
političnega sistema, predvsem z vidika uveljavljanja spre- 
jetih zakonov, stališč in racionalnosti v o^an/ziranosf/ 
služb ter nadaljnjem dograjevanju sistema. Tako smo zev 
lanskem letu začeli z obravnavo analize uresničevanja 
svobodne menjave dela v samoupravnih interesnih skup- 
nostih družbenih dejavnosti, stališča pa bomo sprejemali 
predvidoma na sejah zborov v maju Na današnjih sejah^ 
zborov zaključujemo razpravo o analizi republiških pred 
pisov z vidika možnosti poenostavitve posamezni!-' Admi- 
nistrativnih opravil. Tudi predvidene spremembe poslov- 
nika skupščine so naravnane na učinkovite in 
racionalnejše delovanje zborov. V Skupščini se bomo 
ustrezno in odgovorno vključili v obravnavo poglavitnih 
vprašanj iz kritične analize delovanja političnega sistema 
socialističnega samoupravljanja v SFRJ, ^^evpripraviz 
Zveznem družbenem svetu za vprasnja družbene 
d'T'letošnjem letu naj bi obravnavali tudi analizo o raz- 
voju družbenoekonomskih odnosov v^moupravnih inte- 
resnih skupnostih materialne proizvodnje ki l°b°Pr'Pra 

vila Gospodarska zbornica Slovenije. Analiza naj bi prika 
zala razvoj družbenoekonomskih odnosov v teh samo 
upravnih skupnostih in opozorila na odprta vprašanja, ki 
bi jih bilo potrebno rešiti še pred sprejemom sednjero 
čnih razvojnih planov v teh dejavnostih. __ 

V prvotnem predlogu programa dela skupscine smo 
predvideli obravnavo poročila o izvajanju zakona o kom 

nalnih dejavnostih posebnega družbenega pomena ven- 
dar smo kasneje ocenili, da je program preobsežen, za 
smo se odločili, da to analizo uvrstimo v program 
na\)eUko™ozornost bomo v letošnjem letu namenili 
obravnavi kmetijske problematike. Seja jtopsctne v 
aprilu naj bi bila v celoti namenjena tej Prf'er"f,k'a 
Predhodno pa naj bi Republiška konferenca SZDL na 
podlagi pripravljenega gradiva organizirala kon.[er^"c^: 
na katerih bi ocenili stanje o uresnicevaju kmetijske pol 
tike ter obravnavali predlagane spremembe zakonov s 
tega področja. V skladu s stališči zborov Skupščine SR 
Slovenije je treba kmetijske zakone spremeniti odroma 
dopolniti v nekaterih bistvenih delih, ki se nanašajo na 
pridobitev statusa kmeta, promet s 0 
prilagajanje obsega kmetijskih zemljišč in kmeti . To so 
vprašanja, ki odločilno vplivajo na spreminjanje lastniske 
strukture zemljišč. V Sloveniji se ta struktura v zadnjih 
desetletjih slabša, zato je potrebno v skladu z usmeri- 

tvami dolgoročnega programa razvoja agroindustrijske 
proizvodnje najti rešitve, ki bodo preprečevale poslabse- 
vanje te strukture in hkrati omogočale njeno postopno 
zboljšanje. Na tej seji naj bi obravnavali in sprejeli tudi 
predlog zakona o gozdovih, ki ga je potrebno še uskladiti 
z novim zveznim zakonom o amortizaciji. 

V programu dela skupščine smo ustrezno pozornost 
namenili tudi obravnavi vprašanj s področja mednarodnih 
odnosov. V letošnjem letu poteka namreč 30 let od pod- 
pisa Avstrijske države pogodbe, katere sopodpisnik je 
tudi Jugoslavija. Letos poteka tudi 10 let od podpisa 
Osimskih sporazumov. Tako Avstrijska državna pogodba 
kot tudi Osimski sporazumi, zavezujejo sosedni državi, da 
sprejmeta ustrezne ukrepe za zaščito slovenske manjšine 
v Avstriji in Italiji. Osimski sporazumi so tudi odprli razno- 
vrstne oblike sodelovanja med obema državama, zlasti pa 
med obmejnimi območji. V skupščini bomo 'obravnavali 
poročilo o uresničevaju Osimskih sporazumov ter 
poročilo o položaju slovenske narodne skupnosti v 
zamejstvu. Komisija Skupščine SR Slovenije pa bo skupaj 
z Uradom Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za 
narodnosti pripravila poročilo o uresničevanju praWc pri- 
padnikov italijanske in madžarske narodnosti v SR Slove- 
niji, ki bo prikazalo problematiko usmeritev za izboljšanje 
položaja obeh narodnosti v SR Sloveniji. Na predlog CK 
ZKS in Republiške raziskovalne skupnosti predlagamo, 
da dodatno vključimo v letni program dela obravnavo ovir 
in ukrepov za okrepitev in stimulacijo inovacijskih gibanj 
v združenem delu. Sicer pa bodo vprašanja raziskova- 
lnega dela in položaja znanstveno-raziskovalne dejavno- 
sti tekoče obravnavana pri oceni gospodarskih gibanj, pri 
planskih usmeritvah za naslednje srednjeročno obdobje, 
pa tudi pri obravnavi resolucije Zveznega zbora o družbe- 
noekonomskem razvoju in ekonomski politiki v SFRJ v 
letu 1985. . 

V programu dela smo predvideli, da nekatera vprašanja 
najprej obravnavamo na konferenci delegacij, s tem 
razbremenimo delo zborov skupščine in tako lahko, 
glede na posebno sestavo konferenc delegacij, bolj 
poglobljeno razpravljamo in zavzemamo stališča. Na kon- 
ferencah delegacij bi obravnavali poročilo o izvajanju 
sklepov, sprejetih ob obravnavi poročila o uresničevanju 
odnosov v gospodarjenju z denarjem v bankah, pa tudi 
informacijo o kršitvah družbene lastnine in drugih pojav- 
nih oblikah neodgovornega odnosa do družbene lastnine 
in njenega varstva. 

Ob zaključku naj poudarim, da so v programu dela 
skupščine tudi druge teme, ki bodo v delegatski razpravi 
in v javnosti doživele odmevnost kot n. pr. poročilo o 
pripravah na uvajanje usmerjenega izobraževanja v viso- 
kem šolstvu; poročilo o izvajanju zakona o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju; zakon o družbeni kontroli 
cen; zakon o nepravdnem postopku; zakon o javnem 
obveščanju itd. . 

Kljub vloženim prizadevanjem za zmanjšanje programa, 
je program še vedno dokaj obsežen; zato bo njegovo 
uresničevanje zahtevalo veliko truda delegacij, skupin 
delegatov, občinskih skupščin, družbenopolitičnih orga- 
nizacij in drugih družbenih dejavnikov, ki se vključujejo v 
skupščinsko delo. Uspešno uresničevanje programa bo 
odvisno tudi od oblik in metod skupščinskega dela ki 
morajo še v večji meri olajšati delo delegacijam pri obli- 
kovanju stališč za delo delegatov v zborih. 

UVOD 

Program dela zborov Skupščine SR Slovenije za leto 
1985 izhaja iz položaja, funkcije in nalog, ki jih ima 
Skupščina SR Slovenije kot organ družbenega samo- 
upravljanja in najvišji organ oblasti v okviru pravic in 
dolžnosti republike in vsebuje naloge, ki izhajajo iz 
ustave SR Slovenije, družbenih planov, drugih sploš- 
nih aktov in iz že določene politike skupščine ter poli- 
tike in dokumentov družbenopolitičnih organizacij. 
Program dela predstavlja enega od bistvenih pogojev 

za učinkovito delo skupščine, njenih zborov in delov- 
nih teles Pri programiranjau dela je zato potrebno v 
naivečii meri zagotoviti demokratičnost pri njegovi pri- 
3 in sprejemanju, uveljaviti načelo kontinuiranega 
nroaramiranja, zagotoviti odprtost programa ter nje 
Sovo čim večjo povezanost in usklajenost s programi 
dela drugih družbenih dejavnikov, ki sodelujejo v sku- 
pščinskem odločanju. Pri tem je treba P^9ram'ra 
realno in zagotoviti prioriteto pri reševanju najbolj 
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aktualnih nalog. Zato se bomo morali ob obravnavi 
nalog, ki bodo vključene v program prvenstveno zavze- 
mati, da bo njihova vsebina skladna z usmeritvami, 
zajetimi v dolgoročnem programu gospodarske stabi- 
lizcije. Osrednja pozornosta naj bi bila torej usmerjena 
v uresničevanje gospodarske in razvojne politike v letu 
1985 in v naslednjem srednjeročnem planskem 
obdobju in k dograjevanju ekonomskega sistema in 
ekonomske politike. Pri tem si bo skupščina zlasti 
prizadevala, da bodo vsi instrumenti gospodarskega 
sistema in ukrepi gospodarske politike utrjevali 
ustavno vlogo delavca, spodbujali združevanje dela ali 
sredstev na samoupravnih osnovah, krepili enotnost 
jugoslovanskega trga ter da se bo dosledno uveljav- 
ljalo načelo dobrega gospodarjenja s sredstvi v druž- 
beni lastnini. Med pomembnimi nalogami v delu sku- 
pščine in njenih organov bo tudi odpravljanje vzrokov 
za kopičenje administrativnih nalog in opravil ter kot 
posledica teh naraščanje števila delavcev, ki opravljajo 
ta dela. Tako bo poleg celovite analize o tej problema- 
tiki v prihodnje treba restriktivno obravnavati vsak 
predpis tudi v tej smeri, da ne bi prihajalo ponovno do 
nesprejemljivega administriranja. 

Progam zborov Skupščine SR Slovenije za leto 1985 
izhaja iz že sprejetih usmeritev, da naj bi Skupščina SR 
Slovenije v tem programskem obdobju obravnavala le 
tiste zadeve, ki sodijo v njeno pristojnost in jih je 
potrebno nujno obravnavati in o njih odločati v letu 
1985. Pri tem je zlasti dan poudarek: 

- uresničevanju dolgoročnega programa gospo- 
darske stabilizacije. Skupščina SR Slovenije bo na 
podlagi predlogov Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije ter spremljanja izvajanja politike skupščine, 
tekoče obravnavala akte, katerih spremembo oziroma 
dopolnitev bo terjalo sprotno uresničevanje in učinko- 
vito izvajanje dolgoročnega programa gospodarske 
stabilizacije v republiki. Aktivnosti, ki bodo potrebne za 
uresničevanje programa stabilizacije, bo opredelila v 
periodičnih delovnih načrtih ter vanje vključevala 
celotno problematiko, ki jo bo terjala tekoča in raz- 
vojna gospodarska politika; 

- sprejemanju srednjeročnih in dolgoročnih plan- 
skih dokumentov SR Slovenije in SFR Jugoslavije; 

- pripravam in sprejemanju resolucije o družbenoe- 
konomski politiki in razvoju SR Slovenije in SFR Juao- 
slavije za leto 1986; 

- spremljanju uresničevanja politike in aktov, ki so 
bili sprejeti v Skupščini SR Slovenije v preteklih letih; 

- nadaljnji obravnavi zakonov, ki so bili programi- 
rani v preteklem obdobju, vendar postopek sprejema- 
nja še ni bil v celoti opravljen; 

zunanjepolitičnim vprašanjem, ki so pomembna 
za uresničevanje vloge SR Slovenije pri oblikovanju in 
izvajanju skupno dogovorjene zunanje politike SFRJ- 

- obravnavi aktov zborov Skupščine SFR Jugosla- 
vije, zlasti tistih, ki jih sprejema Zbor republik in pokra- 
jin v soglasju s skupščinami republik in avtonomnih 
pokrajin, spremljanju uresničevanja teh aktov in poli- 
tike, oblikovane v Skupščini SFR Jugoslavije in v dru- 
gih organih federacije. 

