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SEJE ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 
3. in 4. junija 1985 

Seje Zbora združenega dela. Zbora občin in Družbenopoli- 
tičnega zbora Skupščine SR Slovenije, ki so bile sklicane za 
29. maja 1985, bodo v ponedeljek 3. junija 1985. Seji Zbora 
združenega dela in Zbora občin se bosta nadaljevali še v 
torek, 4. junija 1985. 

Seje zborov - 3. junija 1985 
Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični zbor 
bodo obravnavali: 

- poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru 
republik in pokrajin Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja 
osnutka zakona o kritju tečajnih razlik pri Narodni banki 
Jugoslavije, osnutka odloka o predračunu prihodkov in 
odhodkov deviznih rezerv pri Narodni banki Jugoslavije v letu 

1985 in osnutka zakona o por3vnavi določenih deviznih ter- 
jatev; 

- osnutek dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije za 
obdobje 1986-2000; 

- osnutek dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje od 
leta 1986 do leta 2000; 

- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah obrtnega 
zakona; 

- predlog sprememb in dopolnitev poslovnika Skupščine 
SR Slovenije. 

Zbor združenega dela in Družbenopolitični zbor bosta 
obravnavala tudi:- 

- osnutek zakona o deviznem poslovanju; 
- osnutek zakona o kreditnih odnosih s tujino. 
Zbor združenega dela bo obravnaval še: 
- osnutek zakona o prometu blaga in storitev s tujino. 
Družbenopolitični zbor pa bo obravnaval še: 
- stališče in sklepe Skupščine SR Slovenije k analizi o 

uresničevanju svobodne menjave dela v družbenih dejavno- 
stih v SR Sloveniji; 

- predlog odloka o ustanovitvi komisije Skupščine SR 
Slovenije za varstvo človekovega okolja; 
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- volitve in imenovanja; 
-pobude, predloge in vprašanja delegatov oziroma držu- 

beno-političnih organizacij. 

Seje zborov — 4. junija 1985 
Zbor združenega dela in Zbor občin bosta obravnavala: 
- poročilo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o spre- 

jetih ukrepih za odpravljanje perečih problemov v kmetijstvu; 
- predlog uporabe namenskih sredstev za krepitev materi- 

alne osnove raziskovalnih in izobraževalnih programov na 
prednostnih področjih; 

- stališča in sklepe Skupščine SR Slovenije k analizi o 
uresničevanju svobodne menjave dela v družbenih dejavno- 
stih v SR Sloveniji; 

- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
zdravstvenem varstvu; 

- predlog odloka o najetju posojila pri Narodni banki Jugo- 
slavije z informacijo o materialnem položaju organov za 
notranje zadeve; 

- predlog odloka o ustanovitvi Komisije Skupščine SR 
Slovenije za varstvo človekovega okolja; 

- volitve in imenovanja; 
- pobude, predloge in vprašanja delegatov. 

Zbor združenega dela bo obravnaval tudi: 
- poročilo o delu službe družbenega knjigovodstva v SR 

Sloveniji za leto 1984; 
- poročilo o izvajanju zakona o določitvi obveznosti plače- 

vanja prispevka iz dohodka temeljnih organizacij združenega 
dela za pokrivanje dela stroškov enostavne reprodukcije elek- 
trogospodarstva in premogovništva (nadaljevanje obravnave). 

Zbor občin bo obravnavaj tudi: 
- osnutek odloka o valorizaciji zneska sredstev za financi- 

ranje programa graditve jugoslovanskega dela železniške 
proge Titograd-Skader v letu 1984; 

- predlog zakona o ratifikaciji mednarodnega sporazuma o 
juti in izdelkih iz jute, 1982. 

SKLIC SEJE SKUPŠČINE 
SKUPNOSTI 
SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE 
5. junija 1985 

Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije bo na 
seji enakopravno z zbori Skupščine SR Slovenije obravna- 
vala: 

- poročilo o izvajanju zakona o pokojninskem in invalid- 
skem zavarovanju. 

Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije bo na 
seji med drugim obravnavala tudi informacijo o aktualnih 
gibanjih na področju socialne varnosti; izhodišča za samou- 
pravni sporazum o uskladitvi planskih elementov socialne 
politike za obdobje 1986-1990; poročilo o uresničevanju 
zakona o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih 
otrok; stališča in sklepe k analizi o uresničevanju svobodne 
menjave dela na področju socialnega varstva in samouprav- 
nega organiziranja v samoupravnih interesnih skupnostih; 
poročilo o delu Skupnosti socialnega varstva Slovenije v leta 
1984 in sklepni račun skupnosti za preteklo leto. 

Zbor združenega dela in Zbor občin sta na sejah 14. maja 
1985 sprejela: 

- sklep ob obravnavi poročila Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije o sprejetih ukrepih za odpravljanje perečih 
problemov v kmetijstvu; 

- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o skladih skupnih rezerv; 

- predlog zakona o zagotovitvi sredstev za graditev ob- 
jektov; 

- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o upravnih taksah; 

- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o davku iz dohodka TOZD in delovnih skupnosti; 

- sklep ob obravnavi osnutka zakona o spremembah in 
dopolnitvah obrtnega zakona; 

- osnutek zakona o odvzemu in presaditvi delov člove- 
škega telesa v zdravstvene namene; 

- predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifi- 
kaciji sporazuma med SFR Jugoslavijo in Univerzo za mir, 
ki so jo ustanovili Združeni narodi, o sedežu Mednarodnega 
regionalnega evropskega centra za mir in razvoj Univerze za 
mir, ki so ga ustanovili Združeni narodi; 

- predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifi- 
kaciji sporazuma med SFR Jugoslavijo in Ljudsko republiko 
Bolgarijo o vzajemnem priznavanju spričeval, diplom in 
znanstvenih naslovov; 

- predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifi- 
kaciji konvencije o fizičnem varstvu jedrskega materiala; ob 
obravnavi predloga tega zakona sta zbora sprejela še sklep; 

- predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifi- 
kaciji sporazuma med SFR Jugoslavijo in Republiko Italijo o 

NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI 

Zbor združenega dela: 
Milan Kneževič, Vinko Keržan, Jože Štefančič, Helena 

Konda, Štefan Slaviček, Jurij Premlč, Marinka Skrinjar, 
Almira Plahuta, Tone Vrtarič, Alojz Molk, Branko Babič, Jor- 
dan Blaževič, Jože Kovač, Franci Korelc, Vitomir Dekleva, 
dr. Dinko Leskovšek, Branko But, Inge Krunič, Jakob Pi- 
skernik. 

Zbor občih: 
Bojan Turk, Saša Skulj, Martina Kralj, Franc Bečan, Franc 

Bobič, Marjan Fujan, Marija Stojanovič, Ivo Bernard, Božo 
Kobačič, Majda Kontelj, Franc Kodrič, Janja Domitrovič, 
Milan Jager, Marjan Krajnc, dr. Dinko Leskovšek, Borut 
Miklavčič, dr. Miha Ribarič, Florjana Mušič. 

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

iz posameznih okolišev in dejavnosti: Kranj, Slovenj Gradec, 
Ljubljana Šiška, Kamnik, Ljutomer, Murska Sobota, Laško; 

- delegati iz skupin delegatov za Zbor občin iz občinskih 
skupščin: Slovenj Gradec, Tolmin, Maribor-Tabor, Ljubljana 
Moste-Polje, Ljubljana Vič-Rudnik, Laško, Murska Sobota, 
Ljutomer, Koper, Ljubljana Bežigrad. 

dokončni ureditvi vseh vzajemnih obveznosti, ki izvirajo iz 4. 
člena pogodbe, podpisane v Osimu 10. novembra 1975, 
sestavljenega v Rimu, februarja 1983; ob obravnavi pred- 
loga tega zakona sta zbora sprejela še sklep; 

- predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifi- 
kaciji sporazuma o spremembah in dopolnitvah sporazuma 
o gospodarskem in tehničnem sodelovanju pri graditvi in 
rekonstrukciji industrijskih in drugih objektov v SFRJ, skle- 
njenem med Zveznim izvršnim svetom Skupščine SFRJ in 
vlado Zveze sovjetskih socialističnih republik; 

- predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifi- 
kaciji protokola o posebej varovanih območjih Sredozem- 
skega morja, ki je bil sestavljen 3. aprila 1982 v Ženevi; 

- predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifi- 
kaciji sporazuma med SFRJ in Kraljevino Norveško o izogi- 
banju dvojnemu obdavčevanju dohodka in premoženja s 
protokolom. 

Zbor združenega dela je sprejel tudi: 
- predlog zakona o dopolnitvah zakona o zagotavljanju 

sredstev za izpolnjevanje obveznosti SR Slovenije za pospe- 

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
14. maja 1985 
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ševanje razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP 
Kosovo; 

- sklep ob obravnavi poročila o izvajanju zakona o dolo- 
čitvi obveznosti plačevanja prispevka iz dohodka TOZD za 
pokrivanje dela stroškov enostavne reprodukcije elektrogo- 
spodarstva in premogovništva; 

- sklep o razrešitvi in izvolitvi člana skupine delegatov za 
spremljanje uresničevanja srednjeročnega družbenega 
plana SR Slovenije; dolžnosti člana skupine delegatov je bil 
razrešen Bernard Krivec, za člana skupine delegatov je bil 
izvoljen Jože Turnšek. 

SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE SR 

SKLEP 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
osnutka zakona o odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa v zdravstvene 
namene 

Zbor združenega dela in Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije sta na svojih 
sejah dne 14. maja 1985 obravnavala 
osnutek zakona o odvzemu in presaditvi 
delov človeškega telesa v zdravstvene 
namene in na podlagi 2. odstavka 271. 
člena poslovnika Skupščine SR Sloveni- 
je sprejela naslednji w 

sklep: 
1. Osnutek zakona o odvzemu in pre- 

saditvi delov človeškega telesa v zdrav- 

stvene namene se sprejme. 
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet 

Skupščine SR Slovenije. 
3. Pri pripravi predloga zakona naj 

predlagatelj upošteva mnenja, predloge 
in pripombe delovnih teles skupščine in 
zborov ter stališča in predloge iz razpra- 
ve delegatov na sejah zborov. Pri tem naj 
upošteva zlasti naslednje usmeritve: 

Zaradi varstva nedotakljivosti integrite- 
te človekove osebnosti, kot tudi zaradi 
jasnosti glede dolžnosti in odgovornosti 
zdravstvenih delavcev in zdravstvene or- 

ganizacije pri ugotavljanju pogojev za 
odvzem delov telesa za presaditev od 
umrlih oseb, si je potrebno v nadaljnjih 
družbenih aktivnosti, še zlasti v okviru 
Rdečega križa Slovenije, prizadevati za 
to, da bi se čimveč ljudi opredelilo za 
odvzem ali proti odvzemu delov telesa za 
presaditev v primeru smrti že za časa 
življenja. V zvezi z drugim odstavkom 4. 
člena, osnutka zakona naj predlagatelj 
ponovno prouči ustreznost predloga, da 
je treba svojce obvestiti o smrti, da bi 
mogli izraziti svojo voljo. 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR OBČIN - 14. 5. 1985 

- S politiko prometnih davkov 
povečan interes za predelavo sadja v 
sadne sokove 

Delegati zbora krajevnih 
skupnosti skupščine občine 
Ljubljana Moste-Polje so 
sklenili, da postavijo Skupšči- 
ni SR Slovenije naslednje 
vprašanje: 

»Kako je bil uresničen 
sklep, ki ga je sprejela 
Skupščina SR Slovenije 26. 
oktobra 1982 ob obravnavi 
Analize uresničevanja akcij- 
skega programa boja proti al- 
koholizmu in sicer, da Repu- 
bliški komite za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano vklju- 
či v delovni program za leto 
1983 nalogo« - preučiti mož- 
nost oprostitve plačevanja 
ustreznih davkov v proizvod- 
nji in prodaji sadnih sokov«. 

Na vprašanje je odgovoril 
Bojan Turk, namestnik pred- 
sednika Republiškega komite- 
ja za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano: 

Republiški komite za kmetij- 
stvo, gozdarstvo in prehrano 
si zadnja leta prizadeva, da so 
prevzete in predelana praktič- 
no vse količine manj kako- 

vostnega sadja iz plantaž in 
sadja iz kmečkih sadovnjakov. 
S povečevanjem in moderni- 
zacijo predelovalnih zmoglji- 
vosti se je proizvodnja sokov 
povzpela od 61.728 ton v letu 
1981 na 70.867 ton v letu 
1984. Prizadevanja za večjo 
predielavo sadja v sokove in 
druge sadne izdelke imajo za 
posledico večjo porabo sokov 
in zmanjšanje interesa za žga- 
njekuho. 

V zvezi s sklepom Skupšči- 
ne SR Slovenije z dne 26. 10. 
1982 je ob obravnavi Analize 
uresničevanja akcijskega pro- 
grama boja proti alkoholizmu 
Republiški komite za kmetij- 
stvo, gozdarstvo in prehrano 
zadolžen, da preuči tudi mož- 
nost oprostitve plačevanja 
davkov v proizvodnji in proda- 
ji sadnih sokov, ki bi imelo za 
posledico večjo potrošnjo so- 
kov in s tem prispevalo v boju 
proti alkoholizmu. Pri preuči- 
tvi tega skupščinskega sklepa 
je Republiški komite za kme- 
tijstvo, gozdarstvo in prehrano 

ugotovil, da je promet z narav- 
nimi sadnimi sokovi vseskozi 
oproščen vseh prometnih dav- 
kov (temeljni, republiški in ob- 
činski). S 1. januarjem 1985 pa 
je bilo uveljavljeno plačevanje 
prometnega davka na sokove 
iz južnega sadja z izjemo li- 
mon. Prav tako je s 1. januar- 
jem spremenjena davčna os- 
nova za obračun prometnega 
davka na vse alkoholne in 

brezalkoholne pijače, z izjemo 
naravnih sadnih sokov, pri če- 
mer je osnova za izračun pro- 
metnega davka prodajna in ne 
nabavna cena. 

S takšno politiko prometnih 
davkov se med ostalim želi tu- 
di povečati interes za predela- 
vo sadja v sadne sokove in po- 
rabo brezalkoholnih naravnih 
sokov. 

ZBOR OBČIN - 17. 5. 1985 

- Kako zaščititi interese na 
obmejnem področju? 

Skupine delegatov za Zbor 
občin, skupina delegatov 6. 
okoliša za prosvetnokulturno 
področje in skupina delega- 
tov 6. okoliša za socialno 
zdravstveno področje za Zbor 
združenega dela Skupščine 
SR Slovenije so se na sejah 
dne 4. marca 1985 odločile, 
da postavijo naslednje dele- 
gatsko vprašanje: 

Občani sosednje občine 
Milje se bodo 10. marca 1985 
na referendumu odločali za 
ali proti gradnji termoelek- 
trarne v miljski dolini pri Ore- 
hu neposredno ob državni 
meji oz. ob mejnem bloku 

Škofije. O tem je SO Koper v 
letu 1984 že obvestila Repu- 
bliški komite za varstvo oko- 
lja in urejanje prostora. 
Zmogljivost načrtovane ter- 
moelektratne bo 1320 mega- 
vatov, kar je dvakrat toliko, 
kot je zmogljivost šoštanjske 
TE. Letna poraba premoga 
bo 2,5 milijona ton, oziroma 
660 ton na uro (to je 66 vago- 
nov). V ozračje bo letno iz- 
puščenih 3500 ton odpadkov. 
Iz 200-meterskega dimnika 
bodo izhajali zdravju škodljivi 
plini žveplov anhidrit, dušiko- 
vi oksidi in ogljikov oksid. Od- 
padna voda 25 m3 na sekun- 
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do, ki se bo iztekla v morje, 
bo zvišala temperaturo morja 
za 8° C ob izteku. Deponija 
odpadkov (premogovega pra- 
hu) bo odprta. Termoelek- 
trartna bo onesnaževala oko- 
lico na območju 10 kilome- 
trov v premeru. Investicija, ki 
bo po predračunu stala 1.556 
milijard lir, bo izvedena v 
sedmih letih. 

Načrtovana gradnja (ze- 
meljska dela so že vidna) je 
med prebivalstvom obalnega 
območja povzročila veliko za- 
skrbljenost. Izhajajoči plini 
bodo močno onesnažili lipi- 
ško območje, Črni kal in Ko- 
per. Ob burji pa bodo ones- 
naženje še močno povečali 
odpadki iz odprte deponije. 
Ob toplotnem obratu (inverzi- 
ji) — pojavu, ki ga ob morju 
poznamo predvsem spomla- 
di, ko je morje hladnejše od 
najnižjih zračnih plasti, bodo 
škodljivi plini močno prizadeli 
obalne kraje z morjem vred, 
vplivali na vreme in bistveno 
prizadeli prostor. 
Postavljamo naslednja vpra- 
šanja: 

— Ali se je Socialistična re- 
publika Slovenija povezala z 
italijansko vlado o vprašanju 
načrtovane gradnje termo- 

elektrarne glede na to, da bo 
ta objekt postavljen nepo- 
sredno ob jugoslovanski dr- 
žavni meji; 

— Kako namerava Sociali- 
stična republika Slovenija 
zaščititi svoje interese na ob- 
mejnem območju SR Slove- 
nije. 

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

SR Slovenija o namerah ita- 
lijanske strani za gradnje ter- 
moelektrarne v Miljski dolini 
doslej ni bila uradno obvešče- 
na. O tem, da obstajajo te na- 
mere in študije smo zvedeli iz 
italijanskega lokalnega časo- 
pisja. Zato smo osnovne po- 
datke o gradnji termoelektrar- 
ne v Miljski dolini pridobili 
preko Generalnega konzulata 
SFR Jugoslavije v Trstu. Iz pri- 
dobljenih podatkov je bilo 
zaključeno, da gre na italijan- 
ski strani zaenkrat za izbiranje 
lokacije za centralo, ki še ni- 
ma podpore v sami Italiji, in 
da je v odločanje o prihodno- 
sti termoelektrarne vključeno 
državno podjetje za proizvod- 
njo električne energije ENEL. 

Z osnovnimi tehničnimi po- 
datki in parametri, ki jih je po- 

sredoval Generalni konzulat 
SFR Jugoslavije, so bili sezna- 
njeni Republiški komite za 
varstvo okolja in urejanje pro- 
stora, Luka Koper ter Republi- 
ški komite za energetiko. V 
strokovno spremljanje in oce- 
njevanje dogajanja v zvezi s 
termoelektrarno pri Trstu je 
bil tukaj vključen tudi Hidro- 
meteorološki zavod SR Slove- 
nije. 

Glede na možnost ekološko 
negativnih učinkov projekta je 
predsednik slovenskega dela 
delovne skupine SR Slovenije 
in Avtonomne dežele Furlani- 
je-Julijske krajine za varstvo 
okolja že na VII. zasedanju 
skupine v začetku junija 1984 
to vprašanje odprl, vendar 
nanj ni dobil odgovora. Z itali- 
jansko stranjo je dogovorjeno, 
da bodo informacija in razgo- 
vori o tej problematiki potekali 
na VIII. zasedanju delovne 
skupine, ki bo v začetku junija 
letos. 

Tudi sicer so predstavniki 
SR Slovenije na številnih sre- 
čanjih in v stikih s predstavni- 
ki Avtonomne dežele Furlani- 
je-Julijske krajine izražali za- 
skrbljenost zaradi predvidene 
gradnje tega objekta in mož- 
nih negativnih učinkov na na- 
še okolje, vendar na to niso 

nikoli dobili širših uradnih po- 
jasnil, iz katerih bi izhajalo, da 
je odločitev o gradnji objekta 
že sprejeta. 

Glede na to, da je Italija 
dolžna na podlagi bilateralnih 
sporazumov (Osimski sprora- 
zum o pospeševanju gospo- 
darskega sodelovanja med 
SFR Jugoslavijo in Republiko 
Italijo - 8. člen, jugoslovan- 
sko italijanski sporazum o so- 
delovanju pri varstvu voda Ja- 
dranskega morja - 1. člen) o 
planirani gradnji objekta, kot 
je na primer termoelektrarna v 
obmejnem območju, obvestiti 
Jugoslavijo in se z njo posve- 
tovati, je Republiški komite za 
mednarodno sodelovanje 29. 
marca 1985 s celotno proble- 
matiko seznanil Zvezni sekre- 
tariat za zunanje zadeve v Be- 
ogradu. V pismu je posebej 
poudaril možnost ekološko 
negativnih učinkov projekta in 
predlagal, da problematiko 
obravnava Komisija za medna- 
rodno-pravna vprašanja. Hkra- 
ti je predlagal, da do tega pro- 
blema zavzame stališče tudi 
Zvezni sekretariat za zunanje 
zadeve in ustrezno ukrepa v 
interesu zaščite jugoslovan- 
skih koristi na obmejnem ob- 
močju. 
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POBUDE DELEGATOV — POBUDE DELEGATOV - 

Socialistična republika Slovenija 
SKUPŠČINA OBČINE DOMŽALE 

Skupina delegatov za delegiranje 
delegata v Zbor občin Skupščine 
SR Slovenije 

Informacija o poteku aktivnosti v zvezi z 
gradnjo skladišča radioaktivnih 
odpadkov 

Krajevna skupnost Dragomelj - Pšata je decembra meseca 
obvestila o nameravani gradnji skladišča radioaktivnih 
odpadkov Občinsko konferenco SZDL Domžale, pozneje pa 
še Komite za urbanizem, gradbeništvo, komunalne zadeve ter 
varstvo okolja občine Domžale. V mesecu marcu sta bili v 
krajevni skupnosti Dragomelj — Pšata skupaj s bližnjimi kra- 
jevnimi skupnostmi občine Bežigrad dve seji, katerih se je 
udeležil predsednik Občinske konference SZDL Domžale in 
predsednik Komiteja z urbanizem, gradbeništvo, komunalne 
zadeve ter varstvo okolja občine Domžale ter predstavniki 
družbenopolitičnih organizacij občine Bežigrad. V marcu 
mesecu je delegat krajevne skupnosti Dagomelj - Pšata o 
gradnji skladišča jedrskih odpadkov obvestil Zbor krajevnih 
skupnosti, v aprilu mesecu pa so bili o gradnji skladišča 
jedrskih odpadkov obveščeni vsi trije zbori Skupščine občine 
Domžale. Zbor krajevnih skupnosti je v mesecu marcu sprejel 
sklep, da se v Zboru občin Skupščine SRS postavi zahteva po 
ustavitvi gradnje tega skladišča za toliko časa, dokler se ne 
razjasni varnost uporabe takega skladišča. 

Dne 18. 4. 1985 sta občino Domžale obiskala predstavnika 
Inštituta Jožef Štefan (namestnik in svetovalec direktorja). 
Dne 23. 4. 1985 sta obiskala občino Domžale direktor ter 
svetovalec direktorja Inštituta Jožef Štefan ter predstavnikom 
občine Domžale pojasnila razloge za gradnjo skladišča ter 
zagotovila, da gradnja tega skladišča ni nevarna. Dogovor- 
jeno je bilo tudi, da bomo na zasedanjih zborov skupščine 
občin Domžale (24. 4. in 25. 4. 1985) dali zgolj informacijo o 
aktivnsotih v zvezi z gradnjo skladišča jedrskih odpadkov, 
Inštitut Jožef Štefan pa bo do 10. 5. 1985 pripravil celovito 
pismeno informacijo o gradnji skladišča jedrskih odpadkov, 
katera bo posredovana delegatom občinske skupščine za 
zasedanje zborov občinske skupščine dne 22. in 23. 5. 1985. 
Dne 25. 4. 1985 so se udeležili razgovora o gradnji skladišča 
jedrskih odpadkov predstavniki Republiškega komiteja za 
energetiko, Inštituta Jožef Štefan, predstavnik OK SZDL Beži- 
grad, predstavnik OK SZDL Domžale ter prdstavniki Izvršnega 
sveta in Skupščina občine Domžale. Dogovorjeno je bilo, da 
se bo sestala 7. 5. 1985 delovna skupina sestavljena izmed 
predstavnikov prizadetih krajevnih skupnosti, Občinske kon- 
ference SZDL Ljubljana Bežigrad in predstavnikov Občinske 
konference SZDL Domžale. Na tem sestanku naj bi v pismeni 
obliki oblikovali vprašanja na katera naj bi odgovoril Inštitut 
Jožef Štefan. 7. 5.1985 so bila vprašanja oblikovana, nanje pa 
bo dal odgovor Inštitut Jožef Štefan. Skupaj z republiškim 
komitejem za energetiko danes 14. maja 1985 pričakujemo, 
da bomo v Domžalah na zasedanjih zborov Občinske skupš- 
čine dne 22. in 23. maja na osnovi pismenega gradiva in ustne 
informacije, katero bo prav tako posredoval Inštitut Jožef 
Štefan, razčistili vsa sporna vprašanja v zvezi z gradnjo skla- 
dišča jedrskih odpadkov. 

ODGOVOR IZVRŠNEGA SVETA 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
NA DELEGATSKO POBUDO UROŠA 
GULIČA, DELEGATA IZ OBČINE 
LJUBLJANA BEŽIGRAD S 47. SEJE 
ZBORA OBČIN SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 17. 4. 1985 

Na 47. seji Zbora občin Skupščine SR Slovenije, ki je bila 
17. aprila 1985, je Uroš Gulič, delegat iz občine Ljubljana 
Bežigrad podal naslednjo delegatsko pobudo: 

»Zbor krajevnih skupnosti Skupščine občine Ljubljana 
Bežigrad je na zahtevo delegacij krajevnih skupnosti Nadgo- 
rica-Ježa, Dol, Podgorica-Šentjakob, Urške Zatler, 7. septem- 
ber in Stadion, na 30. seji dne 12. 3. 1985 obravnaval poročilo 
o gradnji skladišča radioaktivnih odpadkov v sklopu reaktorja 
Inštituta Jožef Štefan in po končani razpravi ter na podlagi 
predhodnih delegatskih vprašanj sprejel ugotovitve in sklepe. 

Skupina delegatov je te ugotovitve in sklepe obravnavala in 
posreduje Zboru občin Skupščine SR Slovenije in delegatom 
iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ naslednjo 
pobudo: 

1. da se takoj pristopi k pripravi ustreznih normativnih 
rešitev za sanacijo neurejenih odlagališč radioaktivnih odpad- 
kov in drugih nevarnih odpadkov tako v SR Sloveniji kot tudi v 
vsej državi; 

2. poleg tega skupina delegatov vprašuje Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije, zakaj so pristojni organi dovolili 
gradnjo tega odlagališča na tej lokaciji in kakšen program 
ureditve odlaganja radioaktivnih odpadkov in drugih nevarnih 
odpadkov ima SR Slovenija? 

Odgovor pričakujemo na naslednji seji zbora. ■< 

Na delegatsko pobudo tov. Uroša Guliča iz občine Ljub- 
Ijana-Bežigrad v zvezi s pripravo ustreznih normativnih rešitev 
za sanacijo odlagališč radioaktivnih odpadkov in drugih 
nevarnih odpadkov dajemo pisne odgovore: 

Na 47. seji Zbora občin Skupščine SR Slovenije je bil podan 
»Odgovor na delegatsko vprašanje skupine delegatov iz 
občine Domžale in skupine delegatov iz občine Ljubljana- 
Bežigrad v zvezi z graditvijo skladišča nizko srednjeaktivnih 
odpadkov v Reaktorskem centru v Podgorici. Na osnovi spre- 
jetih sklepov in priporočil je v teku širša akcija razčiščevanja 
stališč in pojasnjevanja odprtih vprašanj na prizadetih krajev- 
nih skupnostih obeh občin v koordinaciji SZDL. Ker delegat 
tov. Uroš Gulič ni bil v celoti zadovoljen z odgovorom, je na 
seji Zbora občin posredoval pobudo Zbora krajevnih skupno- 
sti Skupščine občine Ljubljana-Bežigrad, s katero je problem 
ustreznih odlagališč zajet širše in za to tudi terja celovit 
odgovor. 

1. Na podlagi pregleda, ki ga vodi Republiški sanitarni 
inšpektorat o uporabi radioaktivnih izotopov in njihovem skla- 
diščenju, ugotavlja izvršni svet Skupščine SR Slovenije, da v 
SR Sloveniji ni neurejenih odlagališč radioaktivnih odpadkov. 
Republiški sanitarni inšpektorat izvaja inšpekcijske preglede 
skladišč radioaktivnih izotopov v organizacijah združenega 
dela, ki imajo za uporabo izotopov tudi potrebna dovoljenja. 

Na osnovi pooblastil zveznega Zakona o varstvu pred ionizi- 
rajočimi sevanji in o posebnih varnostnih ukrepih pri uporabi 
jedrske energije (Ur. I. SFRJ, št. 62/84) mora v letu 1985 Zvezni 
komite za delo, zdravstvo in socialno varstvo izdati novelirane 
pravilnike po 65. členu zakona, med katerimi je tudi pravilnik 
»o načinu zbiranja, evidentiranja, obdelave, hrambe, 
dokončne odložitve in izpuščanja radioaktivnih odpadnih 
snovi v človekovo okolje (11. člen)«, ki bo podrobneje določil 
obveznosti organizacij združenega dela glede evidence in 
načina zbiranja neuporabnih radioaktivnih izotopov in drugih 
radioaktivnih odpadkov in s tem dopolnil določila dosedanjih 
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predpisov. Čim bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije prejel 
predloge zveznih pravilnikov, bodo pristojni upravni organi 
po potrebi izdelali tudi izvedbene predpise za SR Slovenijo, 
odnosno navodila, tako da bodo potrebe SR Slovenije v tem 
pogledu v celoti pokrite. Glede na pomembnost reševanja teh 
vprašanj bo delegatska pobuda za.normativno reševanje odla- 
ganja radioaktivnih odpadkov posredovana po upravni poti 
Komisiji za jedrsko energijo pri Zveznem izvršnem svetu ter 
Zveznem komiteju za delo, zdravstvo in socialno varstvo, ki je 
pristojen za izdajo navedenega pravilnika. 

Za dosledno izvajanje predpisov o hrambi in odlaganju 
radioaktivnih odpadnih snovi skladno z določili 45. člena 
zveznega zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in o 
posebnih varnostnih ukrepih pri uporabi jedrske energije (Ur. 
list SFRJ, št. 62/84) in 4. alineje 4. člena republiškega zakona 
o izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji in o ukrepih za 
varnost jedrskih objektov in naprav (Ur. list SRS, št. 28/80 in 
32/80) pa je nujno potrebno, da Institut »Jožef Štefan« zgradi 
zbirno skladišče radioaktivnih odpadkov za vse uporabnike 
radioizotopov v SR Sloveniji. Temu je po Republiškem pro- 
gramu ukrepov za varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedr- 
sko varnost, ki ga je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
sprejel 22. 11. 1984, namenjeno tudi skladišče nizko in sred- 
njeaktivnih odpadkov v Reaktorskem centru Instituta »Jožef 
Štefan« v Podgorici. To skladišče je namenjeno izključno za 
shranjevanje nizko in srednjeaktivnih odpadkov uporabnikov 
radioaktivnih izotopov. Projektirano je z vsemi zaščitnimi 
ukrepi, tako da je zagotovljena zaščita delavcev v skladišču, 
delavcev v Reaktorskem centru in seveda tudi vseh prebival- 
cev v okolici centra. Ti odpadki bodo shranjeni v skladišču 
Reaktorskega centra prehodno, dokler ne bodo odpeljani na 
odlagališče radioaktivnih odpadkov, bodisi centralno za vso 
Jugoslavijo, ali pa regionalno za SR Slovenijo in SR Hrvaško, 
skladno z odločitvami, ki morajo biti sprejete že letos na 
osnovi določil Družbenega dogovora o pogojih in načinu 
reševanja vprašanj skladiščenja obsevanega goriva in traj- 
nega odlaganja radioaktivnih odpadkov (Ur. list. SFRJ, št 68/ 
84). 

