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SKUPŠČINE SR SLOVENIJE IN 

SKUPŠČINE SFR JUGOSLAVIJE 

ZA DELEGACIJE IN DELEGATE 

Ljubljana, 27. 10. 1981 

Letnik VII. štev. 20 

Cena 5 din 

SKUPSCINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA 

PROGRAM UKREPOV, 

AKTIVNOSTI 

na področju ekonomskih odnosov s tujino 

za leto 1982 

Tokrat objavljamo Program ukrepov, nalog in 
aktivnosti na področju ekonomskih odnosov s tu- 
jino za leto 1982, ki so spremljajoči dokument k 
osnutku resolucije o politiki izvajanja družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 v letu 
1982, ki smo ga objavili v Poročevalcu Priloga VII - 
20. 10. 1981. 

Program je pripravljen z namenom, da se zagotovi medse- 
bojno usklajen in celovit pregled ukrepov, nalog in aktivnosti, 
s katerimi bomo v SR Sloveniji v letu 1982 podprli uresničitev 
resolucije o politiki izvajanja družbenega pfhna SR Slovenije 
za obdobje 1981-1985 v letu 1982 ter projekcije plačilno- 
bilančnega in devizno-bilančnega položaja republike. Pro- 
gram je sestavljen še posebej zato, da prispeva k čimbolj 
stabilnim pogojem gospodarjenja za izvozno gospodarstvo. 

Poleg aktivnosti in ukrepov predvidenih v resoluciji bo 
večja usmerjenost organizacij združenega dela v izvoz blaga 
in storitev v letu 1982 podprta z naslednjimi aktivnostmi in 
ukrepi tekoče ekonomske politike: 

1. Za pospeševanje izvoza in deviznega priliva iz konverti- 
bilnega področja bodo temeljne banke zagotovile v januarju 
1982 sprejetje plana bank za 1982 leto, v katerem bodo upo- 
števane in konkretizirane usmeritve in naloge iz resolucije 
1982. 

2. Sprejeti bodo posebni zakoni, s katerimi bo zagotovljeno, 
da bodo izvozniki na konvertibilno področje s 1. 1. 1982 
združevali relativno manjša sredstva v samoupravnih intere- 
snih skupnostih materialne proizvodnje v republiki. 

Varianta: 
Samoupravne interesne skupnosti materialne proizvodnje 

bodo po obravnavi v organizacijah združenega dela s sklepi 
skupščin znižale obveznosti združevanja sredstev za organi- 
zacije, ki izvažajo na konvertibilno področje. 

3. Samoupravna interesna skupnost SR Slovenije za eko- 
nomske odnose s tujino si bo prizadevala, da bo ob dograje- 
vanju sistema pospeševanja izvoza v okviru Interesne skupno- 
sti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino zagotovljeno 
relativno večje pospeševanje izvoza blaga višje stopnje prede- 
lave, izvoza v zahodne razvite države ir\ države v razvoju ter 
relativno manjše pospeševanje izvoza surovin in reprodukcij- 
skih materialov. 

Hkrati je treba sprejeti ustrezne ukrepe za večjo izrabo 
domačih prometnih zmogljivosti pri izvozu in uvozu. V tem 
okviru je treba pospešiti samoupravno sporazumevanje med 
proizvajalci - izvozniki in prevozniki. 

4. Organizacije združenega dela bodo v okviru Samou- 
pravne interesne skupnosti SR Slovenije za ekonomske 
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odnose s tujino v januarju 1982 uskladile piane izvoza in 
uvoza, plane priliva in odliva ter plane kreditinih odnosov s 
tujino, posebej za konvertibilno in klirinško področje, ter 
posebej za blagovno in neblagovno menjavo. 

V postopku usklajevanja planov ekonomskih odnosov s 
tujino v okviru Samoupravne interesne skupnosti SR Slove- 
nije za ekonmske odnose s tujino je nujno zagotoviti, da se 
tudi od izvoza po poslih dolgoročne proizvodne kooperacije 
ter poslih oplemenitenja, dodelave in predelave, združujejo > 
devizna sredstva za potrebe dejavnosti splošnega družbe- 
nega pomena. 

Potrebno je zagotoviti krepitev obmejnega gospodarskega 
sodelovanja na višjem nivoju s tem, da se pretežno uvaža 
reprodukcijski material ob izravnavi menjave in uporabi deviz 
v razmerju 1:1 

V letu 1982 bodo v okviru Samoupravne interesne skupno- 
sti SR Slovenije ža ekonomske odnose s tujino izvedene 
priprave za preoblikovanje enot tako, da bodo enote pred- 
stavljale dejansko reprodukcijske komplekse in da bodo v 
posamezni enoti organizirani in povezani tisti člani, ki v med- 
sebojni proizvodni, prometni in storitveni soodvisnosti ustvar- 
jajo in uporabljajo skupni devizni priliv. 

Organizacije združenega dela bodo z ustvarjenimi devizami 
razpolagale na podlagi realizacije samoupravno usklajenih 
planov ekonomskih odnosov s tujino za konvertibilno in kli- 
rinško področje. V planih bodo organizacije združenega dela 
sporazumno določile delež deviz, s katerimi bodo razpolagale 
za lastne potrebe. 

5. Organizacije združenega dela bodo z ustvarjenimi devi- 
zami razpolagale na podlagi samoupravno usklajenih planov 
ekonomskih odnosov s tujino za konvertibilno in klirinško 
področje. V planih bodo organizacije združenega dela spora- 
zumno določile delež deviz, s katerimi bodo razpolagale za 
lastne potrebe. 

Samoupravna interesna skupnost SR Slovenije za ekonom- 
ske odnose s tujino bo do 1. 1. 1982 sprejela metodologijo za 
mesečno spremljanje in izvrševanje usklajenih planov eko- 
nomskih odnosov s tujino za konvertibilno in klirinško po- 
dročje ter v dopolnilu samoupravnega sporazuma opredelila: 

- možnost prijavljanja poslov uvoza odvisno od realizacije 
planiranja izvoza rn uvoza v posameznem mesecu; možnost 
plačila v tujino odvisno od realizacije plana priliva in odliva: 

- možnosti in pogoje za črpanje deviznih sredstev tistih 
članov Samoupravne interesne skupnosti SR Slovenije za 
ekonomske odnose s tujino, za katere se sredstva združujejo 
po samoupravnem sporazumu po 69. členu zakona o deviz- 
nem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino, odvisno od 
dejansko združenih deviz. 

Samoupravna interesna skupnost SR Slovenije za ekonom- 
ske odnose s tujino si bo prizadevala, da bodo v okviru 
Interesne skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tu- 
jino dopolnjena enotna merila za sklepanje samoupravnih 
sporazumov po 69. členu zakona o deviznem poslovanju in 
kreditnih odnosih s tujino, tako da bo v vseh republikah in 
avtonomnih pokrajinah uveljavljen devizni režim na enotnih 
osnovah. 

6. Uvoz opreme bo v letu 1982 izvršen pretežno na podlagi 
že izdanih soglasij Samoupravne interesne skupnosti SR Slo- 
venije za ekonomske odnose s tujino in namenjen v glavnem 
proizvodnji za izvoz: Nove prijave za uvoz opreme v letu 1982 
bodo možne le za rezervne dele za potrebe investicijskega 
vzdrževanja. 

7. Gospodarska zbornica Slovenije in poslovna združenja 
bodo do 1. 1.1982 pripravila seznam proizvodov, za katere ne 
bo možno vlagati novih in reklamirati starih prijav za uvoz 
blaga. Pri tem bodo upoštevali nujnost uvozg surovin in 
reprodukcijskega materiala za proizvodnjo za izvoz, za 
ključne bazične dejavosti, ki so v višji fazi obdelave vključene 
v izvoz, za primarno kmetijstvo, za uvoz proizvodnje blaga za 
osnovno oskrbo občanov in za zdravstveno varstvo. 

8. Gospodarska zbornica Slovenije bo skupaj s Samou- 
pravno interesno skupnost SR Slovenije za ekonomske 
odnose s tujino, poslovnimi združenji in ustreznimi organiza- 
cijami združenega dela pripravila konkretne predloge za 
združevanje sredstev za nove programe, usmerjene pretežno 
v izvoz. 

Temeljne banke bodo spremljale dosežene izvozne in druge 
učinke novogradenj in fnodernizacij v primerjavi s programi, 
ki so bili podlaga za odobravanje kreditov. V primerih, ko 
predvideni učinki investicij ne bodo doseženi, bodo namesto 
ugodnosti za odobrene kredite uveljavljeni splošni kreditni 
pogoji. 

9. Gospodarska zbornica Slovenije bo pospešila delovanje 
sekcij, v okviru katerih bodo organizacije združenega dela: 

- najpozneje do konca prvega trimesečja 1982 oblikovale 
skupne programe izvoza in uvoza za posamezne države s 
posebnim ozirom na povečanje izvoza; 

- sporazumele se bddo v primerih, ko bi prihajalo do pre- 
krivanja njihovih programov; 

- dogovorile se bodo za skladno delovanje zunanjetrgovin- 
ske mreže in o drugih vprašanjih usklajenega nastopa v dolo- 
čeni državi ali skupini držav; 

- skupno opredelile prioritetno razporeditev posameznih 
tržišč zasnovanih na njihovi pomembnosti in ustreznosti na- 
šemu gospodarskemu potencialu in usmerjale gospodarsko 
poslovanje na teh tržiščih; 

- oblikovale stališča o vprašanjih, ki bodo predmet dogo- 
varjanja v sekcijah Gospodarske zbornice Jugoslavije; 

- usmerjale strokovno izpopolnjevanje zunanjetrgovinskih 
kadrov, ki delajo doma ali v tujini. 

Organizacije združenega dela bodo analizirale stanje v po- 
djetjih v tujini in v primerih večletnih izgub pripravile pro- 
grame za sanacijo oz. likvidacijo podjetja v tujini. 

10. V okviru samoupravnega sporazuma o načinu in pogo- 
jih usklajenega nastopanja pri izvajanju investicijskih del v 
tujini bodo organizacije združenega dela krepile medsebojno 
sodelovanje in uveljavljale dohodkovne odnose med gradbe- 
nimi, projektantskimi, inženiring organizacijami in ostalimi 
izvajalci investicijskih del ter proizvajalci domače opreme in 
reprodukcijskih materialov pri nuđenju kompleksnih objek- 
tov. V ta namen bodo organizacije združenega dela iz teh 
dejavnosti do konca 1. trimesečja 1982 predložile konkretne 
programe svojih povezav, oranizacije združenega dela, ki 
izvajajo investicijska dela v tujini, pa bodo pri izvajanju teh del 
v tujino zagotovile najmanj 20% vgraditev opreme in repro- 
materiala iz SFRJ. 

V novoustanovljenem splošnem združenju za inženiring 
bodo organizacije združenega dela s področja svetovalnih, 
razvojnih in inženiring dejavnosti do 31. 3. 1982 izdelale sku- 
pen program svojih aktivnosti v letu 1982 ter predlog za 
medsebojno delitev dela in specializacijo. 

11. Večje sodelovanje organizacij združenega dela z drža- 
vami v razvoju bo podprto z naslednjimi ukrepi: 

- v okviru samoupravnega sporazuma sklenjenega v Sa- 
moupravni interesni skupnosti SR Slovenije za ekonomske 
odnose s tujino bo zagotovljeno združevanje deviznih sred- 
stev za pospeševanje sodelovanja z državami v razvoju (plače- 
vanje uvoza blaga in storitev, proizvedenih v lastnih in meša- 
nih podjetjih, naložbe v lastna in mešana podjetja in dajanje 
kreditov), 

- temeljne banke bodo še nadalje usmerjale sredstva v 
kreditiranje izvoza blaga in storitev v države v razvoju ter za 
opravljanje investicijskih del v tujini, 

- banke in zavarovalnice bodo zagotavljale zavarovanje 
plačil iz držav v razvoju ter se povezovale in krepile odnose s 
finančnimi institucijami v državah v razvoju, 

- temeljne banke bodo sredstva za naložbe usmerjale v 
naložbe v državah v razvoju, ki dolgoročno krepijo izvozno 
sposobnost organizacije združenega dela in povezovanje z 
državami v razvoju. 
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SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 
25. novembra 1981 

Seje Zbora združenega de- 
la, Zbora občin in Družbeno- 
političnega zbora Skupščine 
SR Slovenije so sklicane za 
sredo, 25. novembra 1981. 

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

- osnutek resolucije o politi- 
ki izvajanja družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 
1981-1985 v letu 1982 (ESA 
840); 

- poročilo o medrepubli- 
škem dogovarjanju in ukrepih 
za investiranje v gospodarsko 
manj razvite republike in SAP 
Kosovo (ESA 841); 

- predlog zakona o zagotav- 
ljanju sredstev in izpolnjevanju 

obveznosti SR Slovenije za po- 
speševanje razvoja gospodar- 
sko manj razvitih republik in 
SAP Kosovo (ESA 771); 

- osnutek resolucije o politi- 
ki uresničevanja družbenega 

' plana Jugoslavije za obdobje 
od leta 1981-1985 v letu 1982 
(ESA); 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin bosta obravna- 
vala: 

- predlog izhodišč za pripra- 
vo predloga zakona o proraču- 
nu SR Slovenije za leto 1982 
(ESA 835); 

- predlog za izdajo zakona o 
določitvi stopenj in nekaterih 
olajšav za davek iz dohodka 
temeljnih organizacij združe- 

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
21. oktobra 1981 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin Skupščine SR Slo- 
venije sta na sejah 21 oktobra 
1981 sjarejela: 

- predlog zakona o dodat- 
nem prispevku solidarnosti v 
letih 1982 do 1985; 

- predlog odloka o financi- 
ranju graditve stanovanj za no- 
silce družbenih funkcij v SR 
Sloveniji v letih 1982 do 1985; 

- predlog odloka o sofinan- 
ciranju programa gradnje 
družbenih najemnih stanovanj 
za delavce republiških orga- 
nov v obdobju 1982-1985 in 
zagotovitvi sredstev za odpla- 
čilo posojil, najetih za stanova- 
nja zarajena v obdobju 
1975-1981; 

- predlog odloka o sofinan- 
ciranju programa zagotavlja- 
nja stanovanj delavcem orga- 
nov za notranje zadeve v ob- 
dobju 1982-1985; 

- predlog odloka o soglasju 
k statutu Odvetniške zbornice 
Slovenije; 

- predlog odloka o soglasju 

k predlogu zakona o ratifikaciji 
sporazuma o postopkih za iz- 
dajanje uvoznih dovoljenj; 

- predlog odloka o soglasju 
k predlogu zakona o ratifikaciji 
sporazuma med Socialistično 
federativno republiko Jugosla- 
vijo in Kraljevino Dansko o izo- 
gibanju dvojnemu obdavčeva- 
nju dohodka in premoženja; 

- predlog odloka o soglasju 
k predlogu zakona o ratifikaciji 
sporazuma o gospodarskem in 
tehničnem sodelovanju pri 
graditvi in rekonstrukciji indu- 
strijskih in drugih objektov v 
SFR Jugoslaviji, sklenjenega 
med Zveznim izvršnim svetom 
Skupščine SFRJ in vlado Zve- 
ze Sovjetskih socialističnih re- 
publik; 

- sklep Ob obravnavi osnut- 
ka zakona o dopolnitvi zakona 
o dovolitvi začasnega kredita 
Socialistični republiki Bosni in 
Hercegovini za obnovo objek- 
tov, ki jih je poškodoval potres 
v dneh 26. in 27. oktobra 1969; 

- sklep ob obravnavi osnut- 
ka zakona o zagotovitvi sred- 

nega dela in delovnih skupno- 
sti v letu 1982 z osnutkom za- 
kona; 

- predlog za izdajo zakona o 
spremembah zakona o uvedbi 
in stopnjah republiških davkov 
in taks z osnutkom zakona; 

- predlog za uvedbo postop- 
ka za spremembo dogovora 
republik in avtonomnih pokra- 
jin o usklajevanju temeljev si- 
stema politike obdavčevanja 
celotnega prihodka občanov 
(ESA 736); 

- osnutek zakona o zajam- 
čenem osebnem dohodku 
(ESA 158); 
- osnutek odloka o skupni 

devizni politiki Jugoslavije za 
leto 1982; 

- osnutek odloka o ciljih in 
nalogah emisijske denarne po- 
litike in skupnih temeljih kre- 
ditne politike za leto 1982; 

- osnutek projekcije plačilne 
bilance za leto 1982; 

- osnutek zakona o skupnih 
proračunskih odhodkih fede- 

stev za odpravo posledic po- 
tresa v letu 1979 na območju 
posameznih občin v SR Bosni 
in Hercegovini in SR Hrvatski; 

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

Zbor združenega dela je spre- 
jel tudi: 

- predlog odloka o soglasju 
k predlogu zakona o ratifikaciji 
sporazuma o uporabi VI. člena 
splošnega, sporazuma o cari- 
nah in trgovini; 

- sklep ob obravnavi osnut- 
ka zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o oprav- 
ljanju gospodarskih dejavnosti 
v tujini; 

- sklep ob obravnavi osnut- 
ka zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o prometu 
blaga in storitev s tujino. 

racije za leto 1982; 
- osnutek odloka o določitvi 

prihodkov od carin in drugih 
uvoznih davščin, ki se v letu 
1982 odstopajo Interesni skup- 
nosti Jugoslavije za ekonom- 
ske odnose s tujino; 

- osnutek odloka o določitvi 
celotnega zneska deviz za po- 
trebe federacije za leto 1982; 

- projekcijo negospodarskih 
investicij zveznih organov za 
obdobje od leta 1981 do leta 
1985 (ESA 833); 

- predlog zakona o ratifika- 
ciji sporazuma o garanciji med 
Socialistično federativno re- 
publiko Jugoslavijo in Medna- 
rodno banko za obnovo in ra- 
zvoj (YU 2039) (ESA 842); 

- predlog družbenega dogo- 
vora o mednarodnem sodelo- 
vanju na znanstvenem področ- 
ju leksikografije (ESA 544). 

Vsi trije zbori imajo na 
dnevnem redu sej še: 

- volitve in imenovanja; 
- predloge in vprašanja de- 

legatov. 

Zbor združenega dela in Zbor 
občin sta sprejela še: 

- predlog odloka o imeno- 
vanju viceguvernerja Narodne 
banke Slovenije; za viceguver- 
neja Narodne banke Slovenije 
za področje informacijskega 
sistema je bil imenovan Slavko 
Štante. 
Zbor združenega dela je spre- 
jel še: 

- sklep o razrešitvi in ime- 
novanju člana skupine delega- 
tov izmed delegatov v Zboru 
združenega dela Skupščine 
SR Slovenije v »skupini dele- 
gatov za proučitev poročila 
Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije o izvajanju resolucije 
o družbeni ekonomski politiki 
in razvoju SR Slovenije v letu 
1981 in resolucije o izvajanju 
družbenega plana SR Sloveni- 
je za obdobje 1981-1985 v letu 
1982; dolžnosti člana skupine 
je bila razrešena Vilma Man- 
ček, za člana skupine pa je bil 
imenovan Bogdan Udir. 

NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI 

Zbor združenega dela 
Zorka Mikuš, Anton Slapernik, Jože Pacek, Ivan Kastrevc, Ivan 
Zelenšek. 

Zbor občin: 
Vinko Vidic, AljošaŽorga, Slavko Polanič, Valentin Gerkman, 
Janko Pučnik, Anton Prus, Stanko Gobec, Janez Pantjeršič, 
Lojze Skok. 
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IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

SKLEP 
Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga zakona o dodatnem 
prispevku solidarnosti v letih 1982 do 1985 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je 
na 62. seji dne J21. 10. 1981 obravnaval 
predlog zakona o dodatnem prispevku 
solidarnosti v letih 1982 do 1985 in na 
podlagi 244. člena poslovnika skupšči- 
ne sprejel naslednji 

sklep: 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj 
po zaključnih računih za leto 1981 pri- 
pravi posebno poročilo o vseh solidar- 

V 
t 

nostnih obveznostih v SR Sloveniji za 
primer naravnih nesreč, o načinih zago- 
tavljanja sredstev in o uporabi teh sred- 
stev ter pri tem upošteva mnenja odbora 
za finance, razvidna iz njegovega poroči- 
la z dne 7. 10. 1981. 

SKLEP 
Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga odloka o financiranju 
graditve stanovanj za nosilce družbenih funkcij v letih 1982-1985 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je 
na 62. seji dne 21. 10. 1981 obravnaval 
predlog odloka o financiranju graditve 
stanovanj za nosilce družbenih funkcij v 
SR Sloveniji v letih 1982-1985 in na pod- 
lagi 244. člena poslovnika skupščine 
sprejel naslednji 

sklep: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj 

glede na zahteve iz razprave delegatov 
na seji zbora in glede na priporočilo od- 
bora za finance Zbora občin do konca 
1982. leta pripravi poseben pregled vseh 
stanovanj, zgrajenih iz sredstev republi- 

ke, tudi za obdobje pred letom 1975, ter 
pregled, kako so ta stanovanja korišče- 
na. Po možnosti naj v tej analizi tudi 
prikaže, koliko sredstev je za reševanje 
stanovanjskih problemov nosilcev druž- 
benih funkcij iz SR Slovenije združila 
Slovenija v federaciji in kako se koristijo 
ta stanovanja. 

SKLEP 
Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga odloka o financiranju 
graditve stanovanj za nosilce družbenih funkcij v SR Sloveniji v letih 1982-1985. 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je 
na 62. seji dne 21. 10. 1981 obravnaval 
predlog odloka o financiranju graditve 
stanovanj za nosilce družbenih funkcij v 
SR Sloveniji v letih 1982-1985 in sprejel 
naslednji 

I 

sklep: 

Zavod SR Slovenije za statistiko in Biro 
gradbeništva naj poročata o razlogih za 

tako različne podatke o izhodiščnih ce- 
nah m2 stanovanjske površine, ki so pod- 
laga za sprejemanje odločitev, zaradi če- 
sar prihaja do neustreznih odločitev pri 
sprejemanju obveznosti. 

PREGLED SPREJETIH SKLEPOV 
20. seje skupščine Skupnosti socialnega varstva Slovenije 

i.' 
Poročilo o delu skupnosti med 
sejama, poročilo o izpolnitvi 
sklepov 19. seje in odobritev 
zapisnika te seje. 

SKLEP. 
Skupščina Skupnosti socialnega var- 

stva Slovenije sprejema poročilo o delu 
skupnosti med sejama in poročilo o ure- 
sničevanju sklepov 19. seje ter potrjuje 
zapisnik te seje skupaj z danim poprav- 
kom (črtanje delegatov Velenja in Ajdov- 
ščine iz seznama odsotnih v zboru izva- 
jalcev). Skupščina pooblašča izvršni od- 
bor, da obravnava in sprejme družbeni 
dogovor o nalogah in vlogi INDOK centra 

za potrebe delegatskega odločanja, 
predsednika izvršnega odbora Cirila Ko- 
privca pa pooblašča za podpis dogovora. 

2. 