Vsak zbor bo še posebej spremljal uresničevanje 
sklepov, sprejetih ob obravnavi vprašanj, ki so 
pomembna za njegovo delovno področje in jih bo po 
potrebi uvrščal na dnevne rede svojih sej. Nekatere 
naloge v zvezi s sklepi zborov so že uvrščene v pro- 
gram dela. V periodične delovne načrte Zbora združe- 
nega dela pa bo potrebno uvrstiti tudi uresničevanje 
sklepov v zvezi z izgubami, združevanjem dela in sred- 
stev organizacij združenega dela iz SR Slovenije z 

organizacijami združenega dela iz gospodarsko neza- 
dostno razvitih republik in SAP Kosovo in podobno. 

Zbori bodo spremljali tudi uresničevanje sklepov o 
razbremenjevanju gospodarstva, zlasti ob obravnavah 
izvajanja redolucije za 1985. leto in drugih aktov o 
čemer, bodo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije'in 
drugi nosilci tekoče obveščali zbore. Pri sprejemanju 
sklepov zborov se bo potrebno zavzemati, da bodo le-ti 
čimbolj konkretni, z jasnimi usmeritvami in natančno 
opredeljenimi nosilci nalog in roki za izvedbo teh 
nalog. Glede na obremenjenost dela posameznih zbo- 
rov si s sklepi zbori ne bi smeli nalagati nepotrebne 
obveznosti in določati nerealne roke za obravnavo 
določene problematike. Ob tem je treba poudariti, da 
zbor združenega dela v skladu s svojim poslovnikom 
dvakrat letno posebej spremlja uresničevanje sprejetih 
sklepov in tako sproti ugotavlja, katere naloage iz teh 
sklepov, glede na njihovo aktualnost, je potrebno 
vključiti v periodični delovni načrt zbora. 

Zbore bo mogoče razbremeniti obsežnega dela tudi 
s tem, da bodo poročila o izvajanju sprejete politike in 
aktov obravnavala pristojna delovna telesa, ki bodo 
zbore seznanila o svojih ugotovitvah, ne da bi zbaori 
razpravljali o takih poročilih. To bo mogoče vselej 
takrat, kadar taka poročila niso povezana z izdajo 
novega ali spremembo sprejetega zakona ali kadar 
bodo ugaotovila, da se politika izvaja v skladu z inten- 
cijami v skupščini sprejete politike in aktov oziroma- 
kadar v uresničevanju te politike ne prihaja do bistve- 
nih motenj in odstopanj. Delovna telesa bodo te naloge 
vključila v svoje delovne programe (take naloge so 
npr.: poročila o izvajanju zakona o vodah, o varstvu 
zraka, o varstvu naravane in kulturne dediščine, o 
družbenoekonomskem in gospodarskem položaju kul- 
ture v SR Slovenij, o nadaljnjem samoupravnem raz- 
voju krajevnih skupnosti, o izvajanju zakona o komu- 
nalnih dejavnostih posebnega družbenega pomena in 
druga poročila ter informacije, ki jih imajo Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije in drugi predlagatelji v svoiih 
programih dela za leto 1985). 

Pobude skupin delegatov in drugih predlagateljev za 
spremembe ali dopolnitve zakonov bodo ustrezno 
upoštevane ob obravnavi posameznih zakonov ozi- 
roma poročil o njihovem izvajanju (davki občanaov, 
splošna ljudska obramba in družbena samozaščita, 
stanovanjsko gospodarstvo, pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, kmetijska zakonodaja, zagotavljanje sred- 
stev in izpolnjevanje obveznosti SR Slovenije za 
pospeševanje razvoja gospodarsko manj razvitih repu- 
blik in SAP Kosovo). Te pobude bodo morala spremljati 
predvsem delovna telesa pri obravnavi posameznih 
zakonov in drugih aktov. 

V programu niso navedene zadeve, ki jih bodo zbori 
glede na odprtost programa sproti uvrščali v perio- 
dične delovne načrte. Tako bo potrebno v letu 1985 
obravnavati kritično analizo funkcioniranja političnega 
sistema - predvsem posamezne segmente s tega pod- 
ročja, sprejeti zakon o stečaju nad obratovalnicami 
samostojnih obrtnikov, katerega priprava je odvisna od 
sprejema zveznega zakona, spremembe ustreznih 
predpisov, ki bodo omogočili za določene vrste proiz- 
vodov in storitev znižanje tarif posebnega prometnega 
davka oziroma jih oprostili plačevanja teh davkov, 
zakon o družbeni in ekonomski upravičenosti investi- 
cijskih vlaganj itd. Po uveljavitvi sprememb in dopolnti- 
tev kazenskega zakona SR Slovenije, posebno glede 
valorizacije denarnih vrednosti, izraženih v absolutnih 
denarnih zneskih, bo potrebno prilagoditi denarne 
kazni v vseh zakonskih aktih skladno s spremembami 
vrednosti dinarja (republiški zakon o prekrških in 

priloga poročevalca 

t 



drugi). Predloge zakonov ali drugih aktov, ki bodo 
predloženi skupščini mimo programa dela oziroma 
periodičnega delovnega načrta in za katere baodo 
predlagatelji predlagali, da se obravnavajo v posamez- 
nem obdobju, bodo obravnavala najprej delovna 
delesa zborov in ocenila utemeljenost takšnih predlo- 
gov ter dala o tem svoje mnenje pristojnim zborom. 

Poleg nalog, ki jih bodo morala opravljati delovna 
telesa, bo potrebno za obravnavo pomembnejših zadev 
organizirati čimvečkrat konference delegacij, ki bodo 
kot oblika širše konzultacije delegacij pri spremljanju 
izvajanja sprejete politike in aktov v skupščini, prispe- 
vale k njihovemu doslednejšemu uresničevanju. Te 
konference bi tako obravnavala poročilo o izvajanju 
sklepov, sprejetih ob obravnavi uresničevanja odnosov 
v gospodarjenju z denarjem v bankah, informacijo o 
kršitvah družbene lastnine in drugih pojavnih oblikah 
neodgovornega odnosa do družbene lastnine ter 
druga aktualna vprašanja. 

V programu so zajete tudi teme in akti iz programov 
dela zborov Skupščine SFRJ. Drugi del programa vse- 
buje akte, ki jih bo sprejemal Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ v soglasju s skupščinami republik in 
skupščinami avtonomnih pokrajin. Gre za akte iz pod- 
ročja razvojne politike in nekatere zakone, ki jih je 
treba glede na doseženo stopnjo razvoja oziroma 
glede na sprejeta družbenopolitična stališča spreme- 
niti oziroma dopolniti. Gre dalje za zakone, s katerimi 
se izpolnjujejo mednarodne obveznosti oziroma 
finančna vprašanja v zvezi s financiranjem negospo- 
darskih investicij. Seveda pa se bodo zbori in delovna 
telesa skupščine vključevali tudi v izvajanje programov 
dela zborov Skupščine SFRJ glede vprašanj, ki jih 
zbora obravnavata in sprejemata v svoji pristojnosti in 
so navedena v tretjem delu programa. 

Ob tem pa ponovno poudarjamo, da je program 

odprt za pobude, zlasti družbenopolitičnih dejavnikov, 
za obravnavo najaktualnejših vprašanj, ki jih bo 
potrebno glede na oceno razmer v republiki sproti 
obravnavati v skupščini in jih vključevati v periodične 
delovne načrte zborov. To je še posebej pomembno za 
Družbenopolitični zbor, ki bo v skiadu s svojo ustavno 
opredeljeno vlogo in glede na spremembe in dopolni- 
tve poslovnika Skupščine SR Slovenije obravnaval tudi 
zadeve, ki niso predvidene v programu dela zbora,*er 
iz naslova zadeve ni možno ugotoviti, da gre za ure- 
sničevanje, razvoj in varstvo z ustavo določenega 
socialističnega samoupravnega sistema. Možno pa je, 
da nekaterih zadev, ki so v programu dela navedene v 
pristojnosti Družbenopolitičnega zbora, zbor ne bo 
obravnaval, če bo menil, da glede na njegovo ustavno 
funkcijo ter vsebino predložene zadeve to ni potrebno. 
V teh primerih se bo zbor o obravnavi sproti odločal. 

Program dela zborov Skupščine SR Slovenije je 
kljub restriktivnemu pristopu, da naj vsebuje predvsem 
zadeve v zvezi s pripravo in sprejemanjem planskih 
dokumentov in uresničevanjem gospodarske stabiliza- 
cije še vedno izredno obsežen. Zato bo njegovo ure- 
sničevanje zahtevalo velike napore delegacij, skupin 
delegatov, občinskih skupščin, družbenopolitičnih 
organizacij in drugih družbenih dejavnikov, ki se 
vključujejo v skupščinsko delo. Uspešno uresničevanje 
programa bo v mnogočem odvisno tudi od oblik in 
metod skupščinskega dela. Te morajo biti take, da 
bodo olajšale delo delegacijam pri oblikovanju stališč 
za delo delegatov v zborih. K temu bodo vsekakor 
prispevale spremembe in dopolnitve poslovnika Sku- 
pščine SR Slovenije, ki bodo sprejete v 1985. letu. 
Hkrati pa se bo potrebno nenehno zavzemati za dosle- 
dno izvajanje sprejetih stališč in priporočil Skupščine 
SR Slovenije o nadaljnjem uveljavljanju delegatskega 
sistema in delegatskih odnosov. 