V planskih aktih za obdobje 1986-1990 bosta opredeljena 
tako mesto kot neposredni obveznosti posameznih nosilcev 
planiranja v zvezi s sanacijo odlagališč nevarnih snovi v SR 
Sloveniji. 

2. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugotavlja, da v pri- 
meru skladišča radioaktivnih odpadkov v Reaktorskem centru 
Instituta »Jožef Štefan« sploh ne gre za odlagališče odpad- 
kov, temveč le za priročno in zbirno skladišče nizko in srednje 
aktivnih odpadkov za potrebe raziskovalnega reaktorja v Pod- 
gorici, radiokemijskih laboratorijev Instituta in vseh uporabni- 
kov radioizotopov, ki jih na Institutu proizvajajo v raziskoval- 
nem reaktorju. Skladno z Republiškim programom ukrepov 
za varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost (Št. 
533-01/84-4 od 22. 11. 1984) je seveda skladišče radioaktivnih 
odpadkov v Reaktorskem centru predvideno tudi kot zbirno 
skladišče za vse ostale uporabnike radioizotopov v SR Slove- 
niji. Dovoljenja so bila izdana skladno s predpisi za skladišče 
radioaktivnih odpadkov predvidene vrste in za objekt, ki je 
lociran v coni, ki je z urbanističnimi dokumenti namenjena 
takim posegom. Pri tem je treba poudariti, da se v tem skla- 
dišču ne bodo shranjevali nikakršni visokoaktivni in nevarni 
odpadki, posebno pa ne izrabljeno jedrsko gorivo. Za izrab- 
ljeno gorivo raziskovalnega reaktorja se uporablja skladiščni 
bunker v kleti reaktorske zgradbe. 

V zvezi s programom ureditve odlaganja radioaktivnih 
odpadkov v SR Sloveniji potekajo v SR Sloveniji sledeče 
aktivnosti: 

- z izgradnjo zbirnega skladišča nizko in srednjeaktivnih 
odpadkov v Reaktorskem centru Instituta »Jožef Štefan« v 
Podgorici in z usposobitvijo njegovih strokovnih služb bo 
preprečena, ali vsaj bistveno zmanjšana možnost neprimer- 
nega odlaganja radioaktivnih izvorov ter omogočeno vsem 
OZD ki uporabljajo izvore ionizirajočih sevanj v SR Sloveniji, 
da neuporabne izvore in radioaktivne odpadke ažurno odda- 
jajo v zbirno skladišče, 

- Rudnik urana Žirovski vrh že ima urejena odlagališča 
radioaktivne jalovine po projektih rudnika in obrata za prede- 
lavo rude. Odlagališča rudniške jalovine in hidrometalurške 
jalovine so pod stalnim nadzorom, ki ga izvajajo RUŽV in 

pooblaščene organizacije po programu meritev radioaktivno- 
sti okolja, katerega potrjuje pristojni upravni organ. 

- Nuklearna elektrarna Krško ima začasno urejeno skla- 
dišče nizko in srednjeaktivnih odpadkov na lokaciji elektrarne 
na osnovi izdanih lokacijskih in gradbenih dovoljenj. Odlaga- 
lišče za te odpadke pa NE Krško, SOZD Združeno elektrogo- 
spodarstvo Slovenije in pristojni republiški upravni organi 
pripravljajo skupaj z ostalimi elektrogospodarskimi organiza- 
cijami in republikami ter pokrajino, ki se vključujejo v izgrad- 
njo jedrskih elektrarn do leta 2000 z objekti kontinuitete do 
leta 2005 skladno z določili Družbenega dogovora o pogojih 
in načinu reševanja vprašanj skladiščenja obsevanega goriva 
in trajnega odlaganja radioaktivnih odpadkov (Ur. list SFRJ, 
št. 68/84). V sedanji fazi pripravljalnih del se Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije v prvi vrsti zavzema za čimprejšnji 
sprejem potrebnih odločitev, pri čemer ocenjuje, da bi za 
racionalno rešitev potreb SR Slovenije bilo najprimernejše 
regionalno skladišče nizko in srednjeaktivnih odpadkov, 

— z novimi zveznimi in republiškimi predpisi bodo pristojni 
upravni organi ostreje opredelili obveznosti vseh uporabnikov 
radioaktivnih izotopov glede zbiranja, evidentiranja, obde- 
lave, hrambe in odlaganja odpadkov pri uporabi izotopov v 
industriji, poljedelstvu, medicini in znanosti. 

Z realizacijo akcij, ki so v teku, ocenjuje Izvršni svet Skupš- 
čine SR Slovenije, da bodo zadovoljene potrebe vseh uporab- 
nikov ionizirajočih sevanj in potrebe jedrskih objektov v Slo- 
veniji za skladiščenje in za odlaganje radioaktivnih odpadkov 
do leta 2000 in prek. 

MNENJE IZVRŠNEGA SVETA 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE O POBUDI 
SKUPINE DELEGATOV OBČINE 
LJUBLJANA-CENTER ZA ZBOR 
ZDRUŽENEGA DELA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 

Skupina delegatov za področje gospodarstva občine Ljub- 
Ijana-Center za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije 
je dala naslednjo delegatsko pobudo: 

Ob obravnavanju osnutka Zakona o poravnavi določenih 
deviznih terjatev, naša delegacija ni imela pripomb, vendar pa 
bi ob tej priložnosti opozorili na težave, ki se pojavljajo v 
deviznem poslovanju zaradi predpisa, ki tujim fizičnim ose- 
bam, ki nimajo stalnega prebivališča v Jugoslaviji (tujim turi- 
stom), otežkoča preskrbo s potrebnimi rezervnimi deli za 
svoja vozila in plovne objekte. Ker so ti v večini primerov tuje 
izdelave je rezervne dele možno kupiti pri nas, le iz konsigna- 
cijskih skladišč, ki jih imajo naše delovne organizacije za 
zastopanje tujih firm. 

Gre za 1. točko Sklepa o pogojih ob katerih se smejo 
sprejemati v depozit sredstva tujih pravnih in fizičnih oseb 
(Ur. I. SFRJ št. 38/1977) po kateri tuje fizične osebe, ki nimajo 
stalnega prebivališča v Jugoslaviji, torej tuji turisti, ne morejo 
odpreti deviznega računa pri bankah, ki opravljajo devizno 
valutne posle. Tako jim je onemogočeno vplačilo deviz na 
devizni račun konsignaterja in takojšen dvig rezervnih delov 
iz konsignacijskega skladišča, pač pa lahko dajo nalog za 
nakazilo deviz direktno v tujino, na račun zastopanega tujega 
dobavitelja in ko ta obvesti konsignaterja (našo delovno orga- 
nizacijo, ki tujo firmo zastopa), da je devize prejel, lahko 
konsignater izda rezervne dele tujcu. 

Kaj pomeni ta postopek in čakanje na rezervne dele za 
tujega turista, katerega motorno vozilo ali plovni objekt je v 
okvari verjetno ni potrebno razlagati. Res je, da obstoja tudi 
možnost, da kljub temu opravi plačila deviz na račun konsig- 
naterja, vendar le prek banke, ki je pooblaščena za posle s 
tujino, to pa se nahajajo le v centrih republik in avtonomnih 
pokrajin; ali pa samem konsignaterju, seveda če ima skle- 
njeno posebno pogodbo z narodno banko republike ali avto- 
nomne pokrajine, kar pa je zopet vezano na določen kraj. 

Zaradi naštetih težav ima verjetno marsikateri tuji turist 
pomisleke o res ugodnem bivanju pri nas. Zato predlagamo, 
da se: 

1. v tem smislu dopolni »Sklep o pogojih ob katerih se 
smejo sprejemati v depozit sredstva tujih pravnih in fizičnih 
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oseb« tako, da tujci, ki nimajo stalno prebivališče v Jugosla- 
viji, lahko odprejo devizni račun tudi pri pooblaščeni banki za 
devizno-valutne posle, ali 

2. da se omogoči z dopolnitvijo drugih deviznih predpisov 
tujcem, ki nimajo stalnega bivališča v Jugoslaviji, vplačilo 
deviz pri katerikoli banki, na račun konsignaterja za nakup 
blaga iz konsignacijskega skladišča. 

Predlagano dopolnitev je potrebno sprejeti čimprej, kajti 
glavna turistična sezona je pred nami. Poleg izboljšanih 
pogojev bi tak predpis prav gotovo pripomogel k povečanju 
deviznega priliva, tako z opravljanjem uslug popravil, kot s 
povečanjem števila tujih turistov. 

1. V 17. točki navodila za uporabo odloka o načinu opravlja- 
nja plačilnega prometa s tujino (Uradni list SFRJ, št. 63/79) in 
Odloka o načfnu vodenja evidence o plačilnem prometu s 
tujino in drugih podatkih s področja deviznega poslovanja in 
o rokih za dostavljanje poročil in podatkov o plačilnem pro- 
metu (Uradni list SFRJ, št. 63/79) (navodilo NBJ štev. 32/111-19 
z dne 6. 12. 1979), je določeno, da plačila od tujih oseb v 
efektivni tuji valuti organizacijam združenega dela in drugim 
družbeno pravnim osebam, banka izkazuje na obrazcu 743 in 
jih odobrava na devizne račune tujih konsignacijskih skladišč 
v konvertibilnih devizah. 

V skladu s tem navodilom, lahko tuji turisti vplačajo efek- 
tivno tujo valuto na devizni račun tujega konsignacijskega 

skladišča pri vseh bankah pooblaščenih za devizno valutne 
posle, ali bankah pooblaščenih za plačilni promet s tujino in 
kreditne posle s tujino. 

2. Zakon o menjalniških poslih in prometu efektivnega 
tujega denarja v Jugoslaviji (Uradni list SFRJ, št. 61/82, 40/84), 
v 12. členu prepoveduje nakup in prodajo blaga in storitev v 
efektivnem tujem denarju v SFRJ, izvzema pa nakup blaga s 
konsignacijskih skladišč. To pomeni, da tuja oseba lahko v 
konsignaciji za efektivni tuji denar kupi blago, brez posebnih 
dovoljenj narodne banke. 

Glede na navedena določila, ni potrebno, da bi tuje osebe 
za nakup rezervnih delov iz konsignacijskega skladišča odpi- 
rale devizne račune in opravljale plačila.preko njih, vendar pa 
poslovne banke niso seznanjene z možnostjo nakupa blaga iz 
konsignacijskih skladišč brez posebnih dovoljenj narodne 
banke. 

Zato je Republiški komite za mednarodno sodelovanje s 
pismom dne 23. 4. 1985 zaprosil Narodno banko Slovenije, da 
izposluje pri Narodni banki Jugoslavije navodilo za vse 
poslovne banke, da lahko tuje osebe kupujejo blago iz kon- 
signacijskih skladišč v tujem efektivnem denarju. Hkrati je 
Republiški komite za mednarodno sodelovanje zaprosil, da se 
navodilo izda v čimkrajšem možnem času, da bi se izognili 
odprtim vprašanjem nabave rezervnih delov še pred začeti- 
kom turistične sezone. 
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GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE 

Družbenoekonomski položaj notranje trgovine 

v SR Sloveniji (ESA-710) 

1. Mesto in vloga trgovine v družbeno 
ekonomskem sistemu 

V osnovnih pristopih v izgradnji našega gospodarskega 
sistema ni bilo sporno mesto in vloga trgovine kot gospodar- 
ske dejavnosti, ki preko tržišča povezuje proizvodnjo in 
potrošnjo. Vendar so izvedbeni ukrepi ekonomske politike 
pogosto postavljali trgovino v neenakopravni položaj napram 
drugim dejavnostim. Posledice takega odnosa so vztrajno 
poslabševanje ekonomskega položaja trgovine tako, da je 
danes trgovina ogrožena v opravljanju svoje osnovne funkcije 
v skladu s potrebami tržišča in celotne družbe. 

Blagovni promet je sestavni del procesa družbene repro- 
dukcije in s tem je opredeljena tudi vloga trgovine, kot glav- 
nega nosilca blagovnega prometa v tem procesu. Trgovina ne 
predstavlja le posrednika med proizvodnjo in potrošnjo, 
ampak je tudi pomemben dejavnik v razvoju proizvajalnih sil 

/in proizvodnih odnosov. Preko trgovine se spodbuja večji 
obseg in oblikovanje primerne strukture proizvodnje ter se 
neposredno in v velikem obsegu zadovoljuje celotna potroš- 
nja. Z zadovoljevanjem potreb po osnovni in drugi preskrbi 
prebivalstva, ima trgovina ne le ekonomski, ampak tudi Soci- 
alni in politični pomen. 

Razvoj trgovine je bilo zelo neenakomeren. Najbolj dina- 
mični razvoj je trgovina dosegla v obdobju od 1965. do 1971. 
leta, medtem ko je v obdobju 1972 do danes značilna 
postopna stagnacija razvoja in slabšanje ekonomskega polo- 
žaja. Kljub temu je trgovina pomembni del gospodarske 
dejavnosti v SR Sloveniji in v strukturi republiškega gospo- 
darstva sodeluje z 18,5% ustvarjenega družbenega produkta, 
20,4% narodnega dohodka ter z 11,4% zaposlenih. 

V dolgoročnem programu ekonomske stabilizacije so zav- 
zeta jasna stališča in opredelitve do mesta in vloge trgovine. 

- trgovina je samostojna dejavnost v procesu družbene 
reprodukcije in mora imeti enakopraven tretma z drugimi 
gospodarskimi dejavnostmi; 

- njen razvoj mora biti vsklajen z razvojem materialne 
proizvodnje in splošnih potreb, še posebej je treba z razvojno 
politiko spodbujati izgradnjo sodobnega skladiščno-distribu- 
cijskega in prodajno-poslovnega prostora s ciljem zagotoviti 
funkcioniranje tržišča in preskrbo prebivalstva; 

- z ekonomsko politiko je potrebno ustvariti pogoje, da 
trgovina s cenami in dohodkom, povezovanjem in združeva- 
njem s proizvodnimi organizacijami najde popolni interes za 
povečevanje obsega in kvalitete storitev in za učinkovito 
opravljanje svoje funkcije; 

- povezovanje trgovine s proizvodnjo je imperativ razvojne 
usmeritve, pri tem je poleg zakonske potrebno ustvariti tudi 
pogoje večje ekonomske motiviranosti; 

- orientacija mora biti v ustvarjanju velikih, sodobnih in 
opremljenih ter specializiranih trgovinskih organizacij s 
ciljem opravljanja učinkovitega in racionalnega prometa v 
interesu industrije in potrošnikov; 

- nujno je zmanjševati administrativno reguliranje in pose- 
ganje na področje tržišča in cen, kar zožuje možnosti in 
onemogoča ekonofhsko obnašanje ter zavira razvoj samou- 
pravnih družbenih odnosov. 

Skupnemu razvoju gospodarstva je potrebna sodobna, 
učinkovita in racionalna trgovina, ki bo poleg izvajalca distri- 
bucije b'aga, tudi pomemben nosilec skupnih marketinških 
aktivnosti na tržišču, zlasti na področju raziskave trga, obliko- 
vanje politike proizvodov in storitev, razvoja plasmana in 
odnosov s potrošniki. Razvoj notranje trgovine mora biti 
usmerjen tudi na spremljanje in podporo nalog, ki izhajajo iz 
planov razvoja prioritetnih dejavnosti, kot so izvozno usmer- 
jena proizvodnja, turizem, proizvodnja hrane, drobno gospo- 
darstvo in drugo. 

V zadnjem času potekajo številne aktivnosti, tako na zvez- 
nem kot na republiških nivojih, kjer se potrjuje družbeno 
ekonomski pomen trgovine. 

O problemih trgovine je 28. junija 1984 razpravljal Zbor 
republik in pokrajin Skupščine SFRJ in ugotovil, da je eko- 
nomski položaj posameznih trgovinskih dejavnosti, zlasti pa 
trgovine na drobno z živili in mešanim blagom ter trgovine na 
debelo z živili izredno težak, zato je nujno z ustreznimi ukrepi 
ekonomske politike izboljšati njen položaj. Vendar se v praksi 
ugotavlja, da se sklepi prepočasi oziroma nedovoljno uresni- 
čujejo. 

21. in 22. februarja 1985 je bila v Beogradu Akcijska konfe- 
renca komunistov v trgovini. Konferenca je ocenila, da mora 
biti razvoj trgovine, kot sestavnega dela celotnega procesa 
družbene reprodukcije, v skladu z razvojem materialne proiz- 
vodnje in splošnih potreb ter razvojem socialističnega samou- 
pravljanja. Tak razvoj trgovine zahteva veliko angažiranost 
vseh družbenih dejavnikov znotraj trgovine, proizvodnje, 
bank in drugih organov ter institucij, ki se ukvarjajo z razvo- 
jem trgovine in ustvarjanjem pogojev gospodarjenja. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je 21. februarja 1985 
obravnaval ekonomski položaj trgovine z živili in zlasti proble- 
matiko podeželske trgovine, kjer je večina prodajaln že neren- 
tabilnih. Sprejel je usmeritve, sklepe in priporočila za izboljša- 
nje gospodarskega položaja tega dela trgovine, ki je ob seda- 
njih pogojih gospodarjenja tako težak, da že vpliva na kvali- 
teto preskrbe prebivalstva: 
- Izvršni svet si bo še naprej prizadeval, da Zvezni izvršni 

svet določi realnejše stopnje za kritje stroškov trgovine. 
- Trgovinske TOZD, ki so v skladu z Uredbo z zakonsko 

močjo o blagovnem prometu in preskrbi med vojno in nepo- 
sredno vojno nevarnostjo v občinah določene za občinske 
nosilce preskrbe, lahko uveljavljajo olajšavo pri plačevanju 
obveznosti za pospeševanje razvoja gospodarsko manj razvi- 
tih republik in SAP Kosovo v višini angažiranih sredstev za 15 
dnevne tržne zaloge racioniranih proizvodov in njihovo mani- 
pulacijo. 

- Zavod SR Slovenije za rezerve bo iz vplačanih razlik v 
cenah sladkorja, moke, olja in cigaret v letu 1984 delno 
sofinansiral tržne rezerve osnovnih prehrambnih proizvodov v 
nerentabilnih podeželskih prodajalnah in prodajalnah v 
odročnih krajih, ki so pomembne za interese ljudske 
obrambe. 

- Izvršni svet priporoča samoupravnim interesnim skup- 
nostim za preskrbo in samoupravnim interesnim skupnostim 
za intervencije v kmetijstvu in porabi hrane, da usmerjajo del 
sredstev za sofinansiranje zalog oziroma nemoteno preskrbo 
v nerentabilnih podeželskih prodajalnah. 

- Izvršni svet priporoča organom Ljubljanske banke - 
Združene banke, naj zmanjšajo obrestne mere za kreditiranje 
zalog blaga in za investicije v trgovini z živili ter naložbe v 
trgovinske lokale v turističnih krajih. 

2. Samoupravna organiziranost in 
družbeno ekonomski odnosi v trgovini 

2.1.1. Organiziranost trgovine na drobno 
V letu 1984 je bilo po SDK podatkih v SR Sloveniji v trgovini 

na drobno registriranih 239 enovitih delovnih in temeljnih 
organizacij združenega dela, v čemer je zajetih tudi 33 delov- 
nih skupnosti skupnih služb in 50 temeljnih organizacij v 
sestavi proizvajalnih organizacij. V trgovini na drobno je bilo 
koncem lanskega leta zaposlenih 40.138 delavcev, med kate- 
rimi je preko 75% žensk". 

Leta 1982 je ob popisu bilo vSR Sloveniji 5.790 prodajaln, ki 
so imele 680.397 m2 prodajnega in 411.389 m2 priročno skla- 



diščnega prostora. Povprečna velikost prodajaln je znašala 
118 m2, v njej pa je bilo povprečno zaposlenih 6 delavcev. 

Od skupnega števila prodajaln, se nahaja v sestavu: 
- trgovine na drobno 80.7% 
- trgovine na debelo . 4.6% 
- zunanje trgovine 0.2% 
- industrijskih organizacij 5.5% 
- kmetijskih organizacij 6.0% 
- drugih organizacij 3.0% 

100.0% 

Za razliko od drugih republik, kjer je le cca 50% prodajaln v 
sestavu maloprodajnih organizacij, je v SR Sloveniji ta odsto- 
tek zelo visok (80.7%) in kaže na večjo institucionalno ureje- 
nost maloprodajne mreže. 

Za ocene stanja in nivoja sodobnosti prodajnih kapacitet je 
pomemben prikaz po tipu prodajaln (I. 1982): 

Tip prodajalne Število Struktura Površina v m* Na prodajalno 
prodajaln % prod, prostor prir. skladišča m2 zaposleni 

Klasične prodajalne 4279 73,9 334.200 254.764 78 4 
Veleblagovnice 76 1,3 140.805 49.141 1853 70 
Samopostrežne prodaj. 807 13,9 124.885 94.188 155 10 
Kioski 329 5,7 2602 88 8 2 
Bencinske črpalke 299 5,2 77.905 13.208 261 6 
Skupaj 5790 100,0 680.397 411.389 118 ~ 6 

V letu 1982 je na prodajalno odpadlo v SR Sloveniji 334 
prebivalcev, v Jugoslaviji pa 281 prebivalcev. Vendar to ni 
najbolj primeren kazalec razvitosti trgovinske mreže, ker ne 
upošteva kvalitete oziroma tipa prodajalne. Povsem drugačno 
sliko dobimo s primerjavo prodajnega prostora na prebivalca, 
ki je bil v SR Sloveniji 0,35 m2, jugoslovansko povprečje pa 
znaša 0,25 m2 na prebivalca. V primerjavi z razvitimi evrop- 
skimi državami (ZRN, Francijo, Švedsko, ČSSR in drugimi od 
0,45 do 0,60 m2), nismo dosegli niti najnižje stopnje razvitosti 
maloprodajnih površin. 

Po začetnem zagonu v sedemdesetih letih je investicijski 
zagon pri vgraditvi modernih trgovin zastal, saj blagovnice in 
samopostrežne prodajalne, kot sodoben tip trgovinske mreže, 
predstavljajo le dobrih 15% vseh prodajaln in zavzemajo 3,9% 
vseh prodajnih površin. 

Trgovinske organizacije so organizirane bodisi kot enovite 
delovne organizacije, bodisi kot temeljne organizacije združe- 
nega dela dela v okviru delovnih organizacij. Te pa so nadalje 
združene v velike sisteme sestavljenih organizacij združenega 
dela, ki v svojem okrilju združujejo poleg trgovine tudi druga 
gospodarska področja in dejavnosti kot npr. zunanjo trgo- 
vino, gostinstvo in turizem, kmetijstvo, živinorejo, klavnice, 
hladilnice, lesno industrijo, kemično industrijo in podobno. V 
SR Sloveniji imamo nad 16 takih sestavljenih organizacij 
združenega dela, ki združujejo tudi trgovinske organizacije, 
pri čemer pa še posebej omenjamo sedem velikih sistemov, ki 
skrbe za redno preskrbo prebivalstva z živili in blagom dnevne 
porabe in katerih zasluga je, da je bila in je preskrbljenost s 
temi proizvodi zadovoljiva. 

Pri obravnavanju organizacijskih problemov trgovine na 
drobno ugotavljamo določene slabosti kot so na primer raz- 
drobljenost, nespecializiranost, teritorialna zaprtost, tehnična 
zaostalost itd. Te slabosti so posledica med drugim tudi 
dosedanjega družbenega obravnavanja trgovine in njenega 
položaja v procesu družbene reprodukcije in vse slabših 
pogojev gospodarjenja. 

Po statističnih podatkih je bilo v letu 1984 v SR Sloveniji 192 
zasebnih prodajaln in 16 kioskov. Njihova namembnost je bila 
naslednja: 
- mesnica 59 prodajaln 
- pekarna 46 prodajaln 
- sadje in povrtnine 48 prodajaln 
- ostala živila in blago vsakodnevne rabe 31 prodajaln 
- drugo blago (tekstil, naftni derivati) 8 prodajaln 

192 prodajaln 
- kioski 16 

Čeprav je dolgo prevladoval odpor do »zasebne trgovine,« 
je z zakonskimi predpisi omogočeno, da zasebniki s samo- 
stojnim lastnim delom in lastnimi sredstvi opravljajo promet 
blaga na drobno z določenim blagom. Ta možnost je bila v 
praksi zelo malo izrabljena. Porast števila zasebnih trgovin je 
opazen predvsem v zadnjem času, kjer se na ta način poiz- 

kuša reševati zlasti problem nerentabilnih podeželskih proda- 
jaln. 

Vendar je dosedanja praksa izpostavila tri osnovne pro- 
bleme, ki destimulirajo vlaganje zasebnih sredstev in dela v to 
dejavnost, destimulirajo pa tudi tako imenovane pogodbene 
trgovine: 

- ozek in nizkoakumulativen asortiman blaga, ki ga je 
dovoljeno prodajati v teh prodajalnah 

- nezmožnost zaposlitve delavcev 
- obveznost prodaje proizvodov le v originalnem pakira- 

nju, razen zelenjave. 
2.1.2. Organiziranost trgovine na debelo 

Po SDK podatkih za leto 1984 je bilo v SR Sloveniji, za 
trgovanje na debelo registriranih 205 organizacij, pri čemer je 
zajeto 107 enovitih delovnih in temeljnih organizacij trgovine 
na debelo »institucionalne« trgovine in 41 njihovih delovnih 
skupnosti ter 57 organizacij združenega dela industrijskih, 
kmetijskih in drugih netrgovinskih organizacij. 

Ob dejstvu, da deluje v SR Sloveniji 206 enovitih delovnih in 
temeljnih organizacij združenega dela trgovine na drobno 
(brez delovnih skupnosti), odpade na eno grosistično organi- 
zacijo 1,25 maloprodajna organizacija. To je zelo neugodno 
razmerje (in je enako jugoslovanskemu) ter kaže na hipertrofi- 
ranost grosistične mreže. Vendar, če bi postavili v odnos le 
maloprodajo in veleprodajo institucionalne trgovine, bi bil ta 
odnos 1,00:1,46. To bi morali upoštevati pri presoji organiza- 
cije in razdrobljenosti veleprodajne mreže v SR Sloveniji. 

V sedanji organiziranosti trgovine na debelo v SR Sloveniji 
ugotavljamo naslednje značilne oblike in pojave: 

- V pretežnem številu enovitih delovnih organizacij (predv- 
sem osnovne preskrbe) so se ustanovile temeljne organizacije 
trgovine na debelo, ki so se razvile iz bivših maloprodajnih 
skladišč, transportne službe in nabavne službe. Oskrbujejo 
izključno lastno maloprodajo in omejeno število velikih 
potrošnikov (vrtci, šole, bolnice itd.). Poleg teh se z velepro- 
dajno dejavnostjo, čeprav ta ni organizirana kot temeljna 
organizacija ampak kot stranska dejavnost, ukvarjajo tudi 
številne enovite delovne in temeljne organizacije malopro- 
daje. 

- V delovnih organizacijah z več temeljnimi organizacijami 
trgovine na malo, ki delujejo na širšem področju in regiji, 
deluje ena splošna ali več specializiranih temeljnih organiza- 
cij za debelo. 

- V sklopu trgovinskih organizacij (pretežno specializira- 
nih), ki imajo izrazitejšo dejavnost na debelo je organizirana 
temeljna organizacija veleprodaje, ki vsebuje vse tehnološke 
postopke: komercialno poslovanje, skladiščenje, dodelavo in 
transport ali več temeljnih organizacij, ki se ukvarjajo s posa- 
meznimi tehnološkimi fazami. 

- V sklopu maloprodajnih sistemov oziroma blagovnih hiš 
organizirana veleprodajna temeljna organizacija, ki pa v glav- 
nem nabavlja in oskrbuje lastno maloprodajo. 
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- Tranzitna trgovina na debelo, kjer je tranzitna prodaja 
blaga pretežna oblika poslovanja. Njihovo poslovanje je bližje 
definiciji storitev v blagovnem prometu kot veleprodaji. 

- V sklopu proizvajalnih organizacij ali sistemov organizi- 
rane delovne ali temeljne trgovine na debelo, ki v večini 
primerov izhajajo iz bivših komercialnih služb za prodajo 
lastnih proizvodov in nakup surovn in repromaterijila in 
opreme (it. i. commerci). 

Glede na prikazane pojavne oblike se postavlja vprašanje 
njihove smotrnosti, upravičenosti, pa tudi vzrokov, ki so pri- 
peljali do takšne organiziranosti. 

Osnovni vzrok hipertorofiji temeljnih organizacij velepro- 
daje je posledica veljavnih predpisov o cenah, ki pravico na 
zaračunavanje veleprodajne marže pogojujejo z organizacij- 
sko obliko (obstojem registrirane organizacije veleprodaje) in 
ne z dejansko opravljeno veleprodajno funkcijo v prometu 
blaga. To je vzrok ustanavljanju tako temeljnih organizacij 
veleprodaje v sklopu dosedanjih enovitih delovnih organizacij 
maloprodaje oz. sistemov maloprodaje (veleblagovnic) kot v 
sklopu proizvajalnih organizacij. 

Maloprodajne organizacije ustanavljajo veleprodajne 
temeljne organizacije tudi zaradi administrativno določenih, 
izredno nizkih razlik v cenah pri posameznih blagovnih skupi- 
nah s ciljem doseganja boljših finančnih rezultatov. Isti vzrok 
je prisoten tudi pri proizvajalnih organizacijah, kjer temeljne 
organizacije veleprodaje opravljajo samo funkcijo komercial- 
nega poslovanja, velikokrat zaračunavajo del veleprodajne 
razlike v ceni in praviloma prodajajo proizvode svojih proizva- 
jalnih organizacij veletrgovinskim organizacijam instituci- 
onalne trgovine, ki dalje opravljajo dejansko funkcijo prometa 
blaga na debelo s preskrbo maloprodaje in drugih končnih 
potrošnikov. 

Pojav takih veleprodajnih organizacij v proizvodnih siste- 
mih je tudi eden izmed vzrokov zastoja procesa združevanja 
dela in sredstev med proizvodnjo in institucionalno trgovino. 
Institucionalna trgovina v teh primerih nima partnerja za 
vzpostavljanje direktnih odnosov s temeljnimi organizacijami 
proizvodnje. 

Za temeljne organizacije trgovine na debelo, ki dejansko ne 
opravljajo funkcije prometa na veliko (ampak samo njegov del 
— komercialne posle) lahko trdimo, da so prispevale k neo- 
pravičenemu številu udeležencev v prometu blaga, ne glede 
na to, ali se nahajajo v sklopu proizvodnega, trgovinskega ali 
nekega drugega sistema. 

Vsekakor je racionalizacija trgovine na debelo v smislu 
specializacije, večje funkcionalnosti in ekonomičnosti ter dru- 
gih prednosti, nujno potrebna. To pomeni tudi bistveno zma- 
njašnje sedanjega števila organizacij, ki se ukvarjajo s trgova- 
njem na debelo. Zato bo potrebno na širših ravneh organizira- 
nja (DO, SOZD) opredeliti opravljanje veleprodajne dejavnosti 
tako, da bo izvedena delitev dela, ki bo najbolj upoštevala 
kriterije racionalnosti in funkcionalnosti. 