Ugotovitveni sklep o sprejemu 
prečiščenega besedila 
samoupravnega sporazuma o 
ustanovitvi Skupnosti 
socialnega varstva Slovenije 

SKLEP: 

Skupščina Skupnosti socialnega var- 

stva Slovenije je dne 21. 10. 1981 ugoto- 
vila, da ustanoviteljice nimajo pripomb 
na prečiščeno besedilo samoupravnega 
sporazuma o ustanovitvi Skupnosti so- 
cialnega varstva Slovenije. Skupščina 
poziva vse ustanoviteljice, ki še niso po- 
slale sporočil o sprejemu akta, da to sto- 
re takoj. Skupščina pooblašča predsed- 
stvo, da ugotovi sklenitev samoupravne- 
ga sporazuma o ustanovitvi, ko dobi izja- 
ve ustanoviteljic. Skupščina hkrati po- 
oblašča predsednico, da poroča Skup- 
ščini SR Slovenije o sprejemu samou- 
pravnega sporazuma in o upoštevanju 
pripomb. Po opravljenem postopku naj 
se samoupravni sporazum objavi v Ura- 
dnem listu. 
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3. 

Sprejem prečiščenega 
besedila statuta Skupnosti 
socialnega varstva Slovenije 

SKLEP: 

Skupščina Skupnosti socialnega var- 
stva Slovenije je 21. 10. 1981 sprejela 
prečiščeno besedilo statuta Skupnosti 
socialnega varstva Slovenije. Statut se 
objavi v Uradnem listu SRS. 

4. 

Predlog poslovnika skupščine 
Skupnosti socialnega varstva 
Slovenije 

SKLEPA: 

1. Skupščina Skupnosti socialnega 
varstva Slovenije je na svoji 20. seji, 21. 
10. 1981 sprejela poslovnik, ki se objavi v 
Uradnem listu SRS. 

2. Skupščina bo delovala kot enoten 
zbor skladno s sprejetimi samoupravnimi 
splošnimi akti po objavi v Uradnem listu 
SRS. Funkciji predsednikov obeh zborov 
skladno s tem. prenehata. Organi skup- 
ščine in skupnosti pa delujejo v doseda- 
nji sestavi in obliki do konca tega man- 
datnega obdobja. 

5- 

Poročilo o uresničevanju 
socialne politike in sprejetih 
ukrepov v letu 1981 

SKLEP: 

Skupščina Skupnosti socialnega var- 
stva sprejema poročilo o uresničevanju 
socialne politike in sprejetih ukrepov v 
letu 1981 in predlaga Skupščini SR Slo- 
venije, da ga obravnava in sprejme. V 
delovnih telesih skupščine SRS bodo so- 
delovali Zofka Stojanovič, Vida Rudolf in 
Maks Vezovnik. 

6. 

Družbeni dogovor o delovanju 
gospodarskih in družbenih-J. 
dejavnosti v vojni 

SKLEP: 
Skupščina Skupnosti socialnega var- 

stva Slovenije je na seji 21. 10. 1981 spre- 
jela družbeni dogovor o delovanju go- 
spodarskih in drugih družbenih dejavno- 
sti v vojni. Za podpisnika, določa Zofko 
Stojanovič, predsednico skupščine 
Skupnosti socialnega varstva Slovenije. 
Skupščina tudi predlaga, naj bo član od- 
bora za spremljanje izvajanja tega druž- 
benega idogovora vsakokratni predse- 
dnik skupščine Skupnosti socialnega 
varstva Slovenije. 

7. 
Poročilo o uresničevanju 
politike zaposlovanja 

SKLEP: 
Skupščina Skupnosti socialnega var- 

stva Slovenije je 21. 10. 1981. leta obrav- 
navala poročilo o uresničevanju politike 
zaposlovanja. Skupščina sprejema poro- 
čilo in poudarke, ki jih je predlagal izvrš- 
ni odbor. V zvezi s tem ugotavlja, da je 
lahko le celovita kadrovska politika, ki je 
sestavina družbenega planiranja in pre- 
strukturiranja gospodarstva in investicij- 
ske politike pogoj za uresničevanje pra- 
vice do dela, s tem pa tudi za urejanje 
problematike zaposlovanja. Vsa ta priza- 
devanja morajo izhajati iz celovite social- 
ne politike, katere temelj je produktivno 
delo. Skupščina priporoča občinskim 
skupnostim socialnega varstva, naj sku- 
paj z ustanoviteljicami, predvsem pa s 
skupnostjo za zaposlovanje ocenijo pro- 
blematiko zaposlovanja na svojem ob- 
močju in sprejmejo konkretne ukrepe, 
ugotovijo strukturo nezaposlenih in vzro- 
ke zanjo, ocenijo socialno varnost zača- 
sno nezaposlenih oseb na svojem ob- 
močju in sprejmejo potrebne ukrepe, 
proučijo zaposlovanje invalidnih in teže 
zaposlivih oseb v organizacijah združe- 
nega dela, aktivno sodelujejo pri uresni- 
čevanju samoupravnih sporazumov o mi- 

nimalnih standardih življenjskih in kul- 
turnih razmer pri zaposlovanju delavcev, 
tam pa, kjer tega sporazuma še niso skle- 
nili, naj se zavzamejo, da ga bodo čim- 
prej sprejeli. Skupščina podpira pobudo 
za združitev samoupravnih aktov, ki po- 
segajo na področje politike zaposlova- 
nja, ter pobudo o aktivnejši vlogi skupno- 
sti za zaposlovanje pri svetovalni dejav- 
nosti, namenjeni organizacijam združe- 
nega dela. 

8. 

Naloge skupnosti socialnega 
varstva v pripravah na III. 
konferenco Zveze sindikatov 
Slovenije 

SKLEP: 
Skupščina, Skupnosti socialnega var- 

stva Slovenije je na.20. seji, dne 21. 10. 
1981. leta, obravnavala naloge skupnosti 
v pripravah na III. konferenco Zveze sin- 
dikatov Slovenije. Skupščina potrjuje ok- 
'virni program, ki ga je predlagal izvršni 
odbor, ter poziva občinske skupnosti so- 
cialnega varstva in druge ustanoviteljice 
skupnosti, naj na svojih področjih in ob- 
močjih aktivno sodelujejo v pripravah na 
III. konferenco in si prizadevajo, da bodo 
razprave, sklepi in stališča obrodili kon- 
kretne rezultate v uresničevanju dogo- 
vorjene socialne politike. 

9. 
Delegat občinske skupnosti socialne- 

ga varstva Izola, je dal pobudo, naj bi v 
interesu zaposlovanja invalidov proučile 
možnosti za oprostitev prispevkov za 
vsakega zaposlenega invalida v organi- 
zacijah združenega dela, kar naj bi uredi- 
li s posebnim samoupravnim sporazu- 
mom med samoupravnimi interesnimi 
skupnostmi in organizacijami združene- 
ga dela. 

Delegata občinskih skupnosti social- 
nega varstva Velenje in Domžale/sta po- 
stavila delegatsko vprašanje, kdaj bodo 
oblikovana merila za dodeljevanje soli- 
darnostnih stanovanj in upravičenost do 
subvencije stanarine. 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA -21. 10.1981 

- Ali je pitanje nekaterih pasem telet do 
200 kg res ekonomsko neopravičljivo? 
r*i : -J_ll/lanio tolot? Skupina delegatov za področ- 
je gospodarstva in kulturno- 
prosvetno področje za delegi- 
ranje delegatov v zbor zdru- 
ženega dela skupščine SR 
Slovenije - Ljubljana Šiška 
postavlja naslednje delegat- 
sko vprašanje: 

Kako pristopiti k učinkovi- 
tejšemu reševanju situacije 
na terenu, ki so nastale ob 
izvajanju odloka o prepovedi 

klanja telet? 
Ob izvajanju sprejetega od- 

loka o prepovedi klanja telet 
do 200 kg (Uradni list SRS, št. 
13/81) se je v občini Ljublja- 
na-Šiška pojavil problem 300 
telet letno, ki jih kmetovalci 
ne želijo nadalje pitati. To 
predvsem teleta črnobele in 
limuziu pasme, ki genetsko 
oziroma konstitucijsko ne 
ustrezajo zahtevam pitanja, 

temveč so narrienjena vzgoji 
kvalitetnega ženskega mate- 
riala za mlečne proizvode in 
lažjih porodov prvesnic. 

Odlok klanje prepoveduje, 
pitanje do 200 kg pa je eko- 
nomsko neopravičljivo, saj po 
izračunu prinaša 5000 din ne- 
pokrite razlike v stroških pita- 
nja na 1 tele. 

Menimo, da je potrebno 
umestnost sprejetega odloka 
za omenjene problematične 
pasme, ki niso sposobne na- 
daljnjega pitanja ponovno 
proučiti oziroma ga dopolniti, 
saj v praksi mnogokrat pove- 
čuje število zakolov in zako- 
lov v sili. 

Na vprašanje je odgovoril 
Dušan Engelman, svetovalec 
predsednika Republiškega ko- 
miteja za kmetijstvo, gozdar- 
stvo in prehrano: 

Znano je, da smo v SR Slo- 
veniji pred sprejetjem odloka o 
prepovedi klanja telet letno za- 
klali v tfeži do 100 kg približno 
22.000 do 24.000 takih telet, ki 
so bila primerna glede na 
zdravstveno stanje in konstitu- 
cijo, da se zrejajo na večjo te- 
žo. Na podlagi temeljev plana 
srednjeročnega razvoja kme- 
tijstva za čas 1981-1985, po 
katerem naj bi se stalež črede 
povečal za 15% oziroma tržna 
proizvodnja govedine od 
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48.000 ton v letu 1981 na 
56.000 ton v letu 1985, je bil 
nujen ukrep, ki naj omogoči, 
da se ne koljejo primerne živali 
za rejo. Organizatorji proi- 
zvodnje so zato dolžni organi- 
zirati rejo živali v svoji organi- 
zaciji oziroma zagotoviti, da se 
živali odkupujejo ter oddajo 
ustreznim organizacijam ozi- 
roma rejcem v nadaljnjo rejo. 
Odlok, ki je bil izdan v ta na- 
men, prepoveduje klanje telet 
vseh plemenitih pasem iri nji- 
hovih križancev do 200 kg žive 
teže, to je do teže, pri kateri 
rejci običajno živali ne koljejo 
več in se takšne živali pitajo do 
komercialne teže. 

V SR Sloveniji vzrejamo ple- 
menite pasme goveda, ki so 
primerne za pridobivanje me- 
sa. Od približno 260.000 krav 
se pretežno zreja kakovostno 
kombinirano lisasto in rjavo 
govedo. V družbenem sektorju 
in specializiranih kmetijah za 
proizvodnjo mleka pa se vzreja 
tudi približno 16.000 krav čr- 
nobele pasme. Te živali so 
znane po vrhunskih dosežkih v 
pridobivanju mleka, venda'r se 
živali moškega spola zelo 
uspešno tudi vzrejajo za meso. 
Izkušnje pri nas in v svetu so 
pokazale, da se moške živali 
črnobele pasme zelo uspešno 
pitajo na velike teže s pogo^ 
jem, da je v obroku kvalitetna 
doma pridelana voluminozna 
krma in da se pitajo živali na 
težo, ki ni manjša od 600 kg. 
Ob tej teži dosegajo klavnost 
56% mesa. Po podatkih naših 
kombinatov so dnevni prirastki 
preko 1 kg, zato ekonomski 
uspeh pitanja teh živali ni bi- 
stveno drugačen kot je pri dru- 
gih živalih. 

V SR Sloveniji vzrejamo tudi 
manjše število križancev z li- 
muzin pasmo. Manjše število 
krav je bilo osemenjenih z biki 
limuzin pasme, ki smo jo uva- 
jali predvsem zaradi kvalitet- 
nega mesa in lahkih telitev. 

Na skupni seji delegacije 
Skupščine občine Idrija za 
Zbor združenega dela in Zbor 
občin Skupščine SR Slovenije 
smo na pobudo ISKRE - 
TOZD Tovarna za montažo 
elektromotorjev Spodnja Idri- 
ja obravnavali problematiko, 
ki se je v zvezi z najnovejšimi 
ukrepi na področju omejeva- 
nja uvoza pojavila v tej orga- 
nizaciji združenega dela. 

Za razumevanje teže pro- 
blema je potrebno povedati, 
da je bila v preteklih dveh le- 
tih v ISKRI Sp. Idrija in v to- 
varni Gorenja v Črnomlju 
izvedena naložba v prolzvod- 

Glede na to, da so izkušnje po- 
kazale, da živali ne ustrezajo 
za pitanje na velike teže in da 
intenzivno rast že zaključijo pri 
450 kg (kar ni gospodarno), se 
reja teh živali opušča. Oseme- 
njevanje krav s semenom bi- 
kov limuzin pasme smo zato 
prenehali. 

Glede na to, da bi učinkovi- 
tejše reševali vprašanja, ki na- 
stajajo ob izvajanju odloka o 
prepovedi klanja telet, so po- 
trebni predvsem naslednji 
ukrepi: 

1. Pospeševalna služba te- 
meljnih zadružnih organizacij 
in organizacij kooperantov 
mora rejcem posredovati 
ustrezno tehnologijo, ki bo 
omogočila uspešno pitanje tu- 
di tistih pasem živali, ki jih rejci 
doslej niso bili vajeni zrejati. 

2. Organizatorji pitanja ži- 
vali so dolžni na svojem terenu 
zagotoviti rejo za pitanje spo- 
sobnih živali. V ta namen je 
treba organizirati rejce, ki bi 
lahko prevzemali večje število 
živali v pitanje. 

3. Organizatorji pitanja naj 
se povezujejo s pitališči druž- 
benega sektorja. Temeljne za- 
družne organizacije in temelj- 
ne organizacije kooperantov 
naj bi dolgoročno sklenile do- 
govore z družbenimi pitališči 
ali klavnično predelovalne in- 
dustrije, ki bodo prevzemale 
teleta v nadaljnjo rejo. 

4. V primeru, da,kmetijske 
organizacije ne bi mogle same 
organizirati nadaljnje reje te- 
let, bo v takih primerih koordi- 
nator Živinorejska poslovna 
skupnost Slovenije. 

Skupnost je že posredovala 
plasiranje viška telet iz območ- 
ja kmetijskih organizacij Agra- 
rie Brežice, KZ Stična, KZ Krka 
iz Novega mesta in Hmezad - 
KZ Ilirska Bistrica in se dogo- 
vorila z mesno industrijo Pri- 
morske, Emono in Grudo, da 
prevzamejo živali in organizi- 
rajo nadaljnjo rejo. 

njo kompresorskih motorjev v 
znesku 600 milijonov din na 
osnovi kooperacijskih odno- 
sov s firmo Danfoss iz Dan- 
ske, katere rezultat je nado- 
meščanje uvoza z domačo 
proizvodnjo z letnim učinkom 
60 milijonov nemških mark 
oziroma 30 milijonov ameri- 
ških dolarjev. 

Kooperacija med Danfos- 
som in Iskro iz Spodnje Idrije 
je najkvalitetnejša oblika me- 
dnarodne delitve dela, saj te- 
melji na skupnem razvoju 
proizvodnje, investiranju v 
novo proizvodnjo, uvajanju 
najsodobnejše tehnologije ter 

raziskavi in delitvi trgov. 
Odnosi med firmama so ure- 
jeni z dolgoročno pogodbo, ki 
je potrjena s strani odgovor- 
nih republiških in zveznih or- 
ganov. 

Razni domači ukrepi, po- 
sebno taki, ki stopajo v velja- 
vo nenadoma, in ki neposre- 
dno posegajo v pogodbeno 
vzpostavljena razmerja, pov- 
zročajo hude posledice ne sa- 
mo na domači proizvodnji, 
temveč tudi v proizvodnji po- 
godbenega partnerja, ki eno- 
stavno ne upošteva in ne ra- 
zume opravičil za neizpolnje- 
vanje pogodbenih obvezno- 
stri, sprejetih po vseh veljav- 
nih predpisih. ISKRA Idrija 
ima konvertibilnega izvoza 
povprečno mesečno 350.000 
dolarjev iz naslova kooperacij 
ter 50.000 dolarjev iz naslova 
direktnega izvoza, kar pomeni 
letno okrog 5 milijonov dolar- 
jev in to v celoti na konverti- 
bilno področje. Ob najnovej- 
ših uvoznih omejitvah se je 
uveljavila razlaga, da se v 
kvotah fizičnega uvoza upo- 
števa 4udi uvoz v okviru koo- 
peracije. Ta kvota je pogoje- 
na s prilivi iz direktnega uvŽ>- 
za in s fizičnim direktnim izvo- 
zom po 1. septembru 1981. 
Ker je v ISKRI Idrija obseg 
kooperacije v primerjavi z di- 
rektnim izvozom 7:1, pomeni 
tako stališče praktično zapo- 
ro kooperacijskega uvoza in s 
tem konec kooperacije z vse- 
mi posledicami, ki v tem kon- 
kretnem primeru sledijo: 

- direktna škoda pri po- 
godbenemu zunanjemu part- 
nerju zaradi zastoja v njihovi 
proizvodnji, čemer bodo sle- 
dili odškodninski zahtevki ozi- 
roma tožbe, 

- izguba poslovnega part- 
nerja zaradi nesolidnega po- 
slovanja, ob čemer je treba 
poudariti, da je prav v zad- 
njem času ISKRA Idrija posta- 
la Danfossov največii dobavi- 
telj, 

- več kot 50-odstotni izpad 
proizvodnje in s tem povezan 
izpad dohodka v ISKRI Idrija 
pa tudi v Gorenju Črnomelj, 

- definitivna izguba trga, 
saj zaradi specializacije kup- 
cev ni mogoče zamenjati z 
novimi, s čemer bi pravzaprav 
izničili vsa investicijska vla- 
ganja v tovrstno proizvodnjo. 

Skupaj z ISKRO Idrija oce- 
njujemo, da so naštete posle- 
dice izredno resne in jih je 
potrebno temeljito proučiti. 
Hude motnje v dobavi se že 
pojavljajo, tuji partner pa za- 
hteva jasen odgovor, kaj bo z 
realizacijo dolgoročno spreje- 
tih pogodbenih obveznosti, 
zato želimo kvalificiran in od- 
govoren odgovor na vpraša- 

nje, kaj je z usodo kooperacij- 
skih pogodb po najnovejših 
omejitvenih ukrepih. 

Na vprašanje je odgovoril Du- 
šan Brglez, namestnik predse- 
dnika Republiškega komiteja 
za mednarodno sodelovanje: 

V SR Sloveniji so bili v avgu- 
stu in septembru sprejeti do- 
datni ukrepi na področju ome- 
jevanja uvoza in pospeševanja 
izvoza, ker so gibanja v zuna- 
njetrgovinski menjavi bistveno 
odstopala od usklajenih pla- 
nov ekonomskih odnosov s tu- 
jino v Samoupravni interesni 
skupnosti SR Slovenije za eko- 
nomske odnose s tujino. Mož- 
nosti uvoza organizacij zdru- 
ženega dela po posameznih 
mesecih do konca leta so ne- 
posredno odvisne od realizaci- 
je izvoza te organizacije zdru- 
ženega dela v istem obdobju. 
Pri realizaciji uvoznih možno- 
sti ima prednost proizvodnja 
za izvoz, zagotovljen pa je tudi 
skrajno nujen uvoz za potrebe 
zdravstva in oskrbe občanov. 

Delegacija Skupščine obči- 
ne Idrija v svojem vprašanju 
ugotavlja, da je kvota možnega 
uvoza pogojena z izvršenim di- 
rektnim izvozom po 1. 9. 1981. 

Usklajeni plani ekonomskih 
odnosov s tujino organizacij 
združenega dela vsebujejo vse 
oblike uvoza in izvoza, torej re- 
dni uvoz IN IZVOZ, uvoz IN 
IZVOZ po pogodbah o dolgo- 
ročni proizvodni kooperaciji, 
uvoz IN IZVOZ v okviru obmej- 
nega gospodarskega sodelo- 
vanja in vse ostale vrste uvoza 
ali izvoza, ki jih organizacije 
združenega dela opravljajo. 
Startna osnova torej ni zmanj- 
šana za uvoz IN IZVOZ po po- 
godbah o dolgoročni proizvo- 
dni kooperaciji, ampak jih vse- 
buje na uvozni in izvozni strani 
in zajema celo leto 1981. 

Takšen ukrep je bil potre- 
ben, zaradi bistvenih prekora- 
čevanj planov uvoza organiza- 
cij združenega dela ter zaradi 
še večjega zaostanka pri izvr- 
ševanju izvoznih obveznosti, 
med katerimi je tudi izvoz po 
pogodbah o dolgoročni proi- 
zvodni kooperaciji. 

Organizacija združenega 
dela samo odloči kaj bo v okvi- 
ru danega zneska uvažala, to- 
rej se sama opredeli ali za re- 
den izvoz in uvoz ali za izvoz in 
uvoz po pogodbi o dolgoročni 
proizvodni kooperaciji, odvi- 
sno od značaja in pomena, ki 
ga posameznim vrstam proi- 
zvodnje organizacija združe- 
nega dela pripisuje. Seveda pa 
tudi v tem okviru organizacija 
združenega dela po pogodbi o 
dolgoročni proizvodni koope- 
raciji ne more uvažati, če ima 
na kontokorentnem računu 

- Problemi z omejevanjem uvoza 
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negativni saldo, vse dotlej do- 
kler ga z zvršenim izvozom ne 
izravna oz. ne preseže. 

Iskra - TOZD za montažo 
elektromotorjev Spodnja Idrija 
je imela konec septembra v 
menjavi po pogodbi o dolgo- 
ročni proizvodni kooperaciji s 
firmo Danfoss pozitivni saldo. 
Do napačnega razumevanja je 
prišlo zaradi nesporazuma s 
sestavljeno organizacijo zdru- 
ženega dela Iskra, kateri je bila 
kot avans za uvoz v oktobru 
28. 9. 1981 v okviru samou- 
pravne interesne skupnosti SR 
Slovenije za ekonomske odno- 

se s tujino odobrena možnost 
iivoza v višini 80 mio din, do- 
kler ne bodo znani podatki o 
izvozu za mesec september. 
Ta nesporazum smo na se- 
stanku dne 1. 10.1981 razčisti- 
li, tako da je bilo dogovorjeno, 
da bo sestavljena organizacija 
združenega dela Iskra v letu 
1981 izvršila izvoz v višini 
125,4 mio $, na tej podlagi pa 
bo imela možnost uvoza v viši- 
ni mio 93,33 $. V okviru teh 
možnosti pa se bodo temeljne 
organizacije združenega dela 
v SOZD Iskra same dogovorile 
o razporeditvi uvoza f>o posa- 
meznih vrstah proizvodnje. 

- Sredstva za rudarsko-geološke 
raziskave so se bistveno povečala 

Skupini delegatov za dele- 
giranje delegatov v Zbor ob- 
čin in Zbor združenega dela 
skupščine socialistične repu- 
blike Slovenije iz Občine Rav- 
ne na Koroškem sta na seji 
dne 25. 9. 1981 obravnavali 
položaj, ki je nastal pri pokri- 
vanju izgube v TOZD Rudarski 
obrati - Rudnikov svinca in 
topilnica Mežica in v zvezi s 
sklepi Skupščine občine Rav- 
ne na Koroškem z dne 8. 7. 
1981, sklenili postaviti na- 
slednje delegatsko vpraša- 
nje: 

V dogovoru o temeljih druž- 
benega plana SR Slovenije za 
obdobje 1981-1985 so udele- 
ženci dali prednost pridobiva- 
nju rud barvastih kovin, 
predvsem pa geološko-rudar- 
skim raziskavam rudnih re- 
zerv svinca in cinka ter poso- 
dobitvi rudarske proizvodnje 
svinca in cinka, da bi si tako 
Slovenija zagotovila proi- 
zvodnjo osnovnega reproduk- 
cijskega materiala in njene 
modernizacije. 

