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RAZŠIRJENI DNEVNI REDI SEJ 
ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVEMIJE 
12. novembra 1981 

odnose s tujino SR Slovenije 
in uvodno obrazložitev k po- 
ročilom o izgubah v združe- 
nem delu, ki jo je podai Silvo 
Gorenc, predsednik odbora 
za družbenoekonomske 
odnose in razvoj Zbora občin 

Dnevni red seje Zborov 
združenega dela Skupščine 
SR Slovenije, ki je sklicana za 
12. novembra 1981, je razšir- 
jen z obravnavo: 

- poročila o uveljavljenih 
pripombah, predlogih in stali- 
ščih v predlogu zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o amortizaciji osnovnih 
sredstev temeljnih organizacij 
združenega dela in drugih 

uporabnikov družbenih sred- 
stev (ESA 722). 

Dnevni red seje Družbeno- 
političnega zbora Skupščine 
SR Slovenije, ki je sklicana za 
12. novembra 1981, je razšir- 
jen z obravnavo: 

- predloga za izdajo zakona 
o postopku obveznega spora- 
zumevanja in o zadevah po- 
sebnega družbenega pomena 
na področju računalništva, z 
osnutkom zakona (ESA 832). 

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 

SR SLOVENIJE 
28. oktobra 1981 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor skupščine SR Slovenije 
so na skupnem zasedanju 28. 
oktobra 1981 najprej poslušali 
uvodno obrazložitev k poroči- 
lu o izvajanju zakonov s po- 
dročja kmetijstva, ki jo je po- 
dal Vladimir Klemenčič, pod- 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor so na ločenih sejah spre- 
jeli: 

- predlog zakona o ener- 
getskem gospodarstvu (Druž- 

predsednik Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije, uvo- 
dno obrazložitev k informaciji 
o uresničevanju nalog na po- 
dročju ekonomskih odnosov s 
tujino v letu 1981, ki jo je po- 
dal Janez Bedina, predsednik 
Samoupravne interesne 
skupnosti za ekonomske 
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čila o izvajanju zakonov s po- 
dročja kmetijstva; 

- ugotovitve in stališči ob 
obravnavi poročila o uresniče- 
vanju nalog na področju eko- 
nomskih odnosov s tujino v le- 
tu 1981 (Družbenopolitični 
zbor je sprejel stališča in pred- 
loge): 

- ugotovitve, predloge in 
sklepe ob obravnavi poročil o 
izgubah v združenem delu 

(Družbenopolitični zbor je 
sprejel stališča in predloge); 

- ugotovitve, predloge in 
sklepe ob obravnavi poročila o 
uresničevanju dogovorjene 
politike cen in o sprejetih 
ukrepih v SR Sloveniji v letu 
1981 (Družbenopolitični zbor 
je sprejel stališča in predloge). 

Zbor združenega dela in Zbor 
občin sta sprejela tudi: 

- sklep k osnutku odloka k 
dopolnitvi odloka o enotni 
projekciji plačilne bilance Ju- 
goslavije za leto 1981 ih k 
osnutku odloka o enotni pro- 
jekciji devizne bilance Jugo- 
slavije za leto 1981. 

Zbor združenega dela je spre- 
jel še: 

- sklep k osnutku zakona o 
dopolnitvah zakona o kritju te- 

čajnih razlik, ki so nastale pri 
bankah v letu 1980 na podlagi 
spremembe tečaja dinarja in 
na podlagi tekočega devizne- 
ga poslovanja bank. 

Družbenopolitični zbor je 
sprejel predlog odloka o ime- 
novanju viceguvernerja Naro- 
dne banke Slovenije; za vice- 
guvernerja Narodne banke 
Slovenije je bil imenovan Slav- 
ko Štante. 

UGOTOVITVE IN STALIŠČA 

Skupščine SR Slovenije oh obravnavi poročila o uresničevanju nalog na področju 
ekonomskih odnosov s tujino 

Skupščina SR Slovenije je na sejah 
Zbora združenega dela in Zbora občin, 
ob sodelovanju Družbenopolitičnega 
zbora kot zainteresiranega zbora dne 
28. oktobra 1981 obravnavala poročilo o 
uresničevanju nalog na področju eko- 
nomskih odnosov s tujino in sprejela 
naslednje 

Ugotovitve in stališča 

l. 
Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da 

predložena poročila o ekonomskih 
odnosih s tujino vsebujejo odgovore na 
večino vprašanj, ki so bila zastavljena s 
sklepi zborov Skupščine SR Slovenije 
28:7.1981. Dogovorjena politika eko- 
nomskih odnosov s tujino se ne uresni- 
čuje v celoti, saj devetmesečna gibanja 
kažejo, da zaostajamo za načrtovanim 
izvozom in ne uresničujemo obveznosti, 
izhajajočih iz projekcije plačilnobilanč- 
nega in deviznobilančnega položaja SR 
Slovenije in obveznosti, ki izhajajo iz pla- 
nov organizacij združenega dela, uskla- 
jenih v SISEOT. Številne vzpodbude in 
aktivnosti kažejo na velike, prizadevanja 
republiških organov, SISEOT in OZD, 
vendar je bil pretežni del ukrepov in ak- 
tivnosti za spodbujanje izvoza sprejet z 
zamudo. Problemi ekonomskih odnosov 
s tujino se kažejo kot problemi družbene 
reprodukcije v celoti in so posledice no- 
tranjih neusklajenih odnosov na področ- 
ju cen, delitve družbenega proizvoda, 
produktivnosti dela, osebnih dohodkov, 
družbene režije in neučinkovitosti inve- 
sticij. 

Doseženi so pomembni pozitivni pre- 
miki na področju samoupravnega plani- 
ranja ekonomskih odnosov s tujino, kljub 
temu pa se v izvrševanju izvoznih obvez- 
nosti kaže, da organizacije združenega 
dela niso dovolj odgovorno planirale in 
uskladile svojih planov z dogovorjenimi 
obveznostmi. Neizpolnjevanje dogovor- 
jene politike izvoza in neizpolnjevanje 
sprejetjh planov izvoza na konvertibilno 
področje so poglavitni razlogi za težave 
pri izpolnjevanju projekcije plačilnobi- 
lančnega in deviznobilančnega položaja 

SR Slovenije, za prenizko stopnjo pokrit- 
ja uvoza z izvozom in za premajhno po- 
večanje prispevka SR Slovenije k zmanj- 
šanju stopnje zadolženosti SFRJ v tujini. 
Očitno še vedno ni prodrlo spoznanje, da 
je neugodna menjava s tujino in visok 
deficit v plačilni bilanci Jugoslavije po- 
glavitni omejitveni faktor nadaljnje dina- 
mične rasti. 

II. 
Izhodišče za opredeljevanje ekonom- 

skih odnosov s tujino za leto 1982 mora 
biti bistveno izboljšanje plačilno-bilanč- 
nega in devizno-bilančnega položaja SR 
Slovenije in agresivnejša politika izvoza 
blaga in storitev, ker je na doseženi stop- 
nji razvoja postala izvozna usmeritev ce- 
lotnega gospodarstva nujnost in pogoj 
nadaljnjega razvoja. 

Usmerjenost na manj zahtevno doma- 
če tržišče in avtarhično gospodarjenje 
imata že škodljive posledice za družbe- 
noekonomski razvoj in za učinkovito go- 
spodarjenje z družbenimi sredstvi v celo- 
ti, zato so nujne korenite spremembe v 
strategiji ekonomskih odnosov s tujino, z 
ukrepi ekonomske politike pa je potreb- 
no ustvariti take pogoje gospodarjenja, 
ki bodo silili in motivirali gospodarstvo k 
izvozu. Izvozni naravnanosti morajo biti 
podrejeni vsi ukrepi tekoče ekonomske 
politike, predvsem pa politika cen, ki mo- 
ra slediti svetovnim cenam; politika real- 
nega tečaja dinarja; kreditno-monetarna 
politika in politika poslovnih bank, ki mo- 
rata biti v funkciji izvozne naravnanosti 
gospodarstva; uvozna politika, ki mora 
biti odvisna od doseženega deviznega 
priliva od izvoza blaga in storitev; zmanj- 
šanje investicijske porabe in uvoza opre- 
me; prenehanje s prakso deviznih pravic, 
ki ne izhajajo iz ustvarjenega izvoza in 
združevanja deviz; zagotovitev delovanja 
deviznega trga na samoupravni osnovi; 
potrebno pa je sprejeti novo metodologi- 
jo določanja in spremljanja plačilno-bi- 
lančnih in devizno-bilančnih pozicij re- 
publik in avtonomnih pokrajin; urediti 
odnose pri zadolževanju organizacij 
združenega dela in možnost najemanja 
kreditov v tujini vezati na sposobnost 

vračila; razbremeniti izvoznike za plače- 
vanje davčnih in drugih obveznosti; ra- 
zviti stimulativno politiko osebnih do- 
hodkov; dogovoriti združevanje sredstev 
za uvoz blaga za nujno oskrbo prebival- 
stva, omogočiti uvoz opreme izvozno 
usmerjeni proizvodnji in nujnih rezervnih 
delov; pospešiti racionalno in selektivno 
substitucijo uvoza surovin in reproduk- 
cijskega materiala. 

Skupščina SR Slovenije se zavzema za 
izrazito aktivno politiko usmerjanja go- 
spodarstva v izvoz, ker bo samo večji 
izvoz omogočil bolj dinamičen gospo- 
darski razvoj in hitrejšo rast družbenega 

sproizvoda. Izvozno ekspanzijo omogoča- 
jo naše materialne možnosti, ki se kažejo 
zlasti v neizkoriščenih kapacitetah, so- 
dobni opremi, sposobnosti delovnih lju- 
di. Zapiranje gospodarstva v jugoslovan- 
ski prostor in v republiške okvire je naj- 
močnejši zaviralni faktor razvoja, zato 
moramo vzporedno z bojem za stabiliza- 
cijo preiti v fazo novega kvalitetnejšega 
razvoja, za kar je potrebno ustvariti 
ustrezne ekonomske in materialne po- 
goje. 

Obmejno gospodarsko sodelovanje 
doslej ni bilo dovolj dosledno vgrajeno v 
politiko ekonomskih odnosov s tujino kot 
specifična oblika gospodarskega sodelo- 
vanja s sosednjimi državami, zato je po- 
trebno uveljavljati obmejno gospodarsko 
sodelovanje kot sestavni del teh odnosov 
s tem, da organizacije združenega dela 
vgrajujejo to sodelovanje v svoje plane. 

Skupščina poudarja, da je za uresniči- 
tev s pianom SISEOT dogovorjenih nalog 
na področju ekonomskih odnosov s tuji- 
no potrebno dosledneje in odločneje 
uveljaviti in zaostriti odgovornost orga- 
nov upravljanja v OZD in nosilcev gospo- 
darske politike. Nujno je razviti kontrolni 
in arbitražni mehanizem znotraj SISEOT, 
ki bo omogočal tudi uveljavljanje mate- 
rialnih pravic in sankcij ob neizpolnjeva- 
nju samoupravno sprejetih obveznosti. 

Skupščina SR Slovenije zahteva, da vsi 
dejavniki sprejmejo ukrepe ekonomske 
politike in aktivnosti, ki omogočajo ure- 
sničevati aktivno izvozno politiko, do 
1. 1. 1982. da bo združeno delo že v za- 
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četku leta poznato pogoje gospodarjenja 
v naslednjem letu. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
mora spremljati uresničevanje izvoznih 
nalog oranizacij združenega dela in in- 
tervenirati povsod tam, kjer se naloge in 
obveznosti ne uresničujejo. 

III. 
SISEOT in Gospodarska zbornica kot 

samoupravni asociaciji združenega dela 
za usklajevanje in urejanje ekonomskih 
odnosov s tujino se morata ustrezno or- 
ganizirati ali se usposobiti v obstoječih 
organizacijskih oblikah in uveljaviti na 
področjih skupnega planiranja ekonom- 
skih odnosov s tujino ter združevanja de- 
la in sredstev, za doseganje v planih do- 
ločenih skupnih razvojnih ciljev pri reali- 
zaciji skupnih izvoznih razvojnih progra- 
mov ter pri pridobivanju z izvozom 
ustvarjenega skupnega prihodka in do- 
hodka. Za pridobivanje, razdelitev in raz- 
polaganje z devizami morajo veljati ista 
dohodkovna načela kot za pridobivanje 
dohodka sicer, saj je devizni sistem del 
celovitega sistema samoupravnih druž- 
benoekonomskih odnosov, SISEOT pa 

mesto dogovarjanja in usklajevanja druž- 
benoekonomskih odnosov s tujino. 

Skupščina SR Slovenije nalaga SI- 
SEOT in Izvršnemu svetu Skupščine SR 
Slovenije, da do sprejetja resolucije o 
politiki izvajanja družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1981-1985 v 1982. 
letu razrešijo problematiko že plačane 
opreme in blaga, zadržanih v carinskih 
skladiščih, da bo na začetku prihodnjega 
leta realna slika o možnostih uvoza ozi- 
roma realno začrtana projekcija plačilno- 
bilančnega in devizno-bilančnega polo- 
žaja SR Slovenije. 

IV. 
Izhajajoč iz sklepa Zbora združenega 

dela Skupščine SR Slovenije o temeljnih 
usmeritvah pri reorganiziranju in nadalj- 
njem razvoju zunanjetrgovinske mreže in 
kadrov, Skupščina SR Slovenije podpira 
sedanje konkretne ukrepe, sprejete za 
racionalizacijo zunanjetrgovinske mreže 
in priporoča pospešitev aktivnosti, da se 
čim hitreje uresniči začrtani program ra- 
cionalizacije. Ob tem se Skupščina SR 
Slovenije zavzema za nadaljnji razvoj zu- 
nanjetrgovinske mreže, ki mora biti v 
funkciji aktivne izvozne politike. 