2.2. Samoupravno povezovanje in združevanje 
dela in sredstev na osnovi skupnega prihodka 
in skupnega dohodka 

V dosedanjem obdobju veljavnosti zakona o obveznem 
združevanju dela in sredstev niso bili doseženi bistveni vse- 
binski premiki na tem področju. Tudi številčni podatki o 
sklenjenih samoupravnih sporazumih in o obsegu poslovanja 
na njihovi podlagi ne morejo dati prave slike o doseženi 
stopnji preobrazbe teh odnosov ter o njihovi vsebini, še zlasti 
ne v razmerah, ko ugotavljamo, da se celo tisti samoupravni 
sporazumi, ki so bili sklenjeni pred uveljavitvijo zakona na 
podlagi resničnih in skladnih interesov posameznih organiza- 
cij, v današnjih spremenjenih gospodarskih razmerah pogo- 
sto ne izvajajo. Temeljni razlog za razkorak med zapisanimi 
gre iskati v dejstvu, da je bil zakon sprejet v razmerah pregre- 
tega povpraševanja kot rezultata uporabe tuje akumulacije ter 
razpolaganja z izmišljenim oziroma bodočim dohodkom. 
Materialni okviri, kot so se spreminjali v zadnjih letih, pa 
objektivno zavirajo vzpostavljanje trajnejših odnosov med 
trgovino in proizvodnjo. 

Od formalne zakonske obveznosti sklepanja samoupravnih 
sporazumov in sankcij, predpisanih za neizpolnitev te obvez- 
nosti, ni mogoče pričakovati vsebinskih rezultatov. Prav preo- 
brazba vsebine odnosov pa je nedvomno temeljna intencija 

ustavnih načel, in ne morda prisilna selekcija v vrstah trgovin- 
skih organizacij oziroma administrativno zajemanje monopol- 
nega dohodka. Zato tudi menimo, da rešitev ni mogoče iskati 
v parcialnih posegih v zakonsko besedilo, temveč je potrebno 
ponovno oceniti njegova temeljna izhodišča, kakor tudi nje- 
govo potrebnost z vidika tega, kaj je sploh prinesel novega. 
Pri tej oceni je treba zlasti upoštevati, da glede vsebine teh 
razmerij zakon ni prinesel na to področje ničesar bistveno 
novega, česar ne bi bilo mogoče razviti že na podlagi Zakona 
o združenem delu. 

Ob ugotovitvi, da so v dosedanjem času izvajanja zakona 
ekonomske razmere, vključno z nekaterimi ukrepi ekonomske 
politike, delovale v drugi smeri, kot jo je zasledoval zakon s 
svojimi obveznimi določili, menimo, da je trajnejše povezova- 
nje proizvajalnih in trgovskih organizacij treba stimulirati 
predvsem z ekonomskimi motivi, ne pa za neposredno zakon- 
sko prisilo, ki - najsi bo enostranska ali pa obojestranska - 
po svoji naravi vselej vodi le k formalnim in pogosto fiktivnim 
rezultatom. Organizacije združenega dela morajo videti svoj 
razvojni in dohodkovni interes v oblikovanju kvalitetnih in 
trajnejših razmerij s svojimi partnerji. Z ukrepi tekoče eko- 
nomske politike na področju cen, kreditrio-motenarnem in 
deviznem področju ter na vseh drugih področjih pa je treba 
stimulirati tiste organizacije, katerih mesebojni poslovni 
odnosi temelje na trajnosti in razvitih osnovah skupnega, 
ustvarjanja dohodka. 

Zgornje ugotovitve bodo narekovale dokaj globoke posege 
v veljavno zakonodajo vse od Zakona o združenem delu dalje. 
Zakonodaja bi morala - kot že rečeno - namesto obveznosti 
združevanja in sankcij za nerealizacijo nečesa, kar je po 
naravi prostovoljno - pozornost posvetiti predvsem vsebini 
razmerij in s tem omogočiti, da bodo samoupravni sporazumi, 
ki se bodo sklepali v praksi, lahko krajši, razumljivešji in 
preglednejši. 

Pri snovanju predlogov za zakonsko ureditev tega področja 
združevanja dela in sredstev mora biti v ospredju načelo, da si 
organizacije svobodno izbirajo obliko, v kateri vzpostavljajo 
odnose sodelovanja s svojimi partnerji. Ta izbira ne sme 
temeljiti na formalnih kriterijh, še manj pa na formalnih 
zakonskih zahtevah po takšni ali drugačni obliki, temveč 
mora biti odvisna predvsem od vsebine, zlasti pa stopnje 
intenzivnosti medsebojnega sodelovanja. Po drugi strani pa 
je potrebno zagotoviti, da bo izbrana oblika skladna z vsebino 
razmerij, ki se vzpostavljajo. Na ta način se bomo predvsem 
izognili množičnemu pojavu fiktivnih samupravnih sporazu- 
mov, za katere dandanes ugotavljamo, da bodisi ne vsebujejo 
tistih elementov, ki so bistvenega pomena za razmerja združe- 
vanja dela in sredstev, bodisi se ti elementi (če so že predvi- 
deni na papirju) v praksi ne uresničujejo. 

Ob takšni ureditvi bi se tako proizvajalne kot trgovske 
organizacije pri oblikovanju medsebojnih razmerij ravnale 
predvsem po ekonomskih motivih: v primeru trajnejšega med- 
sebojnega povezovanja, kjer je poleg udeležbe v končnem 
rezultatu skupnega dela potrebno in smotrno predvideti tudi 
skupno prevzemanje rizika, skupno načrtovanje poslovanja 
ter načrtovanje razvoja obeh dejavnosti, kakor tudi druge 
elemente združevalnih razmerij, bodo organizacije izbrale 
samoupravni sporazum, v primeru manj intenzivnih vezi pa 
bodo svoja medsebojna razmerja sodelovanja urejala s 
pogodbami. Pri tem bi morala argumentirana strokovna raz- 
prava (tako v trgovinski, kot v proizvodni sferi) odgovoriti na 
vprašanje, ali in v kolikšni meri je potrebno z zakonom omeje- 
vati možnost poslovanja trgovine v svojem imenu in za svoj 
račun (tj. v obliki klasičnega kupoprodajnega odnosa) ter 
spodbujati sodelovanje na podlagi tistih pogodb, ki v večji 
meri odražajo interesno skupnost partnerjev (kot npr. komisij- 
ska ali zastopniška pogodba) ter v tem pogledu tudi bolj 
ustrezajo načelu obveznega sodelovanja, zapisanem v 2. odst. 
43. člena Ustave SFRJ. Vso pozornost je pri tem treba posve- 
titi tudi problematiki obratnih sredstev oziroma financiranja 
zalog, saj praksa kaže, da je - zlasti v sedanjih gospodarskih 
razmerah - prav to vprašanej odločilnega pomena, ko se 
organizacije odločajo za takšno ali drugačno obliko medse- 
bojnega poslovanja. 

Za realizacijo tako zastavljenega koncepta povezovanja 
trgovinskih in proizvajalnih organizacij bi bilo potrebno 
poseči v naslednje predpise: 

- zakon o združenem delu: bistveno reformirati člene 
71.-75. v smeri širitve vsebinskih določil o razmerjih združe- 
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vanja ter opuščanja norm o obveznosti združevanja; črtati 
vsebino 76. in 78. člena, ker pri zastopniških, uvoznih in 
posredniških organizacijah združenega dela ter v sodelovanju 
detajlistov s potrošniki ni mogče smiselno izpeljati skupnega 
prihodka; 

- zakon o obveznem združevanju dela in sredstev črtati 
v celoti; namesto njega predvideti ustrezno zakonsko ureditev 
vsebine razmerij med proizvajalnimi in trgovinskimi organiza- 
cijami združenega dela; 

- predpisi o zunanjetrgovinskem poslovanju (zakon o pro- 
metu blaga in storitev s tujino, devizni zakon); odpraviti vse 
določbe, ki neposredno ali posredno predpisujejo obveznost 
samoupravnega sporazumevanja; 

S tem seveda lista potrebnih sprememb še ni izčrpana: 
skladno z opredelitvijo, da je pomembna vsebina odnosov in 
ne obseg formalno sklenjenih samoupravnih sporazumov, je 
treba iz zakonodaje odstraniti tudi vse druge primere, ki 
pogojujejo posamezno pravico ali drugo pravno posledico z> 
obstojem takšnega ali drugačnega samoupravnega spora- 
zuma. 

2.3. Sodelovanje trgovine in organiziranih 
potrošnikov 

Zakonske in samoupravne oblike sodelovanja trgovine in 
organiziranih potrošnikov so sicer zagotovljene, vendar dose- 
ženi rezultati na tem področju niso zadovoljivi. Pri tem gre za 
reševanje vitalnih vprašanj kot so razvoj in lokacija prodajnih 
objektov, asortiman in kvaliteta ponujenega blaga, delovni 
čas prodajaln, medsebojni odnosi pri oblikovanju cen, ser- 
visne storitve, reklamacijski postopek itd. 

V času, ko tudi trgovina išče razne vire notranjih rezerv, 
postaja povezava med organiziranimi potrošniki in trgovino 
na drobno tem bolj pomembna na eni bistvenih točk dogovar- 
janja — na odpiralnem času. Zakon posebej zateva, da zaradi 
zagotavljanja preskrbe določijo trogovinske organizacije in 
organizirani potrošniki s samoupravnim sporazumom razpo- 
reditev, začetke in konec delovnega časa prodajaln ob delav- 
nikih in dela prostih dnevih ter inventurah. Glede na usmeri- 
tev trgovine o postopnem prehodu na deljeni delovni čas bo 
potrebno okrepiti povezavo tudi z organiziranimi potrošniki 
na vseh nivojih in stopnjah organiziranosti od svetov potroš- 
nikov v krajevni skupnosti do Koordiancijskega odbora za 
samoupravno organiziranost potrošnikov pri Socialističnf 
zvezi delovnega ljudstva. Prehod na deljeni delovni čas bo 
pomenil bisteno racionalizacijo v poslovanju trgovine in zni- 
žal njene stroške, zato bo morala biti njena akcija za to 
spremembo koordinirana in podprta tudi s strani organizira- 
nih potrošnikov. 

Inšpekcijske službe in potrošniki ugotavljajo, da kvaliteta 
blaga v zadnjem času izredno pada. Zato bi morala biti tako 
skrb organiziranih potrošnikov, kot trgovinskih organizacij, ki 
so zainteresirane, da prodajajo čim kvalitetnejšo blago, da 
ustrezne organizacije stalno strokovno spremljajo in analizi- 
rajo kvaliteto proizvodov na trgu (npr. Centralni zavod za 
napredek gospodinjstva). 

V času motene preskrbe je bila predvsem prisotna katego- 
rija stalnega kupca in po tej poti zagotavljanja redne preskrbe 
vendar pa je ta povezava aktualna tudi v času normalne 
oskrbe, ker je lahko stalni kupec materialno zainteresiran za 
povezavo z določeno organizacijo, s tem pa tudi krepi in 
uveljavlja svoje interese pri njenem poslovanju. 

Stalni kupec bi z avansiranjem in kreditiranjem nakupov v 
določeni organizaciji pridobil pravico posebnih ugodnosti v 
naslednjih oblikah: dajanje materialnih ugodnosti, dajanje 
prednosti pri kreditiranju, z dostavo na dom pri stalnih večjih 
nakupih in s popusti pri servisnih storitvah, ki jih nudi organi- 
zacija ali njena poslovna enota. Materialne ugodnosti pa bi 
lahko-bile dane v obliki popustov za kupljeno blago nad 
določeno vrednostjo ter s tem realizirana udeležba v dohodku 
in dajanjem obresti na vločena sredstva. Posamezna organi- 
zacija bi se za take oblike morala odločiti, v skladu z material- 
nimi in tehničnimi možnostmi samostojno, ter to opredeliti v 
samoupravnem sporazumu o sodelovanju s svetom potrošni- 
kov krajevne skupnosti. 

3. Pogoji gospodarjenja in ekonomski 
položaj trgovine 

3.1. Ekonomski položaj trgovine 
Čeprav je analiza SDK o ekonomskem položaju trgovine v 

letu 1984 sestavni del gradiva za razpravo, moramo vendar 
ponoviti nekaj izstopajočih podatkov in ugotovitev. 

Finančni rezultati v letu 1984, merjeni z nominalno stopnjo 
rasti, so sicer ugodnejši za trgovino v primerjavi s celotnim 
gospodarstvom. Trgovina si je izboljšala ekonomski položaj 
in reprodukcijsko sposobnost v okviru celotnega gospodar- 
stva, vendar pa ne v takšni meri, da bi dosegla vsaj tak' 
ekonomski položaj, kot ga je imela pred generalno »zamrzni- 
tvijo« razlike v ceni leta 1979. Odstopanja v reprodukcijski 
sposobnosti trgovine napram gospodarstvu se še poglabljajo, 
saj je I. 1979 stopnja reprodukcijske sposobnosti trgovine bila 
za 29,1% nižja od stopnje dosežene v gospodarstvu leta 1984 
pa za 36,2%. 

Vendar so to globalni podatki za trgovino. Ugodnejše rezul- 
tate trgovine dosega le na račun zunanjetrgovinske dejavno- 
sti. Razlike med ekonomskim položajem posameznih dejav- 
nosti trgovine so zelo velike in so se v letu 1984 še povečale 
Najmanj ugodne rezultate je dosegla trgovina na drobno, 
znotraj nje še posebej trgovina na drobfio z živili in mešanim 
blagom. Vsi kazalniki ekonomske moči trgovine na drobno so 
bistveno nižji od ustreznih kazalnikov celotnega gospodar- 
stva, enako tudi raven osebnih dohodkov. 

Trgovina na drobno je v letu 1984 dosegla 54,7% več 
sredstev za reprodukcijo kot leto poprej. Upoštevajoč rast cen 
v lanskem letu pomeni, da so ostala realno približno na ravni 
1983 leta. Upoštevaje odbitek amortizacije, sredstev posojil za 
razvoj nezadosti razvitih republik in SAP Kosovo in za razvoj 
dejavnosti posebnega pomena, je ostalo trgovini na drobno 
borih 3500 milijonov din, ki naj bi služili za razširitev kapacitet 
in za oblikovanje lastnih obratnih sredstev. Pri tem znaša 
primanjkljaj trajnih in dolgoročnih virov po stanju 31. decem- 
bra 1984 21.684 milijonov din. Na kritje primanjkljaja torej z 
lastno akumulacijo trgovine na drobno ni moč računati. Če bi 
organizacije namenile za kritje manjkajočih virov trajnih 
obratnih sredstev vsa dejansko razpoložljiva sredsteva za 
reprodukcijo, bi krile le 16,1% ugotovljenega primanjkljaja. 
Spričo tega o razvojnih perspektivah trgovine na drobno 
sploh ni moč govoriti, saj ob takih razmerjih ne bo mogla 
uresničiti niti določb zakona o zagotavljanju obratnih sred- 
stev, kaj šele, da bi ji ostalo kaj prostih sredstev za riove 
naložbe in modernizacijo. 

Tudi znotraj dejavnosti trgovine na drobno so velike razlike. 
V izrazito slabšem položaju, kot je povprečje celotnega 
gospodarsta in poprečje trgovine sta trgovina na drobno z 
živili in mešanim blagom. Sredstva za reprodukcijo na 
delavca v trgovini z živili in mešanim blagom predstavljajo le 
33,1% sredstev za reprodukcijo na delavca v celotnem gospo- 
darstvu. Pri tem so imeli delavci, zaposleni v tej dejavnosti 
celo za 16,7% nižje osebne dogodke, kot je povprečje celot- 
nega gospodarstva. Ravno problematika osebnih dohodkov 
je v tej dejavnosti, kjer je zaposlenih cca 25.700 delavcev 
izredno pereča, in predstavlja žeskoraj socialni in politični 
problem. Pri tem je potrebno poudariti, da je v trgovini na 
drobno z živili in mešanim blagom boljša kvalifikacijska struk- 
tura zaposlenih od povprečja v gospodarstvu, saj je le 15,3% 
zaposlenih polkvalificiranih in nekvalificiranih delavcev ter 
delavcev z nižjo strokovno izobrazbo, medtem ko je takih 
delavcev v gospodarstvu 45,4%. Na račun tako izredno nizkih 
osebnih dohodkov izkazuje ta del trgovinske dejavnosti pozi- 
tivne poslovne rezultate. V kolikor bi bili osebni dohodki višji 
oziroma na povprečju gospodarstva, bi večina organizacij 
prikazala izgubo v poslovanju. 

Upoštevati je treba, da sta trgovina na drobno z živili in 
trgovina na drobno z mešanim blagom po obsegu najpo- 
membnejših dejavnosti trgovine na drobno. Po svojem druž- 
benem pomenu - osnovna preskrba prebivalstva, pa sta 
izrednega pomena. Izredno težak ekonomski položaj te dejav- 
nosti pomeni tudi resno ogrožanje dobre in kulturne preskrbe 
prebivalstva. 

Trgovina na debelo je v letu 1984 dosegla za 78,6% več 
sredstev za reprodukcijo kot leto poprej, če odštejemo sred- 
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stva za. amortizacijo in ocenjeni znesek obveznih posojil za 
razvoj nezadostno razvitih republik in SAP Kosovo, ostane 
trgovini na debelo okrog 4700 milijonov din za njene poslovne 
odločitve. Primanjkljaj trajnih in dolgoročnih virov obratnih 
sredstev je bil po stanju 31. decembra 1984 29.689 milijonov 
din. Primanjkljaj je ugotovilo 66% od celotnega števila obvez- 
nikov v tej dejavnosti, to so tudi vsi, ki nosijo največje breme 
zalog za preskrbo prebivalstva in oskrbo drugih potrošnikov 
(industrija, drobno gospodarstvo, turizem itd.). Razpoložljiva 
sredstva za reprodukcijo (neto) bi pokrila le 15,8% ugotovlje- 
nega primanjkljaja trajnih in dolgoročnih virov obratnih sred- 
stev. 

Tudi v tej dejavnosti je trgovina na debelo z živili v daleč 
slabšem položaju kot je povprečje gospodarstva, vsi kazalniki 
(dohodek na delavca, sredstva za reprodukcijo na delavca, 
stopnja reproduktivne sposobnosti, čisti OD na delavca) 
imajo nižjo vrednost od povprečne, hkrati pa so tudi v letu 
1984 nižji kot leto poprej. 

Sredstva za reprodukcijo na delavca so v letu 1984 v trgo- 
vini na debelo z živili za 39,7% nižja od povprečnih celotnega 
gospodarstva. Tudi ta del trgovinske dejavnosti je imel v letu 
1984 za 4,3% nižje povprečne osebne dohodke kot ostalo 
gospodarstvo. 

Podobne ugotovitve izredno težkega ekonomskega polo- 
žaja dela trgovinske dejavnosti so bile prisotne tudi v Zboru 
republik in pokrajin Skupščine SFRJ in je bil sprejet sklep, 
da je potrebno z dolgoročnimi ukrepi, zlasti pa z ukrepi 
tekoče ekonomske politike izboljšati njen položaj. Ocenjeno 
je bilo, da je treba to področje gospodarstva razbremeniti 
visokih obveznosti. Z ozirom na to, je bil pripravljen predlog 
za spremembo Zakona o zagotavljanju sredstev in izpolnje- 
vanju obveznosti SR Slovenije za pospeševanje razvoja 
gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo in na 
njegovi osnovi izdanega Odloka o razvristitvi zavezancev po 
skupinah in podskupinah dejavnosti za obračunavanje 
obveznosti, tako, da se trgovina na drobno z živili povsem 
oprosti obračunavanja obveznosti, trgovina na drobno z 
mešanim blagom in trgovina na debelo z živili pa se uvrstita 
med zavezance, ki obračunavajo obveznosti, ne glede na 5. 
člen zakona, po minimalni stopnji 1.3%. Menimo, da olajšave 
pri plačevanju obveznosti, ki jih je sprejel Izvršni svet dne 21. 
februarja za del trgovine na drobno, le delno realizirajo ta 
predlog, da pa je učinek premajhen in bi bilo potrebno pred- 
log ponovno pretehtati in ga v celoti realizirati. 

3.1.1. Problematika poslovnih sredstev in zalog 
Osnovni problem trgovine je struktura poslovnih sredstev, 

njihov obseg in struktura njihovih virov. 
V strukturi obratnih sredstev predstavljajo zaloge 31.2% 

delež, delež terjatev do kupcev pa 39.5%. Namesto, da bi 
imela trgovina obratna sredstva pretežno vezana v zalogah, 
jih ima v terjatvah, Zmanjšuje se tudi delež denarnih sred- 
stev, predvsem pa skoraj nima več obratnih sredstev, iz kate- 
rih bi odobravale kredite, delež porabniških in blagovnih 
kreditov v obratnih sredstvih je le še simboličen - 1.7%. 

Delež poslovnega sklada ki ga trgovina uporablja za 
obratna sredstva je minimalen, ob koncu leta 1984 je znašal 
5.1% (v gospodarstvu 13.3%). Zato je teža formiranja obrat- 
nih sredstev na dobaviteljih, saj predstavlja njihov delež 
45.7% (v gospodarstvu 28.4%). Premajhen delež imajo tudi 
krediti, namenjeni za obratna sredstva 14.2% (v gospodar- 
stvu 18.7%), medtem ko je le 25% teh kreditov dolgoročnih. 

Kritje trajnih obratnih sredstev s trajnimi in dolgoročnimi 
viri predstavlja v trgovini še večji problem, kot v celotnem 
gospodarstvu. Ob koncu leta 1984 je trgovina imela 36.7% 
kritje povprečne vrednosti zalog s trajnimi in dolgoročnimi 
viri (celotno gospodarstvo 45.9%). Ob koncu leta 1984 je 
znašal v trgovini primanjkljaj teh sredstev 53.144 milijonov 
dinarjev in je za 45.6% višji kot leto poprej. To je posledica 
med drugim tudi inflacije in nominalne rasti vrednosti zalog 
ter minimalnega obsega neto akumulacije, ki se lahko upo- 
rabi za te namene. Lanski primanjkljaj je 1.8-krat večji od 
doseženih bruto sredstev za reprodukcijo. 

če naj bi trgovina, tako kot določa zakon o zagotavljanju 
obratnih sredstev, postopoma do leta 1990 zagotovila 
popolno kritje povprečne vrednosti zalog s trajnimi in dolgo- 
ročnimi viri, bi morala praktično sproti vsa sredstva za repro- 

dukcijo nameniti le za trajna obratna sredstva, hkrati pove- 
čati obrat zalog (kar vodi k slabši založenosti oziroma slab- 
šanju asortimana blaga), pa še vedno iskati možnost najetja 
dolgoročnih kreditov. To bi seveda pomenilo, da niti osnov- 
nih sredstev ne bi ohranila v sedanjem obsegu, kar je seveda 
povsem nemogoče, če se določila tega zakona se spremene, 
bo trgovini praktično onemogočena graditev novih prodajnih 
površin oziroma celo adaptacija obstoječih, hkrati pa tudi ne 
bo mogla sovlagati v proizvodnjo za pridobitev ustreznih 
količin hrane pa tudi ostalih repromaterialov. Sovlaganja v 
proizvodnjo pa bi bila nujna tudi, če naj trgovina postane 
enakopravni partner proizvodnje in se z njo tudi dohodkovno 
povezuje. 

Investicijska dejavnost v trgovino je majhna in še nazaduje. 
Za obseg gospodarskih investicij v preteklem letu se oce- 
njuje, da se v primerjavi z letom 1983 realno več ne zmanj- 
šuje. To pa za trgovino ne drži, saj so plačila za investicije v 
trgovinsko dejavnost komaj za 30.1% višja kot v letu 1983 (v 
gospodarstvu 71.1%),-kar ob rasti cen investicijskih dobrin 
pomeni 20% realni padec. Ob tem pa je stopnja odpisanosti 
osnovnih sredstev 48.7%, med temi pa opreme kar 82.9%. 

Problematika poslovnih sredstev, investicijske sposobnosti 
in realizacije določil zakona o zagotavljanju obratnih sred- 
stev je bila prisotna tudi na Akcijski konferenci komunistov v 
trgovini. Sprejet je bil zaključek, da je nujno potrebno oceniti 
realnost določil zakona ter jih spremeniti tako, da se določi 
obveznost pokritja zalog s kvalitetnimi viri v odvisnosti od 
koeficienta obračanja zalog. 

3.2. Pogoji gospodarjenja notranje trgovine 
Trgovina je v zadnjih 15 letih bila na obrobju družbenega 

interesa. Prevladoval je administrativno-restriktivni pristop do 
rednega poslovanja trgovine, zlasti še do njenega razvoja. 
Začetek teh ukrepov je bila zamrznitev marž v absolutnem 
znesku na nivoju 26.11.1971. Sledila je obdavčitev ustvarjene 
razlike v ceni in ustvarjenega dohodka v trgovini in uvedba 
depozita od 30% do 50% na predračunsko vrednost investicij 
v trgovino. Sprejeti so bili ukrepi s področja kreditne politike 
kot so zmanjšano kreditiranje potrošnikov, povečanje obrest- 
nih mer, prednost kreditiranja zalog v proizvodnji in podobno. 
Večina teh ukrepov bi morala biti začasna in bi morala delo- 
vati dokler se ne sprejmejo trajnejše sistemske rešitve. 

Kljub temu je sistem zamrznjenih marž v absolutnih zneskih 
z delnimi kratkotrajnimi prekinitvami, deloval vse do konca 
aprila 1984. 

3.2.1. Politika cen 
Problematika oblikovanja cen in ustvarjanja razlike v ceni je 

eden od osnovnih vzrokov nestabilnosti v trgovinski dejavno- 
sti. V politiki cen so bile v preteklem desetletju največje 
negativnosti tako po intenzivnosti kot posledicah za celotno 
stanje v trgovini: 

- nemožnost, da razlika v ceni spremlja usodo gibanja 
prodajnih cen proizvajalcev z uvedbo zamrznjenih marž v 
absolutnem znesku; 

- pogojevanje pravice za zaračunavanje določenih oblik 
razlike v ceni (veleprodajne ali maloprodajne) z organizacij- 
sko obliko (registracijo dejavnosti) in ne za dejansko oprav- 
ljeno delo. 

Prvi pristop je privedel do osiromašitve trgovine in njenega 
relativnega zaostajanja v primerjavi s proizvodnjo. Zlasti so 
prizadete dejavnosti v trgovini, ki so manj »elastične«, težje 
prilagajajo ali ne smejo prilagajati asortiman, ker so odgo- 
vorne za osnovno preskrbo prebivalstva: trgovina na drobno z 
živili in mešanim blagom in trgovina na debelo z živili. Posle- 
dica drugega pristopa je povečanje novoformiranih organiza- 
cij v trgovini na debelo, kjer ne gre za večje kapacitete ali 
storitve skupno opravljanje funkcije prometa blaga ni postalo 
uspešnejše, ampak celo nasprotno. 

Nadaljevanje administrativnega urejanja oziroma posega- 
nja se nadaljuje tudi v novem zakonu o cenah. Leto 1985 je 
predvideno kot prehodno leto in čeprav proizvodnji omogoča 
prosto oblikovanje cen oziroma oblikovanje cen po pogojih 
trga za veliko večino proizvodov, je za trgovino Zvezni izvršni 
svet sprejel odlok o deležih za pokritje stroškov trgovine in le 
za izredno majhen obseg proizvodov je tudi v trgovini predvi- 
deno oblikovanje cen po pogojih trga. Deleži, določeni s 
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strani Zveznega izvršnega sveta so še vedno pri nekaterih 
blagovnih skupinah (črni in barvasti metalurgiji, inštalacij- 
skemu materialu, kmetijski mehanizaciji, umetnih gnojilih, 
barvah in lakih itd.) izredno nizki, kljub nenehnim opozorilom 
in zahtevam Gospodarske zbornice Jugoslavije, delovnim 
zaključkom samega Zveznega izvršnega sveta, sklepom 
Zbora republik in pokrajin skupščine SFRJ itd. 

Poleg tega sam zakon zadržuje kot ukrep neposredne druž- 
bene kontrole v trgovini še vedno odrejanje deležev za kritje 
stroškov v trgovini, ne glede na režim oblikovanja cen v 
proizvodnji. 

V realizaciji politike cen bi morale za trgovino prevladovati 
naslednje usmeritve: 

- S ciljem izenačenja pogojev gospodarjenja bi moral pri 
oblikovanju cen v veleprodaji in maloprodaji veljati isti način, 
kot se oblikujejo cene v proizvodnji. Nosilec načina in politike 
cen mora biti proizvod in ne dejavnost. 

- Za večino blaga, ki je predmet tržne menjave, bi se 
praviloma morale oblikovati končne maloprodajne ali vele- 
prodajne cene s tem, da te cene prosto oblikujejo udeleženci 
reprodukcijske verige in dogovarjajo udeležbo v končni 
maloprodajni ceni. V kolikor trenutna situacija zahteva druž- 
beno kontrolo cen, je potrebno intervenirati in limitirati 
končno ceno, a ne odnose med udeleženci reprodukcije. 

- Pri proizvodih, kjer se bodo še vedno administrativno 
določale cene (nekateri proizvodi osnovne preskrbe in neka- 
teri repromateriali) naj se določijo tudi marže, vendar naj 
bodo te na realnih nivojih. 

- Pravico na realizacijo razlike v ceni je potrebno vezati 
na dejansko opravljeno delo v prometu blaga in ne na orga- 
nizacijsko obliko. 

- Korigirati nerealno določene deleže za kritje stroškov 
trgovine v odloku Zveznega izvršnega sveta za leto 1985. 

3.2.2. Kreditna politika 
Kreditna politika ima zelo velik pomen za poslovanje trgo- 

vine. Osnovni problem trgovine ni v tem, da je večina notra- 
nje trgovine (razen dela veleprodajne dejavnosti) na robu 
reprodukcijske sposobnosti, ampak v strukturi poslovnih 
sredstev in njihovih virov. 

Politika zamrznjenih marž je akumulativnost trgovine pri- 
vedla do minimuma. Zaradi pomanjkanja lastnih obratnih 
sredstev je trgovina prisiljena koristiti kratkoročne bančne 
kredite in kredite dobaviteljev. Celotna problematika poslov- 
nih in obratnih sredstev je že prikazana, kreditna politika 
poslovnih bank do trgovine, bi lahko bistveno vplivala na 
izboljšanje te situacije, je še vedno skrajno restriktivna. 
Posledica tega je zmanjšanje zalog v trgovini, selekcija pri 
nabavi blaga in zmanjševanje asortimana do meja minimalne 
preskrbljenosti, kar je zlasti problematično v trgovini s teh- 
ničnim blagom. 

SDK ugotavlja, da so se razlike pri možnostih za najemanje 
kreditov trgovine v primerjavi z gospodarstvom v letu 1984 še 
poslabšale. V vsem gospodarstvu so se namreč lani povečali 
predvsem dolgoročni krediti za obratna sredstva, na kar je 
deloma vplivala tudi konverzija dela kratkoročnih kreditov v 
dolgoročne. Trgovina te možnosti ni mogla koristiti. Komaj 
četrtina vseh kdreditov za obratna sredstva v trgovini je dol- 
goročnih. S krediti ima trgovina kritih le 14,2% obratnih sred- 
stev, v vsem gospodarstvu je delež 18,7%. Nič boljša ni situ- 
acija pri osnovnih sredstvih. Bančni krediti se praktično umi- 
kajo iz virov finansiranja investicij v trgovinsko dejavnost. 
Leta 1980 je bil delež bančnih kreditov v virih financiranja 
investicij še 29,6%, lani pa le še 6,1%. Pretežni del kreditov, 
ki jih koristi trgovina (93,6), so krediti za obratna sredstva. 
Ker je 75% kreditov ža obratna sredstva kratkoročnih, je 
breme obresti za trgovino ogromno. V letu 1984 je trgovina 
plačala za 114,7% višje obresti je v letu prej (gospodarstvo, 
»le« 98.2%). Delež plačanih obresti je celo za dobro petino 
večji od celotnih sredstev dosežene akumulacije, trgovina na 

debelo pa je plačala celo 2,1 krat več obresti za kredite, kot 
je dosegla akumulacije (v celotnem gospodarstvu predstav- 
ljajo plačane obresti 88,2% dosežene akumulacije). Seveda 
je treba upoštevati tudi prejete obresti, vendar so plačane 
obresti še vedno višje od prejetih za 37,6%. 