I. DRUŽBENOEKONOMSKA 

UREDITEV   

A) Planski akti in njihovo 
uresničevanje    

1. DOLGOROČNI PLAN SR SLOVENIJE 
ZA OBDOBJE OD LETA 1986 DO 1995 
OZIROMA ZA DOLOČENA PODROČJA DO 
LETA 2000 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: Republiški komite za družbeno plani- 
ranje 
Osnutek: II. trimesečje 
Predlog: III. trimesečje 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Rok pošiljanja delegatom: 60 dni 

2. DRUŽBENI PLAN SR SLOVENIJE 
ZA OBDOBJE 1986-1990 
Na podlagi odloka o pripravi in sprejetju družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 (Uradni list 
SRS, št. 6/84) je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije dol- 
žan predložiti Skupščini SR Slovenije osnutek omenje- 
nega družbenega plana do 31. 5. 1985. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: Republiški komite za družbeno plani- 
ranje 

Osnutek: III. trimesečje 
Predlog: IV. trimesečje 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Rok pošiljanja delegatom: 50 dni 

3. POROČILO IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE O URESNIČITVI 
DRUŽBENEGA PLANA SR SLOVENIJE 
ZA OBDOBJE 1981-1985 Z ANALIZO 
IZVAJANJA DRUŽBENEGA PLANA SR 
SLOVENIJE ZA OBDOBJE 1981-1985 
V LETIH 1981, 1982, 1983, 1984 in 1985 
S PRVO OCENO MOŽNOSTI RAZVOJA 
V LETU 1986 
Na podlagi 194. člena zakona o sistemu družbenega pla- 
niranja in o družbenem planu SR Slovenije mora Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije najpozneje do 15. junija 
vsakega leta predložiti Skupščini SR Slovenije poročilo 
o uresničevanju plana ter svojo oceno možnosti za raz- 
voj v tekočem in naslednjem letu s predlogi potrebnih 
ukrepov. 
»Majska analiza« bo vsebovala pregled uresničevanja 
srednjeročnega plana v preteklem obdobju, oceno ure- 
sničevanja tega plana in letne resolucije v tekočem ob- 
dobju, prve pogoje in predpostavke razvoja v prihod- 
njem letu, alternativne možnosti razvoja in materialne 
okvire razvoja ter pobude za pripravo ukrepov ekonom- 
ske politike. _ 
V skladu s sklepom Zbora združenega dela Skupščine 
SR Slovenije z dne 7. 5. 1984 morata Izvršni svet Sku- 



pščine SR Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije 
ob obravnavi polletnega poročila o gospodarskih giba- 
njih v letu 1985 poročati tudi o izvajanju aktivnosti na 
področju zunanjetrgovinske mreže. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravita: Republiški komite za družbeno pla- 
niranje, Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje 
Rok obravnave: III. trimesečje 
Pristojni: 

» Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Rok pošiljanja delegatom: 20. 6. 1985* 
"Rok pošiljanja gradiv delegatom je naveden le v primerih ko 
bodo gradiva poslana v rokih, različnih od 45 dni. 

4. RESOLUCIJA O URESNIČEVANJU 
DRUŽBENEGA PLANA SR SLOVENIJE 
ZA OBDOBJE 1986-1990 V LETU 1986 
- Globalna ocena uresničevanja družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1981 — 1985 v letih 1981, 1982, 
1 no?' 1984 in 1985 ter ocena možnosti razvoja v letu 1986 

Na podlagi 203. člena zakona o sistemu družbeneqa 
planiranja in o družbenem planu SR Slovenije mora 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pripraviti do konca 
oktobra tekočega leta osnutek resolucije o politiki ure- 
sničevanja družbenega plana SR Slovenije za naslednje 
leto in jo s predlogom ukrepov posredovati Skupščini 

Slovenije. V resoluciji bodo predlagane temeljne 
usmeritve glede politike uresničevanja družbenega pla- 
na SR Slovenije v naslednjem letu ter naloge in ukrepi 
za uresničevanje ciljev in nalog iz dogovora o temeliih 
družbenega plana SR Slovenije in plana na tistih podro- 
čjih, kjer prihaja do pomembnejših odstopanj od spreje- 
tih obveznosti v dogovorih in v politiki uresničevanja 
družbenega plana. 
Hkrati z osnutkom resolucije bo Zavod SR Slovenije za 
družbeno planiranje predložil globalno oceno družbene- 

Pla,na „SR Slovenije za obdobje 1981-1985 v letih 1981, 1982, 1983, 1984 in 1985 ter oceno možnosti raz- 
voja v letu 1986. Gradivo predstavlja dopolnitev »Maiske 
analize« na podlagi dodatnih informacij in spoznani o 
tokovih družbenoekonomskega razvoja. Hkrati ta ocena 
predlaga in čimbolj vsestransko in strokovno argumenti- 
ra predlagane smeri razvoja v prihodnjem letu in pred- 
stavlja neposredno podlago za pripravo resolucije 
Predlagatelj: Izvršni Svet Skupščine SR Slovenije 
Resolucijo pripravi: Republiški komite za družbeno pla- 
niranje * M 

Osnutek: IV. trimesečje 
Predlog: IV. trimesečje 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Rok pošiljanja delegatom: 30. 10. 1985 

5. ZAKON O PRORAČUNU SR SLOVENIJE 
ZA LETO 1986 
V zakonu bodo osnovna izhodišča za oblikovanje repu- 
bliške proračunske porabe v letu 1986, in sicer tako na 
strani prihodkov kot na strani izdatkov. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški sekretariat za finance 
Predlog za izdajo z osnutkom: IV. trimesečje 
Predlog: IV. trimesečje 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

6. ZAKON O ZAKLJUČNEM RAČUNU 
PRORAČUNA SR SLOVENIJE ZA LETO 1984 
V zakonu bo prikazana realizacija prihodkov in odhod- 
kov republiškega proračuna za leto 1984 s predlogom za 
usmeritev morebitnih presežkov. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški sekretariat za finance 

Osnutek: II. trimesečje 
Predlog: II. trimesečje 
Prostojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

7. POROČILO O IZVAJANJU SKLEPOV, 
SPREJETIH OB OBRAVNAVI POROČILA 
O URESNIČEVANJU ODNOSOV 
V GOSPODARJENJU Z DENARJEM 
V BANKAH 

Skupščina SR Slovenije je ob obravnavi navedenega 
poročila zavezala vse organe in organizacije, ki oprav- 
ljajo nadzorno funkcijo, predvsem pa SDK in Narodno 
banko Slovenije, da dosledno in enotno nadzorujejo 
uresničevanje dogovorjene politike ter izvajanje spreje- 
tih^ predpisov s tega področja in o tem poročajo Sku- 
pščini SR Slovenije. 
Predlagatelj: Narodna banka Slovenije, Ljubljanska 
banka - Združena banka, Jugobanka, Beogradska ban- 
ka, SDK Slovenije 
Gradivo pripravijo: Narodna banka Slovenije, Ljubljan- 
ska banka - Združena banka, Jugobanka, Beogradska 
banka, SDK 
Rok obravnave: IV. trimesečje 
Obravnava: konferenca delegacij 

8. RAZVOJ DRUŽBENOEKONOMSKIH 
ODNOSOV V SAMOUPRAVNIH 
INTERESNIH SKUPNOSTIH 
MATERIALNE PROIZVODNJE 
Gradivo naj bi na podlagi analiz posamičnih dejavnosti 
gospodarske infrastrukture povzelo temeljne ugotovi- 
tve, podalo skupno oceno razvoja v samoupravnih inte- 
resnih skupnostih materialne proizvodnje in usmeritev 
za nadaljnje delo na tem področju. Potrebno bo tudi 
analizirati, kako se v okviru samoupravnih interesnih 
skupnosti materialne proizvodnje združujejo sredstva 
za financiranje dejavnosti posebnega družbenega po- 
mena in predlagati ukrepe za izvedbo nalog na podro- 
čju teh dejavnosti. 
Predlagatelj: Gospodarska zbornica Slovenije 
Gradivo pripravi: Gospodarska zbornica Slovenije 
Rok obravnave: III. trimesečje 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Rok pošiljanja delegatom: 60 dni 

9. DRUŽBENOEKONOMSKI POLOŽAJ 
TRGOVINE V SR SLOVENIJI 
Poročilo o družbenoekonomskem položaju trgovine v 
SR Sloveniji bo vsebovalo pregled samoupravne organi- 
ziranosti, kadrovske zasedenosti, kapacitet in ekonom- 
skega položaja trgovine v SR Sloveniji. Poleg tega bo v 
njem podana ocena uresničitve sprejetih sklepov Zbora 
republik in pokrajin Skupščine SFRJ o izboljšanju eko- 
nomskega položaja trgovine ter ocena drugih ukrepov, 
ki bodo sprejeti v skladu s temi usmeritvami. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: Republiški komite za tržišče in sploš- 
ne gospodarske zadeve 
Rok obravnave: III. trimesečje 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

10. ZAKON O SISTEMU DRUŽBENEGA 
PLANIRANJA V SR SLOVENIJI IN O PLANU 
SR SLOVENIJE 
Skupščina SFRJ bo predvidoma do konca I. trimesečja 
1985 sprejela zakon o temeljih sistema družbenega pla- 
niranja in o družbenem planu Jugoslavije. Na podlagi 
tega zakona bo potrebno sprejeti nov zakon na tem 
področju tudi v SR Sloveniji. Izvršni svet Skupščine SR 
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Slovenije bo ocenil, ali je potrebno sprejeti nov zakon 
ali pa je potrebno spremeniti sedaj veljavni zakon. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški komite za družbeno plani- 
ranje 
Predlog za izdajo z osnutkom: II. trimesečje 
Predlog: -III. trimesečje 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Rok pošiljanja delegatom: 60 dni 

11. ZAKON O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH ZAKONA 
O POSPEŠEVANJU SKLADNEJŠEGA 
REGIONALNEGA RAZVOJA 
V SR SLOVENIJI 
Spremembe in dopolnitve navedenega zakona so po- 
trebne zaradi dopolnitve spremembe kriterijev, pokaza- 
teljev in mejnih vrednosti za določanje teritorija manj 
razvitih območij ter zaradi dopolnitve osnov sistema 
pospeševanja skladnejšega regionalnega razvoja, ki bo 
še naprej temeljil na samoupravnih osnovah. Dopolniti 
bi morali zlasti stimulativne pogoje, ki naj bi motivirali 
organizacije združenega dela za učinkovitejše samo- 
upravno združevanje dela in sredstev za skupna vlaga- 
nja na manj razvitih območjih. 
Hkrati s predlogom za izdajo zakona z osnutkom bo 
Izvršni svet v skladu s sklepi zborov Skupščine SR Slo- 
venije z dne 7. 5. 1984 ponovno poročal o uresničevanju 
sklepov iz leta 1983 ter o izvajanju svojega programa 
aktivnosti. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Komisija za pospeševanje skladnejšega 
regionalnega razvoja v SR Sloveniji 
Predlog za izdajo z osnutkom: II. trimesečje 
Predlog: IV. trimesečje 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

B) Kmetijska politika   

1. POROČILO O IZVAJANJU 
SREDNJEROČNEGA PLANA RAZVOJA 
KMETIJSTVA V SR SLOVENIJI 
ZA OBDOBJE 1981-1984 
Glede na to, da smo pred zaključkom srednjeročnega 
plana razvoja kmetijstva, ki že omogoča podati dokaj 
celovito oceno njegovega izvajanja ter glede na to, da ;e 
takšna analiza potrebna za pripravo novega dolgoročne- 
ga in srednjeročnega plana razvoja kmetijstva in upošte- 
vajoč, da je v tekutudi dopolnjevanje kmetijske zakono- 
daje, je potrebno celovito analizirati dosežene rezultate 
v kmetijstvu, opredeliti bistvene probleme, ki ovirajo na- 
daljnji razvoj in sprejeti usmeritve ter tudi ustrezne ukre- 
pe za nadaljnji razvoj kmetijstva. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: Republiški komite za kmetijstvo, goz- 
darstvo in prehrano 
Rok obravnave: II. trimesečje 
Pristojna: 