Skupščina SR Slovenije podpira skle- 
pe in usmeritve Gospodarske zbornice in 
Koordinacijskega odbora za organizacije 
združenega dela, ki opravljajo posle zu- 
nanjetrgovinskega prometa, za pospeše- 
no odpravljanje slabosti in problemov v 
zveži s poslovanjem podjetij v tujini. 
Skupščina SR Slovenije meni, da je izgu- 
ba lahko delno opravičljiva samo v fazi 
osvajanja tujega tržišča, če je bila predvi- 
dena v razvojnem programu. Nesprejem- 
ljivo je tako iz gospodarskih kot iz politič- 
nih razlogov, da se še vnaprej dopušča 
poslovanje podjetij v tujini, ki imajo ve- 
čletno izgubo. Skupščina SR Slovenije 
poudarja, da je potrebno selektivno 
obravnavati taka podjetja s tem, da se 
tista, ki nimajo perspektive, takoj likvi- 
dira. 

V. 
Skupščina SR Slovenije predlaga 

Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije 
in SISEOT, da vgradita sprejete usmeri- 
tve v politiko ekonomskih odnosov s tuji- 
no za leto 1982. 

UGOTOVITEV, PREDLOGI IN SKLEPI 

Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila Gospodarske zbornice Slovenije o 
nekaterih vzrokih za izgube v gospodarstvu SR Slovenije ter o 
pri njihovi sanaciji, poročila Sklada skupnih rezerv gospodarstva Slovenije v zvez/ z 
izgubami gospodarstva v Sloveniji in Informacije Službe družbenega knjigovodstva v 
SR Sloveniji, Centrala v Ljubljani, o izgubah v gospodarstvu   

Skupščina SR Slovenije je ob obrav- 
navi poročila Gospodarske zbornice 
Slovenije o nekaterih vzrokih za izgube 
v gospodarstvu SR Slovenije ter o kako- 
vosti postopkov pri njihovi sanaciji, po- 
ročila Sklada skupnih rezerv gospodar- 
stva Slovenije v zvezi z izgubami gospo- 
darstva v Sloveniji in Informacije Službe 
družbenega knjigovodstva v SR Slove- 
niji, Centrala v Ljubljani, o izgubah v 
gospodarstvu, na predlog konference 
delegatov na sejah Zbora združenega 
dela in Zbora občin, ob sodelovanju 
Družbenopolitičnega zbora kot zainte- 
resiranega zbora dne 28. oktobra 1981 
sprejela tele 

Ugotovitve, predloge in sklepe 

Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da 
se izgube v gospodarstvu po obsegu in 
številu povečujejo, da se pri pripravi in 
sprejemanju sanacijskih programov pra- 
viloma ne spoštuje zakon o sarviciji, da 
so ti programi pripravljeni v glavnem le z 
namenom zagotoviti potrebna sredstva 
za poravnavanje ugotovljenih izgub in ne 
za trajno odpravljanje njihovih vzrokov, 
da se pri tem ne upošteva enotna meto- 
dologija za pripravljanje sanacijskih pro- 
gramov, da se ne uveljavlja solidarnost 
med organizacijsko, dohodkovno, po- 
slovno ali drugače povezanimi temeljni- 

mi organizacijami in da se prepočasi 
uveljavlja vzajemna in solidarna odgo- 
vornost delavcev temeljnih organizacij za 
opravljanje nalog skupnega pomena za 
več temeljnih organizacij in delovnih 
skupnosti skupnih služb. 

Povečujejo se pritiski za širšo družbe- 
no solidarnost predvsem pri zagotavlja- 
nju sanacijskih kreditov in bančnih sred- 
stev za nove naložbe v okviru sanacijskih 
programov. 

Upravljalci bank so pri odobravanju sa- 
nacijskih kreditov premalo kritični in ne 
ocenjujejo skladnosti sanacijskih pro- 
gramov s kriteriji, opredeljenimi v dogo- 
voru o temeljih plana in za takšne odloči- 
tve ne prevzemajo odgovornosti in rizika 
ter ne razpolagajo dovolj odgovorno s 
sredstvi, združenimi v bankah. To je eden 
od razlogov, zaradi katerega pri sanaci- 
jah prevladujejo kreditni odnosi namesto 
dohodkovnega povezovanja. 

V temeljnih organizacijah združenega 
dela z izgubo je samoupravno in družbe- 
no nadzorstvo premalo učinkovito. Ko- 
misije za ugotavljanje odgovornosti v 
predsanacijskih in sanacijskih postopkih 
se ne ustanavljajo in se zato le poredko 
uveljavlja individualna in kolektivna od- 
govornost za nastale izgube. Vse to omo- 
goča neodgovorno ravnanje z družbeno 
lastnino, zmanjšuje družbeni dohodek, 
zožuje razvojne možnosti združenega 
dela in družbe v celoti ter slabi gmotno 
podlago samoupravljanja in oblasti de- 

lavskega razreda, vseh delovnih ljudi in 
občanov. Izgube so tako pretežno posle- 
dica številnih subjektivnih slabosti v teh 
organizacijah, ki se razkrivajo npr. v slabi 
organizaciji dela, nekakovostnih izdel- 
kih, nizki produktivnosti, neodgovornem 
gospodarjenju s surovinami in energijo, 
neustreznih delitvenih razmerjih, nespo- 
štovanju predpisov, dogovorov, sporazu- 
mov in podobno. Nekatere izgube pa so 
poleg tega tudi posledica prepogostega 
spreminjanja pogojev gospodarjenja, 
neučinkovitih ter premalo usklajenih 
ukrepov ekonomske politike in drugih 
vplivov. 

II. 
1. Skupščina SR Slovenije poudarja, 

da povečevanje obsega izgub in števila 
temeljnih organizacij, ki poslujejo z izgu- 
bo, zmanjšuje uspešnost splošnih druž- 
benih prizadevanj za gospodarsko stabi- 
lizacijo in ogroža uresničitev temeljnih 
usmeritev iz letošnje resolucije ter s tem 
tudi uresničitev nalog, opredeljenih v 
srednjeročnem planu SR Slovenije. Od- 
pravljanje vzrokov za izgube je v zaostre- 
nih pogojih gospodarjenja vse bolj pr- 
venstvena naloga delavcev v organizaci- 
jah združenega dela, ki izkazujejo izgubo 
in eden od najpomembnejših pogojev 
družbenega in gospodarskega razvoja. 
Odgovorni nosilci oblikovanja in izvaja- 
nja sanacijskih ukrepov so delavci v te- 
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meljnih. delovnih in sestavljenih organi- 
zacijah združenega dela. 

Skupščina zato zahteva, da se dosle- 
dno uveljavlja odgovornost posamezni- 
kov in kolektivnih organov upravljanja v 
temeljnih organizacijah združenega dela 
za spoštovanje zakona o sanaciji in dru- 
gih predpisov za boljše gospodarjenje, 
še posebej v tistih primerih, ko so izgube 
nastale kot posledica slabih poslovnih 
odločitev, Neizpolnjevanja in neodgovor- 
nega odnosa do sprejetih obveznosti, ne- 
discipline, necelovitega obveščanja de- 
lavcev in drugih nepravilnosti, ki vplivajo 
na nastanek izgub. Zato je potrebno, da 
delavci v temeljnih organizacijah združe- 
nega dela, ki poslujejo z izgubami, dosle- 
dno izvajajo vse oblike samoupravne de- 
lavske kontrole za ugotavljanje in od- 
pravljanje subjektivnih vzrokov izgub. 
Skupščine družbenopolitičnih skupnosti 
ter organi državnega in družbenega nad- 
zora morajo v skladu z ustavno obvez- 
nostjo uveljaviti in okrepiti nadzorstvo 
nad zakonitostjo dela in poslovanja te- 
meljnih organizacij združenega dela z iz- 
gubami. 

2. Posebno pereč problem predstav- 
ljajo tiste temeljne organizacije združe- 
nega dela, ki poslujejo z izgubo že več 
let. Delavci, še posebej pa delavski sveti, 
delegacije in poslovodni organi v teh te- 
meljnih organizacijah združenega dela 
morajo skupaj s pristojnimi organi druž- 
benopolitičnih skupnosti in v okviru 
splošnih združenj v Gospodarski zborni- 
ci Slovenije ugotoviti in analizirati vzroke 
teh izgub in sprejeti oziroma predlagati 
trajnejše rešitve. 

Skupščina SR Slovenije zahteva, da se 
v primerih, ko se v sanacijskem postopku 
ugotovi, da so vzroki za takšne izgube 
objektivne narave in če gre za temeljne 
organizacije združenega dela s področij, 
ki so v skladu z družbenim planom ključ- 
nega pomena za razvoj SR Slovenije aH 
če gre za proizvodnjo, ki je v trajnejšem 
interesu oziroma pogoj za delo drugih 
temeljnih organizacij združenega dela, 
zagotovi, da se v odpravljanje takšnih 
izgub z združevanjem sredstev vključijo 
vse dohodkovno, organizacijsko in po- 
slovno povezane organizacije združene- 
ga dela in tudi vse druge zainteresirane 
organizacije in skupnosti. V teh primerih 
je potrebno uveljaviti tudi solidarnost na 
ravni ožjih in širše družbenopolitične 
skupnosti. 

V primerih, ko se v sanacijskem po- 
stopku ugotovi, da so vzroki za takšne 
izgube subjektivne narave ali da gre za 
temeljne organizacije združenega dela, 
katerih dejavnost oziroma proizvodnja ni 
v skladu s kriteriji prestrukturiranja go- 
spodarstva in s prioritetnimi nalogami 
gospodarskega razvoja, je potrebno ob 
uveljavitvi individualne in kolektivne od- 
govornosti za izgubo proučiti in oceniti, 
ali je ekonomsko in družbeno utemelje- 
no, da se podpira nadaljevanje takšne 
proizvodnje, ali pa jo je ustrezneje opu- 
stiti in pripraviti sanacijski program v 
skladu s planskimi razvojnimi cilji in kri- 
teriji prestrukturiranja gospodarstva. 
Skupščina posebej poudarja, da imajo 
pri tem posebno vlogo Gospodarska 
zbornica in splošna združenja, ki se mo- 
rajo v skladu s svojo odgovornostjo s 

tehnološko in kadrovsko pomočjo tvorno 
vključiti v izdelavo takšnih sanacijskih 
programov. Skupščina tudi poudarja, da 
se morajo v takšne sanacijske programe, 
ko gre za opuščanje oziroma preusmeri- 
tev proizvodnje, za prekvalifikacijo oziro- 
ma prezaposlitev kadrov in za nove na- 
ložbe, pravočasno vključiti tudi skupno- 
sti za zaposlovanje, ki morajo pripraviti 
svoje programe in konkretne ukrepe. 

3. V temeljnih organizacijah združene- 
ga dela, ki so letos prvič poslovale z 
izgubo, je potrebno celovito in podrobno 
oceniti vzroke in v skladu z zakonskimi 
obveznostmi pripraviti sanacijske pro- 
grame. Odgovorni za to so delavski sveti, 
delegacije in še posebej poslovodni or- 
gani, ki morajo v skladu s svojo odgovor- 
nostjo sproti ocenjevati in spremljati re- 
zultate sanacij in po potrebi tudi predla- 
gati dodatne ukrepe za čimbolj učinkovi- 
to in dosledno odpravljanje vzrokov takš- 
nih izgub. Posebno odgovornost za 
predložitev strokovnih in materialno 
učinkovitih programov sanacije imajo 
strokovne službe. 

4. Delavski sveti, osnovne organizacije 
Zveze sindikatov, posebej pa poslovodni 
organi morajo pri izvajanju dogovorjene 
politike osebnih dohodkov v temeljnih 
organizacijah združenega dela, ki poslu- 
jejo z izgubo zagotoviti, da bodo osebni 
dohodki odvisni od rezultatov gospodar- 
jenja in od uspešnosti uresničevanja 
predsanacijskih in sanacijskih postopkov 
ter da bodo osebni dohodki delavcev v 
delovnih skupnostih in temeljnih organi- 
zacijah združenega dela, ki opravljajo 
dela skupnega pomena, soodvisni in us- 
klajeni z gibanji osebnih dohodkov de- 
lavcev v drugih temeljnih organizacijah 
združenega dela. Prav tako morajo čim- 
prej oceniti, kako so v samoupravnih 
sporazumih o združitvi v delovno organih 
zacijo urejena vprašanja solidarnosti in 
kako se uresničujejo družbenoekonom- 
ski odnosi med delavci temeljnih organi- 
zacij združenega dela in delavci delovnih 
skupnosti skupnih služb in temeljnimi or- 
ganizacijami združenega dela, ki oprav- 
ljajo dela skupnega pomena. Na tej osno- 
vi morajo čimprej uskladiti samoupravne 
akte, ki urejajo solidarnostne obveznosti, 
pri čemer morajo izhajati iz načela, da so 
vsi delavci v temeljnih organizacijah in 
delovnih skupnostih odgovorni za rezul- 
tate skupnega poslovanja delovne orga- 
nizacije. 