Prizadevanja vseh trgovinskih organizacij in njihovih aso- 
ciacij, gospodarske zbornice in splošna združenja tako na 
republiškem kot na zveznem nivoju gredo v smer, da bi v 
okviru kreditno monetarne politike nujno omogočili, da bi 
poslovne banke pod ugodnejšimi pogoji (benificirani 
obrestni meri), kreditirale zaloge blaga osnovne preskrbe ter 
da bi usmerile del kreditnega potenciala in pod ugodnejšimi 
pogoji v investicije v trgovino z osnovno preskrbo, zlasti v 
novih stanovanjskih naseljih in turističnih krajih. 

Taki sklepi so bili sprejeti v Zboru republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ, potrdila jih je Akcijska konferenca komuni- 
stov v trgovini, republiški Izvršni svet pa je sprejel konkretno 
priporočilo organom Ljubljanske banke-Združene banke, da 
zmanjšajo obrestne mere za kreditiranje zalog blaga 
osnovne preskrbe ter za investicije v trgovino z živili (hladil- 
nice, trgovinske lokale in modernizacija opreme trgovine z 
živili ter trgovinske lokale v turističnih krajih. 

Vendar pripravljenosti poslovnih bank za uresničitev take 
kreditne politike ni. 

Vsa dosedanja prizadevanja, da so zaloge blaga pretežno 
locirane v trgovini in da se pospeši prenos zalog iz proizvod- 
nje v trgovino, kar je edino racionalno, niso dala željenih 
rezultatov. Ravno obratno, zaradi finančne nemoči trgovine, 
se zaloge vedno bolj kopičijo pri proizvodnji. Zaradi tega je 
potrebno nujno spremeniti pogoje gospodarjenja v trgovini 
in v zvezi s tem ukrepe kreditne politike ter orientacijo bank 
z neugodnega kratkoročnega kreditiranja usmeriti v krediti- 
ranje trajnih obratnih sredstev z dolgoročnimi krediti. 

3.2.3. Problematika poslovnega prostora 
Po podatkih za leto 1982 je bilo v SR Sloveniji od skup- 

nega števila prodajaln celo 59,5% prodajaln v zakupu (v 
Jugoslaviji 52%). Glede na to prakso so samo delavci v zdru- 
ženem delu na področju trgovine v položaju, da ne upravljajo 
sredstev, s katerimi opravljajo osnovno dejavnost. 

Za najemnine in zakupnine je trgovina v letu 1984 plačala 
po oceni cca 1.500 milijonov din, kar je predstavljalo cca 
16% ustvarjenih sredstev za reprodukcijo in bi ta sredstva 
lahko vložila v razširitev materialne osnove dela. 

O vprašanju poslovnega prostora v zakupu je poleg Zbora 
republik in pokrajin Skupščine SFRJ in Akcijske konference 
v trgovini razpravljal VI. kongres Zveze sindikatov Jugoslavije 
in II. kongres samoupravljalcev Jugoslavije, vendar rešitve še 
vedno niso zadovoljive. Da bi bil navedeni poslovni prostor 
dan v upravljanje trgovini, je treba da skupšpine in izvršni 
sveti občin dosledno izvajajo zakon o nacionalizaciji najem- 
nih zgradb in gradbenih zemljišč. 

Poseben problem predstavlja poslovni prostor za trgovino 
na drobno v novograjenih stanovanjskih zgradbah in nase- 
ljih, ki gradbeno in funkcionalno ne odgovarja potrebam 
trgovine. Ker trgovina v večini primerov ne more sama finan- 
cirati poslovnega prostora, nima nobenega vpliva na zagoto- 
vitev njegove funkcionalnosti že pri projektiranju. Poleg tega 
ga v večini primerov niti ne more kupiti, ampak ga jemlje v 
nafjem, kar ponovno odpira vrsto idejno političnih in eko- 
nomskih vprašanj. 

Zato je potrebno, da skupščine občin zagotovijo ekonom- 
ske, urbanistične in druge potrebne pogoje, da se trgovina 
usposobi, da dolgoročno planira in da se vključi v graditev 
prodajnega in drugega prostora, predvsem v novih naseljih 
in objektih, da bi bili prilagojeni sodobnim zahtevam pro- 
daje. Izgradnja prodajnega prostora v novih stanovanjskih 
naseljih bi morala biti sestavni del infrastrukture in finansi- 
rana podobno kot ostala komunalna ureditev prostora. 
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POROČILO 

Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o sprejetih 

ukrepih in aktivnostih za odpravljanje perečih 

problemov v kmetijstvu 

I. Skupščina SR Slovenije in še posebej Izvršni svet SRS 
sta v tem srednjeročnem obdobju vseskozi spremljala eko- 
nomski in razvojni položaj kmetijstva ter predlagala ustrezne 
ukrepe za povečevanje in večjo stabilnost kmetijske proiz- 
vodnje. Prav tako je v vseh družbenih in planskih dokumen- 
tih ter letnih cesolucijah kmetijstvo opredeljeno kot priori- 
tetna gospodarska dejavnost. 

Z namenom, da bi uresničili planske cilje na področju 
proizvodnje hrane, so bili na začetku tega srednjeročnega 
obdobja sprejeti zakon o zagotavljanju sredstev za interven- 
cije v proizvodnji hrane in za usposabljanje zemljišč za druž- 
benoorganizirano kmetijsko proizvodnjo. Prav tako smo z 
ukrepi na področju denarno kreditne in davčne politike, inve- 
sticij, prioritetnega zagotavljanja deviz za nabavo reproduk- 
cijskega materiala ter na področju rezerv sprejeli vrsto ukre- 
pov za izboljšanje pogojev gospodarjenja v kmetijstvu in 
živilski industriji. 
- V obdobju od leta 1961-84 smo za inter- 
vencije v proizvodnji hrane zagotovili na ni- 
voju republike in občin skupno 7.747,2 mio din 
Po programu za leto 1985 pa bomo po oce- 
ni zagotovili v republiki in občinah preko 5.000 mio din 
- za izvajanje melioracij, komasacij, odku- 
pa kmetijskih zemljišč in agromelioracij 
smo v obdobju 1981-84 zagotovili skupno 4.944,3 mio din 
Po letošnjem programu pa bomo za te na- 
mene usmerili okoli 3.600,0 mio din 
- Za regres za mineralna gnojila smo v letu 
1984 namenili 686 mio din 
Po programu za leto 1985 pa bomo v ta 
namen usmerili 2.261 mio din 
- Poleg navedenega je v skladu z opredeli- 
tvami v resoluciji o politiki uresničevanja 
usmeritev družbenega plana SR Slovenije 
za obdobje 1981-85 v letu 1985 v samou- 
pravnih sporazumih o obveznostih pri obli- 
kovanju tržnih blagovnih rezerv za zagotav- 
ljanje tekoče preskrbe predvideno še 
usmerjanje sredstev v naslednji višini za po- 
samezne kmetijske proizvode oziroma os- 
novna živila 
- za premijo pri odkupu pšenice letine 
1985 iz proizvodnje v SRS 330 mio din 
- -za sovlaganja v zemljišče za pridelavo 
oljnic v SR Sloveniji 100 mio din 
- za regresiranje negativnih razlik v živino- 
reji 267 mio din 
- za izvajanje zveznega in republiškega 
programa oblikovanja rezerv mesa v živem 561 mio din 
- žitno mlinskim OZD v SR Sloveniji za re- 
gresiranje obresti pri zalogah pšenice in 
moke iznad obrestne mere pri reeskontnih 
kreditih za pšenico pridelano v SR Sloveniji 120 mio din 
- oljarnam iz SR Slovenije za pokrivanje 
negativnih razlik pri cenah jedilnega olja in 
za regresiranje obresti za olje iz proizvodnje 
oljnic v SRS 160 mio din 
- za regresiranje obresti pri količinah slad- 
korja odkupljenega od TSO 121 mio din 
- za regresiranje obresti in pokrivanje ne- 
gativnih razlik pri cenah krmil za prirejo do- 
govorjenih količin prašičev in govedi 991 mio din 

Iz tega pregleda je razvidno, da bomo v letu 1985 po že 
sprejetih ukrepih zagotovili v Sloveniji za tekočo proizvodnjo 
v kmetijstvu in živilski industriji v obliki nepovratnih sredstev 
9.900 mio din in za usposabljanje zemljišč 3.600 mio din. 

Poleg tega bodo za stabilnost oskrbe z osnovnimi kmetij- 
sko-živilskimi proizvodi in izboljšanje pogojev financiranja 
tekoče proizvodnje in zalog namenile republiške tržne 
rezerve živilskim OZD iz Slovenije za tisti del proizvodnje, ki 
je vezana na oskrbo surovin iz drugih območij države in 
uvoza še 3.936 mio din 
Vsega skupaj 17.436 mio din 

II. Navedeni ukrepi so doslej delovali pozitivno na pospe- 
ševanje in stabilnost kmetijske proizvodnje ter plasma kme- 
tijsko živilskih proizvodov. Vendar so visoka rast cen repro- 
dukcijskega materiala, spremenjeni pogoji kreditiranja ob 
hkratnem pomanjkanju lastnih obratnih sredstev in oteženi 
pogoji izvoza kmetijsko živilskih proizvodov zaradi protekci- 
onističnih ukrepov razvitih držav, povzročili po letu 1983 
naglo poslabševanje gospodarskih razmer v kmetijstvu in 
nekaterih osnovnih dejavnostih živilske industrije. 

1. Zaostrene gospodarske razmere v nekaterih dejavnostih 
kmetijstva in živilske industrije je tekom lanskega leta več- 
krat obravnaval Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in ugoto- 
vil, da so prisotni največji problemi pri zagotavljanju potreb- 
nega obsega obratnih sredstev za kreditiranje tekoče proiz- 
vodnje ter zalog dokončane proizvodnje in reprodukcijskega 
materiala, zaradi pomanjkanja lastnih sredstev in visokih 
obresti za najeta bančna sredstva. Najbolj kritične razmere 
so v intenzivni prireji govejega in prašičjega mesa v družbe- 
nem in družbeno organiziranem zasebnem kmetijstvu, mleka 
v družbenih obratih, pri proizvodnji sladkorja in pri pravo- 
časni nabavi mineralnih gnojil. 

1.1. Da bi omilili najbolj pereče probleme na teh področjih 
je Izvršni svet Skupščine SRS dodatno zagotovil v prvih 
mesecih letošnjega leta 1.848 mio din kratkoročnih sredstev 
pod ugodnimi pogoji za najbolj kritične primere, in sicer: 
- za nabavo mineralnih gnojil v zadružnem kmetijstvu 

1.256 mio din 
- za prirejo mleka na družbenih obratih 440 mio din 
- za družbeno prašičerejsko proizvodnjo 100 mio din 
- za Tovarno sladkorja Ormož 50 mio din 

Sredstva so bila zagotovljena v višini 940 mio din v obliki 
akontacij iz postavke republiškega proračuna za regresiranje 
mineralnih gnojil in iz sredstev za urejanje zemljišč, ki se 
zbirajo pri Zvezi vodnih skupnosti Slovenije, v višini 906 mio 
din. 

1.2. Glede na zahtevo OZD o odkupu bilančnih presežkov 
govejega in prašičjega mesa ter sladkorja, je bilo sprejetih 
več ukrepov s strani Zveznega in Republiškega izvršnega 
sveta ter NBJ, ki omogočajo odkup v zvezne in republiške 
tržne rezerve. Vendar so republiški upravni organi pri prever- 
janju ugotovili, da OZD, ki so predhodno zahtevale inter- 
ventni odkup prašičjega in govejega mesa bilančnih viškov 
praktično nimajo. 

1.3. V postopku je predlog za povečanje regresa za mine- 
ralna gnojila za 12,5% od 1. 7. 1985 dalje. Izvršni svet Skupš- 
čine SRS se zavzema, da bo ta dodatni regres usmerjen 
porabnikom in ne proizvajalcem mineralnih gnojil. 

2. V skladu s sprejetimi sklepi Skupščine SR Slovenije z 
dne 17. 4. 1985 za razrešitev gospodarskih težav v kmetijstvu 
je: 

2.1. Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano skupaj s poslovim odborom Konzorcija za kmetijstvo, 
Splošnim združenjem kmetijstva in živilske industrije ter 
Zadružno zvezo Slovenije pripravfl predlog selektivnih ukre- 
pov za razrešitev najbolj kritičnih razmer na področju kmetij- 
stva in osnovnih dejavnosti živilske industrije ter predlagal: 

- konverzijo kratkoročnih kreditov za selektivne namene 
pri proizvodnji govejega in prašičjega mesa, pri zalogah 

poročevalec 15 



sladkorja, mesa v hladilnicah in pšenice pod najugodnejšimi 
možnimi pogoji; 

- reprogramiranje investicijskih kreditov, odobrenih leta 
1983 in 1984 za naložbe v govedoreji (mleko, meso) in praši- 
čereji s tem, da se podaljša sedaj veljavni moratorij za tri 
leta, zniža obrestna mera na 25%, določi najmanj 10-letna 
odplačilna doba za ostanek neplačanega kredita po preteku 
moratorija in da se ukine določba o drseči obrestni meri; 

- znižanje, benificiranje oziroma določitev fiksne 
obrestne mere pri naložbah v letu 1985 za melioracije, gove- 
dorejo (mleko in meso) in prašičerejo s tem. da bi znašala 
obrestna mera za melioracije 20% in za živinorejo 25%: 

- znižanje oziroma benificiranje obrestne mere pri kredi- 
tih za selektivne namene za proizvodnjo in zaloge govejega, 
prašičjega in perutninskega mesa ter sladkorja s tem, da bi 
se obrestna mera znižala oziroma benificirala na 25%, tako 
za del sredstev iz primarne emisije kot tudi sredstev iz 
temeljnih bank. 

2.2. Splošno združenje za kmetijstvo in živilsko industrijo 
je predložilo SISEOT predlog za povečanje izvoznih stimula- 
cij za izvoz živine, mesa in mesnih izdelkov od sedanjih 2% 
oziroma 4% na 10%. 

Predložene ukrepe navedenih pod 2.1 in 2.2. in možnosti 
za njihovo uresničitev proučujejo drgani Ljubljanske banke- 
Združene banke in temeljnih bank ter SISEOT. 

2.3. Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano je skupaj s Splošnim združenjem za kmetijstvo in živil- 
sko industrijo predlagal izvršnim svetom občin, da skupaj s 
kmetijskimi OZD, bankami in drugimi organizacijami in skup- 
nostmi proučijo možnosti zagotovitve kvalitetnejših sredstev 
za tekoče poslovanje. 

2.4. Splošno združenje kmetijstva in živilske industrije sku- 
paj z Republiškim skladom za intervencije v proizvodnji 
hrane sta predlagala občinskim skladom za intervencije v 
proizvodnji hrane, da usmerijo del sredstev, ki ni vezan na 
enotni republiški program, za investicije v družbeno organi- 
zirano zasebno proizvodnjo. 

Za izvedbo predloženih ukrepov bi po oceni potrebovali 
okoli 10.000 mio din. 

III. Intenzivne aktivnosti za racionalizacijo in povečanje 
produktivnosti dela potekajo v OZD že od začetka leta 1984, 

ko je prišlo do naglega zaostrovanja pogojev gospodarjenja. 
Ob povečanem fizičnem obsegu proizvodnje so posamezne 
OZD zmanjšale stroške proizvodnje s povečanim obsegom in 
kvaliteto voluminozne krme, zmanjšanjem porabe močnih 
krmil, preusmerjanjem, kjer je bilo to mogoče, na nove proiz- 
vodne programe ter s kadrovskimi in organizacijskimi izbolj- 
šavami. Pri tem je treba upoštevati, da traja proizvodni pro- 
ces v kmetijstvu in še posebej v živinoreji tudi več let in da 
naravne razmere, še posebno v hribovitem svetu, ki prestav- 
lja velik del našega kmetijskega prostora, onemogočajo pre- 
usmeritev v drugo proizvodnjo. 

Znotraj SOZD in reprodukcijskih povezav so potekale 
aktivnosti za povečanje oziroma ohranitev doseženega 
obsega črede in proizvodrlje. Veliki napori so bili vloženi tudi 
v povečanje proizvodnje za izvoz, kljub nestimulativnim 
cenam na svetovnem tržišču kmetijsko prehrambnih proizvo- 
dov. V času sprejemanja zaključnih računov so potekale 
aktivnosti za pokrivanje izgub znotraj poslovnih in reproduk- 
cijskih sistemov. Ker ostaja živinorejska in še posebej praši- 
čerejska proizvodnna še nadalje neekonomična, se proizva- 
jalci in predelovalna industrija dogovarjajo o združevanju 
sredstev za pokrivanje negativnih razlik v prireji mleka in še 
posebej mesa. Veliko naporov je bilo vloženih tudi v prepre- 
čevanje trganja že vzpostavljenih reprodukcijskih in dohod- 
kovnih odnosov med posameznimi OZD ter racionalizacijo 
prometnih tokov. Aktivnosti v OZD potekajo tudi na področju 
iskanja rešitev za racionalnejšo organiziranost in medse- 
bojno delitev dela. 

Pripravljen je tudi predlog za reorganizacijo poslovnih 
skupnosti na republiškem nivoju od sedanjih 9 na 4. Predlog 
predvideva dograditev vsebine njihovega dela in racional- 
nejšo organiziranost skupnih služb. 

Za razrešitev nastale problematike v kmetijski in živilski 
proizvodnji so potekale vseskozi aktivnosti tudi v Splošnem 
združenju kmetijstva in živilske industrije, Zadružni zvezi Slo- 
venije in poslovnih skupnostih. Največja pozornost je bila 
posvečena ukrepom za izboljšanje tehnoloških in organiza- 
cijskih rešitev. 

IV. Kritične razmere v kmetijstvu in še posebej v živinoreji 
je obravnaval tudi Zvezni komite za kmetijstvo v drugi polo- 
vici letošnjega aprila in predlagal Zveznerriu izvršnemu svetu 
nekatere predloge za njihovo razrešitev. 

* 
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/z SkupščineSFR 

NOVI PREDPISI 

Enotni register prebivalstva - trajni vir 

podatkov  

• Uvaja se obvezno vodenje enotnega registra prebivalstva na vsem ozemlju 
države 
• Evidentiran bo obvezen minimum podatkov o vseh občanih po njihovem 
prebivališču 
• Subjekti, ki vodijo evidenco o občanih.bodo morali podatke, kot tudi njihove 
spremembe, pošiljati pristojnim organom in organizacijam za vodenje enotnega 
registra prebivalstva 
• Register bo omogočil občanom, da bodo hitreje in učinkoviteje uresničevali 
svoje zakonske pravice in obveznosti 

Ker je mogoče le z zveznim 
zakonom zagotoviti temelje 
enotnega registra prebivalstva 
in njegovo uspešno delovanje 
je Zvezni izvršni svet pripravil 
in poslal v obravnavo in spre- 
jem delegatom v Skupščini 
SFRJ Predlog za jzdajo zakona 
o enotnem registru prebival- 
stva z osnutkom zakona (AS 
535). Ta zakonski akt, s kate- 
rim se bo uresničila ena te- 
meljnih predpostavk za izgrad- 
njo enotnega informacijskega 
sistema evidentiranja prebival- 
stva v družbenem sistemu in- 
formiranja, bo imel večkratni 
pomen. Predvsem bo prispeval 
k uresničevanju, z zakonom 
določenih pravic in dolžnosti 
organizacij združenega dela in 
drugih samoupravnih organi- 
zacij in skupnosti, omogočil 
pa bo tudi občanom, da bodo 
lažje in hitreje uresničevali 
svoje zakonske pravice. 

Sprejetje tega zakona je v 
pristojnosti delegatov v Zvez- 
nem zboru. 

SEDANJI SISTEM 
EVIDENTIRANJA JE 
BIL NAJVEČKRAT 
NEPOPOLN 

Sedanji sistem evidentiranja 
podatkov o prebivalcih je naj- 
večkrat nepopolen in parci- 
alen. Podatki se podvajajo v 
različnih evidencah, je poudar- 

jeno v obrazložitvi. Sedanje 
evidence o prebivalstvu najpo- 
gosteje vsebujejo identifikacij- 
ske in matične podatke prebi- 
valcev (osebno ime, datum in 
kraj rojstva, spol, stalno prebi- 
vališče in drugo), ki v praksi 
niso povezani. To pomeni, da 
se glavni podatki o eni osebi 
pojavljajo v vsaki posebni evi- 
denci, posledica tega pa je raz- 
lično evidentiranje istih po- 
datkov. 

Ker ni sistema povezanosti, 
izmenjave in kontrole podat- 
kov in informacij med pristoj- 
nimi organi za vodenje teh evi- 
denc, imajo občani vlogo pre- 
našalca informacij (od enega 
do drugega okenca), kar ote- 
žuje in komplicira uveljavljanje 
njihovih pravic in obveznosti. 
V takšnih pogojih mora občan 
sam zbirati različne podatke, 
izpostavlja pa se nepotrebnim 
težavam, izgubi delovnega ča- 
sa, stroškom in podobno. Iz 
takšnih in podobnih razlogov 
je v zadnjih nekaj letih pospe- 
šen proces racionalizacije in 
integracije osnovnih podatkov 
o občanih zaradi učinkovitej- 
šega dela upravnih organov 
ter organov in organizacij vseh 
drugih teles družbenopolitič- 
nih skupnosti. Prvi korak v tej 
smeri 'je bila uvedba enotne 
matične številke občana kot 
enotne identifikacijske oznake 
vsakega občana v obstoječi 

evidenci. Čeprav je ta številka 
izhodiščna organizacijsko-teh- 
nična podlaga za nadaljnji raz- 
voj družbenega sistema infor- 
miranja in modernizacijo dela 
organov in organizacij, ki vodi- 
jo evidenco o občanih, ne bo 
imela tistih učinkov, ki bi jih 
sicer imela, če bi bil sprejet 
zakon o katerem je govor. Ker 
takšnega enotnega sistema ni- 
mamo, ni mogoče prek enotne 
matične številke občanov v ce- 
loti zagotoviti, da se sedanje 
posamične evidence o obča^ 
nih povežejo in oblikujejo eno- 
ten informacijski siste^m na 
tem področju ter da se ekono- 
mizira s podatki o občanih in 
stanju občanov ter odpravi 
dvojnost. Enotni register pre- 
bivalstva mora zajeti predvsem 
splošne in nujne podatke o 
prebivalstvu. Enotni register 
prebivalstva pomeni namreč 
osnovno, izvirno in trajno in- 
formacijsko bazo podatkov o 
občanih in njihovih glavnih 
lastnostih glede na kraj stalne 
nastanitve oziroma stalnega 
bivališča. Glavni namen takš- 
nega registra, da bi dobili naj- 
raznovrstnejše podatke o sta- 
nju in gibanju prebivalstva, da 

bi smortno, učinkovito in eko- 
nomično zadovoljili aktualne 
družbene potrebe po takšnih 
podatkih. Nastala bi enotna in- 
formacijska baza podatkov, ki 
bi se vodila enotno za vso dr- 
žavo, dislocirano po posamez- 
nih registrih, za katere bi dajal 
podatke center za avtomatsko 
obdelavo podatkov določene- 
ga področja. Ti posamični re- 
gistri bi bili med seboj poveza- 
ni s komunikacijskim siste- 
mom in bi tako tvorili podsi- 
stem glavnega sistema regi- 
stra. 

GLAVNI PODATKI 
O OBČANIH 

Ko je podrobneje določena 
uvedba in vodenje enotnega 
registra prebivalstva so nato v 
osnutku zakona določeni os- 
novni podatki o občanih, ki se 
bodo evidentirali v enotnem 
registru prebivalstva. Vendar 
je prepuščeno republikam in 
pokrajinam, da s svojimi zako- 
ni določijo tudi druge podatke 
o občanih, če so potrebni za 
uveljavljanje pravic določenih 
subjektov, ki so predvsenm 
pomembni za popolnejše in hi- 
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OSNUTEK ZAKONA O ENOTNEM REGISTRU PREBI- 
VALSTVA - AS 535 
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trejše uresničevanje pravic in 
dolžnosti občanov. 

Enotni register prebivalstva 
naj bi vodili pristojni organi in 
organizacije, ki jih bodo dolo- 
čile republike oziroma pokraji- 
ni. V njem naj bi se registrirali 
podatki, ki jih določajo ta za- 
kon in zakoni republik in po- 
krajin. 

Osnutek zakona prav tako 
določa, da se v enotnem regi- 
stru prebivalstva evidentirajo 
podatki o občanih, ki imajo 
stalno prebivališče na območ- 
ju, za katerega se vodi register. 
Vodenje enotnega registra 
prebivalstva po stalnem prebi- 
vališču občana in ne po nečem 
drugem, je določeno zato, ker 
občani vse svoje pravice in in- 
terese uveljavljajo po stalnem 
prebivališču, in zato, ker je po- 
trebna bilanca prebivalstva za 
vse teritorialne ravni, kar omo- 
goča načrtovanje ter ukrepa- 
nje in delovanje za družbeni 
razvoj, kot tudi ugotavljanje in " 
zadovoljevanje določenih 
družbenih potreb. 

Da ne bi morali občani pri- 
skrbovati podatkov, nujnih za 
sprotno ažuriranje enotnega 
registra prebivalstva, ko spre- 
menijo stalno prebivališče, je v 

posebnem odstavku osnutka 
predvideno, da mora podatke 
posredovati organ ali organi- 
zacija, ki je pristojna za vode- 
nje enotnega registra prebival- 
stva. 

Prav tako so tudi določene 
obveznosti, da organi in orga- 
nizacije, ki vodijo evidence o 
občanih pošiljajo podatke iz 
teh evidenc pristojnim orga- 
nom in organizacijam za vode- 
nje enotnega registra prebival- 
stva pa tudi poznejše spre- 
membe teh podatkov, ki bodo 
evidentirane v enotnem regi- 
stru prebivalstva. Posebni člen 
osnutka zakona določa, da 
lahko podatke iz registra upo- 
rabljajo občani, na katere se 
podatki nanašajo, da bi uvelja- 
vili svoje pravice in izpolnili 
svoje obveznosti. Uporabijo jih 
lahko tudi organi družbenopo- 
litičnih skupnosti za uresniče- 
vanje svojih funkcij, kot tudi 
organizacije združenega dela 
in druge organizacije in skup- 
nosti, če te podatke potrebuje- 
jo za uveljavljanje svojih pra- 
vic, obveznosti in odgovor- 
nosti. 

Prav tako se zavezuje Zvezni 
izvršni svet, da izda natančnej- 
še predpise o enotnem načinu 

vodenja registra, ki naj bi bil 
uveden najpozneje v treh letih 
po uveljavitvi tega zakona 
KORISTNOST 
REGISTRA 

Takšen enoten register pre- 
bivalstva bo prinese! več kori- 
sti. Predvsem bo upravnim or- 
ganom omogočil, da moderni- 
zirajo svoje delo s čemer bodo 
dosegli hitrejše in učinkovitej- 
še uresničevanje pravic in inte- 
resov delovnih ljudi in obča- 
nov. Prav tako bo omogočil 
lažje in hitrejše izvrševanje za- 
konbv, predpisov in drugih ak- 
tov družbenopolitičnih skup- 
nosti, kot so na primer zbiranje 
podatkov o vojaških obvezni- 
kih, o obvezni preventivi zdrav- 
stvenega varstva otrok, o ob- 
čanih, ki imajo pravico do 
zdravstvenega varstva, o obča- 
nih, ki imajo splošno volilno 
pravico in podobno. 

Enotni register bo omogočil 
tudi spremljanje stanja na do- 
ločenih področjih življenja in 
dela ter dajanje pobud za ukre- 
pe skupščin družbenopolitič- 
nih skupnosti in njihovih izvrš- 
nih organov. Za lažje in hitrej-_ 
še zbiranje podatkov in daja- 
nje obvestil družbenopolitič- 

nim organizacijam, samo 
upravnim organizacijam in 
skupnostim o stanju in proble- 
mih na določenem ozemlju pri 
načrtovanju in izvajanju načr- 
tov, ,ukrepov in akcij, kot tudi 
pri ugotavljanju družbenih po- 
treb in njihove prednosti ter pri 
vrednotenju doseženih rezul- 
tatov. 

Register prebivalstva bi bil 
za statistiko vir podatkov za 
demografske ocene obsega in 
tokov migracije. Na podlagi 
rednih pregledov števila prebi- 
valcev, ki bi se zagotovili z re- 
gistrom prebivalstva, bi bile 
omogočene redne ocene števi- 
la prebivalstva po spolu, staro- 
sti in drugih obeležjih ter bi- 
lanciranje prebivalstva za vse 
ravni družbenopolitičnih skup- 
nosti. Med drugim bi bil skupaj 
z registri samoupravnih orga- 
nizacij in registrom teritorial- 
nih enot nujen instrument za 
usklajevanje, povezovanje in 
racionalizacijo številnih evi- 
denc s področja dela, izobra- 
ževanja, socialnega varstva, 
zdravstva, pravosodja in vir 
drugih podatkov ter anketnih 
raziskovanj, v katerih je prebi- 
valec osnovna enota opazo- 
vanja. 

IZVAJANJE ZAKONOV 

Slaba organiziranost trgovine ogroža 

enotnost jugoslovanskega trga   

• Izvajanje zakona o prometu blaga in storitev s tujino povzroča razdrobljenost, 
neracionalnost, premalo specializirano in kadrovsko slabo usposobljeno 
zunanjetrgovinsko mrežo 
• Več kot 80 odstotkov celotne zunanjetrgovinske menjave opravijo organizacije 
združenega dela iz SR Srbije, SR Hrvatske in SR Slovenije 
• V zunanjetrgovinskem prometu sodeluje neopravičeno število subjektov, pri 
tem pa največji del menjave s tujino opravi manjše število zunanjetrgovinskih 
organizacij 
• Delež commercev v celotni trgovini na debelo je izjemno velik, saj je od skupaj 
registriranih temeljnih organizacij, ki se ukvarjajo s prometom na debelo, 35 
odstotkov commercev in le 41 odstotkov grosističnih organizacij 

Skupščina SFRJ je dobila v 
obravnavo Poročilo o izvajanju 
zakonskih predpisov, ki ureja- 
jo organizacijo in delovanje tr- 
govinske mreže, s predlogom 
ocen in sklepov. Ta dokument 
so pripravili Zvezni sekretariat 
za tržišče in splošne gospo- 
darske zadeve in Gospodarska 
zbornica Jugoslavije. Izhodiš- 
če so bili sklepi Zbora republik 
in pokrajin, sprejeti 28. junija 

1984, ko je Zbor obravnaval 
Analizo delovanje trgovinske 
mreže. 

Poročilo analizira vpliv Za- 
kona o temeljih poslovanja or- 
ganizacij združenega dela na 
področju prometa blaga in sto- 
ritev pri prometu blaga in o 
sistemu ukrepov za prepreče- 
vanje ogrožanja enotnosti ju- 
goslovanskega trga na tem 
odročju, Zakona o prometu 

blaga in storitev s tujino in Za- 
kona o združenem delu na de- 
lovanje in organiziranje trgo- 
vinske mreže po oblikah pro- 
meta. 

Prvi del Poročila omenja, da 
je zaradi nenatančnih določb 
Zakona o temeljih poslovanja 
OZD pri prometu blaga in sto- 
pritev, ki zadevajo določanje 
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upravičenega števila posredni- 
kov pri prometu na debelo v 
praksi prišlo do večjega števila 
posrednikov in subjektov, ki so 
registrirani za promet na de- 
belo. 