V ta namen določa Dogovor 
o temeljih družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 
1981-1985, da bodo poleg 
lastnih sredstev zagotovljena 
združena sredstva in dopol- 
nilna sredstva bank. 

Kljub temu, da imajo po 
omenjenem dogovoru geolo- 
ško-rudarske raziskave rud 
svinca in cinka v SR Sloveniji 
prednost in da so v delovni 
organizaciji rudniki svinca in 
topilnica Mežica storili vse za 
zagotovitev potrebnih sred- 
stev za normalno geološko- 
rudarska raziskovalna dela, ki 
bi omogočila v tem srednje- 
ročnem obdobju odkrivanje 
zadostnih količin zalog svinca 
in cinka in s tem v zvezi odpi- 
ranje novih delov rudnika v 
globinah in uvedbi mehaniza- 
cije in pridobivanju svinca in 

cinka, ni zagotovljenih dovolj 
sredstev, da bi se normalno 
odvijala raziskovalna dela. 
Poleg tega pa še ni pokrita 
izguba, izkazana po zaključ- 
nem računu za leto 1980, kar 
še otežuje razmere pri zago- 
tavljanju sredstev za geolo- 
ško-rudarska raziskovalna 
dela. 

Temeljne organizacije zdru- 
ženega dela so znotraj delov- 
ne organizacije pokrile nasta- 
lo izgubo TOZD Rudarski 
obrati v takšni višini, da bi na- 
daljne obremenjevanje teh 
temeljnih organizacij združe- 
nega dela zanesljivo ogrozilo 
njihov obstoj. 

Zato je za nemoteno izvaja- 
nje geološko-rudarskih razi- 
skav potrebno zagotoviti ru- 
dnikom svinca in topilnica 
Mežica združena sredstva in 
sredstva bank. 

Skupini delegatov ugotav- 
ljata, da so Izvršni svet skup- 
ščine občine Ravne na Koro- 
škem, Skupščina občine Rav- 
ne na Koroškem ter Svet za 
urejanje družbenoekonom- 
skega položaja delavcev ru- 
dnikov svinca in topilnica Me- 
žica že večkrat obravnavali 
težak položaj delovne organi- 
zacije rudnikov svinca in to- 
pilnica Mežica, ki nastaja za- 
radi nesposobnosti delovne 
organizacije, da bi sama za- 
gotovila potrebna sredstva za 
odpiranje spodnjih obzorij ru- 
dnika (sledilna dela in opre- 
ma) in priporočili ustreznim 
organom v republiki, da celot- 
na slovenska družba prek Ra- 
ziskovalne skupnosti zagoto- 
vi sredstva za raziskovanje in 
odpiranje rudnika v globino. 
Vsi ti organi namreč vidijo 
izhod, da se trajno reši pro- 
blem rudnika svinca in topilni- 
ce Mežica le s pomočjo širše 
družbene skupnosti. 

Zaradi tega vprašujemo 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije, ki je podpisnik Do- 
govora o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije, kako so 
zagotovljene realne možnosti 
za realizacijo Dogovora o te- 
meljih družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1981- 
1985, ki se nanaša na zago- 
tavljanje sredstev za geolo- 
ško-rudarske raziskave zalog 
rud svinca in cinka in moder- 
nizacije pridobivanja rud 
svinca in cinka? Pri tem sku- 
pini delegatov posebej vpra- 
šujeta kaj bo Izvršni svet 
skupščine SR Slovenije ukre- 
nil v zvezi z nastalim položa- 
jem pri pokrivanju izgube ru- 
dnikov svinca in topilnica Me- 
žica in zagotovitvi ustreznih 
sredstev za geoioško-rudar- 
ske raziskave zalog rud svin- 
ca in cinka v SR Sloveniji. 

Na vprašanje je odgovoril 
Ivan Kogovšek, republiški 
svetovalec v Izvršnem svetu 
Skupščine SR Slovenije: 

V preteklosti v Sloveniji ni- 
smo posvečali dovolj pozorno- 
sti rudarsko-geološkim razi- 
skavam primarnih surovin. V 
zadnjem času smo v SR Slove- 
niji vendarle spoznali, da je 
treba sredstva za raziskave bi- 
stveno povečati, in sicer zaradi 
kvalitetnejše surovinske 
oskrbljenosti kot tudi zato, ker 
bi nizek nivo raziskav imel lah- 
ko z dolgoročnega vidika tež- 
ke posledice na razvoj. Z no- 
vim zakonom o raziskovalni 
dejavnosti in raziskovalnih 
skupnostih je bil v Raziskoval- 
ni skupnosti Slovenije obliko- 
van poseben program odkriva- 
nja in raziskovanja surovin 
splošnega pomena. Ustanov- 
ljena je bila tudi enota Razi- 
skovalne skupnosti Slovenije 
za odkrivanje in raziskovanje 
surovin splošnega pomena, v 
kateri se uporabniki in izvajalci 
dogovarjajo o tem programu. 
Pri tem pa moramo opozoriti, 
da v kratkem času zaradi ome- 
jenih materialnih sredstev za 
raziskave ni možno nadome- 
stiti vsega zamujenega na po- 
dročju raziskav ter da bo za to 
potreben daljši čas. 

V Raziskovalni skupnosti 
Slovenije je s samoupravnim 
sporazumom o temeljih njene- 

■ ga plana zagotovljeno za razi- 
skovanje in odkrivanje surovin 
splošnega pomena v obdobju 
1981 do 1985 skupno 811,3 
mio din (po cenah iz I. 1980). 
Ta sredstva so namenjena za 
uresničevanje programa od- 
krivanja in raziskavanja ener- 
getskih, kovinskih in nekovin- 
skih mineralnih surovin in 
podzemnih voda. Navedena 
sredstva pa so le del celotnih 
sredstev za geološko rudarske 

raziskave v Sloveniji, kajti del 
sredstev zagotavljajo organi- 
zacije združenega dela nepo- 
sredno, del pa preko samou- 
pravnih interesnih skupnosti 
materialne proizvodnje. Dogo- 
vorjeno pa je tudi, da se bo v 
prihodnje celoten program ra- 
ziskav, ne glede na vire sred- 
stev, usklajeval v enoti RSS za 
odkrivanje in raziskovanje su- 
rovin. 

Za geološko rudarske razi- 
skave v rudniku svinca v Meži- 
ci so bila iz združenih sredstev 
Raziskovalne skupnosti Slove- 
nije zagotovljena v zadnjih le- 
tih naslednja sredstva: 
1978 18,0 mio din 
1979 37,5 mio din 
1980 22,6 mio din 
1981 43,1 mio din (plan) 

Navedeni podatki kažejo, da 
je v okviru združenih sredstev 
Raziskovalne skupnosti Slove- 
nije dana geološko rudarskim 
raziskavam svinca in cinka v 
rudniku Mežica velika pozor- 
nost. Sredstva za raziskave v 
Mežici tako predstavljajo v letu 
1981 25% vseh sredstev RSS 
za geološko-rudarske razi- 
skave. 

Za raziskave v rudniku Meži- 
ca je bilo v letih 1978-80 po- 
rabljeno skupno 141,9 mio di- 
narjev, od tega 57% iz sredstev 
uporabnikov v Raziskovalni 
skupnosti Slovenije. 

Iz vsega tega je razvidno, da 
je financiranje geološko-ru- 
darskih raziskav v SR Sloveniji 
sistemsko urejeno. Vendar pa 
je treba upoštevati, da iz sred- 
stev Raziskovalne skupnosti 
Slovenije tudi v prihodnje ne 
bo možno pokriti potreb po 
vseh vrstah raziskav v Rudniku 
Mežica, ker detajlne raziskave 
ne sodijo v skupaj dogovorjeni 
program geološko-rudarskih 
raziskav in morajo sredstva za- 
nje zagotoviti OZD same ali v 
povezavi z neposrednimi upo- 
rabniki. 

Izguba v TOZD Rudarski 
obrati in TOZD Separacija Ru- 
dnikov in topilnice Mežica je 
posledica položaja, v katerega 
je prišel rudnik zaradi premaj- 
hnih raziskav rudišč v prete- 
klosti. Pospešene raziskave v 
zadnjih letih so dale ugodne 
rezultate in so zagotovljena 
bogatejša rudiščaza30 let. Za- 
radi tega bo treba čimprej pri"- 
četi z odpiranjem novih odko- 
pov ter rekonstruirati in pove- 
čati kapacitete separacije. V 
rudniku je treba torej dati tem 
naložbam večjo prioriteto, kaj- 
ti edino to bi - ob istočasnem 
sprejetju ostalih potrebnih 
ukrepov - zagotovilo trajno in 
dolgoročno sanacijo obeh toz- 

, dov, ki sedaj poslujeta z izgu- 
bo. Sanacijo položaja vidimo 
torej predvsem v odpiranju no- 

poročevalec 
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- Problemi z omejevanjem uvoza 

vih, bogatejših rudišč ob vzpo- 
redni modernizaciji naprav za 
separacijo. 

Z ozirom na stališča in skle- 
pe Izvršnega odbora Sklada 
skupnih rezerv gospodarstva 
Slovenije, da izgube za leto 
1980 v višini 22 mio dinarjev ne 
pokrije, je potrebno zagotoviti 
potrebna sredstva iz lastnih vi- 
rov v obliki solidarnosti znotraj 
delovne organizacije Rudniki 
in topilnica Mežica ter iz lokal- 
nih virov. Predvidena izguba v 
poslovanju leta 1981 pa naj se 
pokrije iz sredstev, ki so v okvi- 
ru sistema določena za te na- 
mene v samem združenem de- 
lu in v sredstvih rezerv gospo- 
darstva. Pri tem pa bo seveda 
pokrivanje izgube za leto 1981 
pogojeno z dokazili o učinko- 
vitosti pristopa k vsestranski 
dolgoročni sanaciji položaja 
vključno z odločno pospešeni- 
mi pripravami za eksploatacijo 
bogatejših rudišč: 

Glede zagotovitve sredstev 

za modernizacijo proizvodnje 
in poslovanja v Rudnikih in to- 
pilnici Mežica smatra Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije, 
da je nujno potrebno pospešiti 
združevanje dela in sredstev s 
porabniki in predelovalci iz- 
delkov tozdov tega rudnika. Ta 
proces je bil sicer že začet 
pred tremi leti, vendar iz različ- 
nih razlogov ni pripeljal do 
konkretnih rezultatov. Z orga- 
niziranimi aktivnostmi bi sedaj 
morali ponovno preveriti av- 
tentične interese porabnikov 
do svinca in cinka ter izdelkov 
iz svinca in jih maksimalno 
vključiti v razreševanje kom- 
pleksne razvojne problematike 
na surovinskem področju. Pri- 
dobljenim sredstvom iz tega 
naslova bo potrebno dodati še 
sredstva iz drugih virov, kot so 
kreditna, za namembno proi- 
zvodnjo, lastna in druga. Tak 
pristop' bi omogočil uresničiti 
zastavljene in družbeno verifi- 
cirane koncepte razvoja v ru- 
dniku. 

Tudi na Zboru občin je bilo v 
zvezi z omejevanjem uvoza po- 
stavljeno enako vprašanje kot 
na Zboru združenega dela. 
Enak odgovor je posredoval 

Tudi v zvezi s sredstvi za ru- 
darsko-geološke raziskave je 
bilo v Zboru občin postavljeno 
enako vprašanje kot na Zboru 
združenega dela. Enak odgo- 
vor je posredoval Marko Vra- 
ničar, član Izvršnega sveta 

Janez Urbas, pomočnik pred- 
sednika Republiškega komite- 
ja za mednarodno sodelovanje 
in ga objavljamo v tej številki 
Poročevalca. 

Skupščine SR Slovenije in 
predsednik Republiškega ko- 
miteja za energetiko, industri- 
jo in gradbeništvo in ga objav- 
ljamo v tej številki Poroče- 
valca. 

- Sredstva za rudarsko-geološke 
raziskave so se bistveno povečala 

OD ZAVODA SRS ZA STATISTIKO SMO PREJELI 

POMEMBNEJŠI 

KAZALNIKI RAZVOJA SR 

SLOVENIJE V 

SEPTEMBRU 19811 

Najpomembnejši značilnosti gospodarskih tokov v prvem 
jesenskem mesecu sta ponovno hitrejša rast industrijske proi- 
zvodnje ter zmanjšanje primanjkljaja zunanjetrgovinske bi- 
lance zaradi znatno večje pokritosti uvoza z izvozom. Indu- 
strijska proizvodnja, ki je v drugem letošnjem četrtletju 
močno pospešila svojo rast, je v avgustu začela ponovno 
zaostajati, v septembru pa je njena dinamika spet hitrejša. V 
letni dinamiki industrijske proizvodnje se njena rast v septem- 
bru običajno pospeši. K temu delema prispeva sezonska 
komponenta, ki v prvem jesenskem mesecu v dokajšnji meri 
vpliva na povečanje industrijske proizvodnje. Letošnje 12- 
odstotno povečanje proizvodnje v septembru v primerjavi z 
avgustom pa je ekstremno, saj je to največje povečanje, ki je 
bilo doseženo v zadnjih desetih letih. Pri ocenjevanju tega 
rezultata pa je treba upoštevati, da je bil obseg proizvodnje v 
avgustu razmeroma nizek in da so v septembru delavci delali 
en dan več kot v avgustu. 

Devetmesečni obseg industrijske proizvodnje je tako za 
2,1% večji kot v enakem obdobju lani. S tem rezultatom se je 
kumulativna proizvodnja ponovno za nekaj desetink odstotka 
približala resolucijski nalogi za letošnje leto. V septembru se 
je proizvodnja povečala pri vseh treh namenskih skupinah. V 
primerjavi z avgustom se je najbolj povečala pri blagu za 
potrošnjo in pri sredstvih za delo. Ker je bila proizvodnja 

' Še začasni ali ocenjeni podatki so v oklepajih. 
Viri podatkov za investicije, kredite za obratna sredstva, prihodke ozd 
iz gospodarstva. 2 Podatki za 1980 so preračunani po tečaju 27,30 din za 1 ameriški 
dolar. 3Podatki in ustrezne primerjave so za avgust. 

VIII 81 
IX 81 
IX 80 

IX 81 
MX 80 

l-IX 81 

Delavci v združenem delu skupaj 
gospodarska dejavnost 
negospodarska dejavnost 
Industrijska proizvodnja - fizični 
obseg 
Skupaj 
sredstva za delo 
reprodukcijski material 
blago za potrošnjo 
Notranja trgovina - vrednost po 
tekočih cenah 
promet na drobno 
promet na debelo 
Zunanja trgovina - vrednost po 
tekočih cenah2 

Izvoz skupaj 
sredstva za delo 
reprodukcijski material 
blago za široko potrošnjo 
Uvoz skupaj 
sredstva za delo 
reprodukcijski material 
blago za široko potrošnjo 
Odkup - vrednosti po tekočih 
cenah 
Turizem - nočitve 
Skupaj 
nočitve domačih gostov 
nočitve tujih gostov 
Cene 
industrijskih izdelkov pri 
proizvajalcu 
na drobno 
gostinskih storitev 
Cene življenjskih potrebščin 
Osebni dohodki 
nominalni 
realni 
Investicije v osnovna sredstva3 

Skupaj 
gospodarska dejavnost 
negospodarska dejavnost 
Krediti za obratna sredstva3 

Prihodki ozd iz gospodarstva 

(100,6) 
(100.6) 
(100.7) 

112,1 
113,7 
108,6 
115,6 

(104) 
(111) 

120 
123 
115 
124 
47 
38 
49 
48 

(106) 

(52) 
(61) 
(45) 

100.4 
101,6 
100,1 
101.5 

(94,3) 
(94,3) 

69,7 
67,3 
74,1 
103,0 
118,9 

(100,1) 
(100,8) 
(102,7) 

103,3 
96,2 
103,7 
108,3 

(127) 
(135) 

136 
196 
125 
128 
69 
77 
67 
65 

(148) 

(91) 
(85) 
(98) 

145,6 
142.6 
142.7 
139.8 

(131,5) 
(92,5) 

97,9 
98,5 
96,9 
134,4 
131,1 

(100,6) 
(100,3) 
(102,3) 

102,1 
102,1 
101,9 
103,0 

(137) 
(149) 

117 
146 
108 
118 
106 
93 
110 
97 

(153) 

(99) 
(95) 

(105) 

150,5 
147,1 
135.4 
144.5 

(129,5) 
(89,2) 

112,5 
108,0 
121,7 
131,7 
148,5 
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sredstev za delo v lanskem tretjem četrtletju na precej višji 
ravni kot v letošnjem, se je to odrazilo v zmanjšanju devetme- 
sečnih rezultatov. Skupina blaga za potrošnjo je devetmer" 
sečne rezultate dokaj izboljšala, prav tako skupina proizvod- 
nja reprodukcijskega materiala, ki ima letos dokaj dinamičen 
in stabilen razvoj. 

Po odgovorih o poslovni problematiki industrijskih organi- 
zacij v septembru ostajajo naročila za domači in tuji trg 
približno na isti ravni kot v prejšnjih mescih. Nekoliko bolj 
izrazito je zmanjševanje naročil za izvoz. Preskrba z repro- 
dukcijskim materialom, ki se je v poletnih mescih izboljšala, je 
v septembru ponovno slabša in je po oceni industrijskih 
organizacij na najnižji ravni v letošnjih mescih. Septembrsko 
zmanjšanje uvoza je močno poslabšalo preskrbljenost z uvo- 
ženim reprodukcijskim materialom, od katerega je proizvod- 
nja letos neposredno odvisna. Poslabšana preskrba z repro- 
dukcijskim materialom pa lahko ogrozi razvoj proizvodnje v 
naslednjih mescih. 

V dosedanjem delu letošnjega leta je industrijska proizvod- 
nja potekala sunkovito ter neenakomerno in je precej odsto- 
pala od običajne letne dinamike. Ob poslabšanih pogojih 
poslovanja in neurejeni preskrbi z reprodukcijskim materia- 
lom letošnji neenakomeren razvoj kaže na prizadevanja, da bi 
se obdržal pozitiven trend v dinamiki industrijske proizvodnje 
in da bi bila resolucijska naloga za letos dosežena. Stabilnega 
dolgoročnega razvoja industrijske proizvodnje pa takšen po- 
tek ne zagotavlja. 

Na področju blagovne menjave s tujino so se v septembru 
pojavila razmeroma ugodnejša gibanja kot v prejšnjem delu 
letošnjega leta. SR Slovenija je za letos napovedala 8-od- 
stotno redno povečanje izvoza in 3-odstotno realno poveča- 
nje uvoza reprodukcijskega materiala. V osmih mescih pa je 
izvoz še precej zaostajal za predvidenim izvozom, medtem ko 
je bil uvoz v teh mescih večji kot bi smel biti; preveč se je 
povečal tudi zunanjetrgovinski primanjkljaj. 

V septembru se je stopnja pokritosti uvoza z izvozom 
močno povečala, tako da je devetmesečni izvoz nominalno za 
17% večji kot v enakem obdobju lani. Ker se je v septembru 
uvoz močno zmanjšal, je v devetih mescih te še za 6% večji 
kot lani v enakem obdobju. Realno, ob upoštevanju poveča- 

nja izvoznih in uvoznih cen, je SR Slovenija v devetih letošnjih 
mescih izvozila za 3% več, uvozila pa realno za 7% manj 
blaga kot v enakih mescih lani. Uvoz reprodukcijskega mate- 
riala je po svojem realnem obsegu ostal enak lanskemu v teh 
mescih. 

V osmih mescih letos je bil zunanjetrgovinski primanjkljaj 
za 2% večji kot v enakih mescih lani, pokritost uvoza z 
izvozom pa 68-odstotna. Ob dosti večji 74-odstotni pokritosti 
uvoza z izvozom je v devetih mescih ta primanjkljaj za 15% 
manjši od lanskega v enakem obdobju. Izboljšanje plačilno 
bilančnega položaja republike je bilo tako doseženo predv- 
sem z močnim zmanjšanjem uvoza. Septembrski uvoz 
opreme se je skoraj povsem ustavil, uvoz reprodukcijskega 
materiala pa zmanjšal za polovico. Tolikšno zmanjšanje uvoza 
seveda ne bo moglo ostati brez posledic za proizvodnjo, ki je 
kljub nadomeščanju uvoznega reprodukcijskega materiala z 
domačim še vedno močno odvisna od uvoza. 

Intenzivnost rasti cen je v zadnjih mescih glede na njihovo 
dinamiko v prvem polletju zmanjšana. Čeprav je z ukrepi 
ekonomske politike za omejitev rasti cen v predvidene okvire 
njihova ekspanzivna rast iz prvega polletja zaustavljena, pa 
osnovni vzroki pritiskov na cene niso odpravljeni. Umirjeno 
naraščanje cen industrijskih izdelkov pri proizvajalcih v sep- 
tembru nadomašča njihovo hitrejšo rast v predhodnih mes- 
cih. Cenam na drobno, ki v septembru ponovno hitreje nara- 
ščajo, sledijo tudi cene življenjskih potrebščin. 

Zaradi doseženega nivoja cen so realni osebni dohodki 
obdržali padajoč trend in so v letošnjih osmih mescih na 
nižjem nivoju kot v enakem lanskem obdobju. Njihova raven 
je letos za 10,8% nižja. Osebni dohodki se letos bolj poveču- 
jejo v gospodarstvu kot v negospodarstvu. V osmih mescih so 
v gospodarstvu za 30,6% večji, v negospodarstvu pa za 23,9% 
večji kot v enakem obdobju lani. 

Zaposlovanje je še naprej umirjeno. V osmih mesecih letos 
pa je v negospodarstvu bistveno hitrejše kot v gospodarstvu. 

Obseg izplačil za investicije je v osmih mescih za 12,5% nad 
njihovim obsegom v enakem obdobju lani; realen obseg inve- 
sticij pa je letos bistveno manjši. Izplačila za investicije se 
letos najbolj zmanjšujejo iz bančnih virov, v večji meri kot prej 
pa dotekajo predvsem iz sredstev ozdov iz gospodarstva. 

Dr. Tone Klemenčič: KOMUNALNO 
GOSPODARSTVO (1980) 

V publikaciji, ki je rezultat dolgoletnega študija in stro- 
kovnega dela, je kompletno zajeto področje komunalne 
dejavnosti in komunalnega gospodarstva, in sicer od nje- 
nih splošnih pojmov, karakteristike in razvojnih tendenc, 
tako razvoja organizacije in samoupravljanja v komunal- 
nem gospodarstvu, enostavne in razširjene reprodukcije, 
komunalne zemljiške politike in financiranja do planiranja 
tega področja. 

Nemajhna prednost tega dela je v tem, da ga je avtor 

zasnoval teoretično in aplikativno, da ga lahko uporabljata 
teoretik in praktik, raziskovalec in operativni strokovnjak, 
komunalni delavec in občan, skratka daje sistemsko zao- 
kroženo celoto. 