- Zbor združenega dela 
Zbor občin 

2. ZAKON O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV 
ZA INTERVENCIJE V PROIZVODNJI HRANE, 
ZA USPOSABLJANJE ZEMLJIŠČ 
ZA DRUŽBENO ORGANIZIRANO 
KMETIJSKO PROIZVODNJO 
IN ZA OBRAMBO 
PRED TOČO ZA OBDOBJE 1986-1990 
Ker bosta 31. 12. 1985 prenehala veljati zakon o zago- 
tavljanju in usmerjanju sredstev za intervencije v proiz- 

vodnji hrane in zakon o zagotavljanju in usmerjanju 
sredstev za usposabljanje zemljišč za družbeno organizi- 
rano kmetijsko proizvodnjo v obdobju 1982-1985, je po- 
trebno zagotoviti ureditev teh področij tudi za naslednje 
srednjeročno obdobje. Prav tako je potrebno v skladu s 
sklepi Skupščine SR Slovenije zagotoviti tudi sredstva 
za financiranje obrambe pred točo. Na podlagi novega 
zakona naj bi se torej na približno enak način zagotav- 
ljala potrebna sredstva za navedene namene. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški komite za kmetijstvo, gozdar- 
stvo in prehrano 
Predlog za izdajo z osnutkom: II. trimesečje 
Predlog: III. trimesečje 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

3 ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH 

4. ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O DEDOVANJU KMETIJSKIH 
ZEMLJIŠČ IN ZASEBNIH KMETIJSKIH 
GOSPODARSTEV 

5. ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O ZDRUŽEVANJU KMETOV 

6. ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O PREŽIVNINSKEM VARSTVU 
KMETOV 
Skupščina SR Slovenije je ob obravnavi kmetijske pro- 
blematike v letu 1982 sprejela ugotovitve/priporočila in 
sklepe za izvajanje zakonov s področja kmetijstva (Uradni 
list SRS, št. 9/82), v marcu 1983 pa je obravnavala ure- 
sničevanje tega akta in naložila izvršnemu svetu, da pri- 
pravi spremembe in dopolnitve zakonov s področja kme- 
tijstva. Na podlagi navedenih aktov bo potrebno pri nove- 
liranju zakonov posvetiti posebno pozornost zlasti: ukre- 
pom za preprečevanje oziroma zmanjševanje delitve 
kmetijskih zemljišč na podlagi prometa, darilnih pogodb 
in dedovanja, zlasti glede zemljišč zaščitenih kmetij, 
ukrepom za odpravo nepotrebnih upravnih in drugih po- 
stopkov pri izvajanju melioracij in komasacij; obvezno- 
stim, ki jih imajo glede kmetijske tržne proizvodnje in 
obdelave kmetijskih zemljišč z osebnim delom občani s 
statusom kmeta; ukrepom v zvezi z neobdelanimi ali sla- 
bo obdelanimi kmetijskimi zemljišči; prehodu presežka 
kmetijskih zemjišč in gozda nad zemljiškim maksimu- 
mom v družbeno lastnino; uveljavljanju pravic in odgo- 
vornosti združenih kmetov za izvajanje s samoupravnimi 
sporazumi ali pogodbo sprejetih obveznosti pri uporabi 
družbenih sredstev; preživninskem varstvu kmetov s po- 
sebnim ozirom na obveznosti dedičev. V okviru spre- 
memb in dopolnitev zakona o dedovanju kmetijskih zem- 
ljišč bo izvršni svet posebej proučil problematiko pravne- 
ga varstva tistih, katerih kmetije so z odlokom občinskih 
skupščin opredeljene kot zaščitne kmetije ter možnost 
take spremembe zakona, na podlagi katerih bi se zaščite- 
ne kmetije določale z individualnimi posamičnimi akti 
(izdanimi na podlagi odlokov skupščin občin), torej z 
akti, zoper katere bi občani imeli pravno varstvo. 

Hkrati s temi zakoni bosta zbora obravnavala gradivo 
Gospodarske zbornice Slovenije »Uresničevanje stabili- 
zacijskih nalog v kmetijstvu Slovenije s posebnim oziro- 
ma na sedanje težave v živinoreji«. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakone pripravi: Republiški komite za kmetijstvo, goz- 
darstvo in prehrano 
Predlog za izdajo: II. trimesečje 
Osnutek: III. trimesečje 
Predlog: IV. trimesečje 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

7. ZAKON O ZDRAVSTVENEM VARSTVU 
ŽIVALI 
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Na področju te dejavnosti trenutno ni sistemskega zako- 
na, ki bi urejal način uresničevanja in uveljavljanja po- 
sebnega družbenega interesa in sestavo skupnih orga- 
nov upravljanja veterinarskih organizacij združenega de- 
la, kar je imelo za posledico, da soodločanje uporabnikov 
glede zadev posebnega družbenega pomena in drugi 
način uresničevanja posebnega družbenega interesa ter 
v skladu z njim načini uresničevanja samoupravnih pra- 
vic delavcev po določbi 51. člena ustave SRS, niso bili v 
celoti uresničeni. Zaradi navedenega je potrebno sprejeti 
zakon o zdravstvenem varstvu živali, ki bo odpravil praz- 
nine in celovito obravnaval problematiko zdravstvenega 
varstva živali, družbenoekonomske odnose med izvajalci 
in uporabniki na tem področju, določil načela za samo- 
upravno organiziranje delavcev na področju zdravstvene- 
ga varstva živali in druga vprašanja na tem področju. 
Ta zakon bo nadomestil zakon o veterinarski službi, ki je 
iz leta 1965 in zakon o varstvu živali pred kužnimi bolez- 
nimi. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški komite za kmetijstvo, gozdar- 
stvo in prehrano 
Predlog za izdajo: I. trimesečje 
Osnutek: II. trimesečje 
Predlog: IV. trimesečje 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

8. ZAKON O GOZDOVIH 
Zakon je bil že obravnavan v prvi in drugi fazi zakonodaj- 
nega postopka. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški komite za kmetijstvo, gozdar- 
stvo in prehrano 
Predlog: II. trimesečje 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

C. Davčna politika in davčni sistem 

1. ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O DAVKIH OBČANOV 
Zakon je bil že sprejet v prvi in drugi fazi zakonodajneoa 
postopka. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiška uprava za družbene pri- 
hodke 
Predlog: I. trimesečje 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

2. ZAKON O SPREMEMBAH ZAKONA 
O UVEDBI IN STOPNJAH REPUBLIŠKIH 
DAVKOV IN TAKS 
Zakon je bil že sprejet v prvi in drugi fazi zakonodaineaa 
postopka. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiška uprava za družbene pri- 
hodke 
Predlog: I. trimesečje 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

3. ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O DAVKU NA PROMET 
NEPREMIČNIN 
Spremembe in dopolnitve zakona so potrebne zaradi us- 
kladitve z medrepubliškim dogovorom o usklajevanju 
davčnega sistema in predvidenimi spremembami zakona 
o kmetijskih zemljiščih. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiška uprava za družbene pri- 
hodke 

Predlog za izdajo z osnutkom: I. trimesečje 
Predlog: III. trimesečje 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

4. ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O DAVKU IZ DOHODKA 
TEMELJNIH ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA 
DELA IN DELOVNIH SKUPNOSTI 
Zakon je bil že sprejet v prvi fazi zakonodajneoa po- 
stopka. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški sekretariat za finance 
Osnutek: II. trimesečje 
Predlog: III. trimesečje 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

5. ZAKON O DOLOČITVI STOPENJ 
IN NEKATERIH OLAJŠAV ZA DAVEK 
IZ DOHODKA TEMELJNIH ORGANIZACIJ 
ZDRUŽENEGA DELA IN DELOVNIH 
SKUPNOSTI V LETU 1986 IN 1987 
V zakonu bo v skladu s sistemskim davčnim zakonom 
določen podrobnejši davčni inštrumentarij za leti 1986 
in 1987. Z zakonom bodo določene davčne stopnje in 
nekatere olajšave (bodisi kot konkretizacija olajšav iz si- 
stemskega davčnega zakona bodisi kot dodatne olajšave, 
glede na sprejeto tekočo ekonomsko politiko). 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški sekretariat za finance 
Predlog za izdajo z osnutkom: IV. trimesečje 
Predlog: IV. trimesečje 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

6. ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O OBDAVČITVI TUJIH OSEB 
Zakon je potrebno uskladiti z rešitvami iz medrepubliš- 
kega dogovora o temeljih davčne politike, s katerim je 
med drugim predlagano poenotenje davčnih stopenj. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiška uprava za družbene pri- 
hodke 
Predlog za izdajo z osnutkom: II. trimesečje 
Predlog: III. trimesečje 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

D) Druge zadeve s področja 

družbenoekonomske ureditve 

1. POROČILO O PRIPRAVAH NA UVAJANJE 
NOVIH VZGOJNOIZOBRAŽEVALNIH 
PROGRAMOV V VISOKEM ŠOLSTVU 
Gradivo predstavlja oceno priprav za uvedbo novih 
vzgojnoizobraževainih programov v visokem šolstvu v 
šolskem letu 1985/1986 z vidika zagotovitve pravočasne- 
ga razpisa za vpis v I. letnik višjih in visokih šol ter v 
podiplomsko izobraževanje. Informacija bo ocenila tudi 
skladnost vzgojnoizobraževainih programov s program- 
skimi zasnovami, pogoji za vpis, prehodnost in razmesti- 
tev programov, zagotovitev materialnih in kadrovskih 
pogojev, samoupravno organiziranost ter družbenoeko- 
nomske odnose in družbenopolitične aktivnosti. Infor- 
macija bo vsebovala tudi stališča in predloge sklepov za 
uresničitev te družbeno pomembne naloge. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in Izo- 
braževalna skupnost Slovenije 
Gradivo pripravita: Republiški komite za vzgojo in izo- 
braževanje ter telesno kulturo in Izobraževalna skupnost 
Slovenije 
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Rok obravnave: I. trimesečje 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije 

2. ANALIZA STANJA NA PODROČJU 
UVELJAVLJANJA INOVACIJSKE 
DEJAVNOSTI V ZDRUŽENEM DELU 
V letu 1985 sprejemamo planske dokumente za srednje- 
ročno obdobje 1986-1990, zato bi bilo ob tej priložnosti 
potrebno obravnavati tudi inovacijsko dejavnost in uspo- 
sobljenost kot enega ključnih vzvodov za uresničevanje 
stabilizacijskih usmeritev. Razprava o teh vprašanjih naj 
tudi ugotovi, kakšni so učinki družbenega dogovora o 
pospeševanju inovacijske dejavnosti, ki ga je Skupščina 
SR Slovenije sprejela v letu 1978. Praksa na tem podro- 
čju opozarja na potrebo po spremembah in dopolnitvah 
omenjenega družbenega dogovora, zaradi česar naj bi 
Skupščina SR Slovenije ob obravnavi inovacijske deja- 
nosti sprožila tudi pobudo za spremembe in dopolnitve 
družbenega dogovora o inovacijski dejavnosti. 
Predlagatelj:Centralni komite ZK Slovenije, Republiška 
konferenca SZDL Slovenije 
Gradivo pripravi: Republiški komite za raziskovalno de- 
javnost in tehnologijo 
Rok prijave: IV. trimesečje 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Raziskovalna skupnost Slovenije 