Neustrezna politika osebnih dohodkov 
v nekaterih organizacijah združenega 
dela, ki poslujejo z izgubo, je ovira za 
učinkovitejšo pripravo sanacijskih pro- 
gramov in trajno odpravo vzrokov izgub, 
saj delavci prejemajo nespremenjene 
osebne dohodke aH pa jih celo povečuje- 
jo, prav tako pa ne odgovarjajo tudi za 
druge posledice skupnega gospodarje- 
nja. Zato Skupščina SR Slovenije predla- 
ga udeležencem dogovora o družbeni 
usmeritvi razporejanja dohodka, zlasti 
sindikatu, da s teh vidikov spremljajo 
izvajanje dogovorjene politike delitve 
osebnih dohodkov in pospešijo urejanje 
problematike zajamčenih osebnih do- 
hodkov v skladu z novim zakonom. 

5. Med objektivnimi vzroki za izgube 
so ponekod tudi neustrezna razmerja v 
cenah. Zato morajo Republiška skupnost 

za cene, Gospodarska zbornica Slovenije 
in Republiški komite za tržišče in splošne 
gospodarske zadeve oceniti, v kolikšni 
meri globalna nesorazmerja v cenah po- 
gojujejo izgube v nekaterih temeljnih or- 
ganizacijah združenega dela in v skladu s 
svojimi pristojnostmi čimprej sprejeti aii 
Zvezni skupnosti za cene predlagati po- 
trebne ukrepe. 

6. Skupščina SR Sle venije predlaga: 
- skupščinam občin, zlasti zborom 

združenega deia, da čimprej obravnavajo 
problematiko izgub temeljnih organizacij 
združenega dela na svojih območjih in 
da ob sodelovanju splošnih združenj, ob- 
močnih gospodarskih zbornic, bank, or- 
ganov skladov skupnih rezerv in skupno- 
sti za cene sprejmejo usmeritve in aktiv- 
nosti za odpravljanje vzrokov izgub; to še 
posebej velja za tiste temeljne organiza- 
cije združenega dela, ki kljub večletnim 
sanacijskim ukrepom še vedno neuspeš- 
no poslujejo; hkrati priporoča skupšči- 
nam občin ter skupščinam samouprav- 
nih interesnih skupnosti materialne proi- 
zvodnje in družbenih dejavnosti, da upo- 
števajo vziroke izgub sproti in učinkovito 
sprejemajo odločitve o zmanjševanju ali 
odložitvi plačila obveznosti takšnim te- 
meljnim organizacijam združenega dela 
za zadovoljevanje skupnih in splošnih 
družbenih potreb; 

- splošnim združenjem, upravljalcem 
bank in organom skladov skupnih rezerv, 
da se v skladu s svojimi pristojnostmi 
vključijo že v predsanacijske postopke in 
v pripravo sanacijskih programov in da 
svoje odločitve o potrebnih naložbah za 
uresničitev sanacijskih programov ute- 
meljujejo s kriteriji prestrukturiranja go- 
spodarstva; pri tem naj upoštevajo, da je 
potrebno sredstva za uresničitev sanacij- 
skih programov zagotavljati najprej z iz- 
polnjevanjem medsebojnih solidarnost- 
nih obveznosti organizacij združenega 
dela in šele na to s sredstvi skladov skup- 
nih rezerv in bank, ki jih morajo uporab- 
ljati strogo namensko in zanje prevzema- 
ti rizik; 

- samoupravni interesni skupnosti za 
ekonomske odnose s tujino in njenim 
enotam, da se tvorno vključijo v sanacij- 
ske postopke in preverijo, kako so v sa- 
nacijskih programih, ko gre za nove na- 
ložbe, upoštevane realne plač/lno-bi- 
lančne možnosti in razpoložljiva devizna 
sredstva. 

III. 
Skupščina SR Slovenije nalaga Izvrš- 

nemu svetu Skupščine SR Slovenije, da 
skupaj z Gospodarsko zbornico Sloveni- 
je in splošnimi združenji, Izvršnim odbo- 
rom Sklada skupnih rezerv gospodarstva 
Slovenije, Republiško skupnostjo za ce- 
ne, Samoupravno interesno skupnostjo 
za ekonomske odnose s tujino, družbe- 
nim pravobranilcem samoupravljanja 
Slovenije in Službo družbenega knjigo- 
vodstva v SR Sloveniji po zaključnih ra- 
čunih za leto 1981 poroča skupščini o 
uresničevanju nalog iz teh ugotovitev in 
sklepov, predvsem pa o tem, kako so bili 
sprejeti sanacijski programi in kako se 
uresničujejo, katere organizacije združe- 
nega dela še vedno poslujejo z izgubami, 
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kakšni so vzroki odgovornosti zanje in 
kakšne so možne rešitve. Pri tem naj 
Izvršni svet upošteva tudi vsebino raz- 
prav in predloge konference delegatov in 
razprave na sejah zborov. 

Skupščina SR Slovenije to nalaga tudi 
zaradi tega, ker v predloženih poročilih 
niso ocenjeni vzroki in ni opredeljena 

odgovornost za izgube, niti ni mogoče 
razbrati, kako so bili sprejeti sanacijski 
programi tistih temeljnih organizacij 
združenega dela, ki poslujejo z izgubo že 
več let, in kakšna je bila kakovost posa- 
meznih sanacijskih programov, čeprav je 
skupščina posebej na ta vprašanja želela 
dobiti odgovor. Zlasti je presplošno in 
neanalitično poročilo Gospodarske zbor- 

nice Slovenije. Prav tako se Informacija 
Službe družbenega knjigovodstva ome- 
juje le na prikaz stanja, čeprav mora ta 
služba v skladu z zakonskimi pooblastili 
organe družbenopolitičnih skupnosti in 
organe upravljanja v temeljnih organiza- 
cijah združenega dela sproti seznanjati s 
pojavi in vzroki nesmotrnega gospodar- 
jenja z družbeno lastnino. 

UGOTOVITVE, PREDLOGI IN SKLEPI 

Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila Republiškega komiteja za tržišče in 
splošne gospodarske zadeve, Republiške skupnosti za cene in Gospodarske zbor- 
nice Slovenije o uresničevanju dogovorjene politike cen in o sprejetih ukrepih v SR 
Sloveniji v letu 1881 

Skupščina SR Slovenije je ob obrav- 
navi poročila Republiškega komiteja za 
tržišče in splošne gospodarske zadeve, 
Republiške skupnosti za cene in Gospo- 
darske zbornice Slovenije o uresniče- 
vanju dogovorjene politike cen in o 
sprejetih ukrepih v SR Sloveniji v letu 
1981 na sejah Zbora združenega dela, 
Zbora občin in ob sodelovanju Družbe- 
nopolitičnega zbora kot zainteresirane- 
ga zbora dne 28. oktobra 1981 sprejela 
tele 

ugotovitve, predloge in sklepe 

i. 

Skupščina SR Slovenije ugotavlja: 
- da se ne uresničuje dogovorjena po- 

litika cen in da je za letošnje I. polletje 
značilna izredno visoka rast cen, ki se 
predvsem zaradi ukrepov neposredne 
kontrole cen v drugem polletju umirja, 
vendar na previsoki ravni glede na načr- 
tovano. Prisotna so velika neskladja v 
cenah, ki ob neusklajenih blagovno-de- 
narnih tokovih med drugim povzročajo 
prekinjanje reprodukcijskih verig, prepo- 
časno dohodkovno povezovanje in zapi- 
ranje trgov, pogosti pa so tudi pojavi 
pogojevanja dobav z višjimi cenami ali 
celo z deviznimi plačili, 

- da se zakon in drugi predpisi s po- 
dročja cen prepočasi, nedosledno in 
neučinkovito uresničujejo, da je odloča- 
nje o cenah po republikah in občinah 
različno urejeno, s tem pa tudi uveljavlja- 
nje pravic in odgovornosti delavcev pri 
samoupravnem oblikovanju cen in druž- 
beni kontroli cen; tak način odločanja o 
cenah pa povzroča številne anomalije, 
ovira učinkovitejše dohodkovno povezo- 
naje na enotnem jugoslovanskem trgu in 
vpliva tudi na neenakopravnost pri prido- 
bivanju dohodka, 

-daše ni pripravljen program odprav- 
ljanja najočitnejših neskladij v cenah, 
zlasti v primerni delitvi, ki bi vseboval 
tudi vidike sprotnega odpravljanja mo- 
tenj v poslovanju in vzpostavljanju ena- 
kopravnejših pogojev za pridobivanje 
dohodka, 

- da v razmerah, ki vladajo na področ- 
ju cen. ni zadostnega zagotovila, da bo 

tudi politika cen v letu 1982 omogočila 
realizacijo ciljev družbenoekonomskega 
razvoja, ki ga predvideva resolucija za 
1982. leto. 

II. 

Skupščina SR Slovenije poudarja: 
- da bo področju cen do konca leta 

treba posvetiti vso pozornost, kar terja 
aktivnost vseh dejavnikov, ki so odgovor- 
ni za oblikovanje cen in za uveljavitev 
novega sistema cen. V okviru svojih pri- 
stojnosti in odgovornosti se morajo vsi 
dejavniki zavzemati, da se letošnja rast 
cen zadrži v predvidenih okvirih, da se 
samoupravno urejanje cen, novi sistem 
družbene kontrole cen ter novi družbeni 
organi za cene učinkoviteje uveljavljajo. 
Ustvarjanje večjega dohodka temeljnih 
organizacij združenega dela morajo te- 
meljiti predvsem na boljši izrabi zmoglji- 
vosti, na dvigu produktivnosti dela, zni- 
žanju poslovnih stroškov, vsesplošnem 
varčevanju in izrabi notranjih rezerv in 
šele nato na spreminjanju cen. Delavci v 
temeljnih organizacijah združenega dela 
morajo upoštevati, da tudi rast cen njiho- 
vih proizvodov in storitev neposredno ali 
posredno vpliva na cene življenjskih po- 
trebščin in življenjsko raven delovnih lju- 
di in občanov. Povečevanje cen, zlasti 
neupravičeno, tudi znatno zmanjšuje 
uspehe prizadevanj za doslednejše uve- 
ljavljanje delitve po delu in rezultatih de- 
la, zlasti še takrat, kadar se višina oseb- 
nih dohodkov prilagaja le rasti življenj- 
skih stroškov. Obenem se zmanjšuje in- 
teres za izvoz ter za učinkovito in racio- 
nalno gospodarjenje. 

Zato morajo delavci in še posebej de- 
lavski sveti razpravljati in se aktivno 
vključevati v oblikovanje cen. Prav tako 
morajo v skladu s temi ugotovitvami pre- 
veriti utemeljenost vseh zahtevkov za po- 
večanje cen, še posebej pa v tistih temelj- 
nih organizacijah združenega dela, ki so 
neupravičeno in mimo kriterijev že pove- 
čale cene; 

- da morajo organizacije združenega 
dela samoupravne splošne akte, v katerih 
urejajo vprašanja oblikovanja cen in raz- 
členjujejo merila za oblikovanje cen, pre- 
veriti in jih uskladiti z navodili o uporabi 
meril ter cene oblikovati v medsebojni 

odvisnosti, odgovornosti in povezanosti 
v okviru reprodukcijskih celot in v do- 
hodkovni povezanosti organizacij zdru- 
ženega dela; 
' - da imajo pri izvajanju politike cen 
posebno vlogo skupnosti za cene, zlasti 
njihovi sveti. V svetih skupnosti za cene 
namreč prevzema odgovornost za obli- 
kovanje in izvajanje politike cen najširši 
krog družbenih subjektov - od organiza- 
cij združenega dela, drugih samouprav- 
nih organizacij in skupnosti, splošnih 
združenj, Gospodarske zbornice, sindi- 
katov, Socialistične zveze, do organizira- 
nih potrošnikov. Skupnosti za cene mo- 
rajo preveriti skladnost vseh zahtevkov 
za povečanje cen z dogovorjeno politiko 
cen za leto 1981 in s kriteriji in merili za 
oblikovanje cen ter tudi v bodoče zavra- 
čati vse cenike in obvestila o cenah, pri 
katerih bodo ugotovile, da o predlogu 
povečanja cen niso sklepali delavci v te- 
meljnih organizacijah združenega dela, 
da pri oblikovanju cen niso bila upošte- 
vana merila za oblikovanje cen in da ce- 

• ne niso bile oblikovane v odnosih medse- 
bojne odvisnosti, povezanosti in odgo- 
vornosti združenega dela, 

- da imajo pri ustreznejši preskrbi ob- 
čanov z živili in drugimi pomembnimi 
dobrinami vsakodnevne porabe po- 
membno vlogo tudi blagovne rezerve. 
Zato morajo organizacije združenega de- 
la - nosilke preskrbe - in družbenopoli- 
tične skupnosti pospešeno ustvarjati re- 
zerve v skladu s sprejetimi programi, da 
bi lahko v primeru motenj v preskrbi 
učinkovito ukrepale. 

Skupščina SR Slovenije predlaga: 
- občinskim skupščinam, zlasti pa 

zborom združenega dela, da skupaj z ob- 
činskimi skupnostmi za cene in družbe- 
nimi pravobranilci samoupravljanja 
obravnavajo poročilo in ukrepajo za 
učinkovitejše samoupravno urejanje cen, 
saj je to osnova za skladnejše izvajanje z 
družbenim planom določene politike cen 
v naslednjem ietu, pa tudi za njihove 
ukrepe v skladu s pristojnostmi po zako- 
nu; posebej naj obravnavajo in ukrepajo 
zoper tiste temeljne organizacije združe- 
nega dela, ki so z neupravičenim poveča- 
njem cen pomembno vplivale na zaostro- 
vanje gospodarskih in političnih razmer 
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m ogrozile politiko družbenoekonom- 
skega razvoja, 

- Gospodarski zbornici Slovenije, 
splošnim združenjem in skupnostim za 
cene, da v okviru svojih pristojnosti po- 
spešijo aktivnosti glede razčlenjevanja 
kriterijev in meril za oblikovanje cen, pri 
čemer je zaradi nujnosti vključevanja v 
mednarodno menjavo potrebno kriterij 
svetovne cene bolj poudariti in ga enako- 
pravno upoštevati. Splošna združenja v 
sodelovanju z Gošpodarsko zbornico naj 
zagotovijo pregled vseh sporazumov, ki 

ureja/o tudi cene, in Skupščini SR Slove- 
nije poročajo o njihovi skladnosti s krite- 
riji za oblikovanje cen in dogovorom o 
izvajanju politike cen. 