Za ustvarjanje dohodka, po- 
trebnega za tako veliko število 
nepotrebnih subjektov pri pro- 
metu na debelo, se je začelo 
fiktivno opravljati promet s 
prefakturiranjem, neupraviče- 
nim zaračunavanjem posred- 
nih stroškov, pogojevanjem 
prodaje konjunkutrnega blaga 
z nekonjunktumim, zapira- 
njem in parceliranjem tržišča 
in podobno. To je otežilo kro- 
ženje blaga in storitev na enot- 
nem jugoslovanskem tržišču 
in povzročilo neupravičeno 
povečevanje cen in nesmotrno 
ter neutemeljeno prometno 
delovanje organizacij združe- 
nega dela, ki se ukvarjajo s 
prometom na debelo. 

Zaradi odprave nenatančnih 
določb, ki govore o številu or- 
ganizacij združenega dela na 
debelo in drobno, ki lahko so- 
delujejo pri posredovanju bla- 
ga med proizvajalcem in konč- 
nim potrošnikom, so bile spre- 
jete spremembe in dopolnitve 
tega Zakona. Predpisujejo, da 
se lahko s prometom na debe- 
lo konkretno ukvarjata največ 
dve organizaciji združenega 
dela za promet na debelo in 
največ ena za promet na drob- 
no. Prav tako je določen način 
obračunavanja obresti, ki pri- 
padajo kupcu, če vnaprej pla- 
ča ali avansira nakup določe- 
nega blaga. Poleg tega so bile 
zaostrene kazni za kršitve za- 
konskih določb. 

Spremembe in dopolnitve 
Zakona so predvsem želele 
ukiniti devizno trgovino in pre- 
fakturiranje, tako da bi s tem 
preprečili tudi povečevanje 
cen na podlagi zidanja odvis- 
nih prometnih stroškov. Nada- 
lje naj bi nove rešitve ekonom- 
sko selekcionirale organizaci- 
je združenega dela za promet 
na debelo, oziroma zmanjšale 
skupno število registriranih or- 
ganizacij za promet na debelo. 
Hkrati naj bi zagotovile nemo- 
teno kroženje blaga od proiz- 
vajalca preko prodaje na debe- 
lo in drobno do potrošnika. Ne 
nazadnje je eden od ciljev tudi, 
da imajo delovne organizacije 
za promet na debelo enak po- 
ložaj pri sodelovanju v prome- 
tu, kakor tudi, da bi na ta način 
vplivali na zmanjševanje cen v 
prometu na drobno in zavaro- 
vali kupce, ki vnaprej plačujejo 
ali avansirajo nakup blaga. 

NEIZVAJANJE 
ZAKONOV 

Pregled v določenem številu 
organizacij združenega dela 

za promet na debelo, poudarja 
Poročilo Zveznega tržnega in- 
špektorata in inšpekotjev v re- 
publikah in pokrajinah ter ob- 
činah, kaže, da se tudi tako 
spremenjeni in dopolnjeni za- 
konski členi ne spoštujejo. Po- 
samezne organizacije za pro- 
met na debelo namreč na fak- 
turah ne zapisujejo, kdo so po- 
sredniki v prometu določene- 
ga izdelka, prav tako pa ni po- 
datka o odstotku marže, izko- 
riščene za pokrivanje stroškov 
prometa na debelo. Vse pogo- 
steje teh klavzul v fakturah ni, 
čeprav je to v nasprotju z Odlo- 
kom o načinu oblikovanju cen 
izdelkov v prometu na debelo 
oziroma na drobno v letu 1985. 

Omenjeni so tudi primeri, ki 
ponazarjajo taka ravnanja ozi- 
roma kršitve Zakona. Pri pro- 
daji avtomobilskih in traktor- 
skih gum se je na primer poja- 
vilo celo sedem udeležencev 
pri prometu posameznega iz- 
delka, s tem pa so se cene po- 
večale za približno 100 odstot- 
kov, v primerjavi s predpisa- 
nimi. 

Poročilo o pregledu poslo- 
vanja organizacije Zastava- 
auto Beograd na primer opo- 
zarja, da kupcem ne obračuna- 
vajo obresti, kakor to določa 
Zakon, temveč jim dajejo pre- 
cej manjšo obrestno mero od 
tiste, ki je določena za vročeno 
nenamensko varčevanje. Mi- 
mo tega proizvodne pa tudi 
prometne organizacije sklepa- 
jo s kupci sporazume, s kateri- 
mi jih prisiljujejo, da se strinja- 
jo z obračunavanjem manjših 
obrestnih mer. 

Poročilo navaja le nekaj 
konkretnih primerov, v prilogi 
pa je pregled OZD, ki niso spo- 
štovale predpisov na promet- 
nem področju. 

PROMET BLAGA IN 
STORITEV S TUJINO 

Glede Zakona o prometu 
blaga in storitev s tujino gradi- 
vo poudarja, da je izvajanje 
njegovih določb povzročilo 
razdrobljeno, neracionalno, 
premalo specializirano in ka- 
drovsko slabo usposobljeno 
zunanjetrgovinsko mrežo. Pri 
organiziranju zunanje trgovine 
namreč prizadeti niso upošte- 
vali potreb celotnega gospo- 
darstva za smotrno in učinko- 
vito organizirano mrežo, tem- 
več so bila njihova izhodišča 
posamični interesi organizacij 
združenega dela, občin in šir- 
ših družbenopolitičnih skup- 
nosti. Posledica tega pa je pa- 
ralelen razvoj mreže proizvod- 
nih in storitvenih organizacij, 
ki so se registrirale za opravlja- 
nje zunanjetrgovinskega pro- 
meta, ob hkratnem ohranjanju 

obstoječega števila zunanjetr- 
govinskih prometnih organi- 
zacij. 

V registru zunanjetrgovin- 
skih organizacij je 1.255 orga- 
nizacij združenega dela. Od te- 
ga 487'proizvodnih, 346 pro- 
metnih, 346 storitvenih in 70 
drugih organizacij. 

V sestavljenih in delovnih or- 
ganizacijah je neopravičeno 
veliko število subjektov, ki se 
ukvarjajo z zunanjo trgovino, 
saj ni bila izpeljana delitev zu- 
nanjetrgovinskih del, tako da 
pogosto prihaja tudi do med- 
sebojne nelojalne konkurence. 

Sicer pa več kot 80 odstot- 
kov celotne zunanjetrgovinske 
menjave opravijo organizacija 
združenega dela iz SR Srbije, 
SR Hrvatske in SR Slovenije. 
Povprečen promet po organi- 
zacijah združenega dela na 
ravni države je 989 milijonov 
dinarjev. Pri tem so zunanjetr- 
govinske organizacije iz SR 
Makedonije, SR Črne gore, SR 
Hrvatske in SR Slovenije opra- 
vile manjši promet od povpreč- 
nega na OZD v Jugoslaviji. 

VELIKO ŠTEVILO 
ORGANIZACIJ V 
ZUNANJE- 
TRGOVINSKEM 
PROMETU 

Glede na potrebe in možno- 
sti gospodarstva v zunanjetr- 
govinskem prometu sodeluje 
neupravičeno število subjek- 
tov. Pri tem pa največji del me- 
njave s tujino realizira le manj- 
še število zunanjetrgovinskih 
organizacij. Leta 1983 je 193 
organizacij združenega dela 
opravilo 87 odstotkov celotne- 
ga izvoza podoben pa je tudi 
položaj z uvozom. Ti podatki 
kažejo, da je treba reorganizi- 
rati in zmanjšati število organi- 
zacij združenega dela, ki se 
ukvarjajo s prometom s tujino. 

Za prilagoditev števila orga- 
nizacij v zunanjetrgovinskem 
prometu ekonomsko upraviče- 
nim in smotrnim okvirom je 
treba, pravi Poročilo, vključiti v 
Zakon o prometu blaga in sto- 
ritev s tujino merila, ki bodo 
predpisala, da je mogoče za 
izvoz in uvoz registrirati proiz- 
vodne OZD le v omejenem 
obsegu, in sicer le za ta pro- 
met za lastne potrebe in za po- 
trebe OZD s katerimi so skleni- 
li pogodbe ali sporazume o 
dolgoročnem proizvodnem so- 
delovanju, kakor tudi zunanje- 
trgovinske organizacije zdru- 
ženega dela, če izpolnjujejo 
zakonsko določene pogoje. 

Prav tako je treba v ta Zakon 
vključiti določbe, ki bodo zah- 
tevale specializacijo zunanjetr- 
govinskih organizacij združe- 
nega dela. Zaradi tega je treba 

predpisati, da se sme v okviru 
delovnih ali sestavljenih OZD 
registrirati za izvoz le ena or- 
ganizacijska enota, kar naj bi 
veljalo tudi za uvoz določene 
skupine izdelkov. Pri poslova- 
nju zunanjetrgovinskih organi- 
zacij je treba zagotoviti upora- 
bo ekonomskih meril, določiti 
pa tudi, da se organizacija, ki 
več let zapovrstjo ne beleži po- 
zitivnih poslovnih rezultatov, 
črta iz fegistra za opravljanje 
zunanjetrgovinskega prometa. 

IZVAJANJE ZZD 
Poseben del Poročila je na- 

menjen analizi izvajanja Zako- 
na o združenem delu. Poudar- 
jeno je, da se ustanavljanje or- 
ganizacij združenega dela in 
njihovo medsebojno povezo- 
vanje in združevanje ali zdru- 
ževanje v širše oblike združe- 
vanja dela in sredstev, nasto- 
panje na tržišču in opravljanje 
dejavnosti na področju ob- 
močja vse Jugoslavije, v praksi 
ne izvaja tako kot je zakonsko 
predpisano. 

Določbe ZZD načelno pred- 
pisujejo, pod katerimi pogoji 
imajo delavci dela delovne or- 
ganizacije pravico in dolžnost, 
da tak del organizacije organi- 
zirajo kot TOZD. Prav tako so 
določeni trije bistveni pogoji, 
ki morajo biti izpolnjeni ob or- 
ganiziranju temeljne organiza- 
cije združenega dela. To so: 
delovna celota, dohodkovni 
pogoj in samoupravni družbe- 
noekonomski pogoj. Z neu- 
streznim izvajanjem teh do- 
ločb pa je oblikovana trgovina 
na drobno z mnogimi značilni- 
mi slabostmi: razdrobljenost- 
jo, teritorialno zaprtostjo, teh- 
nično neopremljenostjo, po- 
manjkanjem sodobnih prodaj- 
nih zmogljivosti in podobno, 
kar vsekakor otežuje uresniče- 
vanje njenih funkcij. 

V trgovini na debelo pa se je 
konstituiralo veliko število 
TOZD, in sicer pogosto brez 
upravičenih razlogov. Tako je 
ta trgovina predimenzionirana, 
neracionalna, nespecializira- 
na, z velikim številom nepo- 
trebnih posrednikov v prometu 
in stalnim povečevanjem stro- 
škov, ki neupravičeno breme- 
nijo ceno izdelka. V neurejenih 
tržnih razmerah so se razvile 
verižna trgovina oziroma fiktiv- 
ni promet (posebej z deficitar- 
nimi izdelki) in druge deforma- 
cije pri ravnanju gospodarskih 
subjektov. 

USTANAVLJANJE 
COMMERCEV 

Izvajanje ZZD je vplivalo tudi 
na organizacijo in nadaljnji 
razvoj komercialnih poslov v 
okviru proizvodnih organizacij 
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združenega dela. Ustanovljene 
so bile OZD za komercialne 
posle, kar je vplivalo tudi na 
drugačno organizacijo, struk- 
turo in razvoj trgovine nas- 
ploh. 

Poročilo omenja, da je kon- 
stituiranje teh organizacij zelo 
hitro odprl problem njihovega 
registriranja, to je vprašanje, 
kakšno dejavnost opravlja ta- 
ko organizirana temeljna orga- 
nizacija, saj v enotni klasifika- 
ciji dejavnosti niso bili zajeti 
tudi komercialni posli. Zaradi 
tega so TOZD, organizirane na 
teh temeljih, svojo dejavnost 
izenačevale s prometom blaga 
na debelo in se registrirale v 
trgovini na debelo s pravico 
zaračunavanja marže. 

Delež commercev v celotni 
trgovini na debelo je izrazito 
velik. Od skupaj registriranih 
TOZD za promet na debelo je 
kar 35 odstotkov takih com- 
mercev in le 41 odstotkov gro- 
sističnih organizacij. Skoraj iz- 
enačeno število commercev in 
grosističnih organizacij pa ne- 
gativno vpliva na celotno 
obravnavanje trgovine na de- 
belo, usodne posledice pa ima 
tudi na oblikovanje cen. 

Čeprav so commerci organi- 
zirani kot posebne TOZD ali 
delovne organizacije, so ohra- 
nili način dela delovnih skup- 
nosti, ki pripravljajo in izvajajo 
komercialno politiko proizvod- 
nih OZD. Na tak status opozar- 
jajo tudi podatki o uporablje- 
nih sredstvih, kakor tudi o do- 
hodku in čistem dohodku na 
delavca. V največjem številu 
primerov commerci razpolaga- 
jo z lastnimi obratnimi sredstvi 
in niti ne sprejemajo zalog od 
proizvodnje. 

POJAVI 
MONOPOLNEGA 
RAVNANJA 

S pojavom commercev ni bi- 
lo racionalizirano družbeno 

delo na področju prometa, 
prav tako pa se ni izboljšala 
preskrbljenost tržišča. Izjema 
so le nekatere proizvodne or- 
ganizacije, ki imajo v svoji se- 
stavi commerce oziroma orga- 
nizacije za promet na debelo, 
kakor na primer Borovo, SIM- 
PO iz Vranja in podobno. Za 
razliko od drugih, imajo na- 
mreč te organizacije razčlenje- 
no tudi svojo maloprodajno 
mrežo in je mogoče razlagati, 
da se ne obnašajo monopolno. 

Vendar pa vse proizvodne 
organizacije, ki so preregistri- 
rale svoje komercialne službe 
v TOZD za promet na debelo in 
na tej podlagi obvezale vse 
udeležence v prometu na de- 
belo in drobno, kakor tudi po- 
trošnike, da celotno proizvod- 
njo svoje organizacije plasira- 
jo same, monopolno ravnajo. 

To je v nasprotju z Zakonom o 
preprečevanju nelojalne kon- 
kurence in monpolnih spora- 
zumov. Zaradi tega je treba ak- 
tivirati inšpekcijske službe, ka- 
kor tudi pravosodne organe, 
da bi preprečili in odpravili 
monopolno ravnanje pri pro- 
metu blaga in storitev na enot- 
nem jugoslovanskem tržišču. 

Namen commercev, registri- 
ranih v okviru organizacij za 
promet na drobno, je bil, da 
zajamejo del stopnje za okriva- 
nje prometnih stroškov na de- 
belo, da bi na ta način ustvarili 
del dohodka, za katerega so 
bili proizvajalci in prometne 
oganizacije prikrajšani zaradi 
administrativnega določanja 
cen. Izvajanje novega Zakona 
o sistemu družbene kontrole 
cen in ustreznejše izvajanje 
pravic organizacij združenega 
dela pri oblikovanju cen, kakor 
tudi pravice organizacij zdru- 
ženega dela s področja prome- 
ta, da skupaj s proizvajalci do- 
ločajo delež v stroških prome- 

ta, naj bi odpravilo potrebo po 
tako imenovanih commercih v 
trgovini na drobno, kar velja 
tudi za commerce pri proiz- 
vodnih organizacijah. 

SKLEPI ZIS 
Na koncu Poročila je Pred- 

log ocen in sklepov ZIS po 
obravnavi te problematike. 
Med drugim je zapisano, da je 
proces krepitve specializacije 
in organizacijskega prilagaja- 
nja trgovine v toku, vendar tr- 
govina še ni smotrno organizi- 
rana. 

Zaradi tega ZIS predlaga, da 
bi za doslednejše izvajanje za- 
konov, ki urejajo delovanje in 
organizacijo trgovinske mreže, 
morali okrepiti delo inšpekcij- 
skih organov na vseh ravneh in 
zagotoviti pravočasno sodelo- 
vanje s pravosodnimi organi in 
družbenopolitičnimi skupnost- 
mi. Prav tako je nujno, da sub- 
jektivne sile v prometnih orga- 
nizacijah izpeljejo akcijo za 
doslednejše izvajanje zaknov 
na prometnem področju in da 
javno sprejmejo ukrepe, ki bi 
obsojali take pojave. Preko ak- 
tivnejšega odnosa in dela čast- 
nih razsodišč in Gospodarske 
zbornice Jugoslavije pa naj bi 
take organizacije bojkotirali 
tudi organizirani potrošniki. 

Za doslednejše izvajanje Za- 
kona o temeljih poslovanja 
OZD na področju prometa bla- 
ga in storitev in še posebej 
spremenjenih in dopolnjenih 
določb 9. in 16. člena ter zago- 
tavljanja, da pri prometu blaga 
na debelo sodelujeta največ 
dve organizaciji združenega 
dela za promet na debelo in 
ena organizacija za promet na 
drobno, bodo predlagane tudi 
spremembe in dopolnitve Za- 
kona, ki naj bi zaostrile kazno- 
valno politiko. Učinkovitejše 
pa mora biti tudi nadzorstvo 
inšpekcijskih služb. 

Med sklepi je tudi predlog, 
da je treba, ob upoštevanju 
sprememb in dopolnitev Odlo- 
ka o enotni klasifikaciji deajv- 
nosti (sprejetega leta 1983), 
spremeniti dejavnosti organi- 
zacij združenega dela prometa 
na debelo v okviru proizvodnih 
in prometnih organizacij - 
commercev in jih vpisati v pa- 
nogo »storitve na pdoročju 
prometa, v kateri so komercial- 
ni posli pri opravljanju prome- 
ta blaga in storitev«. Proces 
spremembe dejavnosti mora 
spremljati strokovni in upravni 
organ s svojim postopkom, pri 
čemer so mišljeni predvsem 
zbornica in tržna inšpekcija, 
kakor tudisodiča, ki vodijo 
sodni register. 

V novem Zakonu o prometu 
blaga in storitev s tujino, ki je 
že v postopku, bodo ustrezne 
rešitve za prilagoditev števila 
organizacij združenega dela v 
zunanjetrgovinskem prometu 
ekonomsko upravičenim in 
smotrnim okvirom. Predvide- 
no je, da se bodo lahko projz- 
vodne organizacije ukvarjale z 
izvozom oziroma uvozom le za 
lastne potrebe in potrebe or- 
ganizacij združenega dela s 
katerimi imajo sklenjene po- 
godbe o dolgoročni proizvod- 
ni kooperaciji, zunanjetrgovin- 
ske organizacije pa v primerih, 
ko izpolnjujejo zakonsko pred- 
videne pogoje. 

Za specializacijo zunanjetr- 
govinskih organizacij združe- 
nega dela bo določeno, da se 
lahko v okviru delovnih in se- 
stavljenih organizacij združe- 
nega dela le ena organizacij- 
ska enota registrira za izvoz 
oziroma uvoz določene skupi- 
ne blaga. Pri poslovanju zuna- 
njetrgovinskih OZD pa bi bilo 
ne nazadnje treba upoštevati 
ekonomska merila, da bi OZD, 
ki več let zapored ne poslujejo 
pozitivno, črtali iz registra za 
opravljanje zunanjetrgovin- 
skih poslov. 

ANALIZE IN OCENE 

Širše preventivno delovanje zveznega 

družbenega pravobranilca 

samoupravljanja    

• V primerjavi z letom 1983 se je preventivna dejavnost zveznega družbenega 
pravobranilca samoupravljanja lani povečala za 20 odstotkov 
• Število kršitev samoupravnih pravic delovnih ljudi se je povečalo s 150 na 170, 
medtem ko so se zmanjšale kršitve družbene lastnine s 63 na 33 
• Med 219 sprejetimi ukrepi, pravnimi sredstvi in dejanji, jih je bilo lani sprejetih 
205 oziroma 93,6 odstotka 



POROČILO O URESNIČEVANJU DRUŽBENEGA VAR- 
STVA SAMOUPRAVNIH PRAVIC DELOVNIH LJUDI IN 
DRUŽBENE LASTNINE V FUNKCIJI ZVEZNEGA 
DRUŽBENEGA PRAVOBRANILCA SAMOUPRAVLJA- 
NJA V LETU 1984 

šc< 
Razvoj samoupravnih druž- 

benoekonomskih odnosov in 
varstvo družbene lastnine sta 
bili glavni nalogi Zveznega 
družbenega pravobranilca sa- 
moupravljanja v letu 1984. Var- 
stvo samoupravnih pravic de- 
lovnih ljudi rn družbene lastni- 
ne v širšem smislu je družbeni 
pravobranilec uresničeval 
predvsem z usmerjanjem de- 
javnosti pri urejanju in razvija- 
nju samoupravnih odnosov s 
krepitvijo vloge in odgovorno- 
sti organov, organizacij, skup- 
nosti in delovnih ljudi pri 
opravljanju zaupanih del in na- 
log. Na ta način je bila osred- 
nja pozornost namenjena pre- 
ventivnemu delovanju s spre- 
jemanjem ukrepov za odprav- 
ljanje tistih vzrokov, ki bi pov- 
zročili kršitve samoupravnih 
pravic delovnih ljudi in družbe- 
ne lastnine. 

To poudarja Poročilo o ures- 
ničevanju družbenega varstva 
samoupravnih pravic delovnih 
ljudi in družbene lastnine v 
funkciji Zveznega družbenega 
pravobranilca samoupravlja- 
nja, ki ga je dobila Skupščina 
SFRJ. Za obravnavo tega gra- 
diva je pristojen Zvezni zbor. 

VEČJE ŠTEVILO VLOG 
Da bi lažje preučili in ocenili 

dejavnost Zveznega družbene- 
ga pravobranilca samouprav- 
ljanja pri uresničevanju njego- 
vih funkcij, Poročilo prikazuje 
nekatere splošne ugotovitve o 
vlogah, kršitvah in dejavnosti v 
letu 1984. Med drugim poudar- 
ja, da se je število vlog lani, v 
primerjavi z letom 1983, pove- 
čalo za 34 odstotkov (480 proti 
360 vlogam). Ob nerešenih vlo- 
gah iz leta 1983, je Zvezni 

idružbeni pravobranilec samo- 
upravljanja lani rešil 469 vlog 
od skupaj 506, ki jih je obrav- 
naval. Preventivno delovanje 
je pomagalo rešiti 68 vlog, s 
preventivnim delovanjem in 
ukrepanjem ali s pravnimi 
sredstvi je bilo rešenih 23 vlog, 
samo z ukrepanjem ali s prav- 
nimi sredstvi 121 vlog, 101 vlo- 
go so odstopili pristojnim or- 
ganom, k 20 vlogam je dal 
družbeni pravobranilec mne- 
nja ali pripombe, za 136 vlog 
pa je bilo ocenjeno, da niso 
utemeljene. V letu 1985 mora 
pravobranilec rešiti še 37 vlog 
iz leta 1984, med katerimi za 30 
vlog poteka postopek pri dru- 
gih organih in organizacijah. 

Poročilo prav tako opozarja, 
da ni bistvenih sprememb gle- 
de pobudnikov postopka. Zna- 
čilnost je le, da je mnogo manj 
pobud organov samoupravne 
delavske kontrole. Manj je bilo 
nadalje anonimnih prijav (15 v 
primerjavi s 23, kolikor jih je 
bilo v letu 1983) ter lastnih po- 
bud. Pomembnejše pa je pove- 
čanje preventivnega delovanja 
Zveznega družbenega pravo- 
branilca samoupravljanja (za 
20 odstotkov) ter udeležba v 
postopku pri pristojnih sodiš- 
čih v zadevah, v katerih so po- 
stopek začeli delavci. 

V primerjavi z letom 1983 se 
je lani povečalo število kršitev 
samoupravnih pravic delovnih 
ljudi (170 v primerjavi s 150), 
bistveno pa se je zmanjšalo 
število kršitev družbene lastni- 
ne (33 v primerjavi s 63). Po 
številnosti so bile v ospredju 
kršitve na področju stanovanj- 
skih razmerij (55), delitve sred- 
stev za osebne dohodke (33) in 
razporejanja delavcev (18). 

Zvezni družbeni pravobrani- 
lec samoupravljanja je lani 
sprejel 219 ukrepov, pravnih 
sredstev in dejanj, med kateri- 
mi jih je bilo sprejetih 205 ozi- 
roma 93,6 odstotka. To opo- 
zarja na pozitiven odnos orga- 
nov do dejavnosti Zveznega 
pravobranilca ter na zadovolji- 
vo raven sodelovanja pri reše- 
vanju spornih vprašanj. 

Podatki nadalje opozarjajo, 
da so tudi tokrat kršitelji 
predvsem delavski sveti in sve- 
ti delovnih skupnosti. Za to sta 
dva razloga. Prvič, da se po- 
budniki postopka obračajo na 
Zveznega družbenega pravo- 
branilca samoupravljanja v 
glavnem po končanem po- 
stopku na prvi stopnji v organu 
ali organizaciji, oziroma, ko je 
prišlo do izpodbijanja njihovih 
osebnih pravic s konkretno 
odločbo. Drugič pa ti organi 
samoupravljanja sprejemajo 
predloge strokovnih služb pre- 
malo'kritično, ne dovolj aktiv- 
no in zainteresirano za uresni- 
čevanje zakonitosti pri delu. 
Razlog za takšno ravnanje je v 
določenih okoljih vpliv določe- 
nih struktur. 

ZAKONODAJNO- 
PRAVNEPOBUDE 

Lani je Zvezni družbeni pra- 
vobranilec samoupravljanja 
dal tudi več pobud za spre- 
membe in dopolnitve posa- 

meznih zveznih zakonov, pri 
čemer je aktivno sodeloval tu- 
di pri njihovem oblikovanju. 
Tako je sodeloval pri pripravi 
sprememb in dopolnitev Zako- 
na o delu in pravicah delega- 
tov v Skupščini SFRJ in o funk- 
cionarjih v federaciji, ki jim je 
prenehala funkcija, kakor tudi 
Zakona o temeljih sistema dr- 
žavne uprave in o Zveznem iz- 
vršnem svetu ter o zveznih 
upravnih organih. 

V postopku sprejemanja Za- 
kona o sodiščih združenega 
dela je pravobranilec predla- 
gal, da med zakonske člene ne 
bi vključevali določb o postop- 
ku pred temi sodišči. Pri pri- 
pravi Zakona o temeljih siste- 
ma javnega obveščanja pa je 
pravobranilec predlagal reši- 
tve glede urejanja položaja po- 
slovodnega organa časopisnih 
organizacij. Sprožil pa je tudi 
postopek o sklenitvi Samou- 
pravnega sporazuma o medse- 
bojnih razmerjih, pravicah in 
obveznostih ustanoviteljev in 
sredstev javnega obveščanja. 

Zvezni družbeni pravobrani- 
lec samoupravljanja je prav ta- 
ko opozoril Gospodarsko 
zbornico Jugoslavije, naj da 
pobudo za usklajevanje Samo- 
upravnega sporazuma o skup- 
nih osnovah in merilih za dolo- 
čanje osebnih dohodkov in 
drugih prejemkov delavcev na 
delu v tujini z Ustavo SFRJ in 
Zakonom o združenem delu, 
saj je ugotovil, da so v ta si- 
stem delitve osebnih dohod- 
kov vgrajeni tudi elementi, ki 
ne pomenijo vsebine osebne- 
ga dohodka, kakor ga določa- 
ta Ustava in ZZD (kompenzaci- 
ja povečanih življenjskih stro- 
škov iz več naslovov, prenaša- 
nje osebne davčne obveznosti 
na organizacijo združenega 
dela in podobno). 

Pri sprejetju Družbenega do- 
govora o skupnih temeljih in 
merilih za samoupravno ureja- 
nje razmerij pri pridobivanju in 
delitvi dohodka v SFRJ je 
Zvezni družbeni pravobranilec 
samoupravljanja dal več kon- 
kretnih predlogov, pripomb in 
mnenj ter priporočil, kar-pa za- 
deva izvajanje tega dokumenta 
so bile določene nadaljnje 
skupne naloge družbenih pra- 
vobranilcev samoupravljanja, 
predvsem pri oblikovanju sa- 
moupravnih splošnih aktov. 

UGOTOVITVE O 
POJAVIH 

Zvezni družbeni pravobrani- 
lec samoupravljanja je lani, na- 
vaja Poročilo, ugotovil, da pri 
organiziranju organizacij zdru- 
ženega dela ni bilo opaziti te- 
ženj po ukinjanju temeljnih or- 
ganizacij združenega dela. Le 
v časopisno - založniških or- 

ganizacijah prihaja do izloča- 
nja posameznih delov enot iz 
sestave TOZD. To so spodbu- 
dili ekonomski razlogi, saj se 
na ta način želi preprečiti preli- 
vanje dela ustvarjenega do- 
hodka od časopisov z večjo 
naklado k časopisom z manj- 
šo. Ta pojav pa zahteva zago- 
tavljanje enakih delovnih po- 
gojev in možnosti za ustvarja- 
nje dohodka v vseh enotah 
TOZD. 

Posebej je veliko nepravilno- 
sti na področju stanovanjskih 
razmerij. Zvezni družbeni pra- 
vobranilec samoupravljanja 
opozarja, da samoupravni 
splošni akti oziroma pravilniki 
niso usklajeni z zakoni o sta- 
novanjskih razmerjih, o etažni 
lastnini, solastništvu in o inve- 
sticijski graditvi objektov. Za- 
radi tega prihaja do težav pri 
realiziranju odlokov o oddaja- 
nju skupnih prostorov, pralnic 
in podstrešij. 

Pri določanju meril in kriteri- 
jev za vrstni red pri reševanju 
stanovanjskih vprašanj, najpo- 
gosteje v samoupravnih sploš- 
nih aktih ni upoštevana zahte- 
va, da imajo med merili in kri- 
teriji prednost stanovanjski 
položaj posameznika in pri- 
spevek delavca k delu. Poleg 
tega pa ni vsebinskih razlik 
glede odnosa do delavcev, ka- 
terih stanovanjsko vprašanje 
ni rešeno, v primerjavi z delav- 
ci, ki zahtevajo večja stanova- 
nja. Pogost vzrok za spore je 
tudi neizpolnjevanje pogodb o 
graditvi stanovanj ali pa zamu- 
de pri izpolnjevanju teh po- 
godb, saj je s tem ogroženo 
urejanje odnosov pri reševanju 
stanovanjskih potreb de- 
lavcev. 

Lani je Zvezni družbeni pra- 
vobranilec nadalje spremljal 
uresničevanje družbeno dogo- 
vorjene politike delitve čistega 
dohodka. Pregledal je peri- 
odične obračune v 61 organi- 
zacijah in skupnostih. Ugotovil 
je, da so maso osebnih dohod- 
kov prekoračili, zaradi neus- 
klajene stopnje rasti, v 6 orga- 
nizacijah v skupnem znesku 12 
milijonov dinarjev, prekoračili 
pa so tudi mejo izločenih sred- 
stev za skupno porabo v 4 or- 
ganizacijah in skupnostih v vi- 
šini več kot 3 milijone dinarjev. 
V primerjavi z letom 1983 je 
ponovno preveč povečal maso 
sredstev za osebne dohodke 
TOZD Borba. 

Poročilo pri tem ugotavlja, 
daje bilo lani manj organizacij 
in skupnosti, ki niso spoštova- 
le družbeno dogovorjene poli- 
tike delitve, kakor leta 1983^ 
Predvsem je to posledica spre- 
memb te politike, deloma pa 
tudi nenehnih prizadevanj 
Zveznega družbenega pravo- 
branilca samoupravljanja: 
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SKUPNA DEJAVNOST 
IN SODELOVANJE 

Lani so posebej prišle do iz- 
raza skupne aktivnosti družbe- 
nih pravobranilcev samou- 
pravljanja na področju cen in 
uresničevanja sklepov Zvezne- 
ga zbora Skupščine SFRJ o 
prisilnem izseljevanju Srbov in 
Črnogorcev s Kosova. Določe- 
ne so bile konkretne naloge, ki 
so jih morali izpeljati družbeni 
pravobranilci samoupravljanja 
na Kosovu, ob sodelovanju 

Družbenega pravobranilca sa- 
moupravljanja SR Srbije in 
Zveznega družbenega pravo- 
branilca samoupravljanja. 