Da bi bilo delo čim bolj uporabno v komunalnih organi- 
zacijah, komunalnih skupnostih, občinah in krajevnih 
skupnostih je avtor posvetil posebno skrb prikazu in 
obravnavi naše normativne ureditve tega področja, ob 
kritični obravnavi stanja in razmerja pa je nanizal številne 
pobude za nadaljnji razvoj komunalne dejavnosti pri nas. 

Cena: 480,00 din 
Naročila sprejema: ČZ Uradni list SRS 61000 Ljubljana, 

Gradišče 14, p. p. 379/VII 
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\z Skupščine SFRJ 

NOVI PREDPISI 

Nadaljnje omejevanje izplačila sredstev za 

službena potovanja, reprezentanco, 

reklamo in honorarje   

• Z izvajanjem tega Zakona je bilo leta 1980 prihranjenih 15 milijard dinarjev, v 
prvih treh mesecih letos pa 5 milijard dinarjev 

• V drugem trimesečju leta 1981, ko je zakon prenehal veljati, je prišlo do hitrega 
povečanja vseh izdatkov, ki so bili doslej omenjeni 

• Stroški za dnevnice in službena potovanja morajo biti za 15 odstotkov manjši 
od rasti celotnega prihodka v gospodarstvu, v negospodarskih dejavnostih pa 
morajo biti manjši za 25 odstotkov 

• Ugodnejši položaj je predviden za tiste uporabnike družbenih sredstev, ki so 
jim ti izdatki neposreden pogoj za proizvodnjo in druge dejavnosti 

Delegati Skupščine SFRJ so 
dobili v obravnavo Predlog za- 
kona o začasni prepovedi raz- 
polaganja z delom družbenih 
sredstev za izplačevanje dolo- 
čenih izdatkov v letu 1982 (AS 
467), ki naj bi ga sprejeli po 
hitrem postoku. Predlagatelj 
Zakona - Zvezni izvršni svet, 
se je odločil za ta korak zaradi 
tega, ker nobeni drugi družbe- 
ni ukrepi za zmanjševanje do- 
ločenih neproduktivnih izdat- 
kov letos niso obrodili sadov. 
S tem se dejansko predlaga 
podaljšanje veljavnosti Zako- 
na, ki je veljal leta 1980 in v 
prvih treh mesecih letos, po- 
tem pa ponovno v drugem pol- 
letju leta 1981. Še posebej, ker 
je izvajanje Zakona dalo dobre 
rezultate. 

Zakon omejuje izdatke za 
dnevnice, nadomestila za pre- 
vozne stroške na službenem 
potovanju, izdatke za repre- 
zentanco, izdatke za reklamo 
in propagando, izdatke za av- 
torske honorarje in izdatke za 
opravljanje začasnih ali obča- 
snih del po pogodbah. 

Predlog za izdajo omenjene- 
ga zakona prinaša podrobne 
podatke o porabi sredstev za 
omenjene namene v času, ko 

je veljal prejšnji Zakon in po- 
tem, ko je prenehal veljati. Ti 
podatki prepričljivo zagovarja- 
jo nujnost zakonskega ureja- 
nja in omejevanja teh izdatkov, 
da bi tudi na tem področju do- 
sledneje uresničevali politiko 
ekonomske stabilizacije. 

Vsi uporabniki družbenih 
sredstev so morali v skladu z 
zakonskimi zahtevami leta 
1980 zmanjšati omenjene iz- 
datke za določene odstotke, 
kar so tudi storili. Določeni 
znesek teh izdatkov je lani pri 
vseh uporabnikih družbenih 
sredstev dosegel 47 milijard 
802 milijona dinarjev, dejan- 
sko pa je bilo porabljenih 38 
milijard 968 milijonov dinarjev 
oziroma 81,5.odstotka. V'pn- 
merjavi z letom 1979 je ta zne- 
sek pomenil 98,1 odstotka 
predlanskih izdatkov. 

Že ti podatki dokazujejo, da 
so bili izdatki zaradi zakonskih 
omejitev lani manjši kot leto 
poprej, čeprav je bila leta 1980 
zabeležena velika rast cen. Ker 
je bila lani rast celotnih mate- 
rialnih stroškov za 39,4 odstot- 
ka, celotnega,prihodka pa za 
38,4 odstotka večja kot leta 
1979, so na ta način prihranki, 
ki jih je prineslo izvajanje Za- 

kona, znašali okoli 15 milijard 
dinarjev. 

Podobni učinki so značilni 
tudi za prvo trimesečje leta 
1981, ko je veljal omenjeni Za- 
kon. Od določenega zneska 13 
milijard 361 milijonov dinarjev, 
je bilo porabljenih 9 milijard 
361 milijonov dinarjev oziroma 
71 odstotkov prej omenjene 
vsote. Ker so bili materialni 
stroški v pryih treh mesecih le- 
tos za, 50,3 odstotka večji kot v 
prvem trimesečju leta 1980-in 
ker so tudi prejšnja leta ti iz- 
datki naraščali hitreje od rasti 
celotnih stroškov, je bilo s po- 
močjo Zakona v prvih mesecih 
letos prihranjenih več kot 5 mi- 
lijard dinarjev. 

NAGLA RAST 
IZDATKOV V DRUGEM 
TRIMESEČJU LETOS 

V drugem trimesečju letos 
pa je prišlo do hitrega poveče- 

vanja vseh izdatkov te vrste. 
Prenehal je namreč veljati Za- 
kon, ker je Resolucija o politiki 
uresničevanja družbenega 
plana Jugoslavije za obdobje 
od 1981 do 1985 za leto 1981 
predvidela, da se rast teh iz- 
datkov uredi z Družbenim do- 
govorom republik in pokrajin, 
tako da ne br bilo potrebno z 
zakonskimi določili urejati ob- 
sega izdatkov na tem po- 
dročju. 

Pričakovati je bilo, da bodo 
republike in pokrajini sprejele 
družbene dogovore, ki bi se 
uporabljali po prenehanju ve- 
ljavnosti Zakona za prvo trime- 
sečje letos. Vendar je bil druž- 
beni dogovor sprejet samo v 
SR Sloveniji. Ker ni na drugih 
območjih veljal niti zakon, niti 
ni bilo družbenih dogovorov je 
prišlo do velikega povečevanja 
teh izdatkov. Zaradi tega je 
moral Zvezni izvršni svet za- 
htevati od Skupščine SFRJ po- 
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novno sprejetje tega Zakona, 
kar je Zvezni zbor storil na 
zadnji seji pred skupščinskimi 
počitnicami 15. julija letos. Za- 
kon velja za drugo polletje leta 
1981. 

Po podatkih Službe družbe- 
nega knjigovodstva o finanč- 
nih rezultatih temeljnih orga- 
nizacij združenega dela z go- 
spodarskega področja v prvem 
polletju leta 1981, je mogoče 
sklepati, da so vsi stroški, za 
katere je bilo omejeno razpo- 
laganje z družbenimi sredstvi v 
prvem trimesečju, znatno bolj 
porasli v drugih treh mesecih 
letos. Tako podatki izkazujejo 
tudi večjo rast teh stroškov v 
prvem polletju letos kot v prvih 
treh mesecih, in sicer v primer- 
javi z enakim obdobjem lani. 

Rast vseh stroškov je od ja- 
nuarja do konca marca, v pri- 
merjavi z enakim obdobjem la- 
ni, znašala samo 3,7 odstotka, 
pri tem pa je rast omenjenih 
izdatkov v prvi polovici leta, 
glede na prvo polovico leta 
1980, dosegla kar 22,5 odstot- 
ka. Pri posameznih izdatkih je 
to še bolj karakteristično. Av- 
torski honorarji so v prvem tri- 
mesečju imeli indeks 98,7 (iz- 
plačanih jih je bilo torej manj 
kot v enakem obdobju lani), v 
prvem polletju pa se je indeks 
povzpel na 122,7; izdatki za re- 
prezentanco - 115 oziroma 
142,8 odstotka; dnevnice, za 
službena potovanja v tujino 
130,8 oziroma 154,8 odstotka. 
OMEJEVANJE 
IZDATKOV ZA 
SLUŽBENA 
POTOVANJA 

Temeljno načelo Predloga 
zakona je, da se prihodnje leto 

zaradi uresničevanja ciljev po- 
litike ekonomske stabilizacije 
občasno prepove razpolaga- 
nje z delom družbenih sred- 
stev organizacijam združene- 
ga dela, samoupravnim intere- 
snim skupnostim in drugim sa- 
moupravnim organizacijam in 
skupnostim ter družbenopoli- 
tičnim skupnostim za izplače- 
vanje dnevnic za službena po- 
tovanja, nadomestil za prevoz- 
ne stroške na službenem poto- 
vanju, izdatkov za reprezen- 
tanco, izdatkov za reklamo in 
propagando, izdatkov za av- 
torske honorarje in izdatkov za 
opravljanje pogodbenih del. 

Stopnja omejevanja je ra- 
zlična za posamezne uporab- 
nike družbenih sredstev in za 
posamezne vrste izdatkov. 

Organizacije združenega 
dela s področja gospodarstva 
lahko razpolagajo s sredstvi za 
izplačevanje dnevnic in nado- 
mestil za prevozne stroške na 
službenem potovanju odvisno 
od rasti celotnega prihodka. 
Pri tem pa morajo zagotoviti, 
da bodo leta 1982 ti izdatki na- 
raščali za 15 odstotkov poča- 
sneje od rasti celotnega pri- 
hodka v primerjavi z letom 
1981. Organizacije združenega 
dela zunaj gospodarstva in 
drugi uporabniki družbenih 
sredstev morajo zagotoviti, da 
bodo ti izdatki naraščali za 25 
indeksnih točk počasneje od 
rasti celotnega prihodka. Izje- 
ma za obe kategoriji uporabni- 
kov družbenih sredstev je pre- 
dvidena pri izplačilu sredstev 
za uporabo lastnih avtomobi- 
lov na službenem potovanju, ki 
sme znašati največ 70 odstot- 
kov zneska, izplačanega leta 

1981. 
Te določbe o izdatkih za 

dnevnice in službena potova- 
nja se ne bodo uporabljale za 
izplačevanje dnevnic in nado- 
mestil prevoznih stroškov na 
službenem potovanju za po- 
trebe delovanja delegatskega 
sistema, kakor tudi ne za izva- 
janje inšpekcijskega dela in 
nadzorstva v blagovnem in 
potniškem prometu s tujino, ki 
ga opravljajo organi in organi- 
zacije družbenopolitičnih 
skupnosti. Ti izdatki se bodo 
lahko izplačevali do višine pri- 
hodkov za te namene. 

SREDSTVA ZA 
REPREZENTANCO, 
REKLAME IN 
HONORARJE 

Glede sredstev za reprezen- 
tanco predvideva Predlog za- 
kona, da lahko uporabniki 
družbenih sredstev razpolaga- 
jo z družbenimi sredstvi za te 
namene odvisno od rasti celot- 
nega prihodka oziroma do- 
hodka, pri tem pa morajo za- 
gotoviti, da bodo ti izdatki na- 
raščali za 12 indeksnih točk 
počasneje od rasti prihodka. 
Izjema je predvidena za upo- 
rabnike družbenih sredstev, ki 
angažirajo delavce po pogod- 
bah o delu kot so kmetijstvo, 
gozdarstvo, gradbeništvo, turi- 
stično posredovanje, izobraže- 
vanje, znanost, kultura, infor- 
macije in zdravstveno in so- 
cialno varstvo ter nekateri dru- 
gi podobni uporabniki družbe- 
nih sredstev. Sredstva za te 
namene bodo lahko izplačeva- 
li do višine, ki jo je s sklepom o 
višini teh ižbatkov določil or- 
gan upravljanja. Vendar pa tu- 

di pri njih rast teh izdatkov ne 
sme biti večja od rasti celotne- 
ga prihodka. 

Tudi sredstva za reklamo in 
propagando morajo ustrezati 
rasti celotnega prihodka oziro- 
ma dohodka, pri čemer lahko 
naraščajo za 18 indeksnih točk 
počasneje kot leta 1981; Tudi 
tu so predvidene nekatere izje- 
me za tiste uporabnike druž- 
benih sredstev, ki so jim ti iz- 
datki neposreden pogoj za 
opravljanje dejavnosti (turi- 
stični promet in podobno). 

Nadalje morajo biti za 18 in- 
deksnih točk nižja od celotne- 
ga prihodka tudi sredstva za 
avtorske honorarje. Izjeme so 
tu predvidene za izplačevanje 
avtorskih honorarjev v založni- 
ški in novinarsko založniški 
dejavnosti ter na področjih 
znanosti, kulture in informacij. 

Sicer pa določbe omenjene- 
ga Zakona ne veljajo v celoti za 
izdatke, ki se izplačujejo za 
potrebe ljudske obrambe in 
družbene samozaščite, za var- 
stvo premoženja in oseb pred 
elementarnimi in atmosferski- 
mi nesrečami, za potrebe so- 
dnih postopkov, za izvajanje 
komasacij, arondacij in ek- 
spropriacij, za izvajanje stati- 
stičnih raziskovanj, organizira- 
nje mednarodnih srečanj v Ju- 
goslaviji ali sodelovanje na 
mednarodnih srečanjih v tujini 
v skladu s sprejetimi programi 
in obveznostmi. 

Za kršitve določb tega Zako- 
. na so predvidene denarne kaz- 
ni od 50.000 do milijon dinar- 
jev za gospodarski prestopek 
organizacij združenega dela, 
od 2.000 do 50.000 dinarjev pa 
za odgovorne osebe uporabni- 
kov družbenih sredstev. 

Večja stopnja varstva človeka in 

človekovega okolja pred uporabo strupov 

• Delovanje zakona se razširja na varstvo zraka, vode, zemljišča, človeške hrane 
in živinske krme, domačih živali, divjadi, koristnih rastlin in podobno 

• Določene so obveznosti dajanja toksikološke ocene'tudi za veliko število 
strupov, ki se uporabljajo v primarni industriji 

• Ni dovoljeno dajanje v promet in uporaba strupov, ki so prepovedani v drugih 
državah proizvajalcev < 

• Strupe je mogoče izdajati tudi privatnim osebam, ki opravljajo dejavnost s 
sredstvi v lasti občanov 

Zaradi množične uporabe 
strupov v kmetijstvu, gozdar- 
stvu, industriji in gospo- 
dinjstvu je zdravje ljudi in člo- 
vekovega okolja vse bolj ogro- 
ženo. Čeprav so vprašanja 

uporabe strupov urejena v Za- 
konu o prometu strupov, je šti- 
riletna praksa pri uporabi tega 
zakona pokazala na nepopol- 
nost in na neustreznost ureja- 
nja posameznih vprašanj, kot 

tudi na določene nejasnosti in 
nedorečenosti, ki povzročajo 
težave pri njegovi uporabi. Ta- 
ko na primer ni določbe o pre- 
povedi uporabe posameznih 
sirupov, za katere je znanstve- 

no dokazano, da ogrožajo živ- 
ljenje in zdravje ljudi ter člove- 
kovo okolje, če se uporabljajo 
za katerikoli namen. Prav tako 
ni določbe o prepovedi uvoza, 
katerih uporaba je prepoveda- 
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več kot 30.000 kemikalij, od 
katerih jih več sto škodljivo 
vpliva na človeka in človekovo 
okolje. Da bi zagotovili širši 
vpogled v stanje na tem po- 
dročju, je v Osnutku obvezna 
toksikološka OGena predpisa- 
na še za večje število strupov, 
ki se uporabljajo v primarni in- 
dustriji. Predvideno je tudi ob- 
vezno evidentiranje in prijav- 
ljanje teh strupov pristojnim 
organom v republikah in po- 
krajinah. 

Za popolnejše varstvo člove- 
kovega okolja je predvidena 
prepoved dajanja v promet in 
uporabo določenih strupov, ki 
so sicer prepovedani v večini 
drugih držav. To velja tudi za 
uvoz in uporabo strupov, ki so 
zaradi tega, ker niso dovolj ra- 
ziskani ali škodljivega učinka, 
prepovedani v državi, ki jih iz- 
deluje. Tako bo dosežena več- 
ja stopnja varstva življenja in 
zdravja ljudi in varstva člove- 
kovega okolja, čeprav je dopu- 
ščena možnost, da se bodo 
pod določenimi pogoji posa- 
mezni strupi iz skupine prepo- 
vedanih lahko uporabljali za 
primarno proizvodnjo v indu- 
striji. 

Osnutek zakona določa, da 
se bodo strupi razvrščali v sku- 
pine tako kot do sedaj oziroma 
na predlog komisije za strupe, 
katere sestava pa bo širša. Po- 
leg tega je natančneje določe- 
no, kdo je lahko predlagatelj 
(zdravstvena organizacija 
združenega dela, ki proizvaja, 
uvaža ali daje strup v promet 
ali tuji proizvajalec strupov 
prek svojega zastopnika v Ju- 
goslaviji) in katero dokumen- 
tacijo je treba priložiti za razvr- 
stitev strupov po stopnji njiho- 
ve strupenosti. Tojetoksikolo- 

na v državi proizvajalca, kot tu- 
di ne tiste, ki se nanašajo na 
pogoje za uvoz strupov in nad- 
zorstvo nad njimi. Pokazala se 
je tudi potreba za spremembo 
upravnih in kazenskih ukrepov 
v zvezi z neizvrševanjem Za- 
kona. 

Da bi te pomanjkljivosti od- 
pravili zaradi popolnejšega 
varstva ljudskega zdravja in 
človekovega okolja, je Zvezni 
izvršni svet pripravil in poslal v 
obravnavo delegatom v Skup- 
ščini SFRJ Predlog za izdajo 
zakona o spremembah in do- 
polnitvah Zakona o prometu 
strupov, z Osnutkom zakona 
(AS 459). Sprejetje tega doku- 
menta je v pristojnosti Zvezne- 
ga zbora. 

Osnutek predvideva razširi- 
tev delovanja Zdkona tudi na 
varstvo drugih pomembnih 
elementov človekovega okolja, 
od škodljivega delovanja stru- 
pov, katerih množična upora- 
ba v vse večjih količinah resno 
ogroža človekovo okolje. Pod 
varstvom se v tem smislu razu- 
me varstvo zraka, vode, zemlji- 
šča, človekove hrane in krmil, 
domačih živali, čebel, rib, za- 
ščitene divjadi in koristnih 
rastlin. Tako je pojem človeko- 
vega okolja jasno definiran in 
je jasno določeno, kaj je pred- 
met varstva pred strupi. Z ve- 
ljavnim zakonom je bilo pre- 
dvideno varstvo življenja in 
zdravja ljudi in varstvo korist- 
nih živali, kar se je v praksi 
pokazalo kot pomanjkljivo s 
stališča širšega varstva. 

Prav tako je zahteva za kon- 
trolo večjega števila kemičnih 
elementov in spojin kot do 
zdaj. Po ocenah je v uporabi 

ška ocena in dokaz, da ni pre- 
povedana uporaba strupa v dr- 
žavi proizvajalca. 

OBVEZNOSTI 
ORGANIZACIJ 
ZDRUŽENEGA DELA 

Za popolnejše varstvo pred 
zastrupitvijo in za odpravo nje- 
nih posledic v organizacijah 
združenega dela, ki se ukvarja- 
jo s prometom strupov ali jih 
uporabljajo, Osnutek zakona 
predvideva njihove obvezno- 
sti, da zagotovijo ustrezno var- 
stvo. Zato morajo imeti na raz- 
polago potrebno količino pro- 
tistrupov in morajo sprejeti 
ukrepe za preprečevanje za- 
strupitve in za odpravo posle- 
dic zastrupitve s strupi, ki jih 
dajejo v promet oziroma upo- 
rabljajo. 

Ko je govor o uporabi stru- 
pov za posameznike, je v 
Osnutku zakona predvidena 
rriožnost in so določeni pogoji, 
pod katerimi se smejo posa- 
mezni strupi izdajati tudi posa- 
meznikom. Strupe bo mogoče 
izdajati osebam, ki samostojno 
opravljajo dejavnost z oseb- 
nim delom s sredstvi, ki so v 
lasti občanov, če je to oprav- 
ljanje njihove dejavnosti nuj- 
no, vse to pa na podlagi dovo- 
ljenja pristojenga organa v re- 
publiki ali pokrajini. To je no- 
vost glede na veljavni Zakon, 
po katerem je bilo izdajanje 
strupov omejeno samo na or- 
ganizacije združenega dela, ki 
izpolnjujejo predpisane pogo- 
je. S tem pa je bilo doslej pri- 
vatnim osebm onemogočeno 
nabavljati posamezne strupe, 
za opravljanje njihove dejav- 
nosti. 

Da bi zagotovili višjo stro- 
kovno raven organizacij zdru- 
ženega dela, ki smejo opravlja- 
ti toksikološko oceno strupov, 
zlasti pa večjo objektivnost pri 
preiskovanju strupov so v 
Osnutku zakona predvideni 

popolnejši kriteriji in pogoji, 
pod katerimi so lahko posa- 
mezne organizacije poobla- 
ščene in smejo opravljati po- 
trebne preiskave. Predvsem 
morajo imeti delavce z ustrez- 
no strokovno izobrazbo in de- 
lovnimi izkušnjami ter prosto- 
re, naprave in drugo opremo. 
Potrebno je ustanoviti poseb- 
no strokovno komisijo, ki bo 
obravnavala predlog, sprejela 
načrt preiskav in določila ose- 
bo, pod nadzorstvom katere 
bo preiskava potekala. Toksi- 
kološke ocene strupov ne mo- 
rejo dati organizacije, ki jih sa- 
me proizvajajo ali dajejo v pro- 
met. 

Z veljavnim Zakonom o pro- 
metu strupov pa ni predvideno 
obvezno ugotavljanje učinko- 
vitosti posameznih strupov, ki 
se uporabljajo na področju ko- 
munalne higiene, čeprav so od 
učinkovitosti strupov, ki se 
uporabljajo v te namene, v 
mnogočem odvisni preventiv- 
no varstvo ljudi in higienske 
razmere v človekovem življe- 
nju. Da bi odpravili to zakon- 
sko vrzel, je v Osnutku predvi- 
deno, da se smejo strupi, ki so 
namenjeni za vzdrževanje jav- 
ne higiene, dajati v promet in 
uporabljati za določene name- 
ne, če je poleg toksikološke 
ocene o neškodljivosti ugotov- 
ljena njihova učinkovitost za 
določene namene. 

Ker se največje število stru- 
pov uvaža, je nujno, da je za 
uvoz strupov obvezno nadzor- 
stvo in da je promet uvožene- 
ga strupa pogojen s potrdilom 
pristojnega ograna, da je nje- 
gov promet dovoljen na ozem- 
lju naše države. 

V Osnutku zakona je prav ta- 
ko opravljena prekvalifikacija 
posameznih gospodarskih 
prestopkov ter so določene 
strožje kazni za kršitev določb 
tega Zakona, ki se gibljejo od 
dva tisoč do milijon dinarjev. 