3. POROČILO O MEDSEBOJNEM 
SODELOVANJU SOSEDNJIH OBČIN 
SR SLOVENIJE IN SR HRVATSKE 
Na podlagi regijskih posvetov o nadaljnjem medobčin- 
skem sodelovanju občin v obmejnem delu med SR Slo- 
venijo in SR Hrvatsko, ki sta jih skupaj organizirala Zbor 
občin Skupščine SR Slovenije in Zbor občin Sabora SR 
Hrvatske in na katerih so sodelovle vse obmejne občine 
iz obeh republik, bo izdelano poročilo o dosedanjem 
medsebojnem sodelovanju teh občin in o nekaterih pro- 
blemih, ki ovirajo to sodelovanje, s predlogi za izboljša- 
nje in nadaljnji razvoj tega sodelovanja. 
Gradivo pripravi: Strokovna služba Zbora občin Sku- 
pščine SR Slovenije in strokovna služba Zbora občin 
Sabora SR Hrvatske 
Rok obravnave: I. trimesečje 
Pristojen: Zbor občin 

4. INFORMACIJA O KRŠITVAH DRUŽBENE 
LASTNINE IN DRUGIH POJAVNIH OBLIKAH 
NEODGOVORNEGA ODNOSA DO 
DRUŽBENE LASTNINE IN NJENEGA 
VARSTVA 
Ob obravnavi poročila o varnostnih razmerah je Skupši- 
na SR Slovenije zadolžila Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
veije, da v letu 1985 pripravi celovito informacijo o krši- 
tvah družbene lastnine s predlogom usmeritev za spre- 
minjanje razmer glede odnosov do družbene lastnine in 
njenega varstva. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: Republiški sekretariat za pravosodje in 
upravo v sodelovanju z družbenim pravobranilcem sa- 
moupravljanja SRS 
Rok obravnave: IV. trimesečje 
Obravnava: konferenca delegacij 

5. POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA 
O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM 
ZAVAROVANJU 
V letu 1983 so zbori Skupščine SR Slovenije sprejeli 
navedeni zakon, ki na novo ureja pravice iz pokojninske- 
ga in invalidskega zavarovanja. Namen poročila je prika- 
zati izvajanje zakona in izvedbenih aktov (statut skupšči- 

ne Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarova- 
nja). Poročilo naj prikaže tudi materialni položaj upoko- 
jencev in invalidov. 
Predlagatelj: Skupnost pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja SR Slovenije 
Gradivo pripravi: Skupnost pokojninskega in invalidske- 
ga zavarovanja v SR Sloveniji 
Rok obravnave: II. trimesečje 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije 
V obravnavi sodeluje: Republiška konferenca SZDL Slo- 
venije 

6. ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O VOJAŠKIH INVALIDIH 

7. ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O CIVILNIH INVALIDIH VOJNE 
Zakona sta bila že sprejeta v prvi in drugi fazi zakono- 
dajnega postopka. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakona pripravi: Republiški komite za borce in vojaške 
invalide 
Predlog: I. trimesečje 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije 

8. ZAKON O DRUŽBENI KONTROLI CEN 
Na podlagi zveznega zakona o sistemu družbene kontro- 
le cen, ki je bil sprejet 27. 11. 1984, je potrebno sprejeti 
republiški zakon do 31. 3. 1985. V zakonu je potrebno 
določiti proizvode in storitve, ki jih zvezni zakon ni opre- 
delil kot proizvode in storitve pomembne za vso državo 
ter določiti njihovo razmejitev med republiko in občina- 
mi za primere sprejemanja ukrepov neposredne kontrole 
cen. Prav tako je potrebno v zakonu določiti republiški 
organ, ki sprejema ukrepe neposredne kontrole cen in 
načine izvajanja njegovih pooblastil in določiti organ v 
republiki, ki bo opravljal pravice in dolžnosti organa za 
cene, ki jih določa zvezni zakon. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški komite za tržišče in splošne 
gospodarske zadeve 
Predlog za izdajo z osnutkom: I. trimesečje 
Predlog: I. trimesečje 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

9. ZAKON O SPREMEMBI ZAKONA 
O NARODNI BANKI SLOVENIJE 
Zakon je bil že sprejet v prvi in drugi fazi zakonodajnega • 
postopka. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški sekretariat za finance 
Predlog: I. trimesečje 
Pristojen: Zbor združenega dela 

10. ZAKON O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH ZAKONA 
O STANOVANJSKEM GOSPODARSTVU 
Zakon bo uredil tista vprašanja, ki pri izvajanju povzro- 
čajo v praksi največ težav in se nanašajo na izvajanje 
družbeno usmerjene stanovanjske izgradnje, lastno 
udeležbo pri pridobitvi stanovanjske pravice, izterjavo 
stanarin in prispevkov lastnikov stanovanj in poslovnih 
prostorov v stanovanjskih hišah v družbeni lasti, reva- 
lorizacijo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni 
lastnini, amortizacijo stanovanjskih hiš in stanovanj v 
družbeni lastnini ter na sredstva za raziskovalno dejav- 
nost. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški komite za varstvo okolja in 
urejanje prostora 
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Predlog za izdajo: I. trimesečje 
Osnutek: II. trimesečje 
Predlog: IV. trimesečje 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
DružbenoDolitični zbor 

11. ZAKON O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV 
ZA GRADITEV OBJEKTOV 
Zakon je bil že obravnavan v prvi in drugi fazi zakono- 
dajnega postopka. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skuščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški komite za industrijo in grad- 
beništvo 
Predlog: II. trimesečje 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

12. ZAKON O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SKLADIH 
SKUPNIH REZERV 
Zaradi sprememb zveznega zakona o sredstvih rezerv, 
po katerem se bodo skrčili nameni za uporabo združe- 
nih sredstev rezerv v skladih skupnih rezerv (predvido- 
ma se ta sredstva ne bodo več uporabljala za pokrivanje 
izgub) bo potrebno spremeniti tudi obstoječi republiški 
zakon. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški sekretariat za finance 
Predlog za izdajo z osnutkom: I. trimesečje 
Predlog: II. trimesečje 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

13. ZAKON O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH OBRTNEGA ZAKONA 
Zakon je bil že obravnavan v prvi fazi zakonodajnega 
postopka. 
Hkrati s predlogom zakona bo Izvršni svet v skladu s 
sklepi zborov Skupščine SR Slovenije pripravil poročilo 
o uresničevanju stališč in sklepov Skupščine SR Slove- 
nije, sprejetih ob obravnavi gradiva »Razvoj drobnega 
gospodarstva«. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški komite za industrijo in grad- 
beništvo 
Osnutek: II. trimesečje 
Predlog: III. trimesečje 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

14. ZAKON O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH ZAKONA 
O ZDRAVSTVENEM VARSTVU 
Zakon je bil že obravnavan v prvi fazi zakonodajnega 
postopka. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški komite za zdravstveno in 
socialno varstvo 
Osnutek: II. trimesečje 
Predlog: III. trimesečje 
Pristojni 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije 

15. ZAKON O ODVZEMU IN PRESADITVI 
DELOV ČLOVEŠKEGA TELESA 
V ZDRAVSTVENE NAMENE 
Zakon je bil že obravnavan v prvi fazi zakonodajnega 
postopka. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški komite za zdravstveno in 
socialno varstvo 

Osnutek: II. trimesečje 
Predlog: III. trimesečje 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Skupščina Zdravstvne skupnosti Slovenije 

16. ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O VARSTVU PRI DELU 
Zakon o varstvu pri delu je bil sprejet 1974. leta. Glede 
na napredek tehnologije in varstva pri delu ter nakna- 
dno sprejetih pravilnikov s posameznih področij, ga je 
potrebno spremeniti. Z analizo o potrebnosti sprememb 
zakona je bilo že doslej ugotovljeno, da bo teh spre- 
memb veliko, saj ima združeno delo vrsto potjud za 
spremembo zakonodaje s področja varstva pri delu. 
Prav tako bo potrebno že zaradi samoupravnega ureja- 
nja zakona spremeniti tudi v tej smeri. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški komite za delo 
Predlog za izdajo: I. trimesečje 
Osnutek: II. trimesečje 
Predlog: IV. trimesečje 
Pristojen: 
Zbor združenega dela 

17. ZAKON O SPREMEMBI ZAKONA 
O DOLOČENIH VPRAŠANJIH S PODROČJA 
VARNOSTI ŽELEZNIŠKEGA PROMETA 
Po sklepu komisije za ugotovitev stanja varnosti v želez- 
niškem prometu na območju SR Slovenije je potrebno 
dopolniti zakon v tej smeri, da se republiški prometni 
inšpektorat zaveže za raziskave vseh izrednih dogod- 
kov, ki imajo težje posledice za zdravje potnikov in 
družbenega premoženja. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški komite za promet in zveze' 
Predlog za izdajo: III. trimesečje 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

18. ZAKON O PLAČEVANJU DOPLAČILNE 
POŠTNE ZNAMKE »VIII. SVETOVNO 
PRVENSTVO V SMUČARSKIH POLETIH, 
PLANICA 1985« 
Z zakonom se predlaga uvedba plačevanja doplačilne' 
poštne znamke za vse pošiljke v notranjem prometu, in 
sicer v času od 1. do 30. 4. 1985. Ta obveznost izhaja iz 
medrepubliškega dogovora o izdajanju doplačilne pošt- 
ne znamke, ki ga je Skupščina SR Slovenije sprejela 26. 
11. 1984. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški komite za promet in zveze 
Predlog za izdajo s predlogom: I. trimesečje 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

II. DRUŽBENOPOLITIČNI 

SISTEM 

A) Sistem državne uprave  

1. ANALIZA REPUBLIŠKIH PREDPISOV 
Z VIDIKA MOŽNOSTI POENOSTAVITVE 
POSAMEZNIH ADMINISTRATIVNIH 
OPRAVIL 
V analizi bo dan pregled tistih določb republiških pred- 
pisov, ki nalagajo upravnim organom ter temeljnim or- 
ganizacijam združenega dela in drugim samoupravnim 
organizacijam in skupnostim določena strokovna, admi- 
nistrativna in druga pomožna opravila. Dani bodo tudi 
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predlogi za zmanjšanje strokovnih, administrativnih in 
drugih opravil. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: Republiški komite za zakonodajo 
Rok obravnave: I. trimesečje 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

2. ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O SISTEMU DRŽAVNE UPRAVE 
IN O IZVRŠNEM SVETU SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE TER O REPUBLIŠKIH 
UPRAVNIH ORGANIH 
Ob upoštevanju sprememb zveznega zakona o temeljih 
sistema državne uprave in o Zveznem izvršnem svetu ter 
zveznih upravnih organih in ugotovitev iz razprav spre- 
membe v zvezi s smotrnejšim uresničevanjem samo- 
upravnih pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev v 
majhnih delovnih skupnostih, razporejanjem delavcev v 
skladu s potrebami organov ter razporejanjem vodilnih 
delavcev, ki po poteku časa, za katerega so bili imeno- 
vani, niso ponovno imenovani, pa tudi spremembe neka- 
terih določb o delovnih razmerjih v skladu z zakonom o 
delovnih razmerjih. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški sekretariat za pravosodje in 
upravo 
Predlog za izdajo z osnutkom: III. trimesečje 
Predlog: IV. trimesečje 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

3. ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O ORGANIZACIJI IN DELOVNEM 
PODROČJU REPUBLIŠKIH UPRAVNIH 
ORGANOV IN REPUBLIŠKIH ORGANIZACIJ 
TER SAMOSTOJNIH STROKOVNIH SLUŽB 
IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
V skladu z ugotovitvami in stališči analize o uresničeva- 
nju družbene preobrazbe državne uprave bodo potrebne 
spremembe v organizaciji republiške uprave v zvezi z 
izločitvijo nalog, ki po svoji naravi ne sodijo med zadeve 
državne uprave (odprava nekaterih republiških organiza- 
cij in sprememba opisov delovnih področij), v zvezi z 
vključitvijo inšpekcijskega nadzorstva v resorne republiš- 
ke upravne organe (odprava republiških inšpektoratov 
kot organov v sestavi) in v zvezi s koncentracijo nalog na 
istih, sorodnih oziroma med seboj povezanih upravnih 
področij (združitev nekaterih republiških upravnih orga- 
nov in republiških organizacij). 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški sekretariat za pravosodje in 
upravo 
Predlog za izdajo z osnutkom: III. trimesečje 
Predlog: IV. trimesečje 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
£Dor oocin 
Družbenopolitični zbor 

4. ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O PRIPRAVNIŠTVU, 
STROKOVNIH IZPITIH IN IZPOLNJEVANJU 
STROKOVNE IZOBRAZBE DELAVCEV 
V DRŽAVNI UPRAVI IN PRAVOSODJU 

V zakonu bodo spremenjene oziroma doplnjene dolo- 
čbe, ki se nanašajo na trajanje pripravništva za diplomira- 
ne pravnike, ki se usposabljajo v pravosodnih organih, na 
opravljanje strokovnih izpitov delavcev, ki niso pripravni- 
ki ter na urejanje'programa in organizacije pripravništva 
na področju uprave in pravosodja z izvršilnimi predpisi. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravil: Republiški sekretariat za pravosodje 
in upravo 
Predlog ža izdajo z osnutkom: I. trimesečje 
Predlog: III. trimesečje 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

5. ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O SANITARNI INŠPEKCIJI 
Zakon je bil že obravnavan v prvi in drugi fazi zakonodaj- 
nega postopka. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški komite za zdravstveno in so- 
cialno varstvo 
Predlog zakona: I. trimesečje 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

B. Pravosodje in sodišča združenega 
dela   

1. ZAKON O NEPRAVDNEM POSTOPKU 
SR Slovenija na tem področju še ni sprejela celovitega 
zakona, tako da redna sodišča ta postopek vodijo pre- 
težno po pravnih pravilih predvojnega nepravdnega po- 
stopka, le deloma pa na podlagi posameznih procesnih 
zakonov. V zakonu bodo celovito urejena vprašanja na 
tem področju. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški sekretariat za pravosodje in 
upravo 
Predlog za izdajo: I. trimesečje 
Osnutek: IV. trimesečje 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

2. ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O SODIŠČIH ZDRUŽENEGA DELA 
Zakon je potrebno uskladiti z novim zveznim zakonom o 
sodiščih združenega dela, uveljavljenim 11. 9. 1984 in 
dopolniti z nekaterimi novimi določbami glede pristojno- 
sti sodišč združenega dela, sestave senatov, glede 
plačevanja stroškov ter nekatere procesne določbe gle- 
de posameznih vrst sodišč združenega dela. 
Glede na povezanost nekaterih sprememb zakona o or- 
ganizaciji in delovanjem posebnega sodišča združenega 
dela na področju stanovanjskega gospodarstva, ki mora 
biti po zakonu ustanovljeno do 1. 7. 1985, bi bilo potreb- 
no spremembe in dopolnitve zakona uveljaviti še pred 
tem rokom. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški sekretariat za pravosodje in 
upravo 
Predlog za izdajo z osnutkom: I. trimesečje 
Predlog: II. trimesečje 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

C. Informiranje   

1. POROČILO O URESNIČEVANJU ZAKONA 
O DRUŽBENEM SISTEMU INFORMIRANJA 
Namen poročila je prikazati uveljavljanje določil zakona 
in izvajanje programa aktivnosti za njegovo uresniče- 
vanje: 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: Republiški komite za informiranje 
Rok obravnave: II. trimesečje 
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Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

2. ZAKON O JAVNEM OBVEŠČANJU 
Zakon je bil že obravnavan v prvi in drugi fazi zakono- 
dajnega postopka. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški komite za informiranje 
Predlog: II. trimesečje 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

D. Mednarodni odnosi  

1. POROČILO O URESNIČEVANJU OSIMSKIH 
SPORAZUMOV 
SFR Jugoslavija in Republika Italija sta po večletnih po- 
gajanjih 10. 11. 1975 podpisali v Osimu sporazume, ki 
urejajo mejna vprašanja, zaščito narodnih manjšin, go- 
vorijo o razširitvi gospodarskega sodelovanja med obe- 
ma državama (posebno še med obmejnima področjema), 
prometnih povezavah in sodelovanju med pristanišči. V 
letošnjem letu bomo slavili 10. obletnico podpisa teh 
sporazumov. Analiza naj bi vsebovala pregled uresniče- 
nih nalog ter zastoje pri uresničevanju sporazumov ter 
smernice za uspešno razrešitev še odprtih vprašanj (kot 
na primer prosta industrijska cona, restitucija kulturnih 
dobrin in globalna zaščita slovenske narodnostne skup- 
nosti v Italiji). 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: Republiški komite za mednarodno so- 
delovanje 
Rok obravnave: III. trimesečje 
Pristojni: r 

Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

2. POROČILO O POLOŽAJU SLOVENSKE 
NARODNE SKUPNOSTI V ZAMEJSTVU 
V letu 1985 poteka 30 let od podpisa Avstrijske državne 
pogodbe, katere sopodpisnik je tudi Jugoslavija. Ocenili 
bomo zlasti uresničevanje te pogodbe z vidika uresniče- 
vanja pravic slovenske narodne skupnosti na Koroškem. 
Hkrati v letu 1985 poteka 10 let od sprejema Osimskih 
sporazumov, ki poleg gospodarskih vprašanj urejajo tudi 
zaščito slovenske narodne skupnosti v Italiji in italijan- 
ske pri nas. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: Republiški komite za mednarodno so- 
delovanje 
Rok obravnave: III. trimesečje 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

E. Druge zadeve s področja 
družbenopolitičnega sistema 

1. POROČILO O URESNIČEVANJU POSEBNIH 
PRAVIC PRIPADNIKOV ITALIJANSKE 
IN MADŽARSKE NARODNOSTI 
V SR SLOVENIJI 
Glede na to, da so od obravnave uveljavljanja posebnih 
pravic pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti 
minila že 3 leta, je potrebno ponovno pregledati proble- 
matiko in po potrebi predlagati ustrezne ukrepe. 
Predlagatelj: Komisija Skupščine SR Slovenije za naro- 
dnosti skupaj z Uradom Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije za narodnosti 
Gradivo pripravi: Komisija Skupščine SR Slovenije za 

narodnosti skupaj z Uradom Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije za narodnosti 
Rok obravnave: IV. trimesečje 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

2. OCENA VARNOSTNIH RAZMER V SR 
SLOVENIJI V LETU 1984 
Gradivo bo prikazalo varnostne razmere v republiki v letu 
1984. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: Republiški sekretariat za notranje zade- 
ve v sodelovanju z drugimi ustreznimi organi 
Rok obravnave: II. trimesečje 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

3. POROČILO O URESNIČEVANJU SPLOŠNE 
LJUDSKE OBRAMBE IN DRUŽBENE 
SAMOZAŠČITE 1981-1984 
Poročilo bo prikazalo uresničevanje in razvoj splošne 
ljudske obrambe in družbene samozaščite v tekočem 
srednjeročnem obdobju. Poudarek bo dan oceni ure- 
sničevanja zveznih in republiških dokumentov, sprejetih 
po 1979. letu, zveznega zakona o splošni ljudski obrambi 
ter republiškega zakona o splošni ljudski obrambi in 
družbeni samozaščiti iz leta 1982, stanje in razvoj' 
obrambnih in samozaščitnih priprav pri nosilcih družbe- 
noekonomskega in političnega sistema ter pri posamez- 
nih obrambnosamozaščitnih silah razen Jugoslovanske 
ljudske armade. Namen poročila je, da se oceni doseže- 
no stanje na področju razvoja splošne ljudske obrambe 
in družbene samozaščite v zadnjem letu tekočega sred- 
njeročnega obdobja ter pri uveljavljanju zakona o splošni 
ljudski obrambi in družbeni samozaščiti. S tem bi bilo 
podano tudi celovito izhodišče za razvoj splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite v naslednjem srednje- 
ročnem obdobju. V poročilu bo prikazano tudi izvajanje 
zakloniščne politike. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: Republiški sekretariat za ljudsko 
obrambo 
Rok obravnave: II. trimesečje 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

4. ZAKON O SPREMEMBI ZAKONA O 
SAMOPRISPEVKU 
S spremembami in dopolnitvami zakona je potrebno do- j 
ločiti, da samoprispevka ne bi plačevali delavci in drugi 
občani, katerih osebni dohodek ne presega z zakonom 
določenega zajamčenega osebnega dohodka. Glede na 
nov zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju bi 
bilo potrebno v zakonu tudi določiti, da se samoprispe- 
vek ne plačuje od pokojnin, ki so nižje od zneska najnižje 
pokojnine za polno pokojninsko dobo. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiška uprava za družbene prihodke 
Predlog za izdajo z osnutkom: I. trimesečje 
Predlog: III. trimesečje 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor , 

5. ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O DOLOČITVI OKOLIŠEV IN 
ŠTEVILA DELEGATSKIH MEST PO 
DEJAVNOSTIH IN OKOLIŠIH ZA ZBOR 
ZDRUŽENEGA DELA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 

i 
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Zakon bo na novo določil okoliše in število delegatskih 
mest po dejavnostih in okoliših za Zbor združenega dela. 
Predlagatelj: Republiška konferenca SZDL Slovenije in 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: RK SZDL Slovenije v sodelovanju z Re- 
publiškim komitejem za zakonodajo 
Predlog za izdajo z osnutkom: II. trimesečje 
Predlog: IV. trimesečje 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

6. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 
POSLOVNIKA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
Gradivo je bilo že obravnavano v fazi osnutka. 
Predlagatelj: Komisija za pripravo sprememb in dopolni- 
tev poslovnika 
Gradivo pripravi: Komisija za pripravo sprememb in do- 
polnitev poslovnika 
Rok obravnave: II. trimesečje 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

SOGLASJA K AKTOM, KI JIH SPREJEMA ZBOR 

REPUBLIK IN POKRAJIN SKUPŠČINE SFRJ 

V SOGLASJU S SKUPŠČINAMI SOCIALISTIČNIH 

REPUBLIK IN SOCIALISTIČNIH AVTONOMNIH POKRAJIN 

I. RAZVOJNA POLITIKA 

1. RESOLUCIJA O DRUŽBENOEKONOMSKEM 
RAZVOJU IN EKONOMSKI POLITIKI SFRJ V 
LETU 1985* 
V skladu z zakonom o temeljih sistema družbenega plani- 
ranja in o družbenem planu Jugoslavije, mora Zbor repu- 
blik in pokrajin do konca leta 1985 sprejeti resolucijo o 
družbenoekonomskem razvoju in ekonomski politiki v 
SFRJ v letu 1986. 
V skladu z navedenim zakonom bo Zvezni izvršni svet 
dostavil Skupščini SFRJ: 
- do 15. septembra temeljna vprašanja za določitev reso- 
lucije o družbenoekonomskem razvoju in ekonomski poli- 
tiki v SFRJ v letu 1986 in najkasneje do 31. oktobra 1985 
osnutek resolucije in »oktobrsko analizo« o izvajanju te- 
koče resolucije; 
- do 25. decembra 1985. leta tekst predloga te resolucije 
na osnovi usklajenih stališč v delovnih telesih zbora. 
Natančnejši roki za pripravo in sprejem te resolucije bodo 
opredeljeni v trimesečnem načrtu dela zbora. 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

'Obrazložitve vprašan] in aktov, ki so uvrščeni v drugi del, so 
povzete iz osnutka programa dela Zbora republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ. 

2. ODLOK O SKUPNI DEVIZNI POLITIKI 
JUGOSLAVIJE ZA LETO 1986 IN 
PROJEKCIJA PLAČILNE IN DEVIZNE 
BILANCE JUGOSLAVIJE ZA LETO 1986 
V skladu z 19. členom zakona o deviznem poslovanju in 
kreditnih odnosih s tujino, skupno devizno politiko določa 
Skupščina SFRJ za vsako leto skupaj z določanjem enot- 
ne ekonomske politike države za tekoče leto. 
Z odlokom o skupni devizni politiki so določajo tudi okviri 
in smernice za sprejemanje ukrepov za njeno izvajanje. 
Skupna devizna politika vsebuje zlasti: politiko pospeše- 
vanja izvoza blaga in storitev; politiko uvoza; politiko 
zaščite domače proizvodnje; politiko tečaja dinarja; politi- 
ko deviznih rezerv in zunanje likvidnosti; politiko kreditnih 
odnosov s tujino in politiko plačilno-bilančnih in devizno- 
bilančnih omejitev. 
V skladu s 24. členom zakona o kreditnem poslovanju in 
kreditnih odnosih s tujino, Skupščina SFRJ hkrati s tem 
odlokom sprejema tudi projekcijo plačilne in devizne bi- 
lance Jugoslavije. 
Pristojen: 
Zbor združenega dela 

3. ODLOK O CILJIH IN NALOGAH SKUPNE 
EMISIJSKE IN DENARNE POLITIKE 
IN SKUPNIH OSNOV KREDITNE POLITIKE 
V LETU 1986 
Skupščina SFRJ vsako leto določa cilje in naloge skup- 
ne emisijske politike glede globalnega obsega denarne 
mase, usmerjanja bančnih kreditov in namena delitve 
primarne emisije ter okvire skupne kreditno-monetarne 
politike. 
Pristojen: 
Zbor združenega dela 

II. PRORAČUNSKA PORABA 

FEDERACIJE 

1. DOLOČITEV SKUPNEGA OBSEGA 
PRORAČUNSKIH ODHODKOV FEDERACIJE 
ZA LETO 1986 
Zbor bo obravnaval analizo izvajanja proračuna federacije 
za leto 1985 in na podlagi temeljev politike družbenoeko- 
nomskega razvoja za leto 1986 do konca leta določil 
skupen obseg proračunskih odhodkov federacije za leto 

" 1986. 
Zaradi tega in v skladu z 41. členom zakona o financiranju 
federacije bo Zvezni izvršni svet do 30. septembra 1985 
dostavil Skupščini SFRJ analizo izvajanja proračuna fede- 
racije za osem mesecev 1985. leta in predlog temeljev za 
določitev skupnega obsega proračunskih dohodkov fede- 
racije za leto 1986 in najkasneje do 31. oktobra osnutek 
zakona o določitvi skupnega obsega proračunskih odhod- 
kov federacije za leto 1986. 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

2. ODLOK O DOLOČITVI PRIHODKOV OD 
CARIN IN DRUGIH UVOZNIH DAVŠČIN, KI SE 
V LETU 1986 ODSTOPIJO INTERESNI 
SKUPNOSTI JUGOSLAVIJE ZA EKONOMSKE 
ODNOSE S TUJINO 
V skladu s 26. členom zakona o financiranju federacije in 
83. členom zakona o deviznem poslovanju in kreditnih 
odnosih s tujino bodo s tem odlokom določeni prihodki 
od carin in drugih uvoznih davščin, ki se v letu 1986 
odstopijo Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske 
odnose s tujino za povračilo carin in drugih uvoznih 
davščin izvoznim organizacijam združenega dela. 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
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3. ODLOK O DOLOČITVI SKUPNEGA ZNESKA 
DEVIZ ZA POTREBE FEDERACIJE ZA LETO 
1986 
V skladu z zakonom o deviznem poslovanju in kreditnih 
odnosih s tujino bo s tem odlokom določen skupen zne- 
sek deviz za potrebe federacije za leto 1986. 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

III. ZAKONODAJNI DEL  

1. ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O JUGOSLOVANSKI BANKI 
ZA MEDNARODNO EKONOMSKO 
SODELOVANJE IN O SKUPNIH FINANČNIH 
ORGANIZACIJAH 
S spremembami in dopolnitvami veljavnega zakona naj bi 
se regulirala vprašanja, ki dosedaj niso dovolj urejena in 
to predstavlja oviro za realizacijo ciljev v pogledu ustanav- 
ljanja skupnih bank. To se nanaša predvsem na postopek 
ustanovitve skupne finančne organizacije, zagotovitev tu- 
jih sredstev in način njihovega koriščenja v državi in tujini, 
financiranje projektov v tujini s krediti iz tujine, opravlja- 
nje vseh zadev v zvezi z vrednostnimi papirji, sistem plani- 
ranja, ustanovitev rezervnega fonda, organizacije skupne 
finančne organizacije. 
Pristojen: 
Zbor združenega dela 

2. ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O POKRITJU TEČAJNIH RAZLIK, 
NASTALIH V BANKAH V LETIH 1980,1981, 
1982 IN 1983 NA PODLAGI SPREMEMBE 
TEČAJA DINARJA IN NA PODLAGI 
TEKOČEGA DEVIZNEGA POSLOVANJA 
BANK 
S spremembami in dopolnitvami navedenega zakona bo 
predlagano pokritje tečajnih razlik nastalih v bankah v letu 
1984 po načelu časovnih razmejitev v breme bodočega 
dohodka v obdobju šestih let. 
Pristojen: 
Zbor združenega dela 

3. ZAKON O ZADOLŽEVANJU NARODNE 
BANKE JUGOSLAVIJE V TUJINI V LETU 1985 
Ta zakon omogoča, da se Narodna banka Jugoslavije 
lahko zadolži v tujini v letu 1985 z rokom vračanja, daljšim 
od enega leta. S tem bi se uresničili cilji finančne pomoči 
iz tujine. 
Pristojen: 
Zbor združenega dela 

4. ZAKON O POVEČANJU KAPITALA 
MEDNARODNE BANKE ZA OBNOVO 
IN RAZVOJ 
Zakon bo predlagal povečanje jugoslovanskega dela v 
kapitalu Mednarodne banke za obnovo in razvoj. 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

5. ZAKON O POVEČANJU 
JUGOSLOVANSKEGA DELA V KAPITALU 
MEDNARODNE FINANČNE KORPORACIJE 
(IFC) 
Zakon bo predlagal povečanje jugoslovanskega dela v 
kapitalu IFC. 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

6. ZAKON O GARANCIJI FEDERACIJE 
ZA OBVEZNOSTI PO POGODBI O 
REFINANCIRANJU MED NARODNO BANKO' 
JUGOSLAVIJE IN DOLOČENIMI DRUGIMI 
JUGOSLOVANSKIMI BANČNIMI 
ORGANIZACIJAMI, KOT OBVEZNIKA IN 
ZASTOPNIKA POVERJENIKA IN TUJIH 
KOMERCIALNIH BANK KOT POVERJENIKA 
Tudi v letu 1985 bo potrebno izvršiti refinanciranje obvez- 
nosti, ki bodo v tem letu dospevale proti tujim komercial- 
nim bankam, jugoslovanskim poverjenikom. Čeprav spre- 
membe refinanciranja dosedaj še niso določene, bo ga- 
rancija federacije sestavni del pogodbe. 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

7. ODLOK O SKUPNEM OBSEGU KREDITOV, 
KI JIH NARODNA BANKA JUGOSLAVIJE 
NAJEMA V TUJINI V LETU 1985 PO ZAKONU 
O ZADOLŽEVANJU NARODNE BANKE 
JUGOSLAVIJE V TUJINI V LETU 1985 
S tem odlokom se določa obseg zadolževanja Narodne 
banke Jugoslavije v letu 1985 v tujini, po zakonu o zadol- 
ževanju Narodne banke Jugoslavije v tujini v letu 1985. 
Pristojen: 
Zbor združenega dela 

8. ODLOK O OBVEZNOSTI REPUBLIK 
IN AVTONOMNIH POKRAJIN ZA LETO 1986, 
DOLOČENIH Z ZAKONOM O SREDSTVIH 
ZA ODPRAVLJANJE POSLEDIC 
KATASTROFALNEGA POTRESA, KI JE 
PRIZADEL SR ČRNO GORO LETA 1979 

9. ODLOK O VALORIZACIJI SREDSTEV, KI SO 
JIH REPUBLIKE IN AVTONOMNI POKRAJINI 
PLAČALI ZA LETO 1985 ZA ODPRAVLJANJE 
POSLEDIC KATASTROFALNEGA POTRESA, 
KI JE PRIZADEL SR ČRNO GORO V LETU 
1979 
Odloka pod točko 9 in 10 se sprejemata na osnovi zakona 
o sredstvih za odpravljanje posledic katastrofalnega po- 
tresa, ki je prizadel območje SR Črne gore leta 1979. 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

10. ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O ZDRUŽEVANJU V SKUPNOST H 

JUGOSLOVANSKIH ŽELEZNIC * 
Spremembe in dopolnitve veljavnega zakona izhajajo iz 
dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije, kjer je 
predvidena obveznost, da se določi program ukrepov in 
aktivnosti na področju samoupravne tehnološke organi- 
ziranosti na jugoslovanski železnici. 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

11. ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O ZDRUŽEVANJU V SKUPNOST 
JUGOSLOVANSKIH POŠT, TELEGRAFOV 
IN TELEFONOV 
Spremembe in dopolnitve tega zakona izhajajo iz dolgo- 
ročnega programa ekonomske stabilizacije, kjer je pred- j 
videna obveznost, da se določi program ukrepov in ak- 
tivnosti na področju samoupravne in tehnološke organi- 
ziranosti na jugoslovanski pošti, telegrafu in telefonu. 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
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12. ZAKON O IZVAJANJU INVESTICIJSKIH DEL 
V TUJINI 
K izdelavi tega zakona se je pristopilo zaradi posledic, ki 
nastopajo zaradi nedograjenosti sistema, neodgovarja- 
joče regulative, ki ureja to obliko ekonomskega poslova- 
nja s tujino. Izvajanje investicijskih del v tujini je namreč 
v skladu z veljavnimi določbami posameznih zakonov in 
uredbe o izvajanju investicijskih del v tujini, tretirano kot 
del blagovnega prometa ali nudenja storitev, ki se oprav- 
ljajo s tujino, kjer so v večini primerov nosilci poslov 
zunanjetrgovinske organizacije in le v redkih primerih 
organizacije združenega dela, ki so za to registrirane. V 
skladu z zahtevami stabilizacijske politike in še posebno 
z zahtevo za širši in organiziranejši nastop za izvajanje 
investicijskih del v tujini, zaradi povečanje deviznega 
priliva v pogojih povečanja konkurence tujih firm, kakor 
tudi potrebo zaposlovanja razpoložljivih kapacitet v 
gradbeništvu, kaže na potrebo sprejema tega zakdna. 
Pristojen: 
Zbor združenega dela 

13. ZAKON O REPUBLIKAH IN POKRAJINAH, 
KI SE SMATRAJO ZA GOSPODARSKO 
MANJ RAZVITE V OBDOBJU OD 1986-1990 
S tem zakonom se bo določilo, katere republike in po- 
krajine se bodo smatrale gospodarsko manj razvite v 
obdobju od 1986-1990. 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

14. ZAKON O ZAGOTOVITVI SREDSTEV 
ZA FINANCIRANJE PROGRAMA RAZVOJA 
SLUŽBE KONTROLE LETENJA V OBDOBJU 
OD LETA 1985-1990 

S tem zakonom'se bodo zagotovila sredstva za reali- 
zacijo programa razvoja službe kontrole letenja za ob- 
dobje od leta 1985—1990. 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

15. ZAKON O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DEVIZNEM 
POSLOVANJU IN KREDITNIH ODNOSIH 
S TUJINO 

S spremembami in dopolnitvami veljavnega zakona 
se bo devizni sistem uskladil s temelji trajno opredelje- 
nih predvidevanj dolgoročnem programu ekonomske 
stabilizacije. 
Pristojen: 
Zbor združenega dela 

16. ZAKON O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH ZAKONA 
O OBDAVČEVANJU PROMETA BLAGA 
IN STORITEV 

S spremembami in dopolnitvami veljavnega zakona 
se bo izvršila dograditev davčnega sistema v skladu z 
opredelitvami v dolgoročnem programu gospodarske 
stabilizacije, politiko cen in stabilizacije tržišča, kakor 
tudi v skladu z izvajanjem politike splošne družbene 
potrošnje. 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

17. ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O SREDSTVIH REZERV 

Potreba za spremembe in dopolnitve tega zakona 
izhaja iz rešitev v antiinflacijskem programu, s katerim 
se predvideva transformacija fondov skupnih rezerv 
družbenopolitičnih skupnosti v institucije za izplačeva- 
nje zmajšanih osebnih dohodkov v organizacijah, ki so 
začasno nelikvidne. 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

18. ZAKON O STALNIH SREDSTVIH FONDA 
FEDERACIJE ZA KREDITIRANJE 
HITREJŠEGA RAZVOJA GOSPODARSKO 
NERAZVITIH REPUBLIK IN AVTONOMNIH 
POKRAJIN OD LETA 1986-1990. 

S tem zakonom se določa višina stopnje in način 
oblikovanja stalnih sredstev fonda federacije za krediti- 
ranje hitrejšega razvoja gospodarsko nerazvitih repu- 
blik in avtonomnih pokrajin za srednjeročno obdobje 
od leta 1986-1990. 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

19. ,ZAKON O DOPOLNILNIH SREDSTVIH 
REPUBLIK IN AVTONOMNIH POKRAJIN 
V OBDOBJU OD LETA 1986-1990 

S tem zakonom se določa politika dopolnilnih sred- 
stev republikam in avtonomnim pokrajinam, ki se sma- 
trajo gospodarsko manj razvite za financiranje družbe- 
nih in drugih služb. 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

20 ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
' ZAKONA O SKLADU FEDERACIJE ZA 

KREDITIRANJE HITREJŠEGA RAZVOJA 
GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH 
REPUBLIK IN AVTONOMNIH POKRAJIN 

S spremembami in dopolnitvami veljavnega zakona 
se bo realizirala politika hitrejšega razvoja gospodarsko 
manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin. 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

21. ZAKON O RAZDELITVI SREDSTEV SKLADA 
FEDERACIJE ZA KREDITIRANJE 
HITREJŠEGA RAZVOJA GOSPODARSKO 
MANJ RAZVITIH REPUBLIK 
IN AVTONOMNIH POKRAJIN V OBDOBJU 
OD LETA 1986-1990 

S tem zakonom bodo določeni kriteriji, merila in 
način razdelitve navedenih sredstev. 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
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VKLJUČEVANJE ZBOROV IN DELOVNIH TELES 

SKUPŠČINE SR SLOVENIJE V IZVAJANJE DELOVNIH 

PROGRAMOV ZBOROV SKUPŠČINE SFRJ GLEDE 

VPRAŠANJ, KI JIH ZBORA SKUPŠČINE SFRJ 

OBRAVNAVATA V SAMOSTOJNI PRISTOJNOSTI 

V delovnem prograhnu Zbora republik in pokrajin in Zvez- 
nega zbora Skupščine SFRJ so navedene nekatere teme, 
katerih obravnava pomeni spremljanje uresničevanja sprejete 
politike in ugotavljanje stanja na določenem področju. Prav 
tako so v programih obeh zborov predlagane spremembe in 
dopolnitve nekaterih aktov. Ker gre za zadeve, ki sodijo v 
samostojno pristojnost Zbora republik in pokrajin oziroma 
Zveznega zbora Skupščine SFRJ, se bo Skupščina SR Slove- 
nije vključevala v obravnavo teh zadev na predlog Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije, delovnih teles skupščine in 
zborov, SZDL, delegacije v Zboru republik in pokrajin in 
delegatov v Zveznem zboru. 

Med pomembnejše teme iz programa Zbora 
republik in pokrajin sodijo: 

— Poročilo Zveznega izvršnega sveta o uresničevanju 
resolucije o družbenoekonomskem razvoju in ekonomski 
politiki SFRJ za leto 1985 s prvo oceno razvoja v prihodnjem 
letu; 

— poročilo o uresničevanju skupne devizne politike in 
projekcije plačilne in devizne bilance Jugoslavije za leto 
1985; 

— analiza uresničevanja politike hitrejšega razvoja 
gospodarsko manj razvitih republik in najhitrejšega razvoja 
SAP Kosova v letu 1984 in prvih mesecih leta 1985; 

— analiza pogojev in možnosti hitrejšega razvoja gospo- 
darsko manj razvitih republik in SAP Kosova v pogojih 
uresničevanja dolgoročnega programa ekonomske stabili- 
zacije; 

— analiza rezultatov samoupravnega združevanja dela in 
sredstev organizacij združenega dela socialističnih republik 
in socialističnih avtonomnih pokrajin z organilzacijami zdru- 
ženega dela v gospodarsko manj razvitih republikah in SAP 
Kosova, vzrokov zaostajanja in predlogov aktivnosti in ukre- 
pov za pospeševanje tega procesa; 

— družbeni plan Jugoslavije za obdobje 1985—1990; 
— poročilo o izvajanju prve etape dolgoročnega pro- 

grama ekonomske stabilizacije s področja agrokompleksa; 
— spremljanje izvajanja novega sistema družbene kon- 

trole cen; 
— analiza izvajanja določene politike cen; 
— analiza o delovanju enotnega jugoslovanskega tržišča; 
— poročilo o delovanju sistema blagovnih rezerv v funk- 

ciji zagotavljanja boljše založenosti tržišča; 

— devizni priliv in odliv ter stanje deviznih rezerv države; 
— uresničevanje dolgoročnega programa ekonomske 

stabilizacije na področju turističnega gospodarstva. 

V programu Zveznega zbora so naslednje 
pomembnejše teme in akti, ki naj bi jih 
obravnavala delovna telesa skupščine in 
zborov oziroma na njihov predlog tudi zbori 
skupščine: 

— uresničevanje politike splošne in skupne porabe; 
— poročilo o izvajanju zakona o razširjeni reprodukciji in 

minulem delu; 
— poročilo o izvajanju zakona o ugotavljanju in razporeja- 

nju celotnega prihodka in dohodka in o ugotavljanju in 
razporejanju prihodka; 

— informacija o delovanju mehanizmov plačilnega pro- 
meta; 

— analiza delovanja političnega sistema socialističnega 
samoupravljanja SFRJ; 

— uresničevanje z ustavo SFRJ določenih skupnih intere- 
sov v federaciji; 

— uresničevanje delegatskih odnosov v delegatskem 
skupščinskem sistemu; 

— analiza o položaju, temeljnih problemih in smereh 
nadaljnjega razvijanja pravnega sistema SFRJ; 

— položaj in problemi obmejnega območja z vidika 
splošne ljudske obrambe; 

— Zakon o temeljih kreditnega in bančnega sistema; 
— zakon o temeljih sistema družbenega planiranja in o 

družbenem planu Jugoslavije; 
— zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sanaciji 

in prenehanju organizacij združenega dela; 
— resolucija o razvoju znanstvenega dela v SFRJ; 
— resolucija o nadaljnjem razvoju pravnega sistema 

SFRJ; 
— zakon o načinu opravljanja skupnih zadev in nalog 

družbenega sistema informiranja in informacijskega 
sistema federacije; 

— zakon o postopku pred sodišči združenega dela; 
— zakon o spremembah in dopolnitvah kazenskega 

zakona SFRJ; 
— zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaški 

obveznosti. 

16 priloga poročevalca 
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