Za obravnavano obdobje je 
tudi značilno razširjeno sode- 
lovanje Zveznega ter republi- 
ških in pokrajinskih družbenih 
pravobranilcev samoupravlja- 
nja mimo institucionalno dolo- 
čenih oblik sodelovanja. Tako 
sodelovanje je bilo posebej 
tesno pri preprečevanju neute- 
meljenih dezintegracijskih te- 
ženj. 

Poleg tega so pravobranilci 
sodelovali s sodišči združene- 
ga dela, s Komisijo Skupščine 
SFRJ za spremljanje izvajanja 
Zakona o združenem delu, s 
Svetom Zveze sindikatov Ju- 
goslavije in Zvezno konferen- 
co SZDLJ, kakor tudi nepo- 
sredno v splošnih združenjih 
pri Gospodarski zbornici Ju- 
goslavije. 

Glede programske usmeri- 
tve bo družbeni pravobranilec 
letos posebno pozornost na- 

menil izvajanju skupnega do- 
govora o dejavnosti na po- 
dročju oblikovanja in družbe- 
ne kontrole cen, razporejanja 
dohodka in delitve sredstev za 
osebne dohodke, pri urejanju 
odnosov v velikih sistemih, de- 
lovanju enotnega jugoslovan- 
skega tržišča, uresničevanju 
sklepov o nalogah pri prepre- 
čevanju izseljevanja Srbov in 
Črnogorcev s Kosova in kritič- 
ni analizi uresničevanja funk- 
cije družbenega pravobranilce 
samoupravljanja. 

MEDNARODNE POGODBE 

Sporazumno urejanje obdavčevanja 

jugoslovanskih in norveških rezidentov 

• Z izogibanjem dvojnemu obdavčevanju se zagotavlja pravna in fiskalna 
varnost ter zaščita, ki je pogoj za razvoj in krepitev gospodarske dejavnosti 
rezidentov obeh držav 

Zvezni izvršni svet je poslal 
Skupščini SFRJ Predlog zako- 
na o ratifikaciji sporazuma 
med SFRJ in Kraljevino Norve- 
ško o izogibanju dvojnemu ob- 
davčevanju dohddka in pre- 
moženja s protokolom (AS 
536). Obravnava in sprejem te- 
ga zakona je v enakopravni 
pristojnosti Zveznega zbora in 
Zbora republik in pokrajin. 

SUBJEKTI 
OBDAVČEVANJA 

S tem sporazumom bo ure- 
jen problem dvojnega obdav- 
čevanja fizičnih in pravnih 
oseb - rezidentov Jugoslavije 
in Norveške. Rezident je sicer 
po določbah tega dokumenta 
oseba države pogodbenice, ki 
se po zakonih države pogod- 
benice obdavčuje v njej na 
podlagi svojega stalnega biva- 
lišča, začasnega bivanja, sede- 
ža uprave ali na katerikoli dru- 

gi podobni podlagi. V zvezi s 
tem je tudi podrobno urejeno 
vprašanje statusa tistih fizičnih 
oseb, ki so rezidenti obeh 
držav. 

Izogibanje dvojnemu obav- 
čevanju, bo po rešitvah v spo- 
razumu, zagotovljeno s skup- 
nimi metodami in merili za do- 
ločenje pravic obdavčevanja 
posameznih kategorij dohod- 
ka, prihodka in premoženja. V 
ta namen je točneje določeno 
kaj je predmet obdavčevanja 
oziroma katere osebe - dezi- 
denti se štejejo za davčne za- 
vezance v skladu s tem medna- 
rodnim dokumentom. 

Razen pravic in fiskalne var- 
nosti ter zaščite, ki so pogoj za 
razvoj gospodarske dejavnosti 
rezidentov obeh držav, spora- 
zum zagotavlja tudi posebne 
olajšave rezidentom Norveške, 
da bi spodbujali vlaganja v na- 
še organizacije združenega 
dela. 

OBDAVČEVANJE 
STALNIH POSLOVNIH 
ENOT 
S tem dokumentom se med 
drugim posebej urejajo obdav- 
čevanja podjetij, ki opravljajo 
pomorski in letalski promet in 
to tako, da je dana pravica vsa- 
ki državi pogodbenici, da ob- 
davčuje svoje podjetje. Na po- 
doben način je urejeno tudi 
vprašanje obdavčevanja oseb- 
nih dohodkov naših delavcev- 
predstavnikov zaposlenih v 
skupnem gospodarskem pred- 
stavništvu oziroma Turistični 
zvezi Jugoslavije v Norveški, ki 
se obdavčuje samo v naši dr- 

žavi, kar je za nas ugodneje. 
Ko je govor o obdavčevanji 

stalnih poslovnih enot, ki jih 
imajo lahko podjetja ene drža 
ve v državi pogodbenici, le-tc 
ne more biti manj ugodno oc 
obdavčevanja domačih podje 
tij, ki opravljajo podobno de- 
javnost, s čimer je zagotovljer 
enak tretman pri obdavčeva 
nju domačega in tujega go 
spodarskega subjekta. 

Zaradi izboljšanega sodelo 
vanja med davčnimi organ 
obeh držav so z določbam 
sporazuma urejeni postopk 
skupnega dogovarjanja in ob 
veščanja o vseh pomembnif 
vprašanjih s tega področja. 

(J-COOOOOCOCOOSOOO 

ftooooaoooocoooooooeo! 
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PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA 
MED SFRJ IN KRALJEVINO NORVEŠKO O IZOGIBA- 
NJU DVOJNEMU OBDAVČEVANJU DOHODKA, S 
PROTOKOLOM - AS 536 
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občanj 

Glasilo 
Skupnosti 
slovenskih 
občin 

Ljubljana 
Cankarjeva 5 
tel. št.: (061) 
210-200, 
210-219 

Iz vsebine. 
Štev. 11 (23. maja 1985) 

- Pred najpomembnejšo nalogo - volilno- 
kadrovske priprave 

8 Za uresničevanje skupnih interesov je 
potrebno tesnejše sodelovanje 
- Nekateri vidiki odnosov med republiško 

skupščino in njenim izvršnim svetom 
- Pogled na dolgoročni plan razvoja Jugo- 

slavije 
- Srednjeročne in dolgoročne usmeritve 

nekaterih slovenskih gospodarskih dejavnosti 

Izdajata Skupščina SR Slovenije in Skupščina SFRJ - Uredniški odbor glasila Skupščine SR Slovenije: Silva Jereb (predsednica), llija Bregar, Marko Herman, Gojmir 
Komar, Marjan Kotar. Janez Kučan, Janez Lukač, Dušan Merhar, Gregor Moder, Vili Pšeničny, Vid Štempihar, Anka Štrukelj, Andrija Vlahovic. Janez Zaje in in Marjan 
Gogala - Odgovorni urednik: Marjan Gogala - Naslov uredništva: Skupščina SR Slovenije. Ljubljana, Subifieva 4, telefon (061) 217-123 - Uredniški odbor glasila Skupščine 
SFRJ: dr. Ivan Lovrič (predsednik), dr. Trajče Grujoski. Milibor Jovanovič, Milenko Lojič, Janez Lukač, Slavica Markovič, Huso Radončič, Irena UKOdi Boris btetanovski, 
Aleksandar Vujin, dr. Miladin Stevanovič in Teodor Olič-Glavni in odgovorni urednik: Teodor Olič- Naslov uredništva: Skupščina SFRJ, Beograd, Trg /iarksa i tngeisa ij. 
telefon (011) 334-149 - Tisk ČGP Delo - Cena posameznega izvoda 25 dinarjev - Letna naročnina 700 dinarjev - Žiro račun: Skupščina SR Slovenije, Ljubljana, du 
50204 - Naročninske zadeve: telefon (061) 219-914     
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REGISTER POROČEVALCA ZA LETO 1984 

Gradivo je v registru 

Poročevalca za leto 1984/X 

razvrščeno po naslednjih 

poglavjih: 

IZ SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

ZAKONI 
IZVAJANJE ZAKONOV 
ODLOKI 
DRUŽBENI DOGOVORI. DOGOVORI 
PLANIRANJE 

- srednjeročno 
- dolgoročno 
POSLOVNIKI 
PROGRAMI 
- programi aktivnosti 
- programi dela Skupščine SR Slovenije 

ANALIZE 
GRADIVA 
INFORMACIJE (k aktom in gradivom, ki niso objavljena v 
Poročevalcu 1984/X 
- republiških organov, organizacij in 
skupnosti 
- komisij Skupščine SR Slovenije 
POROČILA 
- republiških organov, organizacij 
in skupnosti 
- delegacij 
- skupin delegatov 

MNENJA (k aktom in gradivom, ki niso objavljena v Poro- 
čevalcu 1984/X) 
- komisij Skupščine SR Slovenije 
- delovnih teles zborov Skupščine 
SR Slovenije 

UGOTOVITVE, STALIŠČA, PRIPOROČILA IN SKLEPI (k 
aktom in gradivom, ki niso objavljena v Poročevalcu 1984/ 
X) 
- Skupščine SR Slovenije 
- zborov Skupščine SR Slovenije 
- komisij Skupščine SR Slovenije 
- medzborovskih skupin 
- konferenc delegacij 
- delegacij 
- republiških organov, organizacij in skupnosti 
- uresničevanje stališč in sklepov 
Skupščine SR Slovenije 
POBUDE IN PRIPOMBE DELEGACIJ, SKUPIN DELEGA- 
TOV IN DELEGATOV V ZBORIH SKUPŠČINE SR SLOVE- 
NIJE TER REPUBLIŠKIH ORGANOV, ORGANIZACIJ IN 

VPRAŠANJA DELEGACIJ, SKUPIN DELEGATOV IN DELE- 
GATOV V ZBORIH SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
IZ USTAVNEGA SODI$ČA SR SLOVENIJE 

IZ SKUPSCINE SFRJ 
RESOLUCIJE 
ZAKONI 
IZVAJANJE ZAKONOV 
STALIŠČA, MNENJA K ZAKONOM 
ODLOKI 
DOGOVORI 
PROGRAMI 
ANALIZE 
INFORMACIJE 
OCENE 
POROČILA 
Pojasnilo k razvrstitvi gradiva v posameznih poglavjih: 
akti, gradiva in drugi dokumenti so znotraj poglavij urejeni 

' po abecednem zaporedju predmetov, ki so tiskani odkrep- 
Ijeno. K posameznim aktom in gradivom so dodane tudi 
informacije, mnenja, stališča, priporočila in sklepi, ki so 
objavljeni v tem letniku Poročevalca. Informiranje, ugoto- 
vitve, mnenja, staljšča, predlogi in sklepi h gradivom, ki v 
tem Poročevalcu niso objavljena, so registrirani v samo- 
stojnih poglavjih. 
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IZ SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

ZAKONI 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
civilnih invalidih vojne 
- stališča Družbenopolitičnega zbora ob 

obravnavi predloga za izdajo zakona (obj. 
Poročevalec, I. 1983, št. 28, pril. štr. 8) 

- osnutek zakona (ESA-386) 
8/5 
15 

pril. str. 16 -25 

informacija o stanju in problematiki civilnih 
invalidov vojne 15 

pril. str. 15-23 

- sklep Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
osnutka zakona 

- dopolnitve k obrazložitvi osnutka zakona 
- sklep Skupščine Skupnosti socialnega var- 

stva ob obravnavi osnutka zakona 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
davkih občanov 
- predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona 

(ESA-565) 
- delegatska pobuda za dopolnitev 115. člena 

zakona o davkih občanov; stališče Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije k pobudi 

- delegatska pobuda za spremembo 52. člena 
zakona o davkih občanov; stališče Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije k pobudi 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
davku iz dohodka temeljnih organizacij združe- 

nega dela in delovnih skupnosti 
- predlog za izdajo zakona s tezami za osnutek 

zakona (ESA-602) 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 

družbenem pravobranilcu samoupravljanja 
- osnutek zakona (ESA-85 
- sklep Zbora združenega dela, Zbora občin in 

Družbenopolitičnega zbora ob obravnavi os- 
nutka zakona 

/ — predlog zakona 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 

družbeni kontroli cen 
- predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona 

(ESA-619) 
pril 

Zakon o združevanju sredstev določenih upo- 
rabnikov družbenih sredstev za financiranje iz- 
gradnje elektroenergetskih objektov in objek- 

tov premogovništva 
- predlog za izdajo zakona 
- predlog zakona 
Zakon o določitvi obveznosti plačevanja pri- 
spevka iz dohodka temeljnih organizacij združe- 
nega dela za pokrivanje dela stroškov enostav- 
ne reprodukcije elektrogospodarstva in pre- 

mogovništva 
- prelog zakona (ESA 439) 

21/14 
23/31 -32 

26/44 

34/2-43 

18/17 

23/18 

36/19-24 

9/15-19 

16/4 
24/11-14 

39 
str. 7-11 

9/4-6 
9/6-7 

8 
pril. str. 1-2 

sklep Zbora občin ob obravnavi predloga za 
izdajo zakona -15/4 
(glej tudi: Analiza poslovanja in vzrokov, ki 
so pripeljali do izgub v sestavljenih organiza- 
cijah združenega dela elektrogospodarstva in 
premogovništva v letu 1983 ter predlog aktiv- 
nosti za pokrivanje dela stroškov enostavne 
reprodukcije; Poročevalec, 1984, št. 9/7-9 

Zakon o gozdovih 
predlog zakona (ESA-539) 24/24-39 
(glej tudi: Analiza o ekonomičnosti, konku- 

renčnosti, tehnični opremljenosti in drugih 
vidikih,,ki jih odpira širjenje žagarske dejav- 
nosti samostojnih obrtnikov; Poročevalec, 

1984, št. 2/14-16) 

Zakon o graditvi objektov 
- osnutek zakona (ESA-298) 
- predhodna obravnava v odborih za stano- 

vanjsko-komunalna vprašanja v Zboru zdru- 
ženega dela in Zboru občin o osnutku zakona 

- sklep Zbora združenega dela in Zbora občin 
o osnutku zakona 

- predlog zakona (ESA-298) 
Zakon o zagotovitvi sredstev za graditev ob- 
jektov 
- predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona 

(ESA-555) 

7/32-43 

10/23-24 

14/4-5 
27/2-13 

Zakon o javnem obveščanju 
- ugotovitve, stališča in sklepi Zbora združene- 

ga dela in Zbora občin ob obravnavi predlo- 
ga za izdajo zakona (obj. Poročevalec št. 22/ 
1983, pril. str. 1) 

- stališča Družbenopolitičnega zbora ob 
obravnavi predloga za izdajo zakona 

- osnutek zakona (ESA-339) 

- informacija o poteku javne razprave o osnut- 
ku zakona 

- poročilo komisije Skupščine SR Slovenije k 
osnutku zakona 

- poročilo odborov za družbenopolitični si- 
stem Zbora združenega dela in Družbenopo- 
litičnega zbora k osnutku zakona 

- poročilo odbora za družbenopolitični in ko- 
munalni sistem Zbora občin k osnutku za- 
kona 

- sklep Zbora združenega dela in Zbora občin 
o osnutku zakona 

Zakon o spremembah in dopolnitvah kazen- 
skega zakona SR Slovenije 
- stališča Družbenopolitičnega zbora ob 

obravnavi predloga za izdajo zakona z anali- 
zo uporabe kazenskega zakona SR Slovenije 
(obj. Poročevalec, št. 1983, str.) 

- sklep Zbora združenega dela in Zbora občin 
ob obravnavi predloga za izdajo zakona z 
analizo uporabe kazenskega zakona SR Slo- 
venije 

- osnutek zakona (ESA-314) 
- stališča Družbenopolitičnega zbora ob 

obravnavi osnutka zakona 
- sklep Zbora občin ob obravnavi o osnutku 

zakona 
- predlog zakona 

29 
pril. str. 1-7 

5/5 

5/5 
16 

pril. str. 1 -8 

28/2 

30/1-4 

30/1 -4 

30/1 -4 

33/7 

Zakon o javnem pravobranilstvu 
- osnutek zakona (ESA-86) 
- sklepi Zbora združenega dela, Zbora občin in 

Družbenopolitičnega zbora k osnutku za- 
kona 

- predlog zakona 
Zakon o kulturno-umetniških dejavnostih in o 
posredovanju kulturnih vrednot 
- predlog zakona (ESA-232); priloga 1: Spora- 

zum o ustanovitvi in delovanju skupnega 
programskega sveta kinematografov ter o ra- 
bi njihovih ocen; priloga 2: Kvantifikacija 
stroškov za delo skupnega programskega 
sveta 

- poročilo medzborovske skupine ob obravna- 
vi predloga zakona 

- načrt prizadevanj za izpolnjevanje zakona o 
kulturno-umetniških dejavnostih in posredo- 
vanju kulturnih vrednot 

pril 

8/3 

8/4 
11/13-22 

16/5 

16/5 
16 

str. 18/26 

9/11-14 

16/4-5 
24/15-17 

1/35-42 

1/42 

2/16 
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11/10-12 
18/1-3 

2/9 

15 
str. 37-39 

21/15 

Zakon o nagradah in priznanjih dr. Jožeta Po- 
trča 
- predlog zakona (ESA-315) 5/19 
Zakon o Narodni banki Slovenije 
- predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona 

(ESA-598)36/16-18 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
postopku za ustanovitev, združitev oziroma 
spremembo območja občine ter o območjih 
občin 
- predlog za izdajo zakona s predlogom zako- 

na (ESA-522) 21/9-10 
Zakon o spremembah in dopolnitvah obrtnega 
zakona 
- predlog za izdajo zakona s tezami za osnutek 

zakona (ESA-593) 36/3-16 
- (glej tudi gradivo: Stanje in usmeritve razvoja 

drobnega gospodarstva z ugotovitvami in 
stališči; Poročevalec, 1. 1984 št. 13/28) 

Zakon o obveznem posojilu SR Slovenije v 
letu 1984 
- predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona 

(ESA-457) 
- predlog zakona 
Zakon o sofinanciranju programa obnove in 
modernizacije oddajniškega in prenosnega si- 
stema radio-televizije Ljubljana v obdobju 
1984-1996 
- predlog Dogovora o obnovi in modernizaciji 

(ESA-398) 
- predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona 

(ESA-398) 
pril. 

- sklep Zbora združenega dela in Zbora občin 
ob obravnavi predloga za izdajo zakona 

Zakon o spremembah zakona o določitvi sto- 
penj in nekaterih olajšav za davek iz dohodka 
temeljnih organizacij združenega dela in de- 
lovnih skupnosti letih 1984 in 1985 
- delegatske pripombe ob obravnavi predloga 

zakona o določitvi stopenj in nekaterih olaj- 
šav za davek iz dohodka TOZD in delovnih 
skupnosti v letih 1984 in 1985; mnenje Repu- 
bliškega sekretariata za finance k pri- 
pombam 8/13-14 

- predlog zakona (ESA-610) 36/25-27 
Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti 
- predlog zakona ESA-207) 27/13-17 

Zakon o odvzemu in presaditvi delov člove- 
škega telesa v zdravstvene namene 
- predlog za izdajo zakona s tezami za osnu- 

tek zakona (ESA-493) 
17/pril. str. 1 -4 

Zakon o proračunu SR Slovenije za leto 1985 
- predlog za izdajo zakona z osnutkom zako- 

na; tabele 
- predlog zakona 

Zakon o spremembi zakona o proračunu SR 
Slovenije za leto 1984 
predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona 

(ESA-551) 
- predlog zakona 
Zakon o zagotavljanju sredstev za republiške 
blagovne rezerve v letu 1985 
- predlog za izdajo zakona z osnutkom zako- 

na (ESA-574) 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
sanitarni inšpekciji 
- predlog za izdajo zakona z osnutkom zako- 

na (ESA-466) 

31/60-79 
38/11 

27/18-21 
34/43-46 

34/47-49 

13/26-30 

25/37-451 

1/28 

14/22-33 
23/13-21 

32/2-7 

Zakon o sistemu družbene kontrole cen 
- osnutek zakona (ESA-541) 
Zakon o spremembi zakona o skladu skupnih 
rezerv 
- predlog zakona (ESA-309) 
Zakon o Službi družbenega knjigovodstva SR 
Slovenije 
- predlog za izdajo zakona z osnutkom zako- 

na (ESA-481) 
- osnutek zakona 
- predlog zakona 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
stanovanjskem gospodarstvu 
- predlog za izdajo zakona z osnutkom zako- 

na (ESA-605) 
37/pril. str. 1-9 

Zakon o spremembi zakona o stanovanjskih 
razmerjih 
- predlog za izdajo zakona s predlogom zako- 

na (ESA-418) 
Zakon o stavbnih zemljiščih 
- predlog zakona (ESA-582) 
- predhodna obravnava v odborih za stano- 

vanjsko-komunalna vprašanja Zbora združe- 
nega dela in Zbora občin 

- sklep Zbora združenega dela in Zbora občin 
o predlogu zakona 

Zakon o stečaju nad obratovalnicami samo- 
stojnih obrtnikov 
- predlog zakona (ESA-237) 

15/pril. str. 25-31 

Zakon o podaljšanju rokov za določitev stopenj 
in osnov davkov za leto 1985 
- predlog za izdajo zakona z osnutkom zako- 

na (ESA-538) 
- predlog zakona 

5/18 

7/22-31 

10/23-24 

14/4 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks 
- predlog za izdajo zakona z osnutkom zako- 

na (ESA-564) 

24/9-10 
32/8-9 

32/9-12 

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

na (ESA-609) 
39/pril. str. 1-7 

Zakon o urejanju naselij in drugih posegih v 
prostor 
- predlog zakona (ESA-283) 7/11-21 
- korekture besedila zakona 8/16 
- predhodna obravnava predloga zakona v 

odborih za stanovanjsko-komunalna vpraša- 
nja Zbora združenega dela in Zbora občin 10/23-24 

- sklep Zbora združenega dela in Zbora občin 
ob obravnavi predloga zakona 14/4 

- sklep Zbora združenega dela ob obravnavi 
predloga zakona 17/12 

Zakon o urejanju prostora 
- predlog zakona (ESA-295) 7/2-11 
- korekture besedila zakona 8/16 
- predhodna obravnava predloga zakona v 

odborih za stanovanjsko-komunalna vpraša- 
nja Zbora združenega dela in Zbora občin 10/23-24 

- sklepa Zbora združenega dela in Zbora ob- 
čin ob obravnavi predloga zakona 14/4 

- stališče Družbenopolitičnega zbora ob 
obravnavi predloga zakona 16/6 

- sklep Zbora združenega dela ob obravnavi 
predloga zakona 17/12 

priloga poročevalca 3 



Zakon o prenehanju veljavnosti temeljnega za- 
kona o tobaku v SR Sloveniji 
- predlog za izdajo zakona s predlogom zako- 

na (ESA-554) 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
varnosti cestnega prometa 
- predlog za izdajo zakona z osnutkom zako- 

na (ESA-474) 

29/ 
pril. str. 7-8 

14/11-22 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
varstvu pri delu 
- predlog za izdajo zakona (ESA-483) 15/ 

pril. str. 32-63 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
varstvu pred požarom 
- predlog zakona (ESA-236) 11/23-33 
Zakon o dopolnitvi zakona o Višji upravni šoli 
- predlog za izdajo zakona s predlogom zako- 

na (ESA-396) 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
vojaških invalidih 
- stališča Družbenopolitičnega zbora ob 

obravnavi predloga za izdajo zakona (obj. 
Poročevalec št. 28/1983, pril. str. 1) 

- sklep Zbora združenega dela in Zbora občin 
ob obravnavi predloga za izdajo zakona 

8/5-6 

19/14-16 

8/5 

- osnutek zakona; ocena učinkov predlaganih 
sprememb zakona (ESA-237) 

- sklep Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
osnutka zakona 

- dopolnitve k obrazložitvi osnutka zakona 
- stališča in sklepi Skupščine Skupnosti soci- 

alnega varstva ob obravnavi osnutka zakona 
Zakon o spremembah zakona o zajamčenem 
osebnem dohodku in izplačevanju osebnih do- 
hodkov v organizacijah združenega dela, ki po- 
slujejo z izgubo 
- predlog za izdajo zakona z osnutkom zako- 

na (ESA-432). 
- sklep Zbora združenga dela ob obravnavi 

predloga za izdajo zakona 
- predlog zakona 
Zakon o zaključnem računu o izvršitvi proraču- 
na SR Slovenije za leto 1983 
- osnutek zakona (ESA-458) 
- popravek tabele: Bilanca prihodkov in od- 

hodkov k osnutku zakona o zaključnem ra- 
čunu 

Zakon o zaščiti podatkov v družbenem sistemu 
informiranja 
- predlog za izdajo zakona (ESA-396) 
- stališča Družbenopolitičnega zbora ob 

* obravnavi predloga za izdajo zakona 
- sklep Zbora združenega dela in Zbora občin 

ob obravnavi predloga za izdajo zakona 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona, o 
zdravstvenem varstvu 
- predlog za izdajo zakona 
Zakon o zdravstvenem varstvu živali 
- predlog za izdajo zakona; teze za osnutek 

zakona (ESA-618) 

15/ 
pril. str. 6-16 

21/13-14 
23/31 -32 

26/44 

6/1-4 

13/7 
13/31-32 

11/2-10 

13/2 

1/29 

8/4 

8/4 

23/22-30 

39 
pril. str. 11-38 

IZVAJANJE ZAKONOV 

Poročilo o izvajanju zakona o zagotavljanju in 
usmerjanju sredstev za intervencije v proizvod- 
nji hrane v obdobju 1982-1985 v letu 1983 12/16-21 

- ugotovitve in predlogi Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poro- 
čila 

- mnenje odbora za agrarno politiko Zbora 
združenega dela k poročilu 

- mnenje odbora za družbenoekonomske od- 
nose in razvoj Zbora občin k poročilu 

Poročilo o izvajanju zakona o sistemu obrambe 
pred točo (ESA-400) 
- ugotovitve, predlogi in stališča Izvršnega 

sveta Skupščine SR Slovenije 
Informacija o izvrševanju zakona o pravni po- 
moči za obdobje po oktobru 1982. leta 
Poročilo o izvajanju zakona o zagotavljanju in 
usmerjanju sredstev za usposabljanje zemljišč 
za družbeno organizirano kmetijsko proizvod- 
njo v obdobju 1982-1985 v letu 1983 
- ugotovitve in predlogi Izvršnega sveta 

Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poroči- 
la; dopolnitev poročila Odbora za melioracijo 
Zveze vodnih skupnosti 

- mnenje odbora za agrarno politiko Zbora 
združenega dela k poročilu 

- mnenje odbora za družbenoekonomske od- 
nose in razvoj Zbora občin k poročilu 

Poročilo o problematiki določb zakona o zdrav- 
stvenem varstvu, ki urejajo delo v podaljšanem 
delovnem času, dežurstvo in stalno pripravlje- 
nost (ESA-399) 
- sklep Zbora združenega dela, Zbora občin in 

Družbenopolitičnega zbora ob obravnavi po- 
ročila 

ODLOKI 

Odlok o odstopu posebnega republiškega 
davka od prometa proizvodov občinam v letu 
1985 
- predlog odloka (ESA-613) 
Odlok o valorizaciji katastrskega dohodka 
- predlog odloka (ESA-412) 
- sklepa Zbora združenega dela in Zbora 

občin o predlogu odloka 

DRUŽBENI DOGOVORI, DOGOVORI 

- družbeni dogovori 
Družbeni dogovor o pogojih organiziranja in 
skupnega financiranja mednarodnih športnih 
prireditev v Jugoslaviji 
- predlog dogovora (ESA-263) 
Družbeni dogovor o skupnih osnovah in merilih 
samoupravnega urejanja odnosov pri pridobi- 
vanju in razporejanju dohodka ter čistega do- 
hodka, delitvi sredstev za osebne dohodke in 
za skupno porabo delavcev v SFRJ 
- osnutek družbenega dogovora 
- sklep Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 

osnutka dogovora 
Družbeni dogovor o skupnih osnovah in merilih 
samoupravnega urejanja odnosov pri pridobi- 
vanju in delitvi dohodka v Socialistični federa- 
tivni republiki Jugoslaviji 
- predlog družbenega dogovora 

Družbeni dogovor o skupnih osnovah in merilih 
za oblikovanje in delitev sredstev za osebne 
dohodke funkcionarjev v SR Sloveniji 
- sklep Zbora občin ob obravnavi osnutka 

družbenega dogovora 
- predlog družbenega dogovora (ESA-460) 
Družbeni dogovor o izvajanju politike na po- 
dročju splošne porabe občin v letu 1985 
- izhodišča za oblikovanje družbenega dogo- 

vora 

12/21 

12/32 

12/34 

1/43-47 

1/47 

24/18-23 

12/21-26 

12/26 

12/32 

12/34 

1/48 

13/7 

38/46 

5/16 

13/6 

23/40-42 

10/2-10 

17/10-11 

25-46-57 
35/25-34 

14/5 
32/14-21 

31/79-80 
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Družbeni dogovor o skupnih elementih stano- 
vanjske in komunalne politike 
- predlog družbenega dogovora 12/2-8 
- sklep Skupščine SR Slovenije (z osnutkom 

dogovora, ki ga je poslal Zvezni izvršni svet) 17/11-12 
Družbeni dogovor o temeljih skupne politike na 
področju zaposlovanja in njenem uresničeva- 
nju v Socialistični federativni republiki Jugosla- 
viji 
- predlog družbenega dogovora (ESA-435)23/ 

2-40 

- pregled nalog, ki izhajajo iz uresničevanja 
predloga družbenega dogovora 25/57-58 

- dogovori 
Dogovor o temeljih davčne politike 
- osnutek dogovora 35/14-24 
Dogovor o usklajevanju davčne politike 
- osnutek dogovora (ESA-565) 38/54-60 
Dogovor o usklajevanju davčnega sistema 
- osnutek dogovora 8/3 
- stališča Družbenopolitičnega zbora ob 

obravnavi osnutka dogovora 13/8-11 
- predlog dogovora 35/2-13 
Dogovor o izdajanju doplačilne poštne znam- 
ke »VIII. svetovno prvenstvo v smučarskih po- 
letih, Planica 85« 
- predlog dogovora (ESA-562) 32/12-14 
Dogovor o spremembah dogovora o zagotavlja- 
nju dela sredstev za financiranje izdelave študi- 
je za projekte Plavega plana in prioritetnih ak- 
cij Mediteranskega akcijskega plana progra- 
ma Združenih narodov za človekovo okolje 
- predlog dogovora 12/8-10 
Dogovor o izvajanju politike na področju sploš- 
ne porabe na ravni občin v SR Sloveniji v letu 
1985 
- predlog dogovora 38/51-52 
Dogovor o spremembi in dopolnitvi dogovora o 
oblikovanju sredstev solidarnosti narodov in 
narodnosti Jugoslavije ter republik in avtonom- 
nih pokrajin za odpravljanje posledic elemen- 
tarnih nesreč 
- predlog dogovora (ESA-604) 37 

pril. str. 25-27 
Dogovor o enotni emisiji upravnih in sodnih 
kolkov 
- predlog dogovora 37 

pril. str. 28-30 

PLANIRANJE 

- srednjeročno 
Porqčilo o uresničevanju politike družbenega 
in ekonomskega razvoja SR Slovenije v letu 
1984 in prva ocena možnosti razvoja v letu 
1985 
- ugotovitve, stališča, sklepi in priporočila 

Skupščine SR Slovenije k poročilu 
- stališča Družbenopolitičnega zbora ob 

obravnavi poročila 
Poročilo Zveznega izvršnega sveta o uresniče- 
vanju politike družbenoekonomskega razvoja v 
letih 1983-1984 in ocenitev možnosti razvoja v 
letu 1985 
- povzetek Analize uresničevanja politike druž- 

benoekonomskega razvoja v letih 1983 in 
1984 z ocenami in možnostmi razvoja v letu 
1985 (»majska analiza«) 