Točnejše rešitve in obveznosti za 

učinkovito varstvo rastlin 

Točno so določeni pogoji varstva rastlin, ki so jih družbenopolitične skupnosti 
dolžne izvajati na svojem področju 
Razširjena je obveznost posestnikov rastlin, da poročajo pristojnim organom ne 
le o pojavu rastlinskih bolezni, temveč tudi o ukrepih, ki jih izvajajo za njihovo 
zatiranje 
Sredstva, ki so proizvedena iz nove aktivne snovi morajo biti toksikološko 
ocenjena in razvrščena v seznam strupov, prej kot jih prično uporabljati 
Urejeni so tudi pogoji pod katerimi smejo občani prinašati v državo sredstva za 
varstvo rastlin za splošno uporabo 
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Delegatom v Skupščini 
SFRJ je Zvezni izvršni svet po- 
slal v obravnavo Predlog za iz- 
dajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o varstvu 
rastlin pred boleznimi in škod- 
ljivci, ki ocjrožajo vso državo 
(AS 450). Zelja je, da bi z njim 
odpravili netočnosti in po- 
manjkljivosti v dosedanji upo- 
rabi veljavnega Zakona, izbolj- 
šane so posamezne pravno-te- 
hnične formulacije, določbe 
pa usklajene z Zakonom o pro- 
metu strupov. 

V družbenem sektorju proi- 
zvodnje so bili do zdaj pri var- 
stvu rastlin doseženi pomemb- 
ni uspehi, posebej v organiza- 
cijah, ki imajo kadre in opremo 
in ki so uresničile povezovanje 
znanstveno raziskovalne, ra- 
zvojne in strokovne službe. Te- 
ga pa ne moremo trditi za var- 
stvo rastlin v privatnem sektor- 
ju, kjer so individualni proizva- 
jalci v glavnem prepuščeni sa- 
mi sebi. Ta ocena je med dru- 
gim podčrtana v Analizi Zvez- 
nega komiteja za kmetijstvo o 
izvajanju Zakona o varstvu 
rastlin pred boleznimi in škod- 
ljivci, ki ogrožajo vso državo. 
Analiza je bila s predloženimi 
zakonskimi spremembami 
prav tako poslana delegatom v 
Skupščini SFRJ. 
OBVEZNOSTI 
DRUŽBENO- 
POLITIČNIH 
SKUPNOSTI 

Veljavni Zakon zavezuje 
družbenopolitične skupnosti, 
da organizirajo službo za var- 
stvo rastlin na svojem področ- 
ju in da za ta namen zagotav- 
ljajo potrebna sredstva. Var- 
stvo rastlin pa ni jasno oprede- 
ljeno in je to v Osnutku zakona 
popravljeno. V tem smislu je v 
Osnutku zakona določeno, da 
so družbenopolitične skupno- 
sti dolžne, da na svojem po- 
dročju organizirajo: poroče- 
valno in napovedovalno služ- 
bo za odkrivanje in gibanje 
rastlinskih bolezni in škpdljiv- 
cev; sprejemajo ukrepe za od- 
krivanje in preprečevanje po- 
javov ter zatiranje in izkoreni- 
njanje rastlinskih bolezni in 
škodljivcev; nudijo strokovno 
pomoč individualnim proizva- 
jalcem za izvajanje ukrepov za 
varstvo rastlin (zadeve službe 
za varstvo rastlin), kakor tudi 

da zagotavljajo sredstva za te 
namene. 

S sredstvi za varstvo rastlin 
so mišljene tiste obveznosti 
družbenopolitičnih skupnosti, 
ki so jih določile s svojimi pro- 
grami in zakoni, ne pa tudi za 
potrebe organizacij ali indivi- 
dualnih proizvajalcev. 

Prav zaradi netočnosti te do- 
ločbe Zakona v naši državi ni- 
mamo dobro organizirane 
službe za varstvo rastlin. Druž- 
benopolitične skupnosti na- 
mreč niso izločale dovolj sred- 
stev za te namene in razvoj 
služb za varstvo rastlin ni bil 
dovolj intenziven, negativne 
posledice pa so se odražale na 
skupno Stanje varstva rastlin, 
je poudarjeno v omenjeni Ana- 
lizi. Stanje se popravlja, saj 
skupnosti postopoma poveču- 
jejo potrebna sredstva za var- 
stvo rastlin, posebej pa za ra- 
zvoj poročevalske in napove- 
dovalne službe. 

Ko je govor o učinkovitosti 
poročevalsko-napovedovalne 

službe, kot dela sistema var- 
stva rastlin, le-ta v vseh po- 
dročjih ni dobro organizirana, 
čeprav ji je v zadnjem času po- 
svečena večja pozornost. Od 
njene aktivnosti pa je v glav- 
nem odvisna proizvodnja, ra- 
cionalna uporaba sredstev za 
varstvo rastlin, varstvo človeka 
in človekovega okolja. 
OBVEZNOSTI 
ORGANIZACIJ 
ZDRUŽENEGA DELA 

Osnutek zakona prav tako 
določa obveznosti organizacij 
združenega dela, ki se ukvarja- 
jo s proizvodnjo, prometom in 
raziskovanjem sredstev za var- 
stvo rastlin, kot tudi drugih or- 
ganov, organizacij in posa- 
meznikov, da obvestijo pristoj- 
ni organ, če ugotovijo negativ- 
no delovanje sredstev za var- 
stvo rastlin, da bi s tem prepre- 
čili negativne posledice. Dose- 
danja praksa, je poudarjeno v 
Analizi, kaže, da nekatere or- 
ganizacije ne obveščajo redno 
občinskih organov o opaženih 
pojavih rastlinskih bolezni in 
škodljivcev. Posestniki rastlin 
prav tako ne opravljajo redno 
pregledov zemljišč, ampak to 
delajo občasno, ko ugotovijo 
spremembe na posevkih ali ko 
je že nastala škoda. Takšen 
odnos zmanjšuje učinek var- 

stva in onemogoča pravoča- 
sno preprečevanje rastlinskih 
bolezni. 

Prav tako je v Osnutku zako- 
na predlagana razširitev pojma 
rastlinskih bolezni, ker veljav- 
na definicija ni bila popolna. 
Predlagana je tudi sprememba 
o pristojnosti pri izdajanju sez- 
nama karantenskih in gospo- 
darsko škodljivih rastlinskih 
bolezni in škodljivcev. Glede 
na to, da praksa terja njihovo 
spreminjanje in dopolnjevanje, 
je smotrneje in učinkoviteje, 
da te sezname izdaja zvezni 
upravni organ, pristojen za 
varstvo rastlin, kot pa da so le- 
ti sestavni del zakona. 

Osnutek zakona razširja tudi 
obveznost posestnikov rastlin, 
da poročajo pristojnim orga- 
nom, ne le o pojavu rastlinskih 
bolezni in škodljivcev, temveč 
tudi o ukrepih, ki jih izvajajo za 
njihovo zatiranje. Organizaci- 
je, ki imajo strokovne službe, 
so dolžne, da dajejo indivi- 
dualnim proizvajalcem stro- 
kovno pomoč pri izvajanju 
ukrepov za varstvo rastlin. 

Zaradi natančnejšega merila 
določila o zdravstvenem sta- 
nju objektov in posevkov so 
predlagane dopolnitve veljav- 
nih določb, ki so v tem pogle- 
du nepopolne. Dopolnitev do- 
voljuje manjšo stopnjo določe- 
nih gospodarsko škodljivih 
rastlinskih bolezni in škodljiv- 
cev v semenskih posevkih in 
objektih za proizvajanje sadil- 
nega materiala. Praksa je na- 
mreč pokazala, da ni mogoče 
proizvesti absolutno takega 
zdravega materiala. 

PREISKAVE 
SREDSTEV ZA 
VARSTVO RASTLIN 

V veljavnem Zakonu so bile 
preiskave sredstev za varstvo 
rastlin za pridobitev dovoljenja 
za promet urejene tako, da je v 
vsakem posameznem primeru 
Zvezni komite za kmetijstvo 
določil organizacijo združene- 
ga dela, ki bo opravila preiska- 
ve. Da bi se to stanje uredilo, je 
v Osnutku predlog, da zvezni 
organ, pristojen za varstvo 
rastlin, pooblasti organizacijo 
za opravljanje teh preiskav, 
njihov seznam pa se objavi v 
Uradnem listu SFRJ. Na ta na- 
čin bodo tudi proizvajalci 
sredstev za varstvo rastlin do- 
bili možnost izbire organizacij, 
ki bodo preiskovale njihova 
sredstva po pogojih, ki jih 
omenjene organizacije nudijo. 

Ker v veljavnem Zakonu ni na- 
tančno določeno, kdo sme vlo- 
žiti zahtevo za dovoljenje za 
promet sredstev za varstvo 
rastlin, je v Osnutku predvide- 
no, da zahtevo smejo vložiti 
samo organizacije združenega 
dela, ki se ukvarjajo s proi- 
zvodnjo sredstev za varstvo 
rastlin, tuji proizvajalci teh 
sredstev pa samo prek organi- 
zacij združenega dela, ki so re- 
gistrirane za zastopanje tujih 
firm. 

Da bi določbe veljavnega 
Zakona uskladili z Zakonom o 
prometu strupov, je predlaga- 
no, da toksikološke ocene ne 
daje organ, pristojen za var- 
stvo rastlin, temveč Zvezni ko- 
mite za delo, zdravstvo in so- 
cialno varstvo. Predvideno je 
tudi, da morajo biti sredstva, ki 
so izdelana iz nove aktivne 
snovi, toksikološko ocenjena 
in razvrščena v seznam stru- 
pov v skladu z Zakonom o pro- 
metu strupov, in sicer preden 
se dobi dovoljenje za promet. 
Namen tega predloga je, da se 
ne da v promet sredstvo za 
varstvo rastlin, dokler se z go- 
tovostjo ne ugotovijo vse last- 
nosti teh sredstev in tako pre- 
prečijo morebitne negativne 
posledice za človeka in člove- 
kovo okolje. 

Da bi preprečili nekontroli- 
rano prenašanje in preiskova- 
nje sredstev za varstvo rastlin 
na račun tujih firm, je predla- 
gano, da smejo opraviti biolo- 
ške preiskave teh sredstev sa- 
mo tiste organizacije združe- 
nega dela, ki jih za to pooblasti 
zvezni organ, pristojen za var- 
stvo rastlin, ko se poprej ugo- 
tovi, da le-te izpolnjujejo po- 
trebne pogoje. 

Zelo je razširjena praksa, da 
občani SFRJ, posebej v ob- 
mejnih krajih in v času po- 
manjkanja sredstev za varstvo 
rastlin prinašajo sredstva iz tu- 
jih držav. Ta problem ni bil 
urejen v veljavnem zakonu in 
se zato v Osnutku predlaga, da 
zvezni upravni organ, pristojen 
za varstvo rastlin, določi sred- 
stva za varstvo rastlin in pogo- 
je, pod katerimi jih smejo ob- 
čani prinašati za lastno upo- 
rabo. 

V Osnutku zakona je prav ta- 
ko predložena dopolnitev gle- 
de pojasnjevanja postopka za 
revizijo dovoljenja za promet, 
zahteva se vidno označevanje 
sredstev za uporabo iz letal, 
določena je procedura za uvoz 
vzorcev za preiskovanje in po- 
dobno. 
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IZVAJANJE ZAKONOV 

Naraščajoči monopolistični pojavi, 

špekulacije pri prometu blaga in nelojalna 

konkurenca na tržišču 

Zvezni tržni inšpektorat opozarja na težke kršitve zakonskih predpisov na 
področjih oblikovanja cen, pogojevanja dobav blaga, zaračunavanja 
neupravičenih stroškov in umetnega pomanjkanja blaga 
Protipravna premoženjska korist znaša v prvih šestih mesecih po podatkih 
tržnih inšpektorjev 3,4 milijarde dinarjev ali za 211 odstotkov več kot v enakem 
obdobju lani 
Pri prometu s sladkorjem se sklepajo taki samoupravni sporazumi in prodajne 
pogodbe, ki jih lahko uvrstimo med izsiljevanje in monopolno obnašanje 
Cementarne izkoriščajo pomanjkanje cementa na tržišču, da bi z lastno prodajo 
na drobno ustvarile veliko premoženjsko korist 
Kako lahko kilogram oliv, uvožen iz Grčije za 49 dinarjev, doseže v prodaji na 
drobno ceno, ki ni nič manjša kot 220 dinarjev 

Zvezni tržni inšpektorat je 
poslal delegatom Skupščine 
SFRJ poročila o izvajanju 
zveznih zakonov in drugih 
zveznih predpisov na področju 
prometa blaga, cen in kakovo- 
sti za prvo polletje, julij in av- 
gust leta 1981. Omenjena po- 
ročila vsebujejo temeljne ugo- 
tovitve o inšpekcijskem nad- 
zorstvu in opozarjajo na ugo- 
tovljene probleme in negativne 
pojave'pri izvajanju zakonskih 
predpisov. Poročila vsebujejo 
tudi spisek organizacij združe- 
nega dela, ki so storile prekr- 
ške, zapisani pa so tudi ukrepi, 
ki so jih Zvezni tržni inšpekto- 
rat in tržne inšpekcije v repu- 
blikah in pokrajinah sprejeli na 
področju kaznovanja storilcev 
prestopkov. 

ENOTNA MERILA O 
INŠPEKCIJSKEM 
NADZORSTVU 

Zvezni tržni inšpektorat je 
posebej skrno spremljal izva- 
janje predpisov o oblikovanju 
cen blaga in storitev v skladu z 
določbami Zakona o temeljih 
sistema cen in družbeni kon- 
troli cen, kakor tudi vseh dru- 
gih predpisov, sprejetih na te- 
melju tega Zakona. Hkrati je,, 
skupaj z republiškimi in pokra- 
jinskima tržnimi inšpekcijami 
zagotavljal istočasno in celovi- 
to nadzorstvo na vsem območ- 
ju Jugoslavije, saj so inšpek- 
torju uporabljali v svojih po- 
stopkih enotna merila. Skrbel 
pa je tudi za celovito informi- 

ranost pristojnih organov o 
odkritjih inšpektorjev in spre- 
jetih ukrepih. 

V prvih osmih mesecih letos 
je bilo okrepljeno delo vseh 
tržnih inšpekcij, še posebej in- 
tenzivno pa je bilo po sklepih 
in ocenah ZIS in Predsedstva 
CK ZKJ o gospodarskih giba- 
njih na začetku leta 1981. Inš- 
pektorji so posebej budno 
spremljali izvajanje nalog na 
področju uresničevanja ukre- 
pov ekonomske stabilizacije. 
Dosegli so pomembne rezulta- 
te pri nadzorstvu tržišča, od- 
krivanju nezakonitosti pri obli- 
kovanju cen, špekulacijah ,in 
drugih deviantnih pojavih, ka- 
kor tudi pri izvajanju predpisa- 
nih ukrepov. 

Tako so zvezni, republiški in 
pokrajinski tržni inšpektorji v 
prvih osmih mesecih letos 
opravili prek 145.000 kontrol- 
nih akcij, predvsem na po- 
dročju oblikovanja cen in ka- 
kovosti uvoženih kmetijskih in 
prehrambenih proizvodov. Po 
teh pregledih so se odločili kar 
v 42.849 primerih za sprejetje 
različnih ukrepov. Tako so 
med drugim že v prvih šestih 
mesecih predložili javnim to- 
žilcem in sodnikom za prekr- 
ške 17.390 prijav ali za 33 od- 
stotkov več kot v enakem ob- 
dobju lani. Sklepov pa je bilo 
sprejetih 9.944 oziroma za 49 
odstotkov več kot v prvih še- 
stih mesecih leta 1980. 

Poročilo Zveznega tržnega 
inšpektorata opozarja, da je 
mogoče, po neposredno 

opravljenih preglednih sklepa- 
ti, da je predvsem julija in av- 
gusta naraslo število kršitev 
zakonskih predpisov. 

Sicer pa so Zvezni tržni inš- 
pektorat, pokrajinski in repu- 
bliške tržne inšpekcije ugoto- 
vile, da je protipravna premo- 
ženjska kbrist zaradi množič- 
nega in nekontroliranega na- 
raščanja cen dosegla v prvih 
šestih mesecih letos 3,4 mili- 
jarde dinarjev ali 211 odstot- 
kov več kot v enakem obdobju1 

lani. Pri tem so zveni tržni inš- 
pektorji ugotovili za 2 milijarde 
dinarjev takšnih kršitev, kar je 
za 123 odstotkov več kot v 
enakem obdobju leta 1980. 

Zaradi neizpolnjenih pogo- 
jev, ki so sicer predpisani m 
zaradi nespoštovanja določb o 
kakovosti, pa so morali inš- 
pektorji izvzeti iz prometa za 
551 milijonov dinarjev različ- 
nega blaga. Pri tem so zvezni 
tržni inšpektorji preprečili pro- 
dajo blaga v vrednosti 428 mi- 
lijonov dinarjev ali za 259 od- 
stotkov več kot v enakem ob- 
dobju lani. 

Samo julija in avgusta je 
protipravno pridobljena pre- 
moženjska korist dosegla 
224,5 milijona dinarjev. V ena- 
kem času pa so inšpektorji za- 

radi neustrezne kakovosti ali 
napačnega deklariranja,izvzeli 
iz prometa za 66,4 milijona di- 
narjev blaga. 

V poletnih mesecih so tržne 
inšpekcije veliko pozornosti 
namenile nadzorovanju pre- 
skrbljenosti in normalnega de- 
lovanja tržišča z najpomemb- 
nejšimi izdelki vsakdanje pora- 
be kot so olje, sladkor, kava, 
moka, meso itd. V več primerih 
so inšpektorji ugotovili kršitve 
zaradi zadrževanja blaga v 
skladiščih, ker so trgovci čaka- 
li na nove cene, zaradi neizpol- 
njevanja pogodbenih obvez- 
nosti o dobavi blaga, pogoje- 
vanja dobave z nakupom dru- 
gih izdelkov in vrsto drugih ne- 
dovoljenih in škodljivih prime- 
rov ali prestopkov. 

Tako je na primer Kmetijsko- 
industrijski kombinat »Tako- 
vo«, TOZD »Pakcenter« v Gor- 
njem Milanovcu pri prodaji 
pražene, mlete in mešane kave 
različnim kupcem, ustvaril 
premoženjsko koristi v vre- 
dnosti 2,1 milijona dinarjev. 

UMETNO 
POMANJKANJE 
IZDELKOV 

Poročilo nadalje ugotavlja, 
da je prišlo do resnih motenj 
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pri preskrbovanju z jedilnim 
oljem, sladkorjem in mlekom 
oziroma do umetnega pomanj- 
kanju zaradi neobjektivnih na- 
migovanj o povečanju cen teh 
izdelkov. Zaradi tega je prišlo 
do velikega povpraševanja, kar 
je terjalo večje dobave teh 
proizvodov. Pri tem pa proi- 
zvajalci niso mogli zagotoviti 
hitre dinamike dobav. 

Pri prometu s sladkorjem se, 
ugotavljajo inšpektorji, sklepa- 
jo taki samoupravni sporazumi 
in prodajne pogodbe, ki jih 
lahko označimo kot izsiljeva- 
nje in monopolno obnašanje. 
Najpogosteje so dobave pogo- 
jene S plačilom avansa od 30 
do 50 odstotkov dogovorjenih 
količin, z brezobrestnim kredi- 
tiranjem, zaračunavanjem 
stroškov skladiščenja sladkor- 
ja, in sicer v času, ko je bilo 
povpraševanje kupcev v Jugo- 
slaviji izjemno veliko. Zaraču- 
navanje skladiščnih stroškov 
za sladkor se giblje med 3 in 5 
odstotki cene sladkorja, pri če- 
mer je ta postavka obvezen 
strošek, če sladkor dobavljajo 
nove sladkorne tovarne z ob- 
močja Vojvodine, s katerimi v 
glavnem upravlja'Direkcija za 
rezerve ta Pokrajine. 

Za tovarne jedilnega olja v 
Šidu, Novi Crnji, Čepini, Veli- 
kem Gradištu, je ugotvoiugo- 
tovljeno, da so prek samou- 
pravnih sporazumov o združe- 
vanju dela in sredstev prodaja- 
le surovo olje za 30 do 40 od- 
stotkov dražje kot dovoljuje 
predpisana maksimalna cena. 

Prav tako je bila pšenica le- 
tos odkupljena po različnih ce- 
nah. Ene so veljale za družbeni 
sektor, druge pa za zasebne 
kmete. Do tega pa je prišlo za- 
radi različnega tolmačenja 
proizvajalno-prodajnih cen v 
Odloku o načinu oblikovanja 
cen pšenice. 

Motnje na trgu z moko je 
povzročilo neurejeno zagotav- 
ljanje premij v višini dinarja za 
kilogram predelovalcem pše- 
nice, ki je bil proizvajalcem iz- 
plačan ob odkupu pšenice. 

Uvozniki surove kave pa so, 
poudarjajo inšpektorji, v okvi- 
ru predpisane cene v prvi po- 
lovici letos ustvarili kar za 470 
milijonov dinarjev viškov. 

KRŠENJE ENOTNOSTI 
JUGOSLOVANSKEGA 
TRŽIŠČA 

Zvezni tržni inšpektorat, re- 
publiške in pokrajinski inšpek- 
ciji, so nadalje ugotovili, da 
prihaja posebej pri prometu 
blaga, ki je zelo iskano, do raz- 
nih oblik monopolizma, špe- 
kulacij, nelojalne konkurence 
in drugih pojavov kršitev enot- 
nega jugoslovanskega tržišča. 

Pri prometu konjukturnega 
blaga namreč prihaja do ra- 
zličnih oblik povezovanja in 
pogojevanja kot na primer do 
vračanja precejšnjih denarnih 
sredstev za daljše obodbje, ob 
pogosto minimalnih obrestnih 
stopnjah, do zahtev za odsto- 
panje deviznih pravic, kot tudi 
do prodaje deviz, ki prizadeto 
organizacijo stane za 50 od- 
stotkov več kot je uradni tečaj. 

Tako je na primer Železarna 
Famosilijaš iz Sarajeva zahte- 
vata od svojih kupcev devizno 
participacijo, ki je odvisna od 
uvoznih sestavin, oziroma za- 
hteva del deviz za leto 1981, da 
bi nabavila rezervne dele in re- 
produkcijski material za valjar- 
no, pocinkano in plastificirano 
pločevino. Znesek zahtevanih 
deviz pa se giblje med 150 in 
240 ZDA dolarji za tono teh 
proizvodov. 

Med drastičnimi primeri mo- 
nopolnega obnašanja Poročilo 
omenja tudi cementarne, med 
katerimi jih je večina oblikova- 
la tudi posebne organizacije, 
ki prodajajo večje količine ce- 
menta na debelo in na drobno. 
Pri taki prodaji pa si proizvajal- 
ci cementa zadržijo maržo in 
prometni davek, ki se evidenti- 
ra in vplačuje pri družbenopo- 
litični skupnosti, kjer je sedež 
cementarne. Po podatkih inš- 
pektorjev se na ta način proda 
od 18 do 30 odstotkov proi- 
zvodnje cementarn. Tako je na 
primer samo ena cementarna, 
ki je od celotne proizvodnje 
cementa v letu 1981 prodala 
na ta način 18 odstotkov svoje 
proizvodnje, ustvarila na račun 
marže 8,8 milijonov dinarjev. 
Občinski prometni davek pa je 
v tem primeru dosegel 7,7 mili- 
jonov dinarjev. 

Druga cementarna je od ce- 
lotne proizvodnje za leto 1981 
na enak način prodala 18,2 od- 
stotka cementa, pri tem pa je z 
maržo zaslužila 8 milijonov di- 
narjev, medtem ko je občinski 
prometni davek dosegel 12 mi- 
lijonov dinarjev. 

Mimo tega večina cemen- 
tarn zaradi sodelovanja pri fi- 
nanciranju graditve in rekon- 
strukcije tovarn, sklepa po- 
godbe s trgovinskimi organi- 
zacijami iz vse države o vlaga- 
nju sredstev za te namene. S 
tem si želijo trgovci zagotoviti 
željene količine cementa v pri- 
hodnjem obdobju. Značilno je, 
da morajo trgovske organiza- 
cije obvezno vročiti zahtevana 
sredstva ne glede na to, kakš- 
na je njihova ekonomska moč. 
Če posamezna organizacija ne 
more poravnati te obveznosti, 
jo proizvajalci črtajo iz spiska 
kupcev. 

Sicer pa sedaj potekajo inš- 
pekcijski pregledi pri vseh ju- 

goslovanskih proizvajalcih ce- 
menta. O tem bo pripravljena 
celovita informacija, ki bo vse- 
bovala tudi imena organizacij; 
ki so na različne načine kršile 
veljavne predpise. 

MOTENJE ENOTNEGA 
JUGOSLOVANSKEGA 
TRŽIŠČA 

Na pojavljanje motenj na 
enotnem jugoslovanskem trži- 
šču, predvsem na področju 
prometa z deficitarnimi proi- 
zvodi (cement, nekatere vrste 
rezanega gradbenga lesa, iz- 
delki opečne industrije in po- 
dobno) negativno vpliva tudi 
veliko število posrednikov pri 
prevozu. Zaradi tega prihaja 
do znatne dražitve transport- 
nih stroškov, kar seveda vpliva 
na rast cen izdelkov. 

Posredniki v nasprotju z ve- 
ljavnimi predpisi na fakture ne 
vpisujejo zaračunanega zne- 
ska marže, ksr omogoča, da 
vsak nadaljnji udeleženec pri 
prometu zaračunava polni 
znesek marže. Za južno sadje, 
grozdje, lešnike in orehe je bi- 
lo na primer ugotovljeno, da je 
to blago prodajalo kar 20 po- 
srednikov. »Vočarkoop« iz 
Beograda je na primer iz Grči- 
je uvozil 150.000 kilogramov 
oliv, pri čemer je kilogram 
franko jugoslovanska meja 
stal 49,18 dinarja. Na poti do 
kupca so šle te olive kar prek 
14 posrednikov (Agroslavija 
Skopje, HIT Mostar, Poljopro- 
met Ljubljana, RJ Zagreb, Vo- 
će export-import Karlovac, Po- 
ljoprivredni kombinat Zagreb, 
Neretvljanka - predstavništvo 
Beograd, ZIK Skopsko Polje in 
drugi), ki so s svojim posredo- 
vanjem dvignili ceno olivam na 
175 dinarjev za kilogram, cena 
na drobno pa se je povzpela 
celo na 220 dinarjev za kilo- 
gram oliv. Značilno je, da se v 
verigi preprodajanja uvoženih 
oliv ponovno pojavljajo orga- 
nizacije, ki so pri tem prometu 
že prej sodelovale, kot na pri- 
mer HIT iz Mostarja in Poljo- 
promet iz Ljubljane. 

Poročilo Zvezne tržne inš- 
pekcije ob teh ugotovitvah sa- 
mo še dodaja, da je bilo le 
40.800 kilogramov uvoženih 
oliv do julija meseca prodanih 
direktno iz skladišča Agrosla- 
vije iz Skopja, medtem ko je 
bila za .tranzitno prodajo prek 
zaključnic in faktur oblikovana 
cena brez podatkov o izkori- 
ščeni marži na fakturah. 

Pri pregledovanju, kako or- 
ganizacije spoštujejo predpise 
o zunanjetrgovinskem poslo- 
vanju, so inšpektorji ugotovili, 
da organizacije združenega 
dela, ki se ukvarjajo z zunanjo 
trgovino, najpogosteje ne spo- 

štujejo pogodbenih obvezno- 
sti -ob izvozu določenih izdel- 
kov, niti glede količine, rokov 
dobave, dogovorjene kakovo- 
sti blaga itd. V zadnjem času je 
naraslo število reklamacij tujih 
kupcev zaradi sklabe kakovo- 
sti našega blaga. Tako izdelke 
dobivajo nazaj izvozniki, kar 
pa povzroča veliko škodo na- 
šemu gospodarstvu in ugledu 
v tujini. 

Nadalje so inšpektorji ugo- 
tovili, da pri izvozu posamez- 
nih vrst blaga (na primer grad- 
benega lesa in podobno) 
izvozniki, v nasprotju s samou- 
pravnimi sporazumi, ne spo- 
štujejo dogovorjenih cen in 
blago prodajajo ceneje, kar 
škoduje delovni organizaciji in 
državi, prav tako pa s tem krši- 
jo pravila o lojalni konkurenci. 

Koeksport, temeljna organi- 
zacija združenega dela Co- 
merce iz Zagreba je na primer 
prijavila uvoz blaga za široko 
porabo iz Kitajske, Indije in Ira- 
na po nižjih cenah od dejan- 
skih. To blago je uvozila prek 
posrednikov v Italiji in Avstriji, 
njegova cena pa je bila precej 
višja od cene, ki jo je Comerce 
prijavil Narodni banki. Pri tem 
pa je organizacija domačim 
kupcem zaračunavala tudi do 
133 odstotkov marže glede na 
ceno uvoženega blaga. 

Pri pregledu kakovosti kme- 
tijskih in prehrambenih proi- 
zvodov v zunanjetrgovinskem 
prometu, je Zvezni tržni inš- 
pektorat v prvi polovici leta 
opravil 9.494 kontrol, pri če-j, 
mer je pregledal za 859.238 
ton različnih proizvodov. V 
prvih osmih mesecih je prepo- 
vedal uvoz 34.770 ton blaga, 
saj ni izpolnjevalo minimalnih 
kakovostnih pogojev. 

Organi tržne inšpekcije so 
pregledovali tudi poslovanje 
turističnih organizacij in ugo- 
tovili, da nekatere med njimi, 
prebukirajo tuje goste, čeprav 
to ni dovoljeno. Poleg nepo- 
sredne ekonomske škode, bo 
to gotovo negativno vplivalo 
tudi na nadaljnji razvoj turi- 
zma. 

Hotelsko turistično podjetje 
Dubrovnik iz Dubrovnika je ta- 
ko na primer v svojih 27 hote- 
lih s 7.313 ležišči prodalo kar 
10.278 postelj ali za 40 odstot- 
kov več kot jih ima. Ker je bilo 
v petih hotelih prodanih za 28 
odstotkov manj ležišč od raz- 
položljivih zmogljivosti, se je 
prebukiranje v drugih 22 hote- 
lih povečalo na 50 odstotkov, 
pri čemer je rekord dosegel 
hotel Bellevue z do 136 odtot- 
ki, sledi pa mu hotel Park s 94 
odstotnim rekordom. 

Delo tržnih inšpektorji pri 
odkrivanju in dokazovanju go- 
spodarskih prestopkov in dru- 
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gih kaznivih dejanj ter spreje- 
manju ustreznih ukrepov pre- 
cej otežujejo nepopolne, neja- 
sne ali nedorečene določbe 
posameznih predpisov. To 
predvsem velja za določbe Za- 
kona o temeljih sistema cen, in 
družbeni kontroli cen ter za 
predpise o gospodarskih pre- 
stopkih. Odprto je vprašanje 
konkretne definicije gospo- 
darskega prestopka, nadalje je 
vprašanje zastaranja ali upora- 
be blažjega predpisa, če gre za 

prestopke na področju cen, 
kakor tudi vprašanje pravnega 
razmerjevanja pojmov: razlike 
v ceni, pozitivne razlike v ceni 
in protipravno pridobljena pre- 
moženjska korist, saj to pogo- 
juje sprejetje določenih ukre- 
pov. Poročilo predlaga spre- 
membe in dopolnitve omenje- 
nih zakotiov. 

Podobno Zvezna tržna inš- 
pekcija meni, da bi morali 
preučiti možnosti izenačeva- 

nja režima cen ter ravni cen za 
posamezne izdelke v okviru re- 
publiških in pokrajinskih pred- 
pisov. Pri tem pa bi morali pre- 
prečiti oblikovanje dvojnih cen 
in onemogočiti umetno po- 
manjkanje blaga na območju 
tistih družbenopolitičnih skup- 
nosti, kjer velja za določene 
proizvode precej nižja cena 
kot drugje. Preprečiti pa je 
prav tako treba vse zlorabe in 
neupravičeno pridobivanje 
sredstev, na škodo potrošni- 

kov. 
Na koncu svojega Poročila 

Zvezna tržna inšpekcija pou- 
darja, da tržpe inšpekcije vseh 
družbenopolitičnih skupnosti 
tesno sodelujejo z drugimi inš- 
pekcijami in pristojnimi orga- 
ni. Takega dobrega sodelova- 
nja pa xj\e morejo doseči z or- 
gani samoupravne delavske 
kontrole, čemur bodo v pri- 
hodnjem obdobju namenile še 
več pozornoti. 

ANALIZE IN OCENE 

Zmanjšuje se število prometnih nesreč in 

mrtvih na cestah  

• Prvič v zadnjih desetih letih se je število prometnih nesreč na cestah v letu 
1980 zmanjšalo v primerjavi s prejšnjim letom za 3,3 odstotka, število mrtvih pa 
za 11,3 odstotka 

• Skupno število registriranih vozil zdaj znaša okrog 3 milijone od tega je 2,4 
milijona osebnih avtomobilov 

• V letu 1980 se je v železniškem prometu zgodilo 384 nesreč v katerih je umrlo 
67 oseb 

• Število pomorskih nesreč v letu 1980 je v primerjavi z letom 1979 manjše, 
čeprav je umrlo 39 oseb 

• Promet s potniškimi letali na letališčih v državi se je leta 1980 v primerjavi z 
letom 1979 zmanjšal za 3 odstotke 

Zaradi izvajanja sklepov 
Zveznega zbora Skupščine 
SFRJ, sta Zvezni komite za 
promet in zveze in Zvezni se- 
kretariat za notranje zadeve 
pripravila Informacijo o stanju 
in problemih prometne varno- 
sti v letu 1980. Informacija je 
bila poslana delegatom v 
Skupščini SFRJ v obravnavo. 

ZMANJŠANO ŠTEVILO 
PROMETNIH NESREČ 

V letu 1980 je bilo prvič po 
desetih letih zabeleženo 
zmanjšanje ne samo promet- 
nih nesreč, ampak tudi število 
mrtvih in poškodovanih oseb. 
v primerjavi z letom 1979 se je 
število prometnih nesreč v 
preteklem letu zmanjšalo za 
3,3 odstotka, medtem ko je 
število mrtvih manjše za 618 ali 
za 11,3 odstotka, število po- 
škodovanih pa za 2694 oziro- 
ma 4,1 odstotka. 

Vendar pa kljub zmanjšane- 
mu številu prometnih nesreč 
prometna varnost na cestah še 

ni zadovoljiva. V letu 1980 je 
bilo 47.000 prometnih nesreč v 
katerih je umrlo 4854 oseb, 
medtem ko je bilo težje ali laž- 
je ponesrečenih 63.724 oseb. 

Neposredna materialna ško- 
da, ki je nastala v vseh promet- 
nih nesrečah na cestah v letu 
1980 je ocenjena na 1,8 milijar- 
de dinarjev. 

V obdobju od leta 1970 do 
1980 je na cestah Jugoslavije 
izgubilo življenje 50.510 oseb, 
medtem ko je bilo 641.160 po- 
nesrečenih. Med mrtvimi in 
ponesrečenimi je bilo največ 
voznikov - okrog 40 odstot- 
kov. 

Leta 1980 je bilo v naši drža- 
vi 3,9 milijona voznikov vseh 
kategorij, tako da je skoraj 
vsak šesti državljan imel vozni- 
ško dovoljenje. Povprečni letni 
prirastek novih voznikov je 
okrog 260.000. Raziskave so 
pokazale, da vozniki začetniki 
povzročajo več prometnih ne- 
sreč od tistih, ki imajo več iz- 
kušenj. 

OGROŽENOST 
PREBIVALSTVA 

Stopnja ogroženosti prebi- 
valstva v naši državi v letu 1980 
se je v primerjavi z letom 1979 
zmanjšala za 2,2 odstotka. 
Vendar pa kljub ugodnim ten- 
dencam vzporejanje podatkov 
z ustreznimi podatki ostalih 
evropskih držav in posamez- 
nih držav v Aziji in Ameriki ka- 
že, da je poudarjeno v Infor- 
maciji, da je naša država še 
nadalje na neugodnem mestu 
v Evropi in v svetu glede števila 
mrtvih in ponesrečenih oseb v 
prometnih nesrečah. Značilno 
je, da je ugotovljeno v Informa- 
ciji, da je naša država z relativ- 
no nizko stopnjo motorizacije 
(104 osebni avtomobili na 1000 
prebivalcev) med državami z 
največjo ogroženostjo na ce- 

stah. Po podatkih Evropske 
ekonomske komisije je bilo v 
Jugoslaviji v letu 1979 na vsa- 
kih 100.000 vozil v prometu 
mrtvih 239,6 mrtvih, medtem 
ko se v vseh ostalih evropskih 
državah, z izjemo Turčije, Gr- 
čije in Portugalske, gibljejo te 
številke pod 100. Najnižje šte- 
vilo je v skandinavskih drža- 
vah. Tako je bilo na Švedskem 
mrtvih samo 32 oseb na 
100.000 avtomobilov, na Nor- 
veškem pa 37. Večje število 
mrtvih kot Jugoslavija ima sa- 
mo Turčija celo 842. Na Portu- 
galskem je ta številka 234, v 
Grčiji pa 168. 

NUJNO IZBOLJŠANJE 
CESTNE MREŽE 

V Informaciji je ugotovljeno, 
da cestna mreža ne ustreza 
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doseženemu razvoju cestnega 
prometa, saj dinamika graditve 
in rekonstrukcije cest zelo 
zaostaja za povečanjemštevila 
cestnih motornih vozil, gospo- 
darskim razvoje^ države in 
tranzita. Vse to vpliva na pro- 
metno varnost na-cestah. Da bi 
to neusklajenost odpravili je 
bilo v razvojnih načrtih cest za 
obdobje od leta 1976 do 1980 
predvideno ne samo poveča- 
nje cestne mreže s sodobnimi 
cestišči, ampak tudi izboljša- 
nje njihove kakovosti. 

Skupno število registriranih 
vozil znaša 3,073.000, od tega 
je okrog 2,4 milijona potniških 
avtomobilov. Od skupnega 
števila potniških avtomobilov 
jih je v privatni lastnini okrog 
86 odstotkov. Povprečna letna 
stopnja rasti števila potniških 
avtomobilov je 14 odstotkov. 

V preteklem letu, je v nada- 
ljevanju rečeno v Informaciji, 
so organi za notranje zadeve 
registrirali okrog 3,4 milijona 
prekrškov s področja varnosti 
prometa. Vloženih je bilo več 
kot 970.000 zahtev za začetek 
postopka proti voznikom in 
drugim udeležencem v prome- 
tu. Na licu mesta je bilo kazno- 
vanih več kot 2,3 milijona oseb 
(2,2 milijona voznikov). 

Na koncu poglavja v kate- 
rem je govor o prometni var- 
nosti na cestah je ugotovitev, 
da bi bili rezultati pri izvajanju 
sklepov Skupščine SFRJ bolj- 
ši, če bi bilo angažiranje in 
koordinacija intenzivnejše, kot 
tudi, če bi bili bolj odgovorni 
vsi gospodarski in družbeni 
dejavniki, ki vplivajo na reše- 
vanje problema varnosti v 
cestnem prometu. 

IZBOLJŠANJE 
VARNOSTI 
ŽELEZNIŠKEGA 
PROMETA 

Stanje o problemih varnosti 
železniškega prometa, je reče- 
no v Informaciji, je bilo obrav- 
navano v zadnjem času v druž- 
benopolitičnih skupnostih, 
stalno pa ga obravnavajo v že- 
lezniških transportnih organi- 
zacijah. Organizacije združe- 
nega dela Jugoslovanskih že- 
leznic so sprejele akcijske pro- 
grame ukrepov za povečano 
stopnjo varnosti prometa. 

Podatki, ki so navedeni v In- 
formaciji kažejo, da se je v letu 
1980 zgodilo 384 nesreč v že- 
lezniškem prometu. Ob tej pri- 
ložnosti je umrlo 67 oseb, težje 
pa se je ponesrečilo 135 potni- 
kov in železniških delavcev, 
kar je nekoliko ugodneje kot 
leta 1979, ko je v 387 nesrečah 
umrlo 80 oseb. Materialna ško- 
da na sredstvih, kot posledica 
železniških nesreč, ne upošte- 

vajoč škodo na blagu in direkt- 
no škodo, je znašala 864 mili- 
jonov dinarjev v letu 1979, leta 
1980 pa 463 milijonov dinarjev, 
kar je skoraj polovico manj. 

Na cestnih prehodih se prav 
tako dogajajo nesreče v kate- 
rih letno zgubi življenje več kot 
100 oseb Kljub ukrepom za 
izboljšanje varnosti na cestnih 
prehodih se stanje na tem po- 
dročju za zdaj še ni izboljšalo. 

Na železniških progah je v 
naši državi 7.253 cestnih pre- 
hodov na ravni progi. Na 1.647 
cestnih prehodih so postavlje- 
ne zapornice, polzapornice ali 
svetlobni signali, na drugih 
5.699 ali 79 odstotka cestnih 
prehodov, pa je varstvo zago- 
tovljeno samo s predpisanimi 
signali za cestni promet. Da bi 
izvedli modernizacijo cestnih 
prog, zlasti pa cestnega 
omrežja je treba izboljšati var- 
nost in prepustno zmogljivost 
na posameznih cestnih preho- 
dih in to v skladu z razvojem 
železniškega in cestnega pro- 
meta. Zato so tudi v Zakonu o 
temeljih varnosti v železni- 
škem prometu in v republiških 
zakonih o železnicah poostre- 
ne določbe, ki se nanašajo na 
prometno varnost na cestnih 
prehodih. 

NESREČE NA 
ŽELEZNICAH S 
TEŽKIMI 
POSLEDICAMI 

Ukrepi in akcije, ki so bile 
sprejete v železniških tran- 
sportnih organizacijah so pri- 
spevale k določenem izboljša- 
nju prometne varnosti v letih 
1977 in 1978. Vendar pa se je v 
letu 1979 stanje varnosti po- 
slabšalo. Bilo je tudi nekaj tež- 
jih nesreč, od katerih je bila 
posebej težka nesreča v Stala- 
ču, ko je bilo mrtvih 62 oseb. 

Stanje prometne varnosti v 
letu 1980 je v primerjavi z le- 
tom 1979 nekoliko boljše, ven- 
dar pa še vedno ni zadovoljivo, 
saj se je v letu 1980 zgodilo 
nekaj nesreč s hudimi posledi- 
cami. Tako je prišlo v tem letu 
do 14 trčenj in 23 naletov vla- 
kov, preprečenih pa je bilo 38 
trčenj. Poleg tega je bilo evi- 
dentiranih 95 primerov, ko je 
vlak peljal mimo signala, ki je 
prepovedoval nadaljnjo vož- 
njo, kar je posebej nevarno za 
varnost želežniškega prometa. 

Glavni vzroki za nesreče in 
nezgode so v napakah nepo- 
srednih udeležencev, ki se uk- 
varjajo s prevozom in drugih 
subjektivnih dejavnikov. K te- 
mu prispeva tudi visoka delov- 
na intenzivnost ter nedosledna 
uporaba prometno-tehničnih 
predpisov ter premajhna laven 
tehnične discipline. 

Skoraj vse hujše nesreče so 
se zgodile zaradi osebnih na- 
pak železniških delavcev, ki 
neposredno sodelujejo v že- 
lezniškem prometu, medtem 
ko je pri tehničnih vzrokih za 
nesreče govor v glavnem o iz- 
tiritvi vlakov, ki jo povzročajo v 
glavnem okvare osnega sklo- 
pa, razpoke na tirih in kretnice, 
ki niso brezhibne. 

Čeprav večina delavcev 
vestno opravlja svoje naloge 
pa naštete napake opozarjajo, 
da so posamezni delavci, pre- 
malo disciplinirani, nezadovo- 
ljiva pa je tudi aktivnost ljudi 
na vodilnih mestih, kot tudi or- 
ganizatorjev delovnega pro- 
cesa. 

NEUSKLAJENOST 
ŽELEZNIŠKEGA 
VOZNEGA REDA 

Nereden potek železniškega 
prometa zaradi velikih zamud 
vlakov, do katerih prihaja zara- 
di nespoštovanja določenega 
voznega reda, tudi neugodno 
vpliva na stanje varnosti želez- 
niškega prometa, saj je pod 
takšnimi okoliščinami urejanje 
prometa vlakov precej težje. 

Zamujanje vlakov ter poča- 
snost v prevozu, kakor tudi 
neusklajenost voznih redov in 
železniških zmogljivosti s po- 
trebami transportnega trga 
neugodno odseva ne le na sta- 
nje prometne varnosti, temveč 
tudi na položaj železnice na 
transportnem trgu. Značilno 
je, da se zamujanje vlakov stal- 
no povečuje in da je glede tega 
sedaj situacija precej slabša 
kot pred dvajsetimi leti. Med- 
tem ko je leta 1960 povprečno 
zamujanje na 100 km prevože- 
nih kilometrov znašalo 2,76 
minute, je znašala zamuda leta 
1980 4,44 minute. 

Nizka raven kakovosti pre- 
voznih storitev je izražena tudi 
v slabih storitvah v potniškem 
prometu (umazani in neosvet- 
ljeni vagoni, slabo gretje, ne- 
posloven odnos železniških 
delavcev do potnikov idr). 

ZMANJŠANO ŠTEVILO 
POMORSKIH NESREČ 

število pomorskih nesreč v 
letu 1980 se je v primerjavi z 
letom 1979 zmanjšalo oziroma 
se nadaljuje zadovoljivi trend 
zmanjšanja teh nesreč. 

Vendar smo v letu 1980 izgu- 
bili štiri večje ladje: Dunav, 
Marko Tašilo, Biokovo in Uno, 
kot je po tonaži oziroma po 
številu ladij nekoliko več kot 
leto prej, toda pod svetovnim 
povprečjem. 

Ladja Dunav je izginila 27. 
decembra 1980 na Tihem 
oceanu in je ob tej priložnosti 

izgubilo življenje 32 pomor- 
ščakov. V drugih nesrečah v 
preteklem letu je bilo skupaj 
sedem žrtev. 

Intenziteta prometa v notra- 
nji plovbi je v nenehnem pora- 
stu ob posebej izraženem po- 
rastu udeležencev s tujo zasta- 
vo na plovni poti po Donavi. V 
preteklem letu se je število 
plovnih nesreč na notranjih 
plovnih poteh v primerjavi z le- 
tom prej precej zmanjšalo. 
Skupaj je bilo raznih nesreč 
(potopitve, trčenja, udarci, na- 
sedanje in podobno) lani 880, 
leta 1979 pa 1.076. 

Z oceno vzrokov za nasta- 
nek večine plovnih nesreč je 
bilo ugotovljeno, da je bil od- 
ločilen človeški faktor, nato pa 
objektivne okoliščine, kot so 
meteorološki pogoji. 