III. 
. Skupščina SR Slovenije nalaga Izvrš- 

nemu svetu, da pri nadaljnjih aktivnostih 
na področju cen in pri pripravi planskih 
aktov za leto 1982 izhaja iz teh ugotovitev 
in predlogov ter pri tem upošteva mnenja 
in predloge skupine delegatov za prouči- 

tev poročila o uresničevanju zakona o 
družbeni kontroli cen in politike cen, ra- 
zvidne iz njenega poročila z dne 22. 10. 
1981, in razpravo delegatov na seji zbo- 
rov. 

Skupščina SR Slovenije nalaga orga- 
nom tržnih inšpekcij, da v skladu z zako- 
nom sprožijo postopek zoper vse kršilce 
predpisov in dogovorjene politike cen v 
letu 1981, razvidne iz poslanega pregle- 
da. Pristojni organi pregona in pravoso- 
dni organi naj postopek končajo najka- 
sneje do konca tega leta. 

POROČILO 

Odbora za družbonopolitični in komunalni sistem, Odbora za družbenoekonomske 
odnose in razvoj in Odbora za finance Zbora občin Skupščine SR Slovenije o 
obravnavi poročila o izvajanju zakonov s področja kmetijstva 

Odbor za družbenopolitični in komu- 
nalni sistem, Odbor za družbenoeko- 
nomske odnose iz razvoj in Odbor za 
finance Zbora občin so na skupni seji 
dne 22. 10. 1981 obravnavali Poročilo o 
izvajanju zakonov s področja kmetij- 
stva, ki ga je Skupščini SR Slovenije 
poslal izvršni svet. 

Odbori so uvodoma ugotovili, da poro- 
čilo celovito in objektivno prikazuje sta- 
nje v kmetijstvu in da so navedeni tudi 
razlogi, zakaj se zakoni ne uresničujejo. 
Zato so poudarili, da je bistven problem 
ugotovljenih zaostajanj predvsem nedo- 
slednost v izvajanju zakonov s tega po- 
dročja in se zavzeli za zaostritev odgo- 
vornosti na vseh ravneh, predvsem pa v 
kmetijskih organizacijah združenega de- 
la in v drugih oblikah združevanja ali 
povezovanja kmetov. Prav tako morajo 
tudi občine dosledno izvajati svoje nalo- 
ge po zakonih, saj je bilo ugotovljeno, da 
npr. občine praktično še niso sprejele 
prostorskih delov družbenih planov in 
agrokart, kar bistveno zavira načrtno in 
bolj racionalno gospodarjenje s kmetij- 
skimi zemljišči. Obenem morajo tudi inš- 
pekcijske službe dosledno ukrepati ob 
ugotovjenih nepravilnostih. 

Odbori so tudi poudarili, da kljub šte- 
vilnim težavam in nedoslednostim v zad- 
njem času pri izvajanju zakonov dosega- 
mo pomembne uspehe zlasti na področ- 
ju združevanja kmetov. Ob tem pa je bilo 
opozorjeno, da dosledno uresničevanje 
zakonov, ki so sicer sistemsko, razen ne- 
katerih podrobnosti, ustrezni in omogo- 
čajo uresničitev zahtevnih nalog na po- 
dročju kmetijstva in proizvodnje hrane, 
vendarle ovira neustrezna zemljiška 
struktura, razdrobljenost, lastninska 
mentaliteta in tudi starostna sestava 
kmetov. Ta objektivna dejstva pa pogoju- 
jejo tudi daljši čas za uresničitev zakono- 
daje. 

V zvezi s posameznimi problemi pri 
izvajanju zakonov so odbori poudarili: 

- da pri pridobivanju statusa kmeta 
prihaja v občinah do raznih nepravilno- 
sti, ko status pridobivajo tudi občani, ki 
bi ga po zakonskih kriterijih ne smeli; 
zato naj pristojni organi preverijo ravna- 
nje v občinah ter poročajo, ali so vzroki 

za te nepravilnosti neustrezni kriteriji ali 
pa je z zakonom status preširoko oprede- 
ljen; 

- da zemljiškega maksimuma ni po- 
trebno spreminjati, pač pa je potrebno v 
skladu s prizadevanji za večjo proizvod- 
njo hrane za trg pospešiti vse oblike 
združevanja zemljišč, kar veljavni zakoni 
že omogočajo (najem, zakup, melioraci- 
je, komasacije, ipd.); prav tako pa je po- 
trebno preprečiti nadaljnje drobljenje 
obdelovalnih zemljišč in s tega vidika 
oceniti ustreznost določb o dedovanju in 
o prometu zemljišč v celoti; s tem v zvezi 
naj se npr. prouči možnost določitve sta- 
rostne meje kmeta kot kriterija za obve- 
zen prenos obdelave zemljišč ob hkratni 
zagotovitvi socialne varnosti; 

- da je potrebno v skladu z že sprejeti- 
mi stališči republiške skupščine s 1. 1. 
1982 uvejavljati sistem intervencij v proi- 
zvodnji hrane; glede na to, da poročilo 
teh vprašanj ne obravnava, so se odbori 
zavzeli, da izvršni svet čimprej predloži v 
razpravo možne rešitve teh vprašanj, saj 
je zagotavljanje sredstev za te namene 
enako pomembno, kot npr. zagotavljanje 
sredstev za energetiko; 

- da je potrebno hitreje izenačevati 
družbenoekonomski položaj kmeta s po- 
ložajem delavca v temeljni organizaciji 
združenega dela in da je zato potrebno 
uveljaviti dohodek kmeta in tudi njegove 
obveznosti za zadovoljevanje skupnih in 
splošnih družbenih potreb in za zagotav- 
ljanje socialne varnosti; vse to pa zahteva 
revizijo veljavnih rešitev; prav tako je po- 
trebno postopoma uveljaviti obdavčeva- 
nje po dohodku s priznavanjem osebne- 
ga dohodka, vrednosti osnovnih sred- 
stev, amortizacije, naložb, ipd. v tem ok- 
viru je potrebno posebej proučiti, ali so 
sedanji instrumenti dovolj spodbudni za 
hitrejše združevanje kmetov; 

- da doslej ukrepi tekoče ekonomske 
politike niso bili dovolj usklajeni in so v 
precejšnji meri zavirali doslednejše izva- 
janje zakonov s tega področja; 

Odbori so posebej opozorili tudi na 
zagotavljanje sredstev, saj npr. močno 
primanjkuje sredstev za komasacije in 
melioracije, za odkup zemljišč in pridel- 
kov, za organizirano setev, za pridobiva- 
nje neobdelane zemlje, za odškodnine, 

za samoupravne sklade za intervencije, 
za ureditev starostnega zavarovanja in 
preživninskega varstva, za kritje tečajnih 
razlik v hranilno kreditnih službah, za 
pospeševalno službo ipd. Po mnenju od- 
borov je zato potrebno odločno vztrajati 
na izpolnitvi z dogovorom o temeljih 
družbenega plana sprejetih obveznosti in 
čimprej zagotoviti stabilno in trajno za- 
gotavljanje sredstev, saj iz poročila izha- 
ja, da neurejena vprašanja sredstev v 
marsičem ovirajo dosledno izvajanje za- 
konov. Ob tem je bilo opozorjeno, da je 
predstavnik predlagatelja na sejah v sep- 
tembru zagotavljal, da so sredstva zago- 
tovljena. 

Odbori so obravnavali tudi pobudi za 
spremembo zakona o sistemu obrambe 
pred točo, ki sta ju poslala delegat iz 
občine Ptuj in skupina delegatov iz obči- 
ne Maribor. Odbori so menili, da bi bilo 
sicer ustrezneje zadržati sedanje rešitve, 
ko 80% sredstev zagotavlja prek prora- 
čuna celotno združeno delo Slovenije, da 
pa naj se pobudi še proučita v širši raz- 
pravi o predloženem poročilu. V zvezi s 
pobudo Skupščine občine Nova Gorica 
za spremembo zakona o gozdovih, ki je 
po mnenju odborov sprejemljiva, pa so 
odbori menili, naj se to vprašanje prouči 
ob pripravi predloga sprememb zakona o 
gozdovih. 

Ob zaključku razprave o poročilu pa so 
odbori ugotovili, da širše razprave o po- 
ročilu še ni bilo in zato predlagajo zboru, 
da na seji 28. t. m. poročilo sicer obrav- 
nava, da pozove občinske skupščine, 
kmetijske organizacije združenega dela 
in druge zainteresirane organizacije in 
skupnosti, da z vidika svojih obveznosti 
in odgovornosti ocenijo uresničevanje 
zakonov ter da obravnavo poročila zak- 
ljuči na eni od prihodnjih sej po končani 
širši obravnavi. V tem času pa naj Izvršni 
svet na podlagi razprav in temeljnih ugo- 
tovitev v poročilu, ki so jih odbori v nače- 
lu podprli, pripravi predlog za morebitne 
spremembe zakonov in predlog stališč, 
ki naj jih sprejme skupščina. 

V nadaljevanju razprave pa so odbori 
opozorili tudi na razvojna vprašanja, tako 
z vidika že obravnavane problematika na 
sejah zborov 30. septembra letos, kot tu- 
di z vidika nalog, ki jih bo potrebno upo- 
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števati pri sprejemanju resolucije za na- 
slednje leto. Poudarili so predvsem: 

- da dohodkovni odnosi ne bodo zaži- 
veli, dokler bodo zaradi neurejenih cen v 
privilegiranem položaju temeljne organi- 
zacije združenega dela, ki so prve v repro 
verigi, saj ostalim udeležencem praktič- 
no ostane zelo malo dohodka, ki bi ga 
lahko združevali; 

- da je potrebno vse aktivnosti usme- 
riti v povečevanje proizvodnje hrane in 
da temu cilju morajo biti podrejeni tudi 
ukrepi tekoče ekonomske politike; temu 
cilju morajo dosledneje slediti tudi banke 
in samoupravni skladi za intervencije, ki 
morajo zagotoviti prelivanje sredstev iz 
potrošnih v proizvodne centre v skladu z 
že opredeljenimi prioritetnimi programi 
razvoja; 

- da so družbene intervencije sicer 
dale ugodne rezultate, vendar pa so bile 
premalo načrtne in usklajene, saj se npr. 
zaradi številnih ugodnosti na vasi v za- 
sebni lastnini kopiči kmetijska mehaniza- 
cija, ki je neredko tudi neustrezno izkori- 
ščena, kar med drugim bistveno vpliva na 
visoko ceno hrane; zato je potrebno za- 
gotoviti združevanje teh zmogljivosti v 
strojni skupnosti; 

- da je veliko težav pogojenih zaradi 
pomanjkanja strokovnih kadrov, pa še ti 
se ukvrjajo s pretežno administratitnimi 
opravili; zato bi bilo potrebno pripraviti 
poseben program za reševanje kadrov- 
skih vprašanj, pri čemer je zlasti po- 
membna vloga občin; gledano dolgoroč- 
no pa je potrebno urediti tudi usmerjeno 
izobraževanje za kmete; 

- da je potrebno v praktičnem izvaja- 
nju melioracij in komasacij poenotiti po- 
stopke in vzporedno z njihovo uvedbo 
pripraviti tudi ustrezne rešitve za večje 
podružbljanje kmetijske proizvodnje in 
za ureditev družbenoekonomskih odno- 
sov; 

- da je potrebno pripraviti sistemsko 
rešitev za večje spodbujanje izkoriščanja 
vseh za kmetijstvo ustreznih zemljišč, 
posebej pa še opuščenih in hribovitih 
zemljišč; s tega vidika je po mnenju od- 
bora potrebno proučiti ustreznost uved- 
be davka za neobdelano zemljo in oceni- 
ti, ali ni ustreznejši prisilen prenos pravi- 
ce uporabe takega zemljišča; 

- da se predvsem zaradi nerešenih fi- 
nančnih vprašanj nekatere naloge na po- 
dročju kmetijstva ne uresničujejo (npr. 
melioracije in komasacije) in da je zaradi 
tega potrebno presoditi, ali bo moč v 
celoti uresničiti cilje opredeljene z dogo- 
vorom in s srednjeročnim planom SR 
Slovenije; ob tem je bilo tudi poudarjeno, 
da bi za melioracije in komasacije morali 
zagotoviti združevanje sredstev na ravni 
republike, saj gre za ključne razvojne na- 
loge, ki naj zagotovijo pridobivanje kvali- 
tetnejše zemlje; 

- da občine prepočasi uresničujejo 
svoje naloge pri kategorizaciji kmetijskih 
zemljišč in zaščiti kmetij in da morajo v 
skladu s svojo odgovornostjo pospešiti 
predvsem sprejem prostorskih delov 
družbenih planov in agrokart; 

- da je potrebno zagotoviti dosledno 
spoštovanje prehrambenih bilanc in me- 
drepubliških dogovorov, saj prepogosto 

prihaja do trganja reprodukcijskih verig, 
do velikih razlik v cenah in do kršitev 
dogovorjenih cen, vključno s pojavi po- 
gojevanja dobav z nesprejemljivimi po- 
goji, izsiljevanje ipd., kar vse ruši enot- 
nost jugoslovnskega trga; poseben pro- 
blem pri tem je cena koruze, ki ruši do- 
hodkovne odnose v celotni reproverigi; 

- da povečanje proizvodnje hrane te- 
melji na vrsti uvoženih surovin in tudi 
živinske hrane, medtem ko še niso pri- 
pravljeni programi za takšno proizvodnjo 
doma; to vprašanje je potrebno presoditi 
tudi z vidika bilančnih možnosti repu- 
blike; 

- da so kmetijske zadruge premalo 
usmerjene v spodbujanje proizvodnje 
hrane in da še ne prevzema odgovornosti 
za organizirano tržno proizvodnjo, ki jo 
je kot prioritetno nalogo potrebno pose- 
bej spodbujati; 

- da se večajo gozdne površine v za- 
sebni lasti nekmetov in da je to tudi ovira 
za uresničitev plana sečnje; gozdnogo- 
spodarske organizacije bi bilo zato po- 
trebno usposobiti za odkup takšnih goz- 
dov. 