- povzetek priloge »majski analizi«: Ukrepi in 
dejavnosti za razvoj drobnega gospodarstva, 

20/I.2-8 

23/3-5 

23/6 

20/I./79—86 

20/II. 
str. 55-58 

namenjeni uresničevanju dolgoročnega raz- 
voja ekonomske stabilizacije 21/36-38 

- povzetek priloge »majski analizi«: Uresniče- 
vanje temeljnih prvin socialne politike v letih 
1983-1984 21/33-36 

- ugotovitve, stališča in sklepi Skupščine SR 
Slovenije ob obravnavi poročila in obravnavi 
analize s spremljajočimi dokumenti 22/3-4 

Analiza uresničevanja srednjeročnih razvojnih 
usmeritev 1981—1985 v SR Sloveniji in razvoj 
v letu 1984 s prvimi ocenami potreb in možno- 
sti v letu 1985 (»majska analiza«). Skupna do- 
kumentacijska osnova »Analize uresničevanja 
srednjeročnih razvojnih usmeritev 1981-1985 v 
SR Sloveniji« in »Analize razvojnih možnosti 
SR Slovenije 1986-1990«; I. obdobje 
1981-1985 20/I./8-87 
Analiza razvojnih možnosti SR Slovenije v ob- 
dobju 1986—1990. Skupna dokumentacijska 
osnova »Analize uresničevanja srednjeročnih 
razvojnih usmeritev 1981-1985 v SR Sloveniji« 
in »Analize razvojnih možnosti SR Slovenije 
1986-1990«; II. obdobje 1986-1990 20/II./1 —54 
Globalna ocena uresničevanja družbenega pla- 
na SR Slovenije za obdobje 1981-1985 v letu 
1984 z ocenami možnosti razvoja v letu 1985 
(»jesenska analiza«). Tabele. Dokumentacijska 
osnova. 31/8-59 

Resolucija o politiki uresničevanja usmeritev 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1981-1985 v letu 1985 
- osnutek resolucije (ESA-565) 31/2-9 
- stališča Družbenopolitičnega zbora ob 

obravnavi osnutka resolucije ' 37/3-4 
- ugotovitve in sklepi Skupščine SR Slovenije 

ob obravnavi osnutka resolucije 37/4-6 
- predlog resolucije 38/2-10 

Odlok o pripravi in sprejetju družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1986—1990 
- predlog odloka (ESA-413) 5/14 

Smernice za družbeni plan SR Slovenije za 
obdobje 1986-1990 
- predlog smernic (ESA-540) 24/2-9 
- ugotovitve in sklepi Skupščine SR Slovenije 

ob obravnavi predloga smernic 30/4-5 
- stališča Družbenopolitičnega zbora ob 

obravnavi predloga smernic ob upoštevanju 
stališč, ki jih je na podlagi stališč in razprave 
zlasti v Republiškem svetu Zveze sindikatov 
in Republiške konference ZSMS sprejelo 
Predsedstvo RK SZDL Slovenije 29/2 

Odlok o temeljnih smernicah družbenoeko- 
nomskega razvojaj in okvirih ekonomske poli- 
tike Jugoslavije za obdobje 1986—1990 
- osnutek odloka (ESA-537) 25/30-37 
- sklep Zbora združenega dela ob obravnavi 

osnutka odloka 30/5-6 
- sklep Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 

osnutka odloka ' 33/3-4 
- dolgoročno 
Analiza razvojnih možnosti SR Slovenije v ob- 
dobju 1986-1995/2000 Pril. I, 

str. 1-79 
- priloga I.; tabelarična in grafična dokumenta- 

cija Pril. II, 
str. 2-30 

Odlok o spremembi odloka o pripravi in spre- 
jetju dolgoročnega piana SR SLovenije za ob- 
dobje 1986-1995 oziroma za določena področ- 
ja tudi do leta 2000 
- predlog odloka (ESA-414) 5/14 

priloga poročevalca 

P 



Smernice za dolgoročni plan SR Slovenije 
- predlog smernic; kartografska opredelitev 

nekaterih prostorsko pomembnih razvojnih 
elementov družbenoekonomskega razvoja 

- ugotovitve in stališča Skupščine SR Sloveni- 
je ob obravnavi predloga smernic 

- stališča Družbenopolitičnega zbora ob 
obravnavi predloga smernic ob upoštevanju 
stališč Republiškega sveta Zveze sindikatov 
in Republiške konference SZDL Slovenije 

Dlgoročni družbeni plan Jugoslavije za obdob- 
je 1986-2000 
- osnutek plana (ESA-454) 
- ugotovitve, stališča in sklepi Skupščine SR 

Slovenije ob obravnavi osnutka plana 

POSLOVNIKI 

Osnutek sprememb in dopolnitev poslovnika 
Skupščine SR Slovenije 

PROGRAMI (aktivnosti) 
PROGRAMI DELA SKUPŠČINE SR 

SLOVENIJE 

- programi aktivnosti 
Program nalog za uresničevanje obveznosti, ki 
izhajajo iz dokumentov VII. konference šefov 
držav ali vlad neuvrščenih držav v New Delhiju, 
VI. zasedanja konference Združenih narodov 
za trgovino in razvoj (UNCTAD) v Beogradu in 
Madridskega sestanka predstavnikov držav 
udeležencev konference o varnosti in sodelo- 
vanju (KVSE); Sklepi Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije 
- informacija in mnenje komisije za mednarod- 

ne odnose Skupščine SR Slovenije k progra- 
mu nalog 

- informacija in mnenje odbora za družbeno- 
ekonomski razvoj Zbora združenega dela 

Program aktivnosti za izvajanje še neuresniče- 
nih sklepov Skupščine SR Slovenije z dne 3. 
oktobra 1983, ki se nanašajo na uresničevanje 
politike hitrejšega razvoja manj razvitih obmo- 
čij v SR Sloveniji. Priloga: Poročila nekaterih 
nosilcev, ki so sprejeli obveznosti s pospeševa- 
njem skladnejšega razvoja v SR Sloveniji 
- poročilo o uresničevanju sklepov Skupščine 

SR Slovenije glede aktivnosti pri pospeševa- 
nju razvoja manj razvitih območij 

- poročilo o uresničevanju sklepov zborov 
Skupščine SR Slovenije glede aktivnosti pri 
pospeševanju razvoja manj razvitih območij 

Program ukrepov in aktivnosti po uveljavitvi 
ukrepov za odmrznitev cen in finančno konsoli- 
dacijo gospodarstva (ESA-505) 
- sklep Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 

predloga programa ukrepov in aktivnosti 

- sklep Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
informacije Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije o izvajanju programa ukrepov in 
aktivnosti 

Akcijski program za uresničevanje skupščinskih 
stališč o skladnem razvoju in delitvi dela ter 
dolgoročnega programa stabilizacije na po- 
dročju prometa in zvez v SR Sloveniji 
- poročilo o uresničevanju stališč Skupščine 

SR Slovenije za usmerjanje skladnega razvo- 
ja na področju prometa in zvez 

- mnenje odbora za družbenoekonomski raz- 
voj Zbora združenega dela k poročilu o ures- 
ničevanju stališč 

Pril. III, 
str. 2-11 

23/5 

23/7 

25/3-30 

33/4-5 

33/9-24 

12/11-15 

17/14 

17/14 

11/40-48 

11/38-40 

38/45 

19/1-3 

19/13-14 
17/6 

21/13 

10/19-20 

10/11-18 

5/9 

- mnenje odbora za družbenoekonomske od- 
nose in razvoj Zbora občin k poročilu o ures- 
ničevanju stališč - 10/21 

Program aktivnosti za povečanje turističnega 
prometa in deviznega priliva v letu 1985 (ESA- 
565) 38/60-61 
- programi dela Skupščine 
SR Slovenije 
Program dela Zbora združenega dela, Zbora 
občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine 
SR Slovenije za leto 1984 1/ 

pril. str. 1-11 
Poziv za pobude in predloge za pripravo progra- 
mov deia zborov Skupščine SR Slovenije za 
leto 1985 
Osnutek programa dela Zbora združenega de- 
la, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora 
Skupščina SR Slovenije za leto 1985 (ESA-568) 

Periodični delovni načrt Zbora združenega de- 
ia, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora 
Skupščine SR Slovenije za I. trimesečje leta 
1984 
Periodični delovni načrt Zbora združenega de- 
la, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora 
Skupščine SR Slovenije za II. in III. trimesečje 
leta 1984 

23/1 

33/ 
pril. str. 1-11 

1/7-10 

12/ 
pril. str. 1-4 

Periodični delovni načrt Zbora združenega de- 
la, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora 
Skupščine SR Slovenije za IV. trimesečje leta 
1984 23/ 

pril. str. 1-4 

ANALIZE 

Analiza poslovanja in vzrokov, ki so pripeljali do 
izgub v sestavljenih organizacijah združenega 
dela elektrogospodarstva in premogovništva v 
letu 1983 ter predlog aktivnosti za pokrivanje 
dela stroškov enostavne reprodukcije 9/7-9 
Analiza uresničevanja sprejetega srednjeročne- 
ga programa ukrepov in aktivnosti za pospeše- 
vanje obmejnega gospodarskega sodelovanja 
z Italijo, Avstrijo in Madžarsko (ESA-415) 6/5-12 
- ugotovitve, stališča, sklepi in priporočila 

Skupščine SR Slovenije ob obravnavi analize 13/5-6 
Analiza o stanju osebnih dohodkov v državni 
upravi (ESA-543). Priloga gradivu »Uresničeva- 
nje družbene preobrazbe državne uprave« (Po- 
ročevalec, 26/2-38) 28/14-20 
Analiza o delovanju temeljnega, posebnega re- 
publiškega oziroma pokrajinskega in posebne- 
ga občinskega prometnega davka 14/33-43 
Analiza republiških predpisov z vidika možnosti 
poenostavitve strokovnih in administrativnih 
opravil (ESA-608) 

— priloga 1: Učinkovitost dela občinskih skupš- 
čin (splošne ugotovitve in konkretni predlogi 
za spremembo zakonodaje) 

pril. str. 9 
37 

-25 

37/ 
pril. str. 22-25 

Analiza uresničevanja srednjeročnega plana 
stanovanjskega gospodarstva za obdobje 
1981-1985 v letih 1981—1983 (povzetek analize, 
sestavni del Poročila o izvajanju sklepov in pri- 
poročil Skupščine SR Slovenije... Poročevalec 
28/2-7); tabele 28/7-14 

priloga poročevalca 



Analiza o uresničevanju svobodne menjave de- 
la v družbenih dejavnostih v SR Sloveniji (ESA- 
561) - Tabele 30 

pril. str. 1 -15 
Analiza o ekonomičnosti, konkurenčnosti, teh- 
nični opremljenosti in drugih vidikih, ki jih odpi- 
ra širjenje žagarske dejavnosti samostojnih 
obrtnikov (ESA-401) 2/14-16 

GRADIVA 

Stanje in usmeritve razvoja drobnega gospo- 
darstva v SR Sloveniji (ESA-401) 1/13-28 
- stališča Družbenopolitičnega zbora ob 

obravnavi gradiva 14/3 
- predlog ugotovitev, stališč in sklepov Skupš- 

čine SR Slovenije ob obravnavi gradiva 14/43-45 
- ugotovitve, stališča in sklepi Skupščine SR 

Slovenije ob obravnavi gradiva 17/7-10 
Nekatera aktualna vprašanja prakse družbenih 
dogovorov in dogovorov družbenopolitičnih 
skupnosti kot oblike uresničevanja skupnih in- 
teresov v federaciji 39 

pril. str. 39-48 
- sklep Družbenopolitičnega zbora ob obrav- 

navi gradiva 38/8 
39 

Uresničevanje družbene preobrazbe državne 
uprave (ESA-543) 
- priloga: Analiza o stanju osebnih dohodkov v 

državni upravi 

INFORMACIJE 

- republiških organov, organizacij in skupno- 
sti (k aktom in gradivom, ki niso objavljena v 
Poročevalcu 1984/X) 
Informacija o aktivnosti v zvezi sindikatov Slove- 
nije pri urejanju delovnega in obratovalnega 
časa 
Informacija o izvajanju usmeritve za nadaljnjo 
družbeno preobrazbo pravosodja pri delu red- 
nih sodišč v letu 1983 

pril. str. 38 

26/^-38 

28/14-20 

10/25-28 

24/ 
pril. str. 12-13 

Informacija o preskrbi z osnovnimi živili in ne- 
katerimi drugimi izdelki vsakdanje rabe v letu 
1984 v SR Sloveniji in izhodišča za leto 1985 
Informacija o gibanju ravni in dinamiki osebnih 
dohodkov v družbenih dejavnostih (v letih spre- 
jetega družbenega plana) - (ESA-572) 
- dokumentacija k informaciji 
Informacija o stanju na področju računalniške 
dejavnosti v SR Sloveniji (ESA-558) 

36/34-40 

33/25-30. 
36/41 -45 

29/ 
pril. str. 8-14 

Informacija o spremembah cen v SR Sloveniji 
v obdobju januar-maj 1984 
- stališča Sveta republiške skupnosti za cene 
Informacija o pojavih in problemih uresničeva- 
nja ustavnosti z vidika dvajsetletne prakse 
Ustavnega sodišča SR Slovenije 
Informacija o usklajenosti samoupravnih 
splošnih aktov z zakonodajo 
- razprava v zakonodajno-pravni komisiji 

Skupščine SR Slovenije in v odboru za druž- 
benopolitični sistem Družbenopolitičnega 
zbora 

Informacija o združevanju dela in sredstev za 
pospeševanje razvoja gospodarsko manj razvi- 
tih republik in SAP Kosovo v letih 1981-1983 

21/1-8 
21/8 

3/1-4 

25/59-63 

21/16-22 

- mnenje odbora za družbenoekonomski raz- 
voj Zbora združenega dela ob obravnavi in- 
formacije 

- sklep in priporočila Gospodarske zbornice 
Slovenije ob obravnavi informacije 

- komisij Skupščine SR Slovenije 
Informacija Komisije za mednarodne odnose 
ob obravnavi vprašanja znanstveno-tehnolo- 
škega sodelovanja med SFRJ in EGS v luči 
razvojne strategije Skupnosti ter raziskovalne 
dejavnosti na področju mednarodnih odnosov 
v SR Sloveniji 
POROČILA 
- republiških organov, organizacij in skup- 
nosti 
Poročilo o izvajanju energetske bilance SR Slo- 
venije za leto 1984 
- mnenje odbora za družbenoekonomski raz- 

voj Zbora združenega dela k poročilu 
- mnenje odbora za družbenoekonomske od- 

nose in razvoj Zbora občin k poročilu 
Poročilo o izvajanju »Dogovora o srednjeroč- 
nem programu geodetskih del na območju SR 
Slovenije in njegovem uresničevanju« v obdob- 
ju 1981-1983 
- mnenje odbora za stanovanjsko-komunalna 

vprašanja in varstvo okolja Zbora združenega 
dela in odbora za urejanje prostora in varstvo 
okolja Zbora občin 

Dopolnitve poročila »Uresničevanje odnosov v 
gospodarjenju z denarjem v bankah s področja 
SR Slovenije (ESA k 362) 
- predlog ugotovitev, stališč in sklepov med- 

zborovske skupine ob obravnavi poročila 
- ugotovitve, stališča in sklepi Skupščine SR 

Slovenije ob obravnavi poročila 
Poročilo o delu Javnega pravobranilstva v SR 
Sloveniji za leto 1983 (povzetek) 

21/16 

21/23 

pril. 
Letno poročilo Javnega tožilstva SR Slovenije 
za leto 1983 (povzetek) 

pril 
Poročilo o izvedbi programa jesenske setve v 
letu 1983 in program spomladanske setve v 
letu 1984 
- ugotovitve, sklepi in predlogi Izvršnega sveta 

Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poro- 
čila 

- mnenje odbora za agrarno politiko zbora 
združenega dela in odbora za družbenoeko- 
nomske odnose in razvoj Zbora občin ob 
obravnavi poročila 

Poročilo o delu Komisije za oceno investicij v 
SR Sloveniji za čas od 1. 8.1981 do 1.10,1983 (s 
prilogo in dokumentacijo) 
- mnenje odborov za družbenoekonomske od- 

nose, za družbenoekonomski razvoj in odbor 
za stanovanjsko-komunalna vprašanja in var- 
stvo okolja Zbora združenega dela ob obrav- 
navijaoročila 

- mnenje odbora za družbenoekonomski raz- 
voj Zbora občin ob obravnavi poročila 

Poročilo o aktivnostih družbenih pravobranil- 
cev samoupravljanja pri uveljavljanju zakonskih 
določil o motnjah v poslovanju organizacij 
združenega deia 
Poročilo o graditvi neproizvodnih in negospo- 
darskih investicijskih objektov v obdobju od 1. 
1. 1984 do 31. 8. 1984. Priloge (ESA-569) 
Poročilo o uresničevanju ukrepov in aktivnosti 
za boljšo obdelavo kmetijskih zemljišč v SR 
Sloveniji v letu 1983 

15/9-11 

18/5-7 

18/4 

18/4-5 

22/6-24 

22/5-6 

2/1-7 

14/46-49 

17/2-6 

24/ 
str. 16-20 

24/ 
str. 16-20 

12/27-31 

12/31-32 

12/33-34 

17/16-25 

15/4 
17/14-15 

17/15 

5/21 

34/50-63 

8/9-12 

priloga poročevalca 
i 

» 



- mnenje odbobra za agrarno politiko Zbora 
združenega dela ob obravnavi poročila 8/13 

- ugotovitve in predlogi Republiškega komite- 
ja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ob 
obravnavi poročila 8/12. 

Poročilo o obsegu, vzrokih i načinu pokrivanja 
izgub, izkazanih v zaključnih računih za leto 
1983 (povzetek) 21/11 
- sklep Zbora združenega dela ob obravnavi 

poročila 22/4-6 
Poročilo o delu Predsedstva SR Slovenije v 
času od maja 1982 do aprila 1984 14 

pril, str. 1-12 
Letno poročilo Republiškega senata za prekr- 
ške za leto 1983 (povzetek) 24 

pril. str. 20-21 
Poročilo Republiškega sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu (povzetek) 18/8-12 
- mnenje odbora za družbenopolitični sistem 

Zbora združenega dela ob obravnavi poro- 
čila 18/7-8 

Poročilo o delu Službe družbenega knjigovod- 
stva v SR Sloveniji za leto 1983 (ESA-485) 

- sklep Zbora združenega dela ob obravnavi 
poročila 

15/ 
pril. str. 2-6 

21/15-16 

Poročilo: Nekateri zapaženi pojavi ob delu so- 
dišč združenega dela (povzetek) 24 

pril. str. 15-16 
Poročilo o pristopanju k samoupravnemu spo- 
razumu o združevanju sredstev rezerv v sklad 
skupnih rezerv gospodarstva SR Slovenije 8/8-9 
Poročilo o stanju varnosti v železniškem pro- 
metu na območju SR Slovenije 27/21-27 
- ugotovitve, stališča in priporočila Skupščine 

SR Slovenije ob obravnavi poročila 33/6-7 
Poročilo: Značilnosti varnostnih razmer v SR 
Sloveniji 24 

pril. str. 3-12 
Poročilo o uresničevanju aktivnosti, ki jih je 
leta 1982 sprejela Skupščina SR Slovenije o 
pospešenem izvrševanju temeljnih usmeritev za 
organiziranje in razvoj zunanjetrgovinske mre- 
že in zunanjetrgovinskih kadrov doma in v tu- 
jini 11/33-38 
- sklep Zbora združenega dela ob obravnavi 

poročila o uresničevanju sklepov in stališč 
Zbora združenega dela Skupščine SR Slove- 
nije o temeljnih usmeritvah na področju zu- 
nanjetrgovinske mreže 16/6 

- delegacij 
Poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v 
Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ o 
poteku 30., 31. in 32. seje Zbora republik in 
pokrajin, ki so bile 18. in 26. aprila in 14. maja 
1984 18/18-31 
Poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v 
Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ o 
poteku 34. seje Zbora republik in pokrajin 28. 
6. 1984 24/43-48 
Poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v 
Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ o 
poteku 35. seje Zbora republik in pokrajin 19. 
7. 1984 24/48-55 
Poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v 
Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ o 
36. seji Zbora republik in pokrajin 13. 9. 1984 29/9-10 
- skupin delegatov 
Poročilo skupine delegatov za spremljanje 
uresničevanja zdravstvenega varstva v SR Slo- 

veniji k informaciji o uresničevanju samou- 
pravnega sporazuma o uresničevanju zdrav- 
stvenega varstva in sklepanja aneksov k sa- 
moupravnim sporazumom'o temeljih planov 
občinskih zdravstvenih skupnosti ter k poroči- 
lu o izvajanju zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o zdravstvenem varstvu 

MNENJA 

— komisij Skupščine SR Slovenije 
in delovnih teles zborov Skupščine SR Sloveni- 
je (k aktom in gradivom, ki niso objavljena v 
Poročevalcu 1984/X) 
Mnenje zakonodajno-pravne komisije k zaprosi- 
lu Pedagoške akademije VTO Predmetni pouk, 
Univerza v Mariboru za tolmačenje uporabe 225. 
člena in 228. člena zakona o usmerjenem izo- 
braževanju 
Mnenje odbora za finance Zbora združenega 
dela do pobude Zavodov Crvena zastava za ure- 
ditev oprostitve plačevanja prispevkov in dav- 
kov od dodatno organiziranega solidarnostne- 
ga dela 
Mnenje odbora za stanovanjsko-komunalna 
vprašanja in varstvo okolja Zbora združenega 
dela k poročilu o stanju na področju varstva in 
izboljšanja okolja 
Mnenje odbora za urejanje prostora in varstva 
okolja Zbora občin k poročilu o stanju na po- 
dročju varstva in izboljšanja okolja 

UGOTOVITVE, STALIŠČA, 
PRIPOROČILA iN SKLEPI: 

Skupščine SR Slovenije; zborov in komisij 
Skupščine SR Slovenije, medzborovskih sku- 
pin, konferenc delegacij in delegacij; republi- 
ških organov, organizacij in skupnosti; uresni- 
čevanje stališč in sklepov Skupščine SR Slove- 
nije (k aktom in gradivom, ki niso objavljena v 
Poročevalcu I. 1984/X 

- Skupščina SR Slovenije 
Ugotovitve in stališča ob obravnavi poročila 
Zveznega izvršnega sveta o pogajanjih z misijo 
Mednarodnega denarnega sklada o najetju fi- 
nančne pomoči v letu 1984 
Ugotovitve, stališča in priporočila ob obravnavi 
poročila o uresničevanju socialne politike 
Sklep ob informaciji Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije o problematiki cen 
Sklep ob obravnavi osnutka dogovora o spreje- 
manju ukrepov za zmanjševanje materialnih ob- 
veznosti gospodarstva 
Sklep ob obravnavi informacije Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije o oblikovanju repro- 
dukcijskih povezav v skladu z zakonom o deviz- 
nem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino 
Sklep ob obravnavi pobude za sklenitev družbe- 
nega dogovora o skupnih temeljih sistema te- 
lesne kulture v SFRJ, ki jo je sprožila Skupščina 
SR Slovenije 
Sklep o obravnavi osnutka družbenega dogovo- 
ra o temeljih skupne zemljiške politike 
- Zbor združenega dela in 
Zbor občin 
Ugotovitve in priporočila ob obravnavi samou- 
pravnega sporazuma o ustanovitvi Posebne in- 
teresne skupnosti za nafto in plin 

5/8 

15/8 

8/8 

5/6 

5/7 

10/22-23 

* 1/3 

7/44 

17/6-7 

7/44 

8/3 

21/14 

5/5 
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13/8 

1/5 

5/6 

Sklep ob obravnavi poročila o poteku sprejema- 
nja resolucije o družbenoekonomskem razvoju 
in ekonomski politiki v letu 1984 5/3 
Sklepa ob obravnavi poročila o gradnji objektov 
iz meddržavnih sporazumov in pogodb na po- 
dročju infrastrukture 23/6 
Sklepa ob obravnavi poročila Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije o nekritih izgubah v 
organizacijah združenega dela po zaključnih 
računih 15/4 
Sklep ob obravnavi Informacije o aktivnosti za 
izločitev protokolarnih objektov na Brdu in Ble- 
du iz republiške državne uprave 14/5 
Sklep o obravnavi Informacije o izvajanju skle- 
pov zborov Skupščine SR Slovenije v letu 1983 
glede skladnejšega regionalnega razvoja v SR 
Slovveniji 16/3-4 
- Zbor združenega dela 
Sklep ob obravnavi predloga za izdajo zakona o 
prispevku za pospeševanje konvertibilnega de- 
viznega prilivav letu 1984, ki ga plačujejo zave- 
zanci, ki niso sklenili samoupravnega spora- 
zuma » 
Sklep ob obravnavi predloga resolucije o politi- 
ki družbenega in gospodarskega razvoja v letu 
1984 
Sklep ob obravnavi predloga za izdajo zakona o 
določitvi stopnje za združevanje sredstev v 
sklad skupnih rezerv gospodarstva SR Slove- 
nije v letu 1984 za zavezance, ki niso sprejeli 
samoupravnega sporazuma, z osnutkom za- 
kona 

- Zbor občin 
Sklep ob obravnavi pobude skupine delega- 
tov iz občine Laško in Ljubljana Šiška za 
zmanjšanje prometnega davka na pivo; pred- 
loga Splošnega združenja gradbeništva in In- 
dustrije gradbenega materiala Slovenije za uki- 
nitev posebnega republiškega prometnega 
davka na projektantske storitve; ob obravnavi 
pobude skupine delegatov iz občine Novo me- 
sto za spremembo zakonodaje prometnega 
davka 
- pobuda skupin delegatov 
- Družbenopolitični zbor 
Stališča ob obravnavi predloga zakona o začas- 
ni prepovedi razpolaganja z družbenimi sred- 
stvi za pridobitev določenih objektov v letu 
1984 
Stališča ob obravnavi predloga resolucije o po- 
litiki družbenega in gospodarskega razvoja SR 
Slovenije \(Jetu 1984 1/4 
Sklep ob obravnavi odgovora na delegatsko 
vprašanje glede porodniškega dopusta 23/7-8 
- delegatski vprašanji v Družbenopolitičnem 

zboru 18/16-7 
23/10-12 

Sklep ob ponovni o.bravnavi stališč k predlogu 
zakona o začasni prepovedi razpolaganja z 
družbenimi sredstvi za pridobitev določenih 
objektov v letu 1984 23/8 
Sklep ob obravnavi poročila o poteku spreje- 
manja resolucije o družbenoekonomskem raz- 
voju in ekonomski politiki v letu 1984 5/4 
Sklep ob obravnavi odgovora na delegatsko 
vprašanje Viljema Pahorja v zvezi z ureditvijo 
strokovnega naslova diplomantov medicinske 
in stomatološke fakultete 18/3-4 
- delegatsko vprašanje v Družbenopolitičnem 

zboru 18/16-7 

22/5 
1/12 

26/43-44 

- komisije Skupščine SR Slovenije 
Ugotovitve Zakonodajno-pravne komisije 
Skupščine SR Slovenije k zaprosilu Visoke teh- 
niške šole v Mariboru, v zvezi z nejasnostmi pri 
določanju strokovnih naslovov 
Usmeritve, predlogi in stališča Komisije za pro- 
učevanje in razvijanje metod in načinov pogo- 
jev delegatskega odločanja v Skupščini SR Slo- 
venije ob obravnavi nekaterih vprašanj pri ures- 
ničevanju zakonodajne politike republike * 
Sklep Komisije za spremljanje izvajanja zakona 
o združenem delu ob obravnavi pobude glede 
uresničevanja 19. člena zakona o razširjeni re- 
produkciji in minulem delu 
- skupine delegatov 
Stališča skupine delegatov v Zboru združenega 
dela in namestnika družbenega pravobranilca 
samoupravljanja Slovenije k družbenemu do- 
govoru o izvajanju politike na področju sploš- 
ne porabe na ravni občin v SR Sloveniji v letu 
1984. - Mnenje Republiškega sekretariata za 
finance k stališču 
- republiški organi, organizacije in skupnosti 
Osnutek sklepa Samoupravne interesne skup- 
nosti za ekonomske odnose s tujino o sprejetju 
usklajenih planov ekonomskih odnosov s tuji- 
no za leto 1985. Sklep o sprejetju izhodišč za 
pripravo planov 
- uresničevanje stališč in sklepov Skupščine 
SR Slovenije 
Poročilo o uresničevanju sklepov Skupščine 
SR Slovenije od 29. 6. 1983 k poročilu o izvaja- 
nju zakona o energetskem gospodarstvu in 
stanju ter razvoju energetskega gospodarstva 
- sklep Zbora združenega dela in Zbora občin 

ob obravnavi poročila 
Poročilo o uresničevanju sklepov Skupščine 
SR Slovenije, ki jih je sprejela 23. 4. 1984 ob 
obravnavi poročila o izvajanju zakona o ener- 
getskem gospodarstvu in stanju ter razvoju 
energetskega gospodarstva 
Poročilo o izvajanju sklepov in priporočil 
Skupščine SR Slovenije za nadaljnje uveljavlja- 
nje družbenoekonomskih odnosov v stano- 
vanjskem gospodarstvu. Uresničevanje sred- 
njeročnega plana stanovanjskega gospodar- 
stva za obdobje 1981-1985 v letih 1981—1983 
(povzetek analize). Tabele 
Skupno poročilo odbora za stanovanjsko-ko- 
munalna vprašanja in varstvo okolja Zbora 
združenega dela in odbora za urejanje prostora 
in varstvo okolja Zbora občin k poročilu o izva- 
janju sklepov in priporočil Skupščine SR Slove- 
nije za nadaljnje uveljavljanje družbenoeko- 
nomskih odnosov v stanovanjskem gospodar- 
stvu 

15/8 

24/39-43 

12/34 

8/14-15 

38/62-64 

9/2-4 

15/3 

36/28-33 

28/4-13 

28/2-4 

POBUDE IN PRIPOMBE DELEGACIJ, SKUPIN 
DELEGATOV IN DELEGATOV V ZBORIH 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE TER REPUBLIŠKIH 
ORGANOV, ORGANIZACIJ IN SKUPNOSTI 

- v Zboru združenega dela 
Pobuda za dopolnitev 115. člena zakona o dav- 
kih občanov. - Stališče Izvršnega sveta Skupš- 
čine SR Slovenije k pobudi 18/17 
Pobuda za spremembo 52. člena zakona o dav- 
kih občanov ter ponovna pobuda za dopolnitev 
115. člena tega zakona. - Stališče Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije k pobudi 23/9 
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Pobuda za spremembo oziroma dopolnitev 20. 
člena Družbenega dogovora o skupnih osno- 
vah za urejanje stroškov. - Mnenje Izvršflega 
sveta Skupščine SR Slovenije k pobudi 29/6 
Pobuda glede zagotavljanja deviz za uvoz stro- 
kovne literature 15/6 
Pobuda za odločitev med alternativama: ali dvig 
prispevka iz dohodka, ki gre za zdravstvo ali 
zmanjšanje nivoja zdravstvenih storitev. - 
Stališče Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
k pobudi 18/17-18 
Pobuda za delovanje ZZD pri določanju cene 
električne energije 17/27-28 
Pobuda glede usklajevanja cen v proizvodnji 
kmetijskih pridelkov in repromateriala. - Sta- 
lišče Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k 
pobudi 17/26 
Pobuda v zvezi s trajanjem kurilne sezone 21/3 
Pobuda za sprejem sistemskih ukrepov za iz- 
boljšanje ekonomskega položaja mlinarstva in 
pekarstva. - Stališče Izvršnega sveta Skupšči- 
ne SR Slovenije k pobudi 39/5-6 
Pobuda za spremembo dogovora o oblikovanju 
splošne porabe v občinah v SR Sloveniji. - 
Stališče Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
k pobudi 21/30 
Pobuda za ponovno proučitev zakona o obraču- 
navanju in plačevanju prispevkov za zadovo- 
ljevanje skupnih potreb na področju družbenih 
dejavnosti 5/13 
Pobuda za proučitev zakona o obračunavanju 
in plačevanju prispevkov za zadovoljevanje 
skupnih potreb na področju družbenih dejav- 
nosti. - Mnenje Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije k pobudi 26/47-48 
Pobuda, da skupščina razpravlja o odgovorno- 
sti tistih, ki so povzročili zmedo v zvezi z obrato- 
valnim časom v letu 1984 v SR Sloveniji in proti 
njim ustrezno ukrepa 10/24-25 