RAZLIČNI TIPI LETAL 
Splošno stanje varnosti v 

zračni plovbi v SFRJ v letu 
1980 je poudarjeno v Informa- 
ciji, lahko ocenimo kot zbolj- 
šano v primerjavi s predho- 
dnim obdobjem, vendar še ve- 
dno nezadovoljivo. 

Zaradi vse pogostejših poja- 
vov nediscipline pri pilotih, ki 
se kažejo v obliki zanemarja- 
nja številnih preventivnih var- 
nostnih ukrepov (poznejše pri- 
hajanje na let, površni pregled 
letala idr). Pri izvajanju kazen- 
skih ukrepov nasproti pilotom 
za takšne primere prihaja do 
močnih odporov. Pretežni del 
nesreč je povezan z delom le- 
talskega osebja, izvira pa iz 
premajhnega upoštevanja 
vseh predpisanih postopkov. 

Kar zadeva vzdrževanje letal, 
je v Informaciji poudarjeno, da 
se organizacije združenega 
dela ne dogovarjajo pri izbiri 
tipa letala, kar je povzročilo, 
da se danes v jugoslovanskem 
civilnem letalstvu uporabljajo 
številni tipi letal. To povzroča 
vrsto težav, tako pri usposab- 
ljanju letalskega osebja kot tu- 
di vzdrževanja letal in na eko- 
nomičnost letalskega prometa 
v celoti. 

Vzdrževanje stez za vzleta- 
nje in pristajanje je pri nas na 
precej nizki tehnični ravni. Za- 
to bi morale delovne organiza- 
cije za letališke storitve, je 
poudarjeno v Informaciji, po- 
svetiti več pozornosti organizi- 
ranju služb za vzdrževanje in 
nakup sodobne opreme^ in 
sredstev. 

V informaciji je nadalje pou- 
darjeno, da številna letališča 
delajo v neugodnih pogojih 
oziroma so pogosto zaprta za 
promet zaradi zmanjšane vid- 
ljivosti. Pričakovati je, da bo ta 
problern v prihodnjem obdob- 
ju rešen s postavitvijo ustrez- 
nih svetlobnih naprav. 
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ZBOLJŠANO DELO 
KONTROLE LETENJA 

Delo kontrole letenja se 
zboljšuje, čeprav so še vedno 
primeri napak kontrolorjev le- 
tenja. V letu 1979 je bilo 13 
takšnih primerov, leta 1980 pa 
se je njihovo število zmanjšalo 
na sedem primerov. 

Informacija ugotavlja, da pi- 
loti ne dobivajo dovolj meteo- 
roloških podatkov, saj je slaba 
opremljenost te službe skoraj 
na vseh letališčih. To često 
ogroža varnost prometa pogo- 
stokrat pa povzroča zapiranje 
letališč tudi takrat kot to ni po- 
trebno. 

Promet -potniških letal na 
zračnih pristaniščih v Jugosla- 
viji je leta 1980 znašal približno 
136.000 letal, v primerjavi z le- 
tom 1979 pa 140.000 letal, kar 
pomeni, da se je zmanjšal za 
tri odstotke. 

V'primerjavi s preteklim le- 
tom se je precej zmanjšalo šte- 
vilo nesreč iri nezgod potni- 
ških letal, saj so bile v letu 
1980 štiri v letu 1979 pa pet 
nesreč. Število nezgod pa se je 
zmanjšalo od 16 v letu 1979 na 
13 v letu 1980. 

Poslovno letalstvo je imelo v 
letu 1980 dve nezgodi (leta 
1979 jih je bilo 9), zabeležene 
pa so bile samo dve nesreči. V 
nobenem primeru ni bilo 

mrtvih ali poškodovanih oseb. 
V kmetijskem letalstvu je bilo 
število nesreč v letu 1979 in 
1980 enako (11), medtem ko se 
je število nezgod povečalo s 
štiri na šest V tem letalstvu so 
se pokazali problemi, ki so po- 
vezani z ustreznimi kadri. V 
nobenem primeru ni bilo 
mrtvih, poškodovane pa so bi- 
le štiri osebe. 

V športnem letalstvu se je v 
primerjavi z letom 1979 pove- 
čalo število nezgod (z 2 na 11 
primerov), v športnem padal- 
stvu pa ni bilo nesreč. V prvih 
mesecih leta 1981 pa so se 
zgodile 4 nesreče v katerih sta 
bila dva padalca mrtva. 

BREZ NOVIH SKLEPOV 

Na koncu Informacije je 
ugotovljeno, da kljub določe- 
nemu izboljšanju stanje pro- 
metne varnosti še vedno ni za- 
dovoljivo. Zaradi tega Zvezni 
izvršni svet meni, da ni treba 
predlagati novih sklepov 
Skupščini SFRJ, ker sklepi 
sprejeti lani zajemajo vse in so 
podlaga za sprejemanje široke 
družbene aktivnosti in ukre- 
pov, s katerimi bi lahko izbolj- 
šali stanje prometne varnosti. 
Sprejete sklepe bi bilo treba 
samo aktualizirati in jim dati 
ustrezne smernice, s katerimi 
bi pospešili aktivnost vseh 
družbenih dejavnikov. 

/ 
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OSNUTEK ZAKONA 

o uresničevanju posebnih pravic 

pripadnikov italijanske in madžarske 

narodnosti na področju vzgoje in 

izobraževanja (ESA-720) 

POVZETEK 

Osnutek zakona opredeljuje uresničevanje posebnih 
pravic pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti v 
okviru enotnega vzgojno-izobraževalnega sistema v SR 
Sloveniji. 

Poleg temeljnih smotrov in nalog, ki veljajo za slovenske 
vzgojno-izobraževalne organizacije, postavlja še dodatne 
smotre in naloge, ki naj omogočijo svoboden razvoj pripa- 
dnikov narodnosti, razvijanje sožitja med pripadniki naro- 
dnosti in slovenskega naroda ter uresničevanje posebnih 
pravic italijanske in madžarske narodnosti, ki jih zagotav- 
lja Ustava SRS. Osnutek zakona določa, da se na naro- 
dnostno mešanih območjih ustanavljajo dvojezične izo- 
braževalne organizacije, ki opravljajo vzgojno-izobraže- 
valno delo v slovenskem jeziku in v jeziku narodnosti, ter 
izobraževalne organizacije, ki opravljajo vzgojno-izobra- 
ževalno delo v jeziku narodnosti. V takih organizacijah se 
učenci obvezno učijo slovenskega jezika. V vzgojno-izo- 
braževalnih organizacijah, ki na teh območjih opravljajo 
vzgojho-izobraževalno delo v slovenskem jeziku, pa se 
učenci obvezno učijo jezika narodnosti. 

V dvojezičnih izobraževalnih organizacijah in v izobra- 
ževalnih organizacijah v jeziku narodnosti poteka 
vzgojno-izobraževalno delo po programih, ki veljajo za 
ustrezne slovenske vzgojno-izobraževalne organizacije, 
vendar se programi prilagodijo tako, da ustrezajo tudi 
smotrom in nalogam, ki jih določa predloženi osnutek. 
Pred sprejemom takih vzgojno-izobraževalnih programov 
morajo organi, ki so pristojni za njihovo sprejemanje, 
dobiti soglasje samoupravne interesne skupnosti za pro- 
sveto in kulturo pripradnikov narodnosti. 

Osnutek zakona določa, da se predšolski otroci, ki bodo 
obiskovali dvojezično osnovno šolo, že dve leti pred vsto- 
pom v šolo obvezno vključijo v pripravo na osnovno šolo, 
obseg te priprave določi Strokovni svet SRS za vzgojo in 
izobraževanje z vzgojnim programom. 

Osnutek zakona predvideva obveznost, da morajo sred- 
nje šole zunaj narodnostno mešanih območij učencem, ki 
so končali dvojezično osnovno šolo ali osnovno šolo v 
jeziku narodnosti, omogočiti pouk jezika narodnosti kot 

fakultativnega predmeta. 
Osnutek zakona zavezuje izobraževalne organizacije, v 

katerih se vzgajajo in izobražujejo pripadniki narodnosti, 
da sodelujejo z ustreznimi institucijami matičnega naroda. 

Pedagoški delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno 
delo v izobraževalnih organizacijah v jeziku narodnosti, 
morajo biti praviloma pripadniki te narodnosti, le v pri- 
meru, če takega delavca ni mogoče zagotoviti, lahko 
opravlja to delo ustrezno usposobljen delavec, ki ni.pripa- 
dnik narodnosti, vendar mora dokazati, da obvlada učni 
jezik. 

Za delo v dvojezičnih izobraževalnih organizacijah mo- 
rajo učitelji, vzgojitelji, varuhi in strokovni delavci obvla- 
dati oba učna jezika. 

Osnutek zakona določa, za koga se šteje, da si je v 
procesu izobraževanja pridobil znanje učnega jezika. 
Ostali delavci morajo opraviti preskus znanja učnega je- 
zika. 

Osnutek zakona predvideva, da dvojezične izobraže- 
valne organizacije in izobraževalne organizacije v jeziku 
narodnosti ustanavlja in ukinja skupščina občine ob ena- 
kopravnem odločanju samoupravne interesne skupnosti 
za prosveto in kulturo pripadnikov italijanske oziroma 
madžarske narodnosti. K ustanovitvi, začasnemu prene- 
hanju aH odpravi take izobraževalne organizacije mora 
dati soglasje tudi Skupščina SR Slovenije. 

Osnutek predvideva določbe, ki zagotavljajo enako- 
pravno vključevanje delegatov iz vrst pripadnikov naro- 
dnosti v samoupravne organe teh izobraževalnih organi- 
zacij. 

Osnutek povzema sedanje rešitve o poslovanju v jeziku 
narodnosti oziroma o dvojezičnem poslovanju ter o dvoje- 
zični šolski dokumentaciji. Zaradi drugačne organizacije 
dela/zaradi manjših skupin v oddelkih in večjih potreb po 
izpopolnjevanju učiteljev in zaradi stikov z matičnim naro- 
dom je cena storitev v teh izobraževalnih organizacijah 
višja kot v istovrstnih izobraževalnih organizacijah, ki 
opravljajo delo v slovenskem jeziku. Osnutek zakona do- 
loča, da se ta razlika pokriva iz združenih sredstev za 
skupne naloge Skupnosti otroškega varstva Slovenije, Izo- 
braževalne skupnosti Slovenije, za investicije pa tudi s 
soudeležbo proračuna SR Slovenije. 



OPOMBE: 1. člen 

S tem zakonom se ureja uresničevanje po- 
sebnih pravic pripadnikov italijanske in mad- 
žarske narodnosti na področju vzgoje in var- 
stva predšolskih otrok ter osnovnega in sred- 
njega izobraževanja. 

— 2. člen 

Vzgoja in izobraževanje za pripadnike itali- 
janske in madžarske narodnosti je sestavni 
del enotnega vzgojno-izobraževalnega siste- 
ma in poteka v skladu s predpisi, ki veljajo na 
področju vzgoje in varstva predšolskih otrok, 
osnovnega in usmerjenega izobraževanja, če 
ni s tem zakonom drugače določeno. 

3. člen 

Vzgoja in izobraževanje za pripadnike itali- 
/ janske in madžarske narodnosti uresničuje 

poleg družbenih smotrov in nalog, določenih 
za vzgojo in varstvo predšolskih otrok, osnov- 
no in srednje izobraževanje še zlasti nasled- 
nje smotre in naloge: 

- ustvarja podlago za enakopraven razvoj 
italijanske in madžarske narodnosti z drugimi 
narodi in narodnostmi Jugoslavije, 

- razvija zavest o pripadnosti narodnosti in 
ustvarja pogoje za svobodno in enakopravno 
uporabo italijanskega oziroma madžarskega 
jezika z jeziki narodov in narodnosti Jugosla- 
vije, 

- omogoča spoznavanje kulture, zgodovine 
in geografije matičnega naroda ter spodbuja 
učence k razvijanju lastne ustvarjalnosti v ma- 
terinem jeziku, 

- prispeva k poglabljanju sožitja med pripa- 
dniki italijanske oziroma madžarske narodno- 
sti in slovenskega naroda ter spodbuja razvoj 
dvojezičnosti na narodnostno mešanih ob- 
močjih, 

- prispeva k ustvarjanju takih odnosov, da 
sta italijanska in madžarska narodnost ele- 
ment sožitja med sosednjima narodoma in 
državama ter spodbuda za tvorno mednaro- 
dno sodelovanje. 

4. člen 

Za uresničevanje posebnih pravic italijan- 
ske oziroma madžarske narodnosti in za ure- 
sničevanje enakopravnosti jezikov teh naro- 
dnosti s slovenskim jezikom se na območjih, 
na katerih živijo pripadniki teh narodnosti 
skupaj s pripadniki slovenskega naroda (v 
nadaljnjem besedilu: narodnostno mešana 
območja) ustanavljajo vzgojno-izobraževalne 
organizacije, ki opravljajo vzgojno-izobraže- 
valno delo v slovenskem jeziku in v jeziku 
narodnosti (v nadaljnjem besedilu: dvojezič- 
ne izobraževalne organizacije) ter vzgojno- 
izobraževalne organizacije, ki opravljajo 
vzgojno-izobraževalno delo v jeziku narodno- 
sti (v nadaljnjem besedilu: izobraževalne or- 
ganizacije v jeziku narodnosti). 

V dvojezičnih izobraževalnih organizacijah 
se izobražujejo pripadniki slovenskega naro- 
da skupaj s pripadniki ustrezne narodnosti. 

V izobraževalnih organizacijah v jeziku na- 
rodnosti se učenci obvezno učijo slovenske- 

ga jezika; v vzgojno-izobraževalnih organiza- 
cijah, ki na teh območjih opravljajo vzgojno- 
izobraževalno delo v, slovenskem jeziku, pase 
učenci obvezno učijo jezika narodnosti. 

5. člen 

Na območjih, ki so s statutom občine opre- 
deljena kot narodnostno mešana območja, se 
ustanavljajo izobraževalne organizacije iz pr- 
vega odstavka prejšnjega člena v skladu s 
predpisi, ki veljajo za ustanavljanje posamez- 
nih vrst izobraževalnih organizacij, in tega 
zakona. 

6. člen 

V dvojezičnih izobraževalnih organizacijah 
in v izobraževalnih organizacijah v jeziku na- 
rodnosti poteka vzgojnoizobraževalno delo 
po vzgojnem programu, po programu življe- 
nja in dela osnovne šole oziroma po vzgojno- 
izobraževalnih programih v srednjem izobra- 
ževanju, ki se za delo v teh organizacijah 
prilagodijo v skladu s tem zakonom. 

7. člen 
Vzgojni program za vzgojo in varstvo pred- 

šolskih otrok mora biti prilagojen tako, da 
poleg uresničevanja smotrov in nalog, dolo- 
čenih s tem zakonom, omogoča otrokom ob 
razvijanju materinega jezika tudi seznanjanje 
z osnovami slovenskega jezika oziroma jezika 
narodnosti. 

• 1 

8. člen 

Program življenja in dela osnovne šole in 
vzgojno-izobraževalni programi v srednjem 
izobraževanju, po katerih se izobražujejo pri- 
padniki italijanske oziroma madžarske naro- 
dnosti, se prilagajajo tako, da poleg smotrov 
in nalog, določenih s tem zakonom, upošte- 
vajo zlasti posebnosti kulture, zgodovine, 
geografije in drugih dosežkov matičnega na- 
roda ter da zagotavljajo spoštovanje naro- 
dnostnih čustev učencev. 

9. člen 

Prilagojeni vzgojni program za vzgojo in 
varstvo predšolskih otrok in program življenja 
in dela osnovne šole sprejme Strokovni svet 
SRS za vzgojo in izobraževanje, prilagojene 
vzgojno-izobraževalne programe v srednjem 
izobraževanju pa sprejmejo uporabniki in 
izvajalci v posebni izobraževalni skupnosti. 

Programi iz prejšnjega odstavka se sprej- 
mejo po predhodnem soglasju samoupravne 
interesne skupnosti za prosveto in kulturo 
pripadnikov italijanske oziroma madžarske 
narodnosti. 

10. člen 
Vzgojno-izobraževalno delo v dvojezičnih 

izobraževalnih organizacijah mora biti orga- 
nizirano tako, da se učenci naučijo materine- 
ga jezika in si pridobijo sposobnost za aktivne 
rabo drugega jezika. 
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11. člen 

Predšolski otroci, ki bodo obiskovali dvoje- 
zično, osnovno šolo, dve leti pred vstopom v 
šolo obvezno obiskujejo pripravo na osnovno 
šolo. Obseg in vsebino priprave na osnovno 
šolo določi Strokovni svet SRS za vzgojo in 
izobraževanje. 

Priprava na osnovno šolo iz prejšnjega od- 
stavka je za otroke brezplačna. 

12. člen 

S programom življenja in dela osnovne šole 
oziroma z vzgojnoizobraževalnim programom 
se določi, katera učna snov v dvojezični šoli 
se poučuje v obeh jezikih in katera samo v 
enem ali drugem jeziku. 

13. člen 

Izobraževalne organizacije v jeziku naro- 
dnosti in dvojezične izobraževalne organiza- 
cije, v katerih zaradi majhnega števila učen- 
cev ni smotrno organizirati pouka po razredih 
in oddelkih, lahko organizirajo prožnejše 
oblike vzgojno-izobraževalnega dela z učen- 
ci, vendar morajo v celoti obdelati snov, ki je z 
učnim načrtom predvidena za posamezen ra- 
zred. 

14. člen < 

Učencem, ki so končali dvojezično osnovno 
šolo ali osnovno šolo v jeziku narodnosti in se 
vključijo v srednje izobraževanje zunaj naro- 
dnostno mešanega območja, morajo srednje 
šole same ali skupaj z drugimi vzgojno-izo- 
braževalnimi organizacijami omogočiti pouk 
jezika narodnosti kot fakultativnega pred- 
meta. 

Pouk jezika narodnosti se organizira za 
skupine, oblikovane v skladu z normativi, ki 
jih določijo uporabniki in izvajalci v Izobraže- 
valni skupnosti Slovenije. Varianta: doda se: 
pri čemer se pouk v skupini mora organizirati, 
če se zanj odloči najmanj ,5 učencev. 

Skupine iz prejšnjega odstavka se lahko 
oblikujejo iz učencev, ki se izobražujejo po 
različnih vzgojno-izobraževalnih programih. 

15. člen 
Za uresničevanje smotrov in nalog iz tega 

zakona izobraževalne organizacije, v katerih 
se vzgajajo in izobražujejo pripadniki naro- 
dnosti, sodelujejo z ustreznimi institucijami 
matičnega naroda v skladu z letnim delovnim 
načrtom. 

16. člen 
Vzgojno-izobraževalno delo v izobraževal- 

nih organizacijah v jeziku narodnosti izvajajo 
oziroma sodelujejo pri izvajanju vzgojno-izo- 
braževalnega dela učitelji, vzgojitelji, varuhi 
in strokovni delavci, ki so pripadniki ustrezne 
narodnosti. 

Določba iz prejšnjega odstavka ne velja za 
učitelje, ki poučujejo slovenski jezik. 

Kadar za izvajanje vzgojno-izobraževalnega 
dela ni mogoče zagotoviti ustrezno usposob- 
ljenih učiteljev, vzgojiteljev, varuhov in stro- 

kovnih delavcev izmed pripadnikov narodno- OPOMBE: 
sti, lahko opravljajo to delo tudi delavci, ki 
niso pripadniki narodnosti. 

17. člen 

Učitelji, vzgojitelji, varuhi in strokovni de- 
lavci morajo za delo v izobraževalnih organi- 
zacijah v jeziku narodnosti obvladati učni je- 
zik, za delo v' dvojezičnih izobraževalnih orga- 
nizacijah pa oba učna jezika. 

18. člen 
Šteje se, da obvlada jezik narodnosti kot 

učni jezik delavec iz prejšnjega člena, ki je 
končal srednjo, višjo ali visoko šolo v jeziku 
narodnosti ali študij jezika narodnosti na 
ustrezni višji ali visoki šoli. 

Šteje se, da obvlada slovenski jezik kot učni 
jezik za delo v dvojezičnih izobraževalnih or- 
ganizacijah, kdor je končal srednjo, višjo ali 
visoko šolo v slovenskem jeziku. 

Delavec, ki ne izpolnjuje pogojev iz prvega 
in drugega odstavka tega člena, opravi pre- 
skus znanja ustreznega jezika. Obseg, vsebi- 
no in način tega preskusa določi republiški 
uprayi organ, pristojen za vzgojo in izboraže- 
vanje. 

19. člen 
Izobraževalno organizacijo, ki opravlja 

vzgojno-izobraževalno delo v jeziku narodno- 
sti, oziroma dvojezično izobraževalno organi- 
zacijo ustanovi skupščina občine ob enako- 
pravnem odločanju skupščine samoupravne 
interesne skupnosti za prosveto in kulturo 
pripadnikov italijanske oziroma madžarske 
narodnosti v skladu s predpisi, ki Veljajo za 
ustanavljanje posameznih vrst vzgojno-izo- 
braževalnih organizacij. 

Izobraževalna organizacija iz prejšnjega 
odstavka se lahko organizira tudi kot enota v 
okviru druge izobraževalne organizacije, ka- 
tere ustanovitelj je skupščina občine. 

20. člen 
K spremembi dejavnosti in statusnim spre- 

membam izobraževalne organizacije daje so- 
glasje skupščina občine ob enakopravnem 
odločanju samoupravne interesne skupnosti 
za prosveto in kulturo pripadnikov italijanske ' 
oziroma madžarske narodnosti. 

Sklep o začaesnem prenehanju dela ali od- 
pravi izobraževalne organizacije sprejme 
skupščina občine ob enakopravnem odloča- 
nju samoupravne interesne skupnosti za pro- 
sveto in kulturo pripadnikov italijanske oziro- 
ma madžarske narodnosti. 

21. člen 
Sklep o ustanovitvi, o začasnem preneha- 

nju dela ali odpravi izobraževalne organizaci- 
je začne veljati, ko da nanj soglasje Skupšči- 
na SR Slovenije ob enakopravnem odločanju 
skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije. 
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OPOMBE: 22. člen 
V imenu izobraževalne organizacije po tem 

zakonu ni potrebno navesti usmeritve oziro- 
ma smeri izobraževanja. 

23. člen 

V svet izobraževalne organizacije v jeziku 
narodnosti oziroma v svet dvojezične izobra- 
ževalne arganizacije delegira svoje delgate 
tudi samoupravna interesna skupnost za pro- 
sveto in kulturo pripadnikov italijanske oziro- 
ma madžarske narodnosti. 

24. člen 

Med delegati družbene skupnosti, ki sode- 
lujejo pri upravljanju izobraževalnih organiza- 
cij, v katerih se opravlja vzgojno-izobraževal- 
no delo v jeziku narodnosti, morajo imeti ve- 
čino pripadniki narodnosti. 

Med delegati družbene skupnostif ki sode- 
lujejo pri upravljanju dvbjezične izobraževal- 
ne organizacije, morajo biti enakopravno za- 
stopani pripadniki slovenskega naroda in pri- 
padniki narodnosti. 

25. člen 
Izobraževalne organizacije v jeziku naro- 

dnosti poslujejo v jeziku te narodnosti, dvoje- 
zične izobraževalne organizacije pa v sloven- 
skem jeziku in v jeziku narodnosti. 

26. člen 
Izobraževalne organizacije po tem zakonu 

izdajajo spričevala in druge listine v sloven- 
skem jeziku in v jeziku narodnosti. 

27. člen 

Za opravljanje svetovalnega in nadzornega 
dela v izobraževalnih organizacijah morajo 
biti med pedagoškimi svetovalci tudi pripa- 
dniki italijanske oziroma madžarske narodno- 
sti. 

28. člen 

Obveznost SR Slovenije za razvijanje vzgo- 
je in izobraževanja za pripadnike italijanske in 
madžarske narodnosti uresničujejo: 

1. Skupnost otroškega varstva Slovenije: 
- s pokrivanjem razlike v ceni storitev, ki 

presega ceno po normativih in standardih za 

opravljanje vzgojno-varstvenega dela v vzgoj- 
no-varstvenih organizacijah, ki opravljajo 
vzgojno-varstveno delo v slovenskem jeziku, 
sprejetih v skupnostih otroškega varstva. 

2. Izobraževalna skupnost Slovenije: 
- s pokrivanjem razlike v ceni storitev, ki 

presega ceno po normativih in standardih za 
opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v 
organizacijah, ki opravljajo vzgojno-izobraže- 
valno delo v slovenskem jeziku, sprejetih v 
izobraževalnih skupnostih, 

- s pokrivanjem razlike v ceni učbenikov za 
potrebe vzgoje in izobraževanja v jeziku naro- 
dnosti oziroma dvojezičnega izobraževanja, 
ki presega ceno učbenikov v vzgojno-izobra- 
ževalnih organizacijah s slovenskim učnim 
jezikom, 

- s povračilom za pouk jezika narodnosti 
zunaj narodnostno mešanih območij po 14. 
členu tega zakona. 

3. SR Slovenija v proračunu: 
- z zagotavljanjem 50% sredstev za investi- 

cije za potrebe vzgoje in izobraževanja v jezi- 
kih narodnosti oziroma dvojezičnega izobra- 
ževanja. 

29. člen 

Ne glede na določbo 18. člena tega zakona 
se šteje, da učitelji, vzgojitelji, varuhi in stro- 
kovni delavci, ki na dan uveljavitve tega zako- 
na opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v 
dvojezičnih izobraževalnih organizacijah in v 
izobraževalnih organizacijah v jeziku naro- 
dnosti, izpolnjujejo pogoje iz 17. člena tega 
zakona. 

30. člen 
Izobraževalne organizacije morajo uskladiti 

svoje samoupravne splošne akte z določbami 
tega zakona v enem letu od dneva uveljavitve 
tega zakona. 

31. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha 

veljati Zakon o vzgojnoizobraževalnih organi- 
zacijah z italijanskim oziroma madžarskim je- 
zikom in o dvojezičnih vzgojno-izobraževal- 
nih organizacijah (Uradni list SRS, št. 31/72). 

32. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v 
Uradnem listu SRS. 
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OBRAZLOŽITEV 

Skupščina SR Slovenije je na sejah zborov 24. junija 1981 
sprejela predlog za izdajo zakona o uresničevanju posebnih 
pravic pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti na 
področju vzgoje in izobraževanja in naročila Izvršnemu svetu 
Skupščine SRS, naj pripravi osnutek zakona. 

Predlagatelj je pri pripravi osnutka izhajal iz zasnove za- 
kona, ki je bila priložena predlogu za izdajo v obliki tez, in 
skušal uveljaviti pripombe in predloge, izrečene v razpravi v 
skupščinskih organih, razen tistih rešitev, za katere je sodil, 
da zanje ni ustavne podlage. 

Sistemski zakoni s področja vzgoje in izobraževanja, ki so 
bili sprejeti v letu 1980 (zakon o vzgoji in varstvu predšolskih 
otrok, zakon o osnovni šoli, zakon o usmerjenem izobraževa- 
nju) in utemeljujejo preobrazbo vzgoje in izobraževanja, ena- 
kovredno obravnavajo tudi vzgojo in izobraževanje za pripa- 
dnike italijanske in madžarske narodnosti kot del enotnega 
vzgojno-izobraževalnega sistema v SR Slovaniji, posebnosti v 
vsebini in organizaciji vzgoje in izobraževanja, ki pomenijo 
varstvo in uresničevanje posebnih pravic pripadnikov naro- 
dnosti, pa še naprej prepuščajo posebnemu zakonu. 

Predloženi osnutek zato v temeljnih določbah posebej pou- 
darja to izhodišče in določa, da poteka vzgoja in izobraževa- 
nje za pripadnike italijanske in madžarske narodnosti v SR 
Sloveniji v skladu s predpisi, ki urejajo vzgojo in varstvo 
predšolskih otrok, osnovno šolstvo in usmerjeno izobraževa- 
nje, razen, če ni s tem zakonom drugače določeno. 

Vzgojno-izobraževalne organizacije, v katerih se vzgajajo in 
izobražujejo pripadniki narodnosti, imajo poleg smotrov in 
nalog, ki veljajo za slovenske vzgojno-izobraževalne organi- 
zacije, še dodatne smotre in naloge, ki naj omogočijo svobo- 
den razvoj pripadnikov narodnosti, razvijanje sožitja med 
pripadniki narodnosti in slovenskega naroda ter uresničeva- 
nje posebnih pravic italijanske in madžarske narodnosti, ki jih 
zagotavlja Ustava SR Slovenije. 

V skladu s tradicijo in kot rezultat zgodovinskih okoliščin 
osnutek še naprej uzakonja na narodnostno mešanih območ- 
jih dva modela vzgojnoizobraževalnih organizacij: dvojezične 
vzgojno-izobraževalne organizacije, ki jih skupaj obiskujejo 
pripadniki slovenskega naroda in pripadniki narodnosti, v 
katerih poteka pouk v obeh jezikih, in vzgojno-izobraževalne 
organizaije, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo samo v 
jeziku narodnosti. Za take organizacije osnutek posebej do- 
loča, da se učenci v njih obvezno učijo slovenskega jezika in s 
tem ustvarjajo pogoje za razvijanje dvojezičnosti na naro- 
dnostno mešanih območjih. 

V vzgojno-izobraževalnih organizacijah, ki na teh območjih 
opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v slovenskem jeziku, 
pa se učenci obvezno učijo jezika narodnosti. 

Glede na to, da so vzgojno-izobraževalne organizacije za 
pripadnike narodnosti del enotnega vzgojno-izobraževalnega 
sistema, poteka v njih vzgojno-izobraževalno delo po progra- 
mih, ki veljajo za ustrezne slovenske vzgojno-izobraževalne 
organizavije, vendar se programi prilagodijo tako, da ustre- 
zajo smotrom in nalogam, ki jih določa predloženi osnutek 
(6.-8. člen). 

Vzgojno-izobraževalni programi se sprejemajo po postop- 
kih, ki veljajo za program slovenskih vzgojno-izobraževalnih 
organizacij, vendar morajo organi, ki so pristojni za sprejema- 
nje vzgojno-izobraževalnih programov (Strokovni svet SRS za 
vzgojo in izobraževanje oziroma skupščine posebnih izobra- 
ževalnih skupnosti, kadar gre za programe usmerjenega izo- 
braževanja) pred sprejemom dobiti soglasje pristojne samou- 
pravne interesne skupnosti za prosveto in kulturo pripadnikov 
narodnosti. S tako rešitvijo osnutek zakona zagotavlja zago- 
tavlja pripadnikom narodnosti praktično možnost, da prek 
SIS za prosveto in kulturo neposredno vplivajo na oblikovanje 
in sprejemanje vzgojno-izobraževalnih programov. 

Dvajsetletne izkušnje dvojezične osnovne šole v Pomurju 
so pokazale, da je eden izmed pogojev za uspešno delo 
dvojezične osnovne šole organizirana predšolska vzgoja v 
obeh jezikih. Zato je osnutek zakona sledil dosedanji praksi v 
Pomurju in predvideva, da se predšolski otroci, ki bodo obi- 
skovali dvojezično osnovno šolo, že dve leti pred vstopom v 
šolo obvezno vključijo v pripravo na šolo. Obseg priprave 

določi Strokovni svet SRS za vzgojo in izobraževanje z vzgoj- 
nim programom in je kot del zagotovljenega programa v 
skladu s 14. členom zakona o vzgoji in varstvu predšolskih 
otrok brezplačna. Strokovni svet SRS za vzgojo in izobraževa- 
nje je določil, da obsega obvezna priprava na šolo za otroke, 
ki bodo obiskovali enojezično osnovno šolo, 120 ur v letu 
pred vstopom v šolo, za otroke, ki bodo obiskali dvojezično 
osnovno šolo, pa 240 ur v dveh letih pred vstopom v osnovno 
šolo. 

V vzgojno-izobraževalnih organizacijah za pripadnike naro- 
dnosti, še posebej v tistih, ki delujejo v italijanskem jeziku, se 
pogosto srečujemo s primeri, da je v posameznih razredih 
zelo majhno število učencev, tako da klasična organiziranost 
pouka po razredih oziroma kombiniranega pouka ni več smo- 
trna, zato osnutek zakona predvideva možnost, da se v takih 
primerih uveljavi bolj sproščena organizacija vzgojno-izobra- 
ževalnega dela, ki pa mora učencu vendarle omogočiti, da v 
celoti predela snov, predvideno za posamezen razred, tako da 
se bo lahko kasneje normalno vključil v nadaljnje izobraževa- 
nje. Podobne določbe vsebuje tudi 47. člen zakona o osnovni 
šoli. 

Na narodnostno mešanih območjih ni mogoče zagotoviti 
vseh smeri srednjega izobraževanja, zato se pripadniki naro- 
dnosti vključujejo v srednje izobraževanje tudi zunaj naro- 
dnostno mešanih območij. Zakon o usmerjenem izobraževa- 
nju v 19. členu določa, da taki učenci lahko tudi v srednji šoli 
nadaljujejo z učenjem italijanskega oziroma madžarskega 
jezika v skladu s posebnim zakonom. Osnutek zakona zato 
predvideva obveznost, da morajo srednje šole učencem, ki so 
končali dvojezično osnovno šolo ali osnovno šolo v jeziku 
narodnosti, same ali v sodelovanju z drugimi vzgojnoizobra- 
ževalnimi organizacijami omogočiti pouk jezika narodnosti 
kot fakultativnega predmeta. V razpravah o predlogu za izdajo 
zakona v Skupščini SRS je bila posebej poudarjena misel, da 
pouk jezika narodnosti ne more potekati na račun poklicne 
usposobitve učenca in da torej jezika narodnosti ni mogoče 
uveljaviti namesto tujega jezika. Zaradi yelike razpršenosti 
učencev in glede na to, da je vključitev v ta pouk stvar 
prostovoljne odločitve učenca, je mogoče pouk jezika naro- 
dnosti uveljaviti le v okviru fakulativnih predmetov. 

Da bi zagotovili racionalnost takega pouka, osnutek predvi- 
deva, da se skupine organizirajo v skladu z normativi, ki jih 
določijo uporabniki in izvajalci v Izobraževalni skupnosti Slo- 
venije. 

Predlagatelj je predvidel tudi variantno rešitev, po kateri naj 
bi zakon določil, da se tak pouk mora organizirati, če se zanj 
odloči najmanj 5 učencev. Ostaja pa odprta možnost, da se 
organizira pouk tudi za manj učencev. 

V praksi se organizira pouk madžarskega jezika v srednjih 
šolah v Murski Soboti, Radencih in Mariboru. Na te šole se 
vključuje vsako leto približno 120 (od 180) učencev, ki kon- 
čajo dvojezično osnovno šolo in se vključujejo v srednje šole 
zunaj narodnostno mešanega območja. Skupine bi se organi- 
zirale izmed teh učencev, ki se odločijo, da bodo z učenjem 
madžarskega jezika nadaljevali tudi v srednji šoli. 

Pouk italijanskega jezika zunaj narodnostno mešanega ob- 
močja ni organiziran, ker se ta potreba še ni pojavila. Učenci, 
ki končajo dvojezično osnovno šolo z italijanskim jezikom, se 
le redko vključujejo v srednje izobraževanje zunaj naro- 
dnostno mešanega območja. 

Osnutek zakona zavezuje izobraževalne organizacije, v ka- 
terih se vzgajajo in izobražujejo pripadniki narodnosti, da 
sodelujejo z ustreznimi institucijami matičnega naroda. To 
sodelovanje načrtujejo v letnem delovnem načrtu in je se- 
stavni del obveznega programa. Zato bo treba s standardi in 
normativi predvideti tudi pokrivanje stroškov za to dejavnost. 

V razpravi o predlogu za izdajo zakona so bila različna 
mnenja o tezah, ki se nanašajo na posebne pogoje za učitelje, 
vzgojitelje , varuhe in strokovne delavce, ki opravljajo 
vzgojno-izobraževalno delo v jeziku narodnosti. Glede na 
sedanjo organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela, bi se te 
določbe nanašale le na delavce v vzgojno-izobraževalnih or- 
ganizacijah z italijanskim jezikom. Izražene so bile zahteve, da 
mora biti učitelj, vzgojitelj, varuh ali strokovni delavec v taki 
organizaciji brez izjeme pripadnik narodnosti. Glede na prak- 
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tične možnosti kadrovanja pedagoških delavcev iz vrst pripa- 
dnikov narodnosti take zahteve ne bi bilo mogoče uveljaviti v 
praksi in bi bili prisiljeni kršiti zakon ali pa zapisati posamezne . 
šole, zato predlagatelj take pobude ni mogel sprejeti ampak 
vztraja pri rešitvi, ki je uveljavljena že v predlogu za izdajo 
zakona: pedagoški delavci v takih organizacijah morajo biti 
praviloma pripadniki narodnosti, le v primeru, če takega de- 
lavca ni mogoče zagotoviti, lahko opravlja to delo ustrezno 
usposobljen delavec, ki ni pripadnik narodnosti, vendar mora 
dokazati, da obvlada učni jezik. 

Učitelji, vzgojitelji, varuhi in strokovni delavci morajo za 
delo v izobraževalnih organizacijah v jeziku narodnosti obvla- 
dati učni jezik, za delo v dvojezičnih izobraževalnih organiza- 
cijah pa oba učna jezika. 

Predlog za izdajo zakona je predvideval, naj bi postopek za 
ugotavljanje, kdo obvlada učni jezik, določile izobraževalne 
organizacije s statutom. V razpravi pa je prevladovalo mnenje, 
naj bo postopek določen z zakonom. Predlagatelj je pripravil 
določbo, iz katere sledi, kdo si je v procesu izobraževanja 
pridobil pogoje, da obvlada učni jezik. Kdor ne izpolnjuje teh 
pogojeV, mora opravljati preskus znanja ustreznega jezika. 
Obseg, vsebino in način tega preskusa določi republiški 
upravni organ, pristojen za vzgojo in izobraževanje. 

Mreža vzgojno-izobraževalnih organizacij je bila doslej do- 
ločena z zakonom, zato je bilo mogoče vzgojno-izobraže- 
valne organizacije za pripadnike narodnosti in dvojezične 
vzgojno-izobraževalne organizacije ustanavljati in ukinjati le z 
zakonom. Taka rešitev povzroča številne težave in v posamez- 
nih primerih lahko celo škoduje potrebam narodnosti, zato je 
bila že v predlogu za izdajo zakona ponujena rešitev, naj bi 
take organizacije ustanavljala in ukinjala skupščina občine 
skupaj s samoupravno interesno skupnostjo za prosveto in 
kulturo narodnosti. Predlagatelj je upošteval opozorilo zako- 
nodajno pravne komisije, da gre v tem primeru za enako- 
pravno soodločanje, prav tako pa je upošteval večinsko opre- 
delitev, da je mreža vzgojno-izobraževalnih organizacij za 
pripadnike narodnosti tako občutljivo vprašanje, da bi morala 
k ustanovitvi, začasnem prenehanju ali odpravi izobraževalne 
organizacije dati soglasje tudi Skupščina SRS. 

Spremembe dejavnosti in statusne spremembe ne posegajo 
v mrežo izobraževalnih organizacij, zato menimo, naj bi so- 
glasje k tem spremembam bilo v pristojnosti občinske skup- 
ščine. 

Šole, ki so bile ustanovljene z zakonom, delujejo naprej in 
se njihov status lahko spremeni le po postopku, ki ga določa 
predlagani zakon. 

Osnutek zakona prinaša določbe, ki zagotavljajo enako- 
pravno vključevanje delegatov iz vrst pripadnikov narodnosti 
in delegatov samoupravnih interesnih skupnosti za prosveto 
in kulturo italijanske oziroma madžarske narodnosti v vse 
samoupravne organe vzgojno-izdbraževalnih organizacij, ki 
delujejo v jeziku narodnosti oziroma dvojezično. 

25. in 26. člen povzemata sedanje rešitve o poslovanju v 
jeziku narodnosti oziroma o dvojezičnem poslovanju. Šolska 
dokumentacija se vodi v dvojezičnem besedilu, in sicer v 
slovenskem jeziku in v jeziku narodnosti. Zaradi majhnega 
števila učencev v vzgojnoizobraževalnih organizacijah za pri- 
padnike narodnosti in zaradi posebnosti vzgojnoizobraževal- 
nega dela je cena storitev v teh organizacijah višja, zato naj bi 
zakon zagotovil, da se v okviru sredstev, ki jih skupnosti 
otroškega varstva in izobraževalne skupnosti združujejo za 
skupne naloge v Skupnosti otroškega varstva Slovenije in v 
Izobraževalni skupnosti Slovenije, zagotovijo sredstva za po- 
krivanje razlike v ceni storitev med ustreznimi vzgojno-izobra- 
ževalnimi organizacijami, ki opravljajo delo v slovenskem 
jeziku, in vzgojno-izobraževalnimi organizacijami, ki oprav- 
ljajo delo v jeziku narodnosti oziroma dvojezično. V ceni 
storitev teh vzgojno-izobraževalnih organizacij so poleg stro- 
škov, ki nastajajo zaradi manjšega števila otrok v oddelkih, 
vključeni tudi povečani stroški za dodatek učiteljem in vzgoji- 
teljem za delo v obeh jezikih, povečani stroški za didaktični 
material v obeh jezikih, za dodatno strokovno izpopolnjeva- 

nje, za stike z matičnim narodom in za druge stroške v zvezi s 
posebnostmi vzgojno-izobraževalnega dela. Iz sredstev, zdru- 
ženih za skupne naloge, pokriva Izobraževalna skupnost Slo- 
venije tudi razliko v ceni učbenikov za potrebe vzgoje in 
izobraževanja v jezikih narodnosti oziroma dvojezičnega izo- 
braževanja. 

V osnutku zakona so glede pokrivanja razlike v ceni storitev 
izenačene vzgojno-varstvene organizacije ter osnovne in 
srednje šole. Prav tako veljajo enaka načela za pokrivanje 
razlike v eni storitev za organizacije, ki opravljajo vzgojno- 
izobraževalno delo dvojezično, in za organizacije, ki oprav- 
ljajo vzgojno-izobraževalno delo v jeziku narodnosti. V pri- 
merjavi z rešitvami v veljavnem zakonu bi prišlo po novih 
določbah, predlaganih v osnutku zakona, do dveh večjih 
sprememb: 

1. Osnutek zakona uveljavlja za vse vzgojno-izobraževalne 
organizacije, v akterih se izobražujejo pripadniki narodnosti, 
enaka načela za pokrivanje razlike v ceni storitev. Zato je 
moralno odpasti določilo, da pokriva SR Slovenija v okviru 
skupnih nalog Skupnosti otroškega varstva Slovenije polo- 
vico sredstev za dejavnost v dvojezičnih vzgojno-varstvenih 
organizacijah, v katerih se vzgajajo otroci dve leti pred vsto- 
pom v šolo. Po novem zakonu bi dvojezične vzgojno-var- 
stvene organizacije iz združenih sredstev za skupne naloge 
Skupnosti otroškega varstva Slovenije dobile sredstva za 
izvedbo vzgojnega programa priprave na šolo, ki je obvezna 
za vse otroke dve leti pred vstopom v dvojezično osnovno 
šolo (v obsegu, ki ga predpiše Strokovni svet SRS za vzgojo in 
izobraževanje in je krajši od 6-urnega dnevnega varstva, v 
katerega so ti otroci vključeni) in je za vse udeležence v celoti 
brezplačna, ter sredstva za kritje razlike v cEni storitev. To 
pomeni, da bodo občinske skupnosti otroškega varstva Mur- 
ska Sobota in Lendava dobile iz združenih sredstev Skupnosti 
otroškega varstva nekaj manj sredstev kot doslej. 

2. Dosedanji zakon določa, da SR Slovenija neposredno 
(prek izobraževalne skupnosti Slovenije) zagotavlja sredstva 
za dejavnost srednjih šol, v katerih se opravlja vzgojno-izo- 
braževalno delo v jeziku narodnosti. Po določbah zakona o 
svobodni menjavi dela na področju vzgoje in izobraževanja 
ter zakona o usmerjenem izobraževanju prevzemajo financi- 
ranje srednjih šol posebne izobraževalne skupnosti po spreje- 
tih normativih in standardih. Zato osnutek novega zakona 
predvideva, da se razlika v stroških med ceno storitev za 
vzgojno-izobraževalne programe, ki potekajo v slovenskem 
jeziku, in ceno storitev za vzgojnoizobraževalne programe, ki 
se izvajajo dvojezično oziroma v jeziku narodnosti, krije iz 
sredstev za skupne naloge Izobraževalne skupnosti Slovenije. 

Osnutek zakona določa tudi, da SR Slovenija kot pomoč 
vzgoji in izobraževanju za pripadnike narodnosti še naprej 
zagotavlja v republiškem proračunu 50% sredstev za investi- 
cije za potrebe vzgoje in izobraževanja v jeziku narodnosti 
oziroma dvojezičnega izobraževanja. 

Osnutek zakona s temi določbami ne nalaga novih finanč- 
nih obveznosti družbenopolitičnim skupnostim, prišlo bo le 
do delnih prerazporeditev, ki jih nalagajo že sistemski zakoni 
s področja vzgoje in izobraževanja. Računamo, da bo prispe- 
vek SR Slovenije iz sredstev za skupne naloge Skupnosti 
otroškega varstva Slovenije, Izobraževalne skupnosti Slove- 
nije in proračuna SR Slovenije ostal na enaki ravni kot doslej 
(v letu 1980 je za kritje razlike v ceni storitev zagotovila 
Skupnost otroškega varstva Slovenije 5.596.412 dinarjev, Izo- 
braževalna skupnost Slovenije 40.494.859 dinarjev, iz sred- 
stev proračuna pa je bilo za investicije za potrebe šolstva 
narodnosti zagotovljeno 23.289.805 dinarjev, skupaj je bilo za 
posebne potrebe vzgoje in izobraževanja pripadnikov italijan- 
ske in madžarske narodnosti v letu 1980 zagotovljeno 
69.381.076 dinarjev). 

Zakon ne prinaša posebnih določb o proučevalnem in razi- 
skovalnem delu na tem področju, ker menimo, da so razisko- 
valne naloge s področja položaja narodnosti vključene v re- 
dne programe vseh strokovnih in raziskovalnih institucij in se 
zanje zagotavljajo sredstva v raziskovalnih in izobraževalnih 
skupnostih. 
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