Odbori so bili seznanjeni tudi s stališči 
Sveta za družbenoekonomske odnose v 
kmetijstvu in na vasi pri Predsedstvu RK 
SZDL in splošnega združenja za kmetij- 
stvo, živilstvo in prehrano. 

Ob zaključku razprave so odbori opo- 
zorili tudi na aktualnost stališč, ki jih je 
skupščina sprejela na sejah 30. septem- 
bra ob obravnavi poročila o uresničeva- 
nju nekaterih planskih nalog na področju 
kmetijstva in gozdarstva v letu 1981. 

SKLEP! 

Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupine SR 

Slovenije ob obravnavi poročila o izvajanju zakonov s področia kmetijstva 

Zbor združenega de!a 

Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je na svoji 67. seji dne 28. ok- 
tobra 1981 obravnaval poročilo o izvaja- 
nju zakonov s področja kmetijstva in na 
podlagi 244. člena poslovnika Skupšči- 
ne SR Slovenije sprejel naslednji 

Sklep 

1. Zbor ugotavlja, da poročilo o izvaja- 
nju zakonov s področja kmetijstva celovi- 
to in objektivno prikazuje stanje na tem 
področju. Iz poročila izhaja, da se neka- 
tera pomembna določila zakonov ne ure- 
sničujejo oziroma se neustrezno uresni- 
čujejo, kar zlasti velja za družbenoeko- 
nomske odnose v kmetijstvu, za prostor- 
ski vidik, gospodarjenje z zemljo, za 
družbeno planiranje ter s tem povezano 
gospodarjenje s prostorom in še posebej 
s kmetijskimi zemljišči. 

2. Glede na takšne ugotovitve naj se 
razprava o problematiki izvajanja zako- 

nov s področja kmetijstva podaljša do 
15. januarja 1982, da bi bilo mogoče ugo- 
toviti ali so vzroki za tako stanje nekatere 
pomanjkljive oziroma neustrezne zakon- 
ske rešitve ali pa neustrezna in nedosle- 
dna praksa pri uporabljanju in izvajanju 
predpisov. V nadaljnjih razpravah naj bi 
ugotovili tudi vzroke za odstopanja od 
začrtane kmetijske politike. 

Zbor združenega dela zato predlaga 
zborom združenega dela občinskih 
skupščin, kmetijskim organizacijam 
združenega dela, gospodarskim zborni- 
cam, Zadružni zvezi Slovenije in drugim 
zainteresiranim organizacijam in skup- 
nostim, da v okviru svojih obveznosti in 
odgovornosti to ocenijo in predlagajo 
ustrezne usmeritve oziroma ukrepe. 

3. Na podlagi vseh razprav o uresniče- 
vanju zakonov s področja kmetijstva, naj 
skupina delegatov vseh zborov Skupšči- 
ne SR Slovenije pripravi predlog stališč 
in sklepov, ki bodo usmerjali nadaljnje 
aktivnosti za izvajanje zakonov in politike 
na področju kmetijstva. Pri tem naj upo- 
števa povzetek in temeljne ugotovitve iz 
poročila Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije. 

4. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj oceni, ali so potrebne spremembe in 
dopolnitve posameznih zakonov in dru- 
gih predpisov s področja kmetijstva in o 
tem poroča zborom. 

5. V skupino delegatov vseh zborov 
Skupščine SR Slovenije se iz Zbora 
združenega dela imenujejo: 

- Franc KRABONJA, predsednik 
Odbora za agrarno politiko, 

- Vlado KRALJ, član Odbora za 
agrarno politiko, 

- Ana ŠETINC, delegatka skupine 
delegatov za kmetijsko dejavnost 10. 
okoliša - Brežice, 

- Janko MURAUS, delegat skupine 
delegatov za gospodarsko področje 
16. okoliša - Maribor, 

- Alfonz EFERL, član Odbora za 
družbenoekonomske odnose in 

- Ludvik MERKLIN, vodja skupine 
delegatov za kmetijsko dejavnost 7. 
okoliša - Murska Sobota. 
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Zbor občin 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je 
na 63. seji dne 28. oktobra 1981 obrav- 
naval poročilo o izvajanju zakonov s po- 
dročja kmetijstva in na podlagi 244. čle- 
na poslovnika Skupščine SR Slovenije 
sprejel naslednji 

sklep: 

1. Zbor ugotavlja, da poročilo o izvaja- 
nju zakonov s področja kmetijstva celovi- 
to in objektivno prikazuje stanje na tem 
področju. Iz poročila izhaja, da se neka- 
tera pomerhbna določila zakonov ne ure- 
sničujejo oziroma, da se neustrezno ure- 
sničujejo, kar zlasti velja za družbeno- 
ekonomske odnose v kmetijstvu, za druž- 
beno planiranje ter s tem povezano ure- 
janje prostora in gospodarjenje s prosto- 
rom, še posebej s kmetijskimi zemljišči in 
za gospodarjenje na zemlji. 

Družbenopolitični zbor 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na seji dne 28. oktobra 1981 
obravnaval poročilo o izvajanju zako- 
nov s področja kmetijstva in na podlagi 
244. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije sprejel naslednji 

Sklep 
1. Zbor ugotavlja, da poročilo o izvaja- 

nju zakonov s področja kmetijstva celovi- 
to in objektivno prikazuje stanje na tem 
področju. Iz poročila izhaja, da se neka- 
tera pomembna določila zakonov ne ure- 

2. Glede na takšne ugotovitve naj se 
razprava o problematiki izvajanja zako- 
nov s področja kmetijstva podaljša do 15. 
januarja 1982, da bi bilo mogoče ugoto- 
viti, ali so vzroki za tako stanje nekatere 
pomanjkljive oziroma neustrezne zakon- 
ske rešitve, ali neustrezna in nedosledna 
praksa pri uporabljanju in izvajanju pred- 
pisov. V nadaljnjih razpravah naj bi ugo- 
tovili zlasti vzroke za odstopanja od začr- 
tane kmetijske politike. 

Zato zbor predlaga občinskim skupšči- 
nam, kmetijskim zemljiškim skupnostim 
in drugim zainteresiranim organizacijam 
in skupnostim, da v okviru svojih obvez- 
nosti in odgovornosti ocenijo razmere na 
svojem območju in na osnovi celovite 
ocene sprejmejo vse potrebne ukrepe iz 
svoje pristojnosti ter ob tem mobilizirajo 
vse sile za skladno, dosledno in kom- 
pleksno uresničevanje kmetijske politike 
in kmetijskih zakonov v praksi. Hkrati naj 
tudi predlagajo ustrezne usmeritve in 
ukrepe, ki bi jih bilo potrebno še sprejeti 
na nivoju republike. 

3. Na podlagi vseh razprav o uresniče- 
vanju zakonov s področja kmetijstva in 

sničujejo oziroma se neustrezno uresni- 
čujejo, kar zlasti velja za družbenoeko- 
nomske odnose v kmetijstvu, za prostor- 
ski vidik, gospodarjenje z zemljo, za 
družbeno planiranje ter s tem povezano 
gospodarjenje s prostorom in še posebej 
s kmetijskimi zemljišči. 

2. Glede na takšne ugotovitve naj se 
razprava o problematiki izvajanja zakona 
s področja kmetijstva podaljša do 15. ja- 
nuarja 1982. V nadaljnjih razpravah naj bi 
ugotovili tudi vzroke za odstopanja od 
začrtane kmetijske politike. Zato zbor 
predlaga družbenopolitičnim organizaci- 
jam v republiki, da to ocenijo in predla- 
gajo ustrezne usmeritve oziroma ukrepe. 

3. Na podlagi vseh razprav o uresniče- 

dogovorjene kmetijske politike naj skupi- 
na delegatov vseh zborov Skupščine SR 
Slovenije pripravi predlog stališč in skle- 
pov, ki bodo usmerjali nadaljnje aktivno- 
sti za izvajanje zakonov in politike na 
področju kmetijstva. Pri tem naj upošte- 
va povzetek in temeljne ugotovitve iz po- 
ročila Izvršnega sveta. 

4. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj oceni, ali so potrebne spremembe in 
dopolnitve posameznih zakonov in dru- 
gih predpisov s področja kmetijstva in o 
tem poroča zboru. 

5. V skupino delegatov vseh zborov 
Skupščine SR Slovenije se iz Zbora 
občin imenujejo delegati: 

- Karel Sukič, delegat iz občine 
Murska Sobota, 

- Matija Mlekuž, delegat iz občine 
Tolmin, 

- Stanko Lesnika, delegat iz občine 
Šentjur pri Celju, 

- Andrej Lasič, predsednik IO SIS za 
preskrbo Ljubljane in 

- Niko Požek, delegat iz občine 
Črnomelj. 

vanju zakonov s področja kmetijstva naj 
skupina delegatov vseh zborov Skupšči- 
ne SR Slovenije pripravi predlog stališč 
in sklepov, ki bodo usmerjali nadaljnje 
aktivnosti za izvajanje zakonov in politike 
na področju kmetijstva. Pri tem naj upo- 
števa povzetek in temeljne ugotovitve iz 
poročila Izvršnega sveta. 

4. Ilzvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj oceni, ali so potrebne spremembe in 
dopolnitve posameznih zakonov in dru- 
gih predpisov s področja kmetijstva in o 
tem poroča zborom. 

5. V skupino delegatov vseh zborov 
Skupščine SR Slovenije se imenujejo 
Geza Bačič, Jože Globačnik in Majda 
Naglost. 

POROČILO 

odborov za družbenopolitični sistem vseh treh zborov Skupščine SR Slovenije in 
Komisije Skupščine SR Slovenije za družbeno nadzorstvo k poročilu Republiškega 
sekretariata za notranje zadeve SR Slovenije o varnostnih razmerah v letu 1980 in o 
aktivnosti organov za notranje zadeve 

Odbori za družbenopolitični si- 
stem vseh zborov Skupščine SR Slo- 
venije in Komisija Skupščine SR Slo- 
venije za družbeno nadzorstvo so na 
skupni seji dne 13. oktobra 1981 
obravnavali poročilo o varnostnih 
razmerah v letu 1980 in o aktivnosti 
organov za notranje zadeve. Ne sejo 
so bili povabljeni tudi predstavniki 
družbenopolitičnih organizacij v re- 
publiki, pristojnih državnih organov 
in strokovnih, znanstvenih in drugih 
organizacij. Takšna sestava udele- 
žencev je omogočila, da so bila šte- 
vilna vprašanja osvetljena z različ- 

nih vidikov, kar je prispevalo k ja- 
snejši opredelitvi nalog na obravna- 
vanem področju. Poročilo je sicer 
navajalo pojave in dogodke v letu 
1980, vendar je republiški sekretar 
za notranje zadeve v uvodni razpravi 
izčrpno navedel tudi podatke za leto 
1981, s čemer je bila dana možnost 
primerjave in ugotavljanja trendov 
na posameznih področjih. Na podla- 
gi poročila in razprave so delovna 
telesa sprejela poročilo, v katerem 
ugotavljajo stanje in predlagajo na- 
daljnje naloge na najaktualnejših 
področjih. 

Odbori za družbenopolitični sistem 
Zbora združenega dela, Zbora občin in 
Družbenopolitičnega zbora ter Komisija 
Skupščine SR Slovenije za družbeno 
nadzorstvo so na skupni seji dne 13. ok- 
tobra 1981 obravnavali poročilo o var- 
nostnih razmerah v letu 1980 in o aktiv- 
nosti organov za notranje zadeve, ki ga je 
Skupščini SR Slovenije predložil Repu- 
bliški sekretariat za notranje zadeve. 

Poročilo, aktualizirano z uvodno bese- 
do republiškega sekretarja za notranje 
zadeve, odpira pogled v pojave, dogodke 
in stanja, ki jih na podlagi zakonov in 
drugih predpisov spremljajo organi za 
notranje zadeve in v dejavnost teh orga- 
nov na posameznih obravnavanih po- 
dročjih. 

8 
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Delovna telesa zborov in Skupščine 
ugotavljajo, da je Republiški sekretariat 
za notranje zadeve tudi v lanskem letu 
posvečal vso pozornost zlasti tistim druž- 
bi nevarnim dejanjem, ki kakorkoli ogro- 
žajo ustavno ureditev države, njene eko- 
nomske in politične temelje ter notranji 
red in varnost. Takšna dejavnost Repu- 
bliškega sekretariata in vseh organov za 
notranje zadeve v veliki meri prispeva k 
nadaljnemu razvoju naše družbe v smeri 
ustavnih in političnih ciljev, k njenemu 
materialnemu in duhovmenu napredku 
in k njenemu mednarodnemu ugledu. 

Delovna telesa ugotavljajo, da je poro- 
čilo, kar zadeva prikaz problematike na 
različnih področjih in številčno prikazo- 
vanje najpomembnejših dogodkov, poja- 
vov in dejanj, sestavljeno zelo skrbno. 
Manj pa daje poročilo globlji vpogled v 
vzroke nekaterih negativnih pojavov ter v 
možnosti njihovega preprečevanje, zlasti 
s preventivnimi sredstvi in metodami. 
Globlja analiza vzrokov in posledic posa- 
meznih dogodkov, pojavov in dejanj pa je 
nujen pogoj za organizirano družbeno 
aktivnost ne le organov za notranje zade- 
ve, ampak vseh družbenih subjektov. 

Narava posameznih negativnih poja- 
vov v naši družbi zahteva usklajeno de- 
javnost številnih družbenih subjektov, 
ker je le takšna dejavnost lahko učinkovi- 
ta. S tega vidika pomeni poročilo tehtno 
opozorilo na posamezne pojave, pomeni 
pa hkrati tudi pozi v k bolj usklajeni druž- 
beni preventivni akciji. Le redki pojavi, ki 
jih obravnava poročilo, sodijo v izključno 
pristojnost organov za notranje zadeve, 
večina pa je takih, da zahteva njihovo 
razreševanje sodelovanje številnih stro- 
kovnih, znanstvenih, družbenopolitičnih, 
državnih in drugih organov in organiza- 
cij, pa naj gre za vprašanja alkoholizma 
in toksikomanije, negativnih pojavov 
med mlado generacijo, političnih kazni- 
vih dejanj, varstva družbene lastnine itd. 
Delovna telesa ugotavljajo, da ostajajo 
pri razreševanju teh vprašanj organi za 
notranje zadeve prevečkrat osamljeni, 
čeprav so strokovno, kadrovsko in tudi 
sicer po svojih pristojnostih omejeni le 
na določene naloge in opravila. Nevzdrž- 
nost takega stanja je tem bolj očitna ob 
spoznanju, da zapletenih odnosov v se- 
danji družbi, za katero je značilna velika 
dinamičnost, medsebojna soodvisnost 
posameznih pojavov In prepletanje vzro- 
kov, posledic in učinkov, ne more z uspe- 
hom razreševati noben organ posamez- 
no, zlasti pa ni mogoče brez sodelovanja 
številnih družbenih dejavnikov organizi- 
rati in izvajati učinkovite preventivne de- 
javnosti. To velja zlasti za področja in 
pojave, katerih vzroki morajo biti pred- 
met proučevanja in odkrivanja medicin- 
skih, socialnih, psiholoških, socioloških 
in drugih ved. Interdisciplinarno obrav- 
navanje takih pojavov pa zahteva tudi 
širšo dostopnost podatkov, ocen in ana- 
liz, zlasti še, kar se vprašanja, ki so odlo- 
činega pomena za normalen in zdrav ra- 
zvoj družbe - in številna v poročilu nave- 
dena vprašanja so taka - ne morejo učin- 
kovito razreševati, če kar naprej ostajajo 
zaupna in s tem dostopna le razmeroma 
ozkemu krogu ljudi. 
Pri obravnavi posameznih delov poročila 

so bila izražena zlasti naslednja mnenja 
in predlogi: 
1. V zaostrenih gospodarskih razmerah 
in prizadevanjih za stabilizacijo gospo- 
darstva so še posebej v ospredju najra- 
zličnejše oblike nezakonitega, nesamou- 
pravnega in neodgovornega ravnanja 
posameznikov, skupin in družbenih prav- 
nih'oseb v gospodarstvu, kot npr. prisva- 
janje, uničevanje in nevestno gospodar- 
jenje oziroma ravnanje z družbenimi 
sredstvi, kršitve samoupravnih pravic, 
nespoštovanie oziroma izigravanje zako- 
nov in drugih predpisov in samoupravnih 
splošnih aktov, grobe kršitve poslovne 
morale in socialističnih načel itd. Zlasti 
pa je zaskrbljujoče dejstvo, da precej naj- 
težjih kršitev s tega področja ostane 
neodkritih oziroma neraziskanih. 
Vsi ti pojavi dobivajo vse večje razsežno- 
sti, zato so nujni učinkovitejši ■družbeni 
ukrepi, kajti dejstvo je, da smo pri druž- 
benem nadzorstvu ih obvladovanju teh 
pojavov, kot tudi pri odpravljanju njiho- 
vih vzrokov, na splošno premalo učinko- 
viti. Glede na to morajo organi za notra- 
nje zadeve, sodišča, javna tožilstva, služ- 
be družbenega knjigovodstva, družbeni 
pravobranilci samoupravljanja, organi 
samoupravne delavske kontrole ter drugi 
nadzorni organi dosledno in učinkoviti 
ureničevati svoje naloge, ki izhajajo iz 
zakonov in drugih predpisov in brezkom- 
promisno, odločno in dosledno obravna- 
vati in preganjati tovrstne ekscesne poja- 
ve v gospodarstvu. Pomembno je, da pri 
teryi ti organi ne zanemarijo preventivne- 
ga delovanja. Pri svojem delu morajo or- 
gani družbenega nadzorstva med seboj 
sodelovati in usklajevati svoje akcije in 
obveščati skupščine družbenopolitičnih 
skupnosti o svojih ugotovitvah in predla- 
gati ukrepe. Tem organom je treba dati 
polno družbeno podporo, zlasti kar zade- 
va njihovo samostojnost, zagotoviti pa 
jim je treba tudi kadrovske in materialne 
možnosti za delo. 

2. Glede na številne napade na družbe- 
no lastnino ter pogosto malomaren 
odnos pri upravljanju, gospodarjenju in 
razpolaganju z družbenimi sredstvi, bo- 
do morali organi družbenega nadzorstva 
s preventivno in represivno dejavnostjo 
odločneje vplivati na odgovornejši odnos 
delovnih ljudi in občanov do družbene 
lastnine. Razširjenost tovrstnih pojavov 
narekuje potrebo po zaostritvi vseh oblik 
odgovornosti in tudi kaznovalne politike. 
Predvsem pa je treba krepiti samozaščit- 
no naravnanost delovnih ljudi in občanov 
v odnosu do družbenih sredstev ter za- 
vest, da je družbena lastnina materialna 
osnova za ohranitev in razvoj socialistič- 
ne družbe na temeljih socialističnega sa- 
moupravljanja. 

3. Nesreče pri delu so spričo svojega 
obsega ter materialnih in drugih posledic 
nedvomno resen družbeni problem. Da 
bi se njihovo število ter posledice v pri- 
hodnje zmanjšale, bi bilo potrebno okre- 
piti zlasti različne oblike preventivnega 
delovanja, tako v organizacijah združe- 
nega dela, kot tudi v inšpekcijah in dru- 
gih organih in organizacijah. To delova- 
nje bi bilo treba tudi izpopolniti in poso- 
dobiti. Zlasti bi bilo potrebno okrepiti pri- 
zadevanja za varno delo, izboljšati te- 
hnične predpise, posodobiti zastarelo te- 

hnologijo, v programiranju delovnih pro- 
cesov pa dati več besede usposdbljenim 
strokovnjakom, ki lahko znatno prispeva- 
jo k večji varnosti pri delu. Seveda pa ne 
bi smeli zanemariti tudi represivnega de- 
lovanja na tem področju, zato bo potreb- 
no tudi doslednejše odkrivanje in prijav- 
ljanje tovrstnih dejanj, hitrejše reševanje 
v sodobnih postopkih, v težjih primerih 
pa bi kazalo zaostriti tudi odgovornost. 

Nesreče pri delu s traktorji, kot poseb- 
na oblika nesreč pri delu, so vse pogo- 
stejše in zahtevajo od vseh nesreč pri 
delu največ smrtnih žrtev. Zmanjševanje 
in preprečevanje teh nesreč terja široko 
preventivno akcijo, ki naj uporabnike 
traktorjev seznani z nevarnostmi pri delu 
s traktorji in s pravilnim načinom njihove 
uporabe. Ta akcija mora zajeti tudi proi- 
zvajalce traktorjev in ustrezne družbene 
organizacije, društva in državne organe. 

4. Število požarov iz leta v leto narašča, 
stalno se tudi veča požarna škoda. Še 
posebej je zaskrbljujoče, da prihaja do 
požarov pretežno zaradi neizpolnjevanja 
in neupoštevanja varnostnih in tehničnih 
predpisov ter malomarnega oziroma ne- 
resnega dela. Družbena prizadevanja je 
zato treba usmeriti k hitrejšemu po- 
družbljanju požarnega varstva kot ene od 
sestavin družbene samozaščite ter po- 
sebno skrb nameniti krepitvi požarnovar- 
nostne kulture delovnih ljudi in občanov. 
S tem v zvezi bo treba še posebej okrepiti 
vse oblike preventivne dejavnosti v or- 
ganzacijah združenega dela in krajevnih 
skupnostih, pri čemer imajo posebno na- 
logo tudi samoupravne interesne skup- 
nosti za varstvo pred požarom. Od požar- 
nih inšpekcij, organov za notranje zade- 
ve ter drugih inšpekcijskih organov bo 
treba zahtevati, da v okviru svojih pristoj- 
nosti povečajo in poostrijo nadzor nad 
izvajanjem ukrepov za preprečevanje po- 
žarov in škod. 

5. Resen družbeni problem je alkoholi- 
zem, ki je vzrok mnogim asocialnim deja- 
njem v zasebnem in družbenem življenju 
pa tudi mnogim kršitvam zakonskih 
norm s hudimi posledicami. Zaskrbljujoč 
je tudi visok porast kaznivih dejanj v zve- 
zi z mamili, od katerih je zlasti nevarno 
organizirano združevanje oseb zaradi 
oskrbovanja z mamili in skupinsko uživa- 
nje drog. Ker gre ori tem v večini prime- 
rov za mlade ljudi, i\ar ie za družbo še 
posebej zaskrbljujoče, je treic **>koj do- 
seči pravočasno, učinkovito in usklajen^ 
delovanje ne samo organov odkrivanja, 
pregona in sojenja, temveč tudi družbe- 
nopolitičnih organizacij, posebej Sociali- 
stične zveze delovnih ljudi in Zveze so- 
cialistične mladine, ustreznih samou- 
pravnih interesnih skupnosti, zdravstve- 
nih in vzgojnoizobraževalnih organizacij 
ter drugih subjektov, ki imajo na tem 
področju določene naloge in možnosti 
zlasti pri preventivnem delovanju in pri 
ustvarjanju in zagotavljanju razmer za 
učinkovito zdravljenje alkoholikov in nar- 
komanov. 

6. Zaskrbljujoče je število samomorov, 
ki jim doslej v naši družbi nismo posve- 
čali dovolj organizirane skrbi. Ta pojav je 
treba analizirati z vseh vidikov, z ugotovi- 
tvami pa seznaniti tudi širšo javnost ter s 
tem prispevati k odpravljanju ali vsaj 
zmanjševanju tega družbenega zla. 

poročevalec 9 



7 V zadnjih letih stalno raste število 
kaznivih dejanj, ki jih storijo mladoletni- 
ki, zaskrbljujoča pa je zlasti ugotovitev, 
da je za mladinsko kriminaliteto v letu 
1980 značilno združevanje mladoletnikov 
v skupine. Te ugotovitve terjajo takojšnjo 
in učinkovito ter usklajeno družbeno ak- 
cijo vseh odgovornih subjektov. Pomem- 
ben vidik te akcije je pomoč mladoletni- 
kom pri vključevanju v življenje po odpu- 
stu iz vzgojnih zavodov. Še vedno prema- 
lo skrbimo za otroke in druge mladoletni- 
ke, zlasti v njihovem neposrednem oko- 
lju, v hišnih svetih, vzgojnoizobraževal- 
nih organizacijah, krajevnih skupnostih 

itd. Organizacije, ki združujejo mladino, 
posvečajo temu vprašanju premajhno 
skrb. sedanja programska politika radia 
in televizije pa tudi premalo prispeva k 
pozitivnemu oblikovanju osebnosti mla- 
dostnika. 

8. Delovna telesa menijo, da bi morali 
vsi zainteresiran} družbeni subjekti i/ ok- 
viru Izvršnega sveta uskladiti svojo dejav- 
nost za odpravljanje oziroma zmanjševa- 
nje negativnih pojavov in njihovih vzro- 
kov. Vsi ti subjekti bi morali med seboj 
sodelovati in izmenjavati izkušnje ter o 
rezultatih usklajenih prizadevanj sproti 

izčrpno obveščati Skupščino SR Sloveni- 
je in njen Izvršni svet. 

Republiška komiteja za zdravstveno in 
socialno varstvo in za vzgojo in izobraže- 
vanje ter telesno kulturo naj skupaj z 
ustreznimi samoupravnimi interesnimi 
skupnostmi in strokovnimi organizacija- 
mi proučita poročilo republiškega sekre- 
tariata za notranje zadeve in določita 
koncept znanstveno raziskovalnega in 
preventivnega dela na področju alkoholi- 
zma. toksikomanije in mladinske krimi- 
nalitete ter pripravita program aktivnosti 
za učinkovitejšo družbeno preventivno 
akcijo na tem področju. 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 28. 10. 1981 

- Zakaj izvoz storitev ni upoštevan 
kot redni izvoz? 

Zakaj se izvoz storitev ni 
upoštevan kot redni izvoz? 
Skupina delegatov na po- 
dročje gospodarstva iz občin 
Novo mesto in Trebnje za de- 
legacije delegatov v Zbor 
združenega dela skupščine 
SR Slovenije je postavila na- 
slednje delegatsko vpraša- 
nje: Ko so delegati na sejah 
zborov združenega dela 
skupščin občin dolenjske re- 
gije obravnavali analize izva- 
janja resolucij o razvoju občin 
v letu 1981 ter na sestankih s 
predstavniki OZD, ki so izvoz- 
niki na konvertibilno območje, 
se je večkrat pojavljalo vpra- 
šanje oziroma pripombe, da 
izvoz storitev ni tretiran ena- 
kopravno z rednim izvozom. Iz 
dolenjske regije izvažajo sto- 
ritve pomembni izvozniki: No- 
voteks, Labod, KRKA, BETI 
Trimo, vendar od realizirane- 
ga izvoza storitev nimajo priz- 

nanih deviznih pravic v ra- 
zmerju 35:65 kot od rednega 
izvoza. 

Predstavniki prizadetih 
OZD trdijo, so bili plani izvoza 
in uvoza v okviru enot SISEOT 
usklajeni, v izvozu pa so bile 
upoštevane tudi storitve, zato 
menijo, da je različen tretman 
izvoza storitev in rednega 
izvoza pri priznavanju deviz- 
nih pravic nelogičen oz. ne- 
sprejemljiv. 

Če hočemo doseči planira- 
ne pa tudi dodatne obvezno- 
sti v izvozu do konca leta 1981 
in v naslednjih letih, je nujno, 
da se devizne pravice od 
izvoza storitev priznajo, kajti 
spričo dolgega tehnološkega 
postopka pri proizvodnji arti- 
klov za redni izvoz (to pa velja 
predvsem za tekstilno indu- 
strijo) bodo ti cilji težko ure- 
sničljivi. 

- Delegatska pobuda za spremembo 
odloka Zveznega izvršnega sveta 

Zbor združenega dela skup- 
ščine občine Ljubljana - Ši- 
ška je na svoji 45. seji dne 
1.10.1981 podal delegatsko 
pobudo konference delegacij 
št. 4. Rašica, in sicer: 

Delegati zbora združenega' 
dela dajejo delegatsko pobu- 
do za spremembo odloka 
Zveznega izvršnega sveta, 
»Odlok o začasnem omejeva- 
nju uvoza blaga v letu 1981, ki 
se plačuje s konvertibilnimi 
devizami.« (Ur. I. SFRJ št. 
42/81 - posebna številka) 

Iz podanega poročila o iz- 
polnjevanju planov izvoza in 
uvoza izhaja, da je naša DO 

zastavila vse sile, da bi svoje 
planske obveznosti uspešno 
realizirala. Ker smo že vsa le- 
ta nazaj, ne oziraje se na re- 
solucijska določila izvažali ne 
glede na dohodkovno motivi- 
ranost, zavedajoč se dejstva, 
da brez izvoza ni napredka, 
smo tem bolj zaskrbljeni, ki je 
z zadnjim odlokom zveznega 
izvršnega sveta prerezana 
pot nadalnjemu povečanju 
izvoza, trdimo, da celo pre- 
prečuje realizacijo že sklenje- 
nih pogodb. 

Rašica kot proizvjalec 
končnega proizvoda, to je 
vrhnjih pletenin sklepa danes 

pogodbe za izdelavo artiklov 
za izvoz v novembru, decem- 
bru, v največji meri pa za I. 
kvartal 1982. leta. Da bi te po- 
godbe lahko realizirali mora- 
mo kupiti prejo pri dobavite- 
ljih predvsem v drugih repu- 
blikah. Zaradi zapore uvoza 
praktično ni predilnice, ki bi 
se lahko oskrbela s potrebno 
surovino iz uvoza. Ohis, kot 
velik proizvajalec deficitarne 
sintetinče surovine doma pa 
je brez možnosti oskrbeti pre- 
dilnice z domačim materia- 
lom. Poudarjamo, da smo 
skoraj vse devize ustvarjene 
z izvozom porabili izključno za 
prenos na naše dobavitelje v 
želji, da si tako oskrbimo po- 
trebno surovino. Seedaj pa 
smo brez surovin ob devizah 
ki nimajo nobene vrednosti za 
naše dobavitelje. Po odloku 
zveznega IS daje pravico na 
uvoz edinole fizičen izvoz, kar 
pomeni, da bi predilnice mo- 
rale izvažati prejo, da bi lahko 
uvozile surovino zanjo. 

Do včeraj je bila deviza ti- 
sta, ki je omogočala uvoz, čez 
noč pa je nič in samo fizični 
izvoz je tisti ključ, ki daje mož- 
nosti normalne oskrbe. Da 
izvoza čez noč ni moč preu- 
smeriti iz ene v drugo organi- 
zacijo pa je verjetno jasno. 

S tem ukrepom ne samo, da 
so se v tekstilni stroki pretr- 
gale reprodukcijske verige, 
ampak so se praktično zaprla 
vrata še tako realnim možno- 
stim za izvoz. 

Izvoz dela in znanja v obliki 
predelave ne daje možnosti 
uvoza. Velik del tekstilne in- 
dustrije je oskrboval z deviza- 
mi tega izvoza predilnice za 
nabavo surovin. 

Kdo bo odgovarjal za tako 
stanje? Kako si zamišljamo 
sprejemanje in sklepanje po- 
godb brez garancije za oskr- 
bo z domačimi surovinami, ki 
jih potem vse devizno pokri- 
vamo. Ker se čutimo kot de- 
lavci nemočne, prosimo dele- 

gatsko skupščino, da po raz- 
položljivih poteh zastavi ves 
svoj vpliv, da bi problematika 
prišla na prvo mesto in nale- 
tala na še pravočasno ukre- 
panje. 
Na delegatsko vprašanje sku- 
pine delegatov za področje 
gospodarstva iz občin Novo 
mesto in Trebnje ter na dele- 
gatsko pobudo Skupščine ob- 
čine Ljubljana - Šiška za Zbor 
združenega dela glede »Odlo- 
ka o začasnem omejevanju 
uvoza blaga v letu 1981«, ki se 
plačuje s konvertibilnimi devi- 
zami je odgovorila Cvetka Sel- 
šek, pomočnica predsednika 
Repubeiškega komiteja za me- 
dnarodno sodelovanje: 

V samoupravnem sporazu- 
mu o tekočem deviznem reži- 
mu za obdobje 1981-1985, 
sklenjenim v okviru Samou- 
pravne interesne skupnosti SR 
Slovenije za ekonomske odno- 
se s .tujino se devizni priliv od 
izvoza blaga v celoti izenačuje 
z deviznim prilivom od izvoza 
storitev. 

V okviru Samoupravne inte- 
resne skupnosti SR Slovenije 
za ekonomske odnose s tujino 
so bili 31.3.1981 usklajeni pla- 
ni izvoza in uvoza blaga in sto- 
ritev posameznih organizacij 
združenega dela. V teh svojih 
planih so organizacije združe- 
nega dela opredelile posebej 
tudi izvoz in uvoz blaga. Z us- 
kladitvijo planov je bi la prevze- 
ta tudi odgovornost posamez- 
nih organizacij združenega 
dela za uresničevanje projek- 
cije plačilnobilančnega in de- 
viznobilančnega položaja SR 
Slovenije za leto 1981. 

Ker so gibanja izvoza in uvo- 
za blaga v tretjem trimesečju 
1981 bistveno odstopala od 
usklajenih planov organizacij 
združenega dela, so bili v me- 
rilu vse Jugoslavije sprejeti 
ukrepi za uskladitev uvoza bla- 
ga v organizacijah združenega 
dela z njihovim planom in do- 
seženim izvozom. Po teh ukre- 
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pih dajejo pri vseh organizaci- 
jah združenega dela, ki so svo- 
je plane izvoza blaga realizira- 
le, tudi devize, pridobljene z 
opravljanjem poslov opleme- 
nitenja ter z izvozom drugih 
storitev, možnost uvoza blaga 
v okviru usklajenih planov v 
odvisnosti od izvrševanja pla- 
niranega izvoza blaga. 

V slabšem položaju pa so ti- 
ste organizacije združenega 
dela, ki sicer dosegajo predvi- 
deni devizni priliv, ta priliv pa 
so namesto s planiranim izvo- 
zom blaga dosegle z opravlje- 
nim poslom dodelave ali izvo- 
zom drugih storitev (na primer 
izvajanjem investicijskih del, 

transportnimi storitvami itd.), 
ali pa so izključni izvozniki sto- 
ritev. 

SR Slovenija je bila vseskozi 
mnenja, da je tudi v primeru 
izrednoga ukrepanja potrebno 
upoštevati poleg gibanj na po- 
dročju blagovne menjave še 
uvoz in izvoz storitev. Zato je 
doslej že večkrat predlagala, 
da se tudi izvoz storitev upo- 
števa pri opredeljevanju mož- 
nega uvoza v zaostrenih pogo- 
jih. Ta predlog je sedaj v prou- 
čevanju v zveznih upravnih or- 
ganih. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije si prizadeva, da bi bil 
čim prej sprejet. 

- Zakaj izvažamo surovine, ki jih 
primanjkuje za gotove izdeike? 

Na skupni seji delegacije 
Skupščine občine Slov. Konji- 
ce za Zbor združenega dela - 
področje gospodarstva in 
Zbor občin Skupščine SR Slo- 
venije smo na pobudo pred- 
sedstva Skupščine občine 
Slov. Konjice obravnavali 
problematiko, ki je v zvezi s 
posledicami ukrepov za pove- 
čanje izvoza na konvertibilno 
tržišče in zmanjšanje uvoza iz 
tega tržišča. 

V svoji razpravi želimo dati 
poudarka prizadevanjem in 
naporom, ki jih v občini Slov. 
Konjice usmerjamo v uresni- 
čevanje ciljev gospodarske 
stabilizacije. V času ko živi- 
mo, je izrednega pomena, če 
je gospodarstvo izvozno na- 
ravnano in če je naravnanost 
v izvoz, za tiŠta področja iz 
katerih največ uvažamo, ozi- 
roma kjer imamo največje ob- 
veze. 

Lahko trdimo, da je! gospo- 
darstvo v naši občini že tradi- 
cionalno usmerjeno na tuje 
trge in da se tudi danes krče- 
vito prizadeva še povečati 
svoj delež pri celotnem izvozu 
na konvertibilna tržfšča. V 
svojih družbenih planih smo 
zapisali visoke stopnje rasti 
mednarodne menjave s kon- 
vertibilnim področjem, katere 
kljub težavam uspešno reali- 
ziramo. 

Na konvertibilno področje 
izvažamo preko 70% vse§a 
izvoza. Izvoz na občana zna- 
ša za leto 1381 150 $ na me- 
sec v prvem poletju. Razmer- 
je izvoz : uvoz je 72:28 v korist 
izvoza. Pokritje uvoza z izvo- 
zom je doseženo z 257%. Vre- 
dnost izvoženega blaga pred- 
stavlja preko 22% celotne 
vrednosti industrijske proi- 
zvodnje. V strukturi izvoza je 
80% proizvodov visoke pre- 
delave in le 20% nizke prede- 

lave. Nekatere naše temeljne 
organizacije preko 80% celot- 
ne vrednosti proizvodnje pla- 
sirajo na konvertibilna trži- 
šča. Zaradi tega dosegajo tu- 
di slabše dohodkovne rezul- 
tate, kar nadalje vpliva na živ- 
ljenje v temeljni organizaciji. 

Kljub prizadevanjem celot- 
ne družbenopolitične skupno- 
sti, posameznih delovnih or- 
ganizacij in temeljnih organi- 
zacij pa imamo velike težave 
z oskrbo z osnovnimi materia- 
li iz domačega trga v proi- 
zvodnji odkovkov in orodja. 

Opredelili smo odločitev, da 
se reproverige ne smejo trga- 
ti, če se končni izdelek izvaža. 
Toda ni tako. Delovna organi- 
zacija UNiOR predela letno 
32.000 ton plemenitih jekel v 
odkovke in orodja, ki jih v pre- 
težni večini plasira na zuna- 
nja konvertibilna tržišča. Za 
normalno oskrbo imajo skle- 
njene dolgoročne sporazuma 
s slovenskimi železarnami - 
Železarna Ravne, toda le-ta 
se sporazuma ne drži in ga ne 
izpolnjuje. 

Tudi zahtevo po plačilu v 
deviznih dinarjih so zadostili, 
toda materialov še vedno ni. 
Trenutno imajo na zalogi le 
minimalne koiičine plemenitih 
jekel v nezadostni strukturi, 
zato proizvodni proces ne te- 
če več normalno, 10. sept. 
1981 se je ustavila III. izmena, 
I. oktobra 1S81 se je ustavila 
II. izmena, če se oskrba ne 
uredi bo potrebno 15. novem- 
bra ustaviti še zadnjo izmeno 
v kovačnici. Obvez do tujih 
partnerjev ne morejo več pra- 
vočasno izpolnjevati, ogrože- 
na je gospodarska stabilnost 
delovne organizacije. Istoča- 
sno pa slovenske železarne 
normalno oskrbujejo ostale 
potrošnike jekia v državi in tu- 
di izvažajo po bistveno nižjih 

cenah kot so na jugoslovan- 
skem trgu. 

Če prodamo 1 kg plemenitih 
jekel v izvoz, iztržimo 1 DM, če 
prodamo 1 kg izdelkov iz teh 
jekel pa iztržimo 5,5 DM. Z iz- 
delki smo prodali tudi naše 
visoko kvalitetno delo in s 
tem zagotovili normalni re- 
produkcijski proces celotne 
družbe. Svoje izdelke - orodja 
in odkovke prodajajo na trži- 
šče zapadne Evrope in osta- 
lega sveta. Preko 75% se pla- 
sira na konvertibilna po- 
dročja. 

Ustavitev dela v kovačnici 
istočasno pomeni izredne te- 
žave za vse tiste, ki odkovke 
finalizirajo - vgrajujejo v stro- 
je. To pa je krog proizvajal- 
cev, ki zaposluje okrog 100 ti- 
soč delavcev in katerih eks- 
kluzivni dobavitelj smo. 

Kljub uspešni realizaciji 
planov pa nimajo zagotovlje- 
ne oskrbe z rezervnimi deli in 
potrošnimi materiali iz uvoza. 
Osrkba z jekli je v celoti iz 
domačega trga, ki pa ni zago- 
tovljeno. 

Ni sprejemljivo, da izvaža- 
mo surovine, iz katerih izdelu- 
jemo gotove izdelke za izvoz 
in vlagamo visoko produktiv- 
no delo v njeno predelavo. 

V danih razmerah se mora- 
mo zavedati realnega odnosa 
med izvozom surovin in izvo- 
zom gotovih izdelkov in ne 
smemo pretiravati z izvozom 
surovin, kijih po drugi strani 
moramo uvažati. Krog, v kate- 
rem se vrtimo, s tako politiko 
ostaja še vedno zaprt in ne 
kaže na izboljšanje. 

Na vprašanje je odgovoril 
Andrej Miklavčič, namestnik 
predsednika Republiškega ko- 
miteja za energetiko, industri- 
jo in gradbeništvo. 
SOZD Slovenske železarne in 
Unior Zreče sta letos sklenila 
samoupravni sporazum o nuj- 
nem deležu v ustvarjenih devi- 
zah po 67. členu Zakona o de- 
viznem poslovanju in kreditnih 
odnosih s tujino. Tako sta se 
partnerja dogovorila, da Slo- 
venske železarne Uniorju Zre- 
če dobavijo 22.300 ton valjanih 
profilov za prekovanje. Te pro- 
file Unior Zreče uporablja pri 
proizvodnji za izvoz na konver- 
tibilno področje, Slovenske 
železarne pa na tej podlagi 
prejmejo od Uniora delež 
ustvarjenega deviznega priliva 

v vrednosti 1.450.000 US$. V 
devetih mesecih letos so tako 
Slovenske železarne izdobavi- 
le 17.683 ton ali 79,3% letne 
dogovorjene količine jekel, 
medtem ko je Unior Zreče iz 
polnil svojo obveznost le v viši 
ni 711.000 US$ ali 49%. Po in- 
formacijah predstavnikov Slo- 
venskih železarn je to tudi ra- 
zlog za ustavitev dobav s strani 
Železarne Ravne. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je že večkrat v svojih 
odgovorih na delegatska vpra- 
šanja odločno podprl orienta- 
cijo na izvoz izdelkov višje in 
visoke stopnje predelave, za 
kar se v delegatskem vpraša- 
nju zavzemata tudi delegaciji 
iz Slovenskih Konjic. Strinja se 
tudi, da ni sprejemljivo, da 
izvažamo surovine, namesto 
predelanih izdelkov, seveda pa 
je nujno, da se o tem, kakšno 
blago bo izvoženo, dogovorijo 
organizacije združenega dela, 
ki pri njegovi proizvodnji in 
prometu sodelujejo in svoje 
odnose opredelijo s samou- 
pravnimi sporazumi o razpore- 
ditvi skupno ustvarjenega de- 
viznega priliva. V navedenem 
primeru pomanjkanja repro- 
dukcijskega materiala v Unior 
Zreče gre torej za neizpolnje- 
vanje samoupravno dogovor- 
jenih odnosov s strani te orga- 
nizacije in je za nemoteno 
proizvodnjo potrebno te odno- 
se urediti. Po zagotovilu pred- 
stavnika Slovenskih železarn 
njihov povečan izvoz, ki so ga 
zaradi zaostanka dolžne reali- 
zirati, ne bi vplival na realizaci- 
jo samoupravnega sporazuma 
med obema organizacijama 
pod pogojem, da oba partnerja 
izpolnjujeta dogovorjene ob- 
veznosti. 

Ključ za rešitev problema, na 
katerega opozarjata obe dele- 
gaciji, je torej predvsem v ro- 
kah dveh znanih subjektov, to 
je slovenskih železarn in Unio- 
ra. Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije tudi sicer sodi, da do 
takšnih ali podobnih težav 
znotraj reprodukcijskega kom- 
pleksa ne bi moglo prihajati do 
takšne mere, če bi poleg spo- 
štovanja medsebojno sprejetih 
samoupravnih sporazumov 
vsebinsko uveljavili tudi te- 
snejše: medsebojne integracij- 
ske vezi vsaj na področjih, kjer 
so medsebojni interesi več kot 
očitni. 

- Ob sklicih zborov vedno manj 
osnovnih gradiv 

Delegati, člani skupin dele- 
gatov iz občine Kranj za zbore 
Skupščine SR Slovenije opa- 
žamo, da ob sklicu sej zborov 

skupščine dobivamo vedno 
manj osnovnih gradiv, s poja- 
snilom, da bo gradivo dostav- 
ljeno kasneje. 
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Zaradi tega se skrajšuje 
možnost pravočasnega orga- 
niziranja razprav in temeljita 
proučitev gradiva. Npr.: poro- 
čila o investicijskih dejavno- 
stih ni bilo možno temeljito 
proučiti in na tej osnovi pri- 
praviti razprave, kar se je 
ugotovilo tudi na sejah zbo- 
rov, ko razprave skoraj ni bilo. 

Tak primer je tudi ob sklicu 
sej za 28. 10. 1981 in 12. 11. 
1981. 

Skupina delegatov iz obči- 
ne Kranj predlaga Skupščini 
SR Slovenije, da zagotovi pra- 
vočasno dostavo gradiva za 
seje, da bi omogočili organizi- 
rati razprave v zborih občin- 
skih skupščin in drugih sa- 
moupravnih organih in skup- 
nostih, še posebej pa v orga- 
nizacijah združenega dela. 
Na vprašanje je bil posredovan 
pismeni odgovor, ki ga objav- 
ljamo: 

Roki, ki so določeni s po- 
slovnikom Skupščine SR Slo- 
venije in njenih zborov in o ka- 
terih je bilo veliko razprav tudi 
v sedanji fazi priprav spre- 
memb in dopolnitev tega do- 
kumenta, imajo namreč na- 
men, da omogočijo delegaci- 
jam temeljito pripravo, posve- 
tovanja in usklajevanje mnenj 
in pogledov, ki so potrebna, da 
bi lahko predlagane rešitve 
soočili s svojimi družbenoke- 
nomskimi razmerami in se do 
njih opredeli skladno s svojimi 
interesi in potrebami. To še 
posebno v tistih primerih, ka- 
dar se s predlogom akta, ki naj 
bi bil sprejet v skupščini SR 
Slovenije, določajo' pravice, 
odgovornosti in obveznosti 
delavcev, delovnih ljudi in ob- 
čanov ter njihovih samouprav- 
nih organizacij in skupnosti, 
ali pa se z njimi ureja način 
uresničevanja teh pravic in od- 
govornosti. Za vse take prime- 
re je v poslovniku določen naj- 
manj 30-dnevni rok, predlagan 
pa je sedaj tudi 45-dnevni rok, 
kadar gre za urejanje nekate- 
rih bistvenih sistemskih vpra- 
šanj. V vsej dosedanji praksi, 
razen v primerih, ko je šlo za 
odločanje po hitrem postopku, 
teh rokov nismo kršili. Kolikor 
pa je bil rok za kak dan vendar- 
le krajši, ali če je šlo za združi- 
tev večjih faz zakonodajnega 
postopka, so delegati v zborih 
o utemeljitvi, s katero je pred- 
lagatelj to predlagal, najprej 
razpravljali.in nato o tem odlo- 
čali. O teh vpršanjih bo mogo- 
če širše in temeljiteje razprav- 
ljati na sejah zborov SR Slove- 
nije 16. decembra letos, ko naj 
bi zbori razpravljali o spre- 
membah in dopolnitvah pred- 
loga poslovnika. 

Vprašanje, ki ga postavljajo 
delegati iz občine Kranj, se na- 

naša na obravnavo poročil o 
tem, kako se na posameznih 
področjih uresničujejo naloge, 
določene z resolucijo o eko- 
nomski politiki za letošnje leto 
oziroma za poročila, ki so pri- 
pravljena na podlagi sklepov 
in stališč, ki so jih zbori spreje- 
li na seji 28. julija, in ki izhajajo 
iz same razprave o teh proble- 
mih na zborih. Na podlagi teh 
sklepov in stališč so bila posa- 
mezna vprašanja razvrščena 
na dnevne rede sej zborov s 
periodičnim programom za 
zadnje trimesečje 1981. Ob tej 
priliki so zbori sprejeli tudi sta- 
lišče, da zaradi aktualnosti teh 
vprašanj in zaradi njihove pra- 
vočasne vključitve v razpravo 
o resoluciji o ekonomski politi- 
ki za naslednje leto ne bo mo- 
goče dosledno spoštovati po- 
slovniških rokov, ki sicer velja- 
jo za zakonodajni postopek. 
Vse to sicer ne pomeni, da so 
poročila o teh zelo pomemb- 
nih vprašanjih našega gospo- 
darskega in družbenega življe- 
nja lahko na razpolago delega- 
cijam v rokih, ki ne omogočajo 
dovolj temeljite razprave in 
priprave. To je upoštevalo tudi 
vodstvo zbora ob dogovarja- 
nju s posameznimi družbenimi 
dejavniki, ki so pripravljali po- 
ročila za posamezna področja. 
Tak sklep pa predvsem tudi 
pomeni, da delegacije in dele- 
gati na podlagi periodičnega 
programa dela zborov skup- 
ščine sami intenzivno sprem- 
ljajo dogajanja v našem druž- 
benem in gospodarskem živ- 
ljenju, da preverjajo uresniče- 
vanje ekonomske politike v 
svojih samoupravnih organi- 
zacijah in skupnostih, da do 
teh vprašanj sproti opredelju- 
jejo svoja stališča, skupaj z de- 
lavskimi sveti in poslovodnimi 
organi ter družbenopolitičnimi 
organizacijami. Tako organizi- 
rano delo delegacij pa mora 
omogočati pripravo in oprede- 
litev delegacij v sicer razmero- 
ma kratkih rokih. 

Ker je v delegatskem vpraša- 
nju kot primer navedeno poro- 
čilo o investicijski politiki, naj 
vas opozorim, da smo na 
osnovi stališč in sklepov 28. 7. 
1981 s posebnim sklepom za- 
vezali predlagatelje, v primeru 
investicijske politike banke in 
Službo družbenega knjigovod- 
stva, da predložijo svoja poro- 
čila do 5. 9. 1981. 

Za zadeve, ki jih obravnava- 
mo na današnji seji, to je poro- 
čila o uresničevanju nalog na 
področju ekonomskih odno- 
sov s tujino, poročila o nekate- 
rih vzrokih za izgube v gospo- 
darstvu SR Slovenije in poro- 
čilo o uresničevanju dogovor- 
jene politike cen in o sprejetih 

ukrepih v SR Sloveniji v letju 
1981, pa smo naložili predla- 
gateljem, da predložijo poroči- 
la do 5. oktobra 1981. Ob tem 
riaj vas spomnim še, da je bilo 

na podlagi obravnav v delov- 
nih telesih navedena poročila 
potrebno še dopolnjevati, kar 
je prav tako skrajšalo roke za 
prejem gradiv. 

ZBOR OBČIN - 28. 10. 1981 

- Zaradi višjih osebnih dohodkov višji 
priliv v SIS za družbene dejavnosti 

Skupina delegatov Skup- 
ščine mesta Ljubljana za de- 
legiranje delegatov v Zbor ob- 
čin Skupščine SR Slovenije je 
dne 29. 9. 1981 posredovala 
naslednje delegatsko vpraša- 
nje: 

»V različnih sredstvih jav- 
nega obveščanja je bilo ob- 
javljeno, da so bili v dopolnje- 
vani pokrajini in republikah iz- 
plačani osebni dohodki prek 
resolucijskih okvirov. Iz oseb- 
nih dohodkov se izplačujejo 
tudi prispevki za družbene 
dejavnosti, ki so zaradi večje 
osnove izplačanih bruto 
osebnih dohodkov tudi višji, 
prav tako je tudi priliv v SIS 
družbenih dejavnosti višji. 

SIS bodo v skladu z zako- 
nom o načinu razpolaganja s 
presežki ugotovili presežke in 
OZD in drugim uporabnikom 
družbenih sredstev morale 
zmanjšati prispevno stopnjo 
za naslednje obračunsko ob- 
dobje. 

Poleg izvirnih prihodkov pa 
prejemajo nekatere SIS druž- 
benih dejavnosti še dopolnil- 
na sredstva iz zveznega pro- 
računa. Skupaj z izvirnimi pri- 
hodki se ustvarjajo presežki, 
za te pa se po zakonu znižuje- 
jo prispevki iz osebnega do- 
hodka. Torej kršitelj resoluci- 
je dvakrat pridobi: ima visoke 
osebne dohodke, hkrati pa 
znižuje obremenitve združe- 
nega dela. 

V zvezi s tem postavljeni 
naslednji delegatski vpraša- 
nji: 

1. Kakšni ukrepi so predvi- 
deni za tiste družbenopolitič- 
ne skupnosti, kjer sprejeti sa- 
moupravni sporazumi in druž- 