Pobuda, da se organizacijam združenega dela, 
ki so izvozniki na konvertibilno tržišče, omogoči 
poraba dela deviznih sredstev za nakup inve- 
sticijske opreme, ki je ni mogoče kupiti na 
domačem trgu. - Mnenje Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije k pobudi 26/47 
Pobuda glede omejitev porabe družbenih sred- 
stev in omejitev porabe goriva. Mnenje Izvršne- 
ga sveta Skupščine SR Slovenije k pobudi 5/13 
Pobuda v zvezi z ustanavljanjem posebnih so- 
dišč združenega dela 10/24 
Pobuda za spremembo oziroma dopolnitev od- 
loka o določitvi pristojnega organa za izdajanje 
potrdil za oprostitev polaganja depozita za di- 
narje, ki jih imajo občani pravico odnesti iz 
Jugoslavije. - Odgovor Izvršnega sveta Skupš- 
čine SR Slovenije na pobudo 28/23-24 
Pobuda za nov sistem vezave registrskih tablic 
za motorna vozila in priklopna vozila na lastnika 
vozila 15/7-8 
Pobuda v zvezi z zagotovitvijo finančnih sred- 
stev za sanacijo cestnega gospodarstva 17/27-28 
Pobuda skupine delegatov za spremembo dp- 
govora o izvajanju politike na področju,splošne 
porabe na ravni občin v SR Sloveniji v letu 
1984. - Stališče IS Skupščine SR Slovenije k 
pobudi 21/30-31 
Pobuda za spremembo zakona o splošni ljudski 
obrambi in zaščiti glede zbiranja sredstev za 
graditev in vzdrževanje zaklonišč. - Mnenje 

Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k po- 
budi 28/20-23 
Pobuda v zvezi s škodo, ki jo povzroča divjad na 
območju pohorskega lovskogojitvenega ob- 
močja. - Stališče Republiškega lovskega in ribi- 
škega inšpektorata 21/30-32 
Pobuda k problematiki vzdrževanja kategorizi- 
rane cestne mreže na področju mariborskih 
občin in širšega slovenskega prostora. - Stališ- 
če Izvršnega sveta Sklupščine SR Slovenije k 
pobudi 17/26-27 
Pobuda Izvršnemu svetu k pripravi poročila o 
železniški nesreči v Divači. - Odgovor Izvršne- 
ga sveta Skupščine SR Slovenije 29/6-7 
Pismeni prispevek k predlogu odloka o odstopu 
dela posebnega republiškega davka od pro- 
meta proizvodov občinam v letu 1984. - Mne- 
nje Republiškega sekretariata za finance k pis- 
nemu prispevku 8/15 
Pripombe k družbenemu dogovoru o izvajanju 
politike na področju splošne porabe na ravni 
občin v SR Sloveniji v letu 1984. — Mnenje 
Republiškega sekretariata za finance k pri- 
pombam 8/11 
Pripombe k predlogu zakona o določitvi sto- 
penj in nekaterih olajšav za davek iz dohodka 
TOZD in delovnih skupnosti v letih 1984 in 
1985. - Mnenje Republiškega sekretariata za 
finance 8/13-14 / 
- v Zboru občin 
Pobuda v zvezi z delitvijo bonov za nakup gori- 
va. - Stališče Republiškega komiteja za tržišče 
in splošne gospodarske zadeve k pobudi 29/7-8 
Pobuda za spremembo republiškega dogovora 
o enotni politiki in ukrepih pri pospeševanju 
proizvodnje hrane. - Stališče Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije k pobudi 
Pobuda skupin delegatov iz občin Laško in 
Ljubljana Šiška za zmanjšanje prometnega 
davka za pivo; predlog Splošnega združenja 
gradbeništva in industrije gradbenega materi- 
ala za ukinitev posebnega republiškega pro- 
metnega davka na projektantske storitve; po- 
buda skupine delegatov iz občine Novo mesto 
za spremembo zakonodaje prometnega davka 1/12 
Pobuda glede pravočasnega pošiljanja gradiv, 
ki jih obravnava Zvezni zbor, občinam. 
- Pojasnilo Skupščine SR Slovenije k pobudi 33/8 
- republiških organov, organizacij in skup- 
nosti 
Pobuda Izvršilnega odbora Gospodarske 
zbornice Slovenije za dopolnitev zakona o za- 
gotavljanju sredstev in izpolnjevanju obvez- 
nosti SR Slovenije za pospeševanje razvoja go- 
spodarsko manj razvitih republik in SAP Koso- 
vo. - Mnenje Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije k pobudi 39/4-5 
Pripombe, posredovane Skupščini SR Sloveni- 
je k predlogu za izdajo zakona o ugotavljanju 
in razporejanju celotnega prihodka in dohod- 
ka ter o ugotavljanju in razporejanju prihodka 
z osnutkom zakona 8/ 

p ril. str. 18-22 

VPRAŠANJA DELEGACIJ, SKUPIN DELEGATOV 
IN DELEGATOV V ZBORIH SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 

- v Zboru združenega dela 
Enotne osnove za davek iz skupnega dohodka 
občanov 9/20-21 

29/8 

10 
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Zakaj prekupčevanje s cementom 21/24 
Zakaj težave s cementom? 26/45-46 
Kako odkleniti cene ključavnic? (Dispariteta 
cen za enake proizvode na enotnem jugoslovan- 
skem trgu) 16/7 
Kako se bodo reševale cene komunalnih stori- 
tev v letu 1984 14/5-6 
Potrdilo o oprostitvi polaganja depozita za obrt- 
nike izda pristojna Medobčinska gospodarska 
zbornica 4/11 
Odkup deviz od občanov oziroma delovanje 
deviznega trga. Problem odplačevanja deviz- 
nih anuitet Papirnice Količevo 18/14 
Spremembe in dopolnitve deviznega zakona 
glede poslovanja turističnih organizacij? 1/5 
Ali je možno ustaviti dobave proizvodov žele- 
zarn? 39/2-3 

Dva režima družbene kontrole cen za avtomo- 
bile in tovornjake 13/11 
Ni sredstev za potrebe planiranja v občini 14/9-10 
Koliko plačujemo za električno energijo? 5/11 
Oskrba z električno energijo problematična še 
nekaj let 1/7 
Koliko gradimo? Koliko objektov proizvodnega 
in neproizvodnega značaja je trenutno v gradnji 
in koliko novih smo začeli graditi? 21/24-26 
Kdo odgovarja za smotrnost in utemeljenost 
investicij? 29/3-5 
Ali naj vgrajeni izolacijski materiali dvigajo šte- 
vilo točk pri vrednosti stanovanja? 16/7-8 
Zakaj ni potrebnih količin krmil? 13/12 
Oskrba s koruzo - kako v čim krajšem času 
normalizirati oskrbo s surovinami za izdelavo 
krmil? 9/21 
Kdaj male elektrarne na Kolpi? 29/5 
Zakaj več kot trikrat višja cena za metalni cink? 5/11 
Kako poteka priprava metodologije za pripravo 
prostorskih izvedbenih aktov? 34/63-64 
Oskrba kmetijstva z mineralnimi gnojili INA — 
<utina 1/11 
Zakaj nima Nanos II. programa? 13/8 
Dodelitev sredstev za odpravo posledic, ki jih 
je povzročil orkanski veter na območju občine 
Kranj 21/26-27 
Vprašanje v razpravi o predlogu odloka o od- 
stopu dela posebnega republiškega davka od 
prometa proizvodov občinam v letu 1984. Za- 
kaj občina Slovenske Konjice ni v tem odloku 8/15 
Vrsta vprašanj v zvezi s pokrivanjem izgub v 
elektrogospodarstvu 15/5 
Predlog za racionalizacijo dela pri pošiljanju 
mnenj in stališč teles republiške skupščine 16/8-9 
Preskrbljenost z rezervnimi deli za kmetijsko 
mehanizacijo 5/10 
Kdaj prve količine »rumene pogače«? - Vpra- 
šanje o začetku dela v 
rudniku urana Žirovski vrh 18/13-14 
Zagotoviti neposrednejši vpliv pri uporabi sred- 
stev sklada federacije 14/18 
Informacija glede stanja sredstev republiškega 
sklada za pospeševanje kmetijstva 29/4-5 
Za koliko zaostaja Slovenija za razvitimi 
evropskimi deželami? 18/15-16 

Uresničevanje zakona o standardizaciji 9/22 
Vrsta vprašanj v zvezi s stanovanjem 13/11-12 
Kakšen je delež stanovanjske gradnje v vseh 
investicijah v SR Sloveniji? 21/27 
Nove tarifne postavke za področje električne 
energije 9/22 
Ali so postopki za najemanje tujih blagovnih 
kreditov res poenostavljeni? 5/10 
Še enkrat o UniVerziadi v Zagrebu 14/6 
Uporabniki družbenih sredstev v precepu 1/7 
Računanje višine družbenega proizvoda 13/9 
Ukrep o zamrznitvi cen je prizadel proizvajalce 
končnih izdelkov 13/9 
Zdravnike šolamo predvsem za domače po- 
trebe 4/12 
Kako preprečiti zviševanje cen? 26/46 
Gene hrane in stanovanja v študentskih domo- 
vih ne vsebujejo vseh stroškov. Vprašanje o 
razlikah življenjskih stroškov študentov v 
Ljubljani in na Kosovu ' 18-14 
Drugačen predlog za zimske počitnice 9/21-22 
- v Zboru občin 
Kje so veljavni avtobusni vozni redi? 1/6 
Cena električne energije se je v enem letu po- 
večala trikrat 13/14 
Pritiski in manjše dobave sestavnih delov 13/13 
Zaščita gozdnih sadežev 39/3 
Analiza gradiv z oznako strogo zaupno 5/9 
Pritožbe pri gradnji avtomobilske ceste Kranj- 
—Ljubljana 1/10 
Izvažamo, da nato zopet uvažamo 29/5-6 
Kako na seje republiške skupščine? Kdo mora 
zagotavljati delegatom iz vse Slovenije prihod 
na seje republiške skupščine? 21/28 
O kritični prometni točki v Pragerskem 14/6-7 
Kako spraviti les iz gozdov? 14/7-8 
Koliko je bilo postopkov zoper občane, ki niso 
plačali depozit? 5/12 
Razlogi za krčenje obsega obmejne menjave 26/44-45 
Letošnja poraba naftnih derivatov na lanski 
ravni 13/13 
Upravljanje in gospodarjenje s protokolarnimi 
objekti (Bistrica pri Tržiču) 21/28-29 
Še enkrat radio-relejne zveze Trbovlje-Ljub- 
ljana 13/13 
Zakaj reklamiranje Kortinga? 29/3 
Postopek za spremembo območja občine 16/9 
Ali že tečejo priprave za spremembo zakona o 
volitvah? 35/36 
Ali je suša elementarna nesreča? 5/12 
Zaščita Sredozemskega morja 14/9 
Zakaj uvažamo traktorje - ni pa rezervnih 
delov 1/12 
Vlaganja v posodobitev na področjih, ki so su- 
rovinsko bogata 13/12 
Ali je bila dana zahteva za zagotovitev tujega 
finančnega kredita za gradnjo odseka avtomo- 
bilske ceste Razdrto—Vrtojba 34/63 
Ali naj v zborih Skupščine SR Slovenije zase- 
dajo ob sobotah 16/9 
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Kako je z združevanjem železniških transport- 
nih organizacij združenega dela v Jugoslaviji? 
Boliša organiziranost - večji prihranki 
- v Družbenopolitičnem zboru 
Spet o naslovih »doktor«. Vprašanje v zvezi s 
priznanjem naziva doktor za diplomante medi- 
cinske in stomatološke fakultete 
- sklep Družbenopolitičnega zbora v zvezi z 
vprašanjem 
Ali je akcija »Imaš hišo — vrni stanovanje« 
potekala tudi v Sloveniji in kakšni so rezultati? 
Pobuda, da akcija oživi 
Neusklajene dolžine porodniškega dopusta 
Problematika porodniškega dopusta 
- Sklep Družbenopolitičnega zbora v zvezi z 
vprašanjem 
Kdo je proučeval vprašanje skrajševanja de- 
lovnega časa? 
Problematika 
hodka 

Zajamčenega osebnega do- 

Kako do zajamčenega osebnega dohodka? 

21/29 

18/16-7 

18/3-4 

18/16 
14/10 

23/10-12 

23/7-8 

9/23-24 

18/12-13 
9/23 

Z USTAVNEGA SODIŠČA SR SLOVENIJE 

- sklepi z obrazložitvami 
Sklep o obravnavanju pobude Univerzitetne 
konference Zveze socialistične mladine Sloveni- 
je za začetek postopka o oceni ustavnosti do- 
ločbe 2. točke 81. člena zakona o javnem ob- 
veščanju (Uradni list SRS, št. 7/73) 

Sklep o oceni ustavnosti določb 1. in 3. odstav- 
ka 33. člena zakona o stanovanjskem gospo- 
darstvu (Uradni list SRS, št. 3/81) 
Sklep o oceni nasprotja določb 37. in 38. člena 
zakona o stanovanjskih razmerjih (Uradni list 
SRS, št. 35/82) z določbami 180. in 186. člena 
zakona o delovnih razmerjih (Uradni list SRS, 
št. 24/77 in 45/82) 
Sklep o oceni nasprotja določb 37. in 38. člena 
zakona o stanovanjskih razmerjih (Uradni list 
SRS, št. 35/82) z določbami 221. in 224. člena 
zakona o združenem delu (Uradni list SFRJ, št. 
53/76) in določbo 23. člena zakona o sodiščih 
združenega dela (Uradni list SFRJ, št. 24/74) 

IZ SKUPSCINE SFRJ 

16 
pril. str. 27 

1/50 

1/50 

1/50 

Resolucija o družbenoekonomskem razvoju in 
ekonomski politiki Socialistične federativne 
republike Jugoslavije v letu 1985 
- osnutek resolucije (AS-451) 34 

pril. str. 1-9 
- ugotovitve, stališča in pripombe Skupščine 

SR Slovenije ob obravnavi osnutka resolucije 37/6-7 
- pripombe in predlogi skupščin republik in 

pokrajin ob obravnavi osnutka resolucije 
(povzetek) 39/7-10 

- stališča in mnenja Predsedstva Zvezne konfe- 
rence SZDL ob obravnavi osnutka resolucije 
(povzetek) 39/11 

- stališča in mnenja Sveta Zveze sindikatov 
Jugoslavije ob obravnavi osnutka resolucije 
(povzetek) 39/11-12 

- stališča in mnenja Izvršnega odbora Gospo- 
darske zbornice Jugoslavije ob obravnavi os- 
nutka resolucije (povzetek) ' 39/12 

ZAKONI 

Zakon o amortizaciji sredstev uporabnikov 
družbenih sredstev (povzetek) 
- osnutek zakona (AS-433) 29/13-15 
Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o av- 
torskih pravicah (povzetek) 
- osnutek zakona (AS-445) 39/14 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
najemanju določenih blagovnih kreditov v tujini 
v letih 1983-1984 (povzetek) 
- osnutek zakona (AS-362) 14/52-53 
Zakon o temeljih blagovnih rezerv in zveznih 
blagovnih rezervah (povzetek) 
- osnutek zakona (AS-345) 8/17-18 
Zakon o carinskih conah (povzetek) 
- osnutek zakona (AS-423) 28/27-28 
Zakon o dopolnitvi o temeljih sistema cen in 
družbeni kontroli cen (povzetek) 
- osnutek zakona (AS-36) 14/51 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 

deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s 
tujino (povzetek) 

- osnutek zakona (AS-462) 37/12-14 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 

dodatku za otroke in drugih oblikah otroške- 
ga varstva otrok vojaških zavarovancev 
(povzetek) 

- osnutek zakona (AS-347) 8/19-21 
Zakon o dopolnitvah zakona o določanju in 

razporejanju celotnega prihodka in dohodka 
(povzetek) 

- osnutek zakona (AS-339) 6/21 

RESOLUCIJE 

Resolucija o uresničevanju ustavne koncepcije 
občine 
- osnutek resolucije (povzetek) 
Resolucija o uresničevanju ustavne koncepcije 
občine 
- osnutek resolucije 
- poročilo odbora za družbenopolitični in ko- 

munalni sistem Zbora občin ob obravnavi os- 
nutka resolucije 

- poročilo odbora za družbenopolitični sistem 
Družbenopolitičnega zbora ob obravnavi os- 
nutka resolucije 

- družbenoekonomski razvoj 
Resolucija o družbenoekonomskem razvoju in 

ekonomski politiki SFR Jugoslavije v letu 
1984 (AS-281, povzetek) 

10/34-35 

13/16-25 

17/12-13 

18/3 

1/51 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
temeljih sistema državne uprave, o zveznem 
izvršnem svetu in zveznih upravnih organov 
(povzetek) 

osnutek zakona 16/19-20 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
gospodarskih prestopkih (povzetek) 
- osnutek zakona (AS-328) 3/17 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
financiianju federacije (povzetek) 
- osnutek zakona (AS-449) 37/11-12 
Zakon o temeljih sistema javnega obveščanja 
(povzetek) 
- osnutek zakona (AS-334) 1/55 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
kazenskem postopku (povzetek) 

- osnutek zakona (AS-354)12/42-44 

12 priloga poročevalca 



Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
knjigovodstvu (povzetek) 
- osnutek zakona (AS-467) 39/13-14 
Zakon o spreminjanju dela kratkoročnih kredi- 
tov bank in organizacij združenega dela iz pri- 
marne emisije v dolgoročni kredit za obratna 
sredstva (povzetek) 
- osnutek zakona (AS-337) 5/25-26 
Zakon o posebnih pogojih za dajanje in upora- 
bo kreditov ter garancij za investicije (pov- 
zetek) 
- osnutek zakona (AS-441) 29/11-13 
Zakon o dopolnitvah zakona o menjalniških 
poslih in prometu efektivnega tujega denarja 
v Jugoslaviji (povzetek) 
- osnutek zakona (AS-414) 22/24-25 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
prepovedi razpolaganja z delom družbenih 
sredstev za nakup diesel goriva in motornega 
bencina v letu 1984 (povzetek) 
- osnutek zakona (AS-440) ' 29/18 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
notranjih zadevah v pristojnosti zveznih orga- 
nov (povzetek) 
- osnutek zakona (AS-351) 10/36-37 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
revalorizaciji osnovnih sredstev in sredstev 
skupne porabe uporabnikov družbenih sred- 
stev (povzetek) 
- osnutek zakona (AS-394) 21/39 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju vo- 
jaških zavarovancev (povzetek) 
- osnutek zakona (AS-357) 14/55-56 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
poštnih, telegrafskih in telefonskih storitvah 
(povzetek) 
- osnutek zakona (AS-417) 29/16-17 

Zakon o dopolnitvah zakona o pravdnem pro- 
stopku in o spremembah in dopolnitvah zako- 
na o obligacijskih razmerjih (povzetek) 
- osnutek zakona (AS-318 in AS-319) 1/58 
Zakon o razpolaganju z obratnimi sredstvi v 
organizacijah združenega dela (povzetek) 
- osnutek zakona (AS-140) 3/15 

Zakon o razpolaganju z obratnimi sredstvi v 
organizacijah združnega dela. Prilogi 1, 2 
- osnutek zakona (AS-140/16) 4/2 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
prekrških, s katerimi se kršijo zvezni predpisi 
(povzetek) 
- osnutek zakona (AS-327) 3/19 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
priložnostnih kovancih (povzetek) 
- osnutek zakona (AS-471) 39/15 

Proračun federacije. Zakon o določitvi celotne- 
ga obsega odhodkov proračuna federacije za 
leto 1985. 
Zakon o izvršitvi proračuna federacije v letu 
1985 (povzetek) 
- osnutek proračuna in zakonov (AS-359, AS- 

452, AS-460) 37/9-11 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
sanaciji in prenehanju organizacij združenega 
dela (povzetek) 
- osnutek zakona (AS-344) 6/20 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
službi v oboroženih silah (povzetek) 
- osnutek zakona (AS-356) 12/40-42 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
splošnem upravnem postopku (povzetek) 
- osnutek zakona (AS-315) 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
sredstvih rezerv (povzetek) 
- osnutek zakona (AS-336) 

Zakon o tarifi zveznih administrativnih taks 
(povzetek) 
- osnutek zakona (AS-343) 
Zakon o ugotavljanju in razporejanju celoten- 
ga prihodka in dohodka ter o ugotavljanju in 
razporejanju prihodka 
- predlog za izdajo zakona (AS-331) 
- osnutek zakona 
- informacija o potrebi, da se sinhronizira de- 

lo pri spremembah in dopolnitvah določenih 
veljavnih zveznih zakonov oziroma pri izdaji 
novih zveznih zakonov z delom pri spremem- 
bah in dopolnitvah oziroma pri izdaji novega 
zakona o ugotavljanju in razporejanju celot- 
nega prihodka in dohodka ter utogavljanju 
in razporejanju prihodka 

- povzetek razprave na seji Komisije za pripra- 
vo sprememb in dopolnitev zakona o ugotav- 
ljanju in razporejanju celotnega prihodka in 
dohodka ob določanju besedila predloga za 
izdajo zakona z osnutkom zakona 

- pripombe, posredovane Skupščini SR Slove- 
nije k predlogu za izdajo zakona z osnutkom 
zakona 

pril. 
- mnenje Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 

venije k predlogu za izdajo zakona 
- ugotovitve in stališča konference delegacij 

Skupščine SR Slovenije ob obravnavi pred- 
loga za izdajo zakona z osnutkom zakona 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
varstvu živali pred nalezljivimi boleznimi, ki 
ogrožajo državo (povzetek) 
- osnutek zakona (AS-442) 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
vlaganju sredstev tujih oseb v domače organi- 
zacije združenega dela (povzetek) 
- osnutek zakona (AS-427) 
Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o pre- 
ložitvi vračanja anuitet za kredite, dane orga- 
nizacijam združenega dela z ozemlja SAP Ko- 
sovo iz sredstev sklada federacije za kreditira- 
nje hitrejšega razvoja gospodarsko manj .razvi- 
tih republik in avtonomnih pokrajin (povzetek) 
- osnutek zakona (AS-341) 

Zakon o zadolževanju Narodne banke Jugo- 
slavije v tujini v letu 1984 (povzetek) 
- osnutek zakona 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
zavarovanju plačil med uporabniki družbenih 
sredstev (povzetek) 
- osnutek zakona (AS-340) 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
varovanju plačil med uporabniki družbenih 
sredstev (povzetek) 
- osnutek zakona (AS-439) 
Zakon o spremembi in dopolitvi zakona o ob- 
veznem združevanju dela in sredstev promet- 
nih organizacij združenega dela s proizvodni- 
mi organizacijami združenega dela (povzetek) 
- osnutek zakona (AS-360) 
Zakon o posebnih pogojih opravljanja zunanje- 
trgovinskega prometa v carinskih conah (pov- 
zetek) 
- osnutek zakona (AS-424) 

3/20 

3/22 

8/21 

4/22-28 
4/28-54 

4/28-55 

8 
str. 18-22 

9/9-11 

10/21-22 

32/25-26 

28/25-27 

5/26-27 
6/22 

14/53 

8/18-19 

32/22-23 

14/54 

29/17—18 
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Zakon o določanju virov sredstev za financira- 
nje zveznih blagovnih rezerv (povzetek) 
- osnutek zakona (AS-338) 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
pravicah in dolžnostih zveznih organov glede 
sredstev v družbeni lastnini, ki jih uporabljajo 
(povzetek) 
- osnutek zakona (AS-431) 
Zakon o zagotavljanju sredstev iz dela neizko- 
riščenih kreditov iz primarne emisije železni- 
škim transportnim organizacijam združenega 
dela za nakup tirnih vozil domače proizvodnje 
(povzete*) 
- osnutek zakona (AS-369) 

- MEDNARODNE POGODBE 

Zakon o ratifikaciji mednarodne konvecije zo- 
per jemanje talcev (povzetek) 
- predlog zakona (AS-430) 
Zakon o ratifikaciji konvencije Združenih naro- 
dov o pogodbah o mednarodni prodaji biaga 
(povzetek) 
- predlog zakona (AS-429) 

Zakon o ratifikaciji sporazuma o garanciji 
(šesti železniški projekt) med SFRJ in Medna- 
rodno banko za razvoj (povzetek) 

- predlog zakona (AS-376) 
Zakon o ratifikaciji sporazuma med SFRJ in 

republiko italijo o ribolovu v Tržaškem zalivu v 
okviru obmejnega gospodarskega sodelovanja 
in blagovne menjave z Italijo (povzetek) 

- predlog zakona 

STALIŠČA, MNENJA K ZAKONOM 

Stališča in mnenja Skupščine SFRJ in skupš- 
čin republik in pokrajin k osnutku zakona o 
družbeni kontroli cen - povzetek (K AS-428) 

IZVAJANJE ZAKONOV 

Poročilo o izvajanju zakona o amortizaciji os- 
novnih sredstev temeljnih organizacij združe- 
nega dela in drugih uporabnikov (povzetek) 

Poročilo o izvrševanju zveznih zakonov in 
drugih zveznih predpisov (povzetek) 

Poročilo o izvajanju zakona o sanaciji in pre- 
nehanju organizacij združenega dela (pov- 
zetek) 

ODLOKI 

Odlok o ciljih in nalogah skupne emisijske 
politike in skupnih osnovah kreditne politike v 
letu 1985 povzetek 

- osnutek odloka (AS-453) 
DOGOVORI 

Dogovor o usklajevanju davčnega sistema 
- osnutek dogovora (AS-433) 
- poročilo z 22. seje Medrepubliškega 
komiteja za finance z dne 19. 12. 1983 o 
sodelovanju z izvršnimi sveti republik in 
pokrajin o osnutku dogovora 
- stališča Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije do osnutka dogovora 

'6/20-21 

32/23-24 

15/18-20 

29/19-20 

29/18-19 

15/20 

22/25 

37/14-16 

5/27 

16/21-23 

32/29-31 

37/7-9 

8 
pril. str. 3-17 

Osnutek delovnega programa Zbora republik 
in pokrajin za leto 1985 

ANALIZE 

Analiza delovanja enotnega jugoslovanskega tr- 
ga (povzetek) 
Analiza uresničevanja delegatskih odnosov v 
delegatskem skupščinskem sistemu 
- osnutek analize 

36/58-62 

3/23 

27 
pril. str. 1-20 

Uresničevanje politike hitrejšega razvoja gospo- 
darsko manj razvitih republik in SAP Kosovo v 
letih 1983 in 1984 in možnosti razvoja v letu 
1985 (povzetek) 39/16-18 
Analiza odnosov v primarni delitvi (po zaključ- 
nih računih gospodarstva za leto 1983) 22/25-28 

Analiza o izvajanju družbene akcije pri preo- 
brazbi predstavniške mreže v tujini (povzetek) 8/ 22-24 

Analiza o uresničevanju stanovanjske politike 
(povzetek) 

PROGRAMI 

Osnutek delovnega programa Zveznega zbo- 
ra za leto 1985 

Analiza delovanja trgovske mreže (povzetek) 
Analiza o virih prihodkov prebivalstva, zaposle- 
nega izven družbenega sektorja (povzetek)1/59 

Analiza: Temelji politike normalizacije zunanje 
likvidnosti v obdobju od leta 1985 do 1990 (pov- 

zetek)32/26-29 

INFORMACIJE 

Informacija o gibanju gospodarske kriminalitete 
s posebnim poudarkom na dejanja gospodar- 
skega kriminala, s katerim se ogroža in otežuje 
izvajanje ukrepov gospodarske stabilizacije 
(povzetek) 
Informacija o zagotavljanju trajnih in stabilnih 
virov sredstev za kreditiranje izvoza opreme, 
ladij in izvajanje investicijskih del v tujini prek 
Jugoslovanske banke za mednarodno ekonom- 
sko sodelovanje s predlogom možnih ukrepov 
(povzetek) 
Informacija o uresničevanju politike razvoja 
energetike v letu 1984 (povzetek) 
Informacija o gibanju splošne, skupne, osebne 
in investicijske porabe za obdobje januar-sep- 
tember 1983 (povzetek) 

OCENE 

Obravnava družbenih planov v delegatskih gla- 
silih. - Stališča in mnenja s sestanka predsedni- 
kov komisij za informiranje, predsednikov ured- 
niških odborov in glavnih urednikov glasil 
skupščin republik in pokrajin ter Skupščine 
SFRJ v Titogradu 
Nekateri temeljni problemi v gradbeništvu in 
industriji gradbenega materiala (povzetek) 

POROČILA 

Poročilo o uresničevanju družbenega varstva 
samoupravnih pravic delovnih ljudi in družbe- 
ne lastnine v funkciji zveznega družbenega pra- 
vobranilca samoupravljanja v letu 1983 (pov- 
zetek) 

34 
pril. str. 9-11 

18/32-34 

39/18-19 

6/23 

14/56-58 

5/29 

36/62-64 

14/58-60 

36/52-57 
20/II./ 

str. 61-62 
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Poročilo o delu, razvoju in delovanju elektro- 
energetskega sistema kot tehnološko enotne- 
ga sistema v letu 1983 (povzetek) 
Poročilo o stanju in problemih v notranji in 
zunanji poiitiki, I. (povzetek) 
Poročilo o stanju in problemih v notranji in 
zunanjii politiki, II. (povzetek) 
Poročilo o stanju in problemih delovanja PTT 
prometa Jugoslavije v letu 1983 (povzetek) 
Poročilo o delu in pomembnejših ugotovitvah 
proračunske inšpekcije v letu 1983 (priloga 
Predlogu zaključnega računa federacije za leto 
1983) 

Poročilo o delu Sklada federacije za kreditira- 
nje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvi- 
tih republik in avtonomnih pokrajin za leto 1983 
(povzetek) 

Poročilo o delu Službe družbenega knjigovod- 
stva (povzetek) 

15/21-23 

10/29-33 

12/35-40 

18/36-37 

22/28-30 

20/II./ 
str. 59-60 

16/24-26 

Poročilo o preskrbljenosti države z zdravili 
(povzetek) 5/31 • 
Poročilo o delu Zveznega izvršnega sveta od 
maja 1982 do maja 1984 (povzetek) 15/13-18 
Poročilo o delu Zveznega komiteja za delo, 
zdravstvo in socialno varstvo v letu 1983 (pov- 
zetek) 22/30-32 
Poročilo o delu Zveznega javnega pravobranil- 
stva v letu 1983 (povzetek) 18/39-40 
Poročilo o delu Zveznega javnega tožilstva za 
leto 1983 (povzetek) 18/37-39 
Poročilo o delu Zveznega komiteja za vpraša- 
nja borcev in vojaških invalidov za leto 1983 
(povzetek) 16/28 
Poročilo o delu Zveznega sekretariata za infor- 
macije v letu 1983 (povzetek) 20/II./62—64 
Poročilo o delu Zveznega sodišča v letu 1983 
(povzetek) 16/26-27 
Poročilo o stanju in delovanju železniškega 
prometa v letu 1983 (povzetek) 18/34-36 

OPOMBE: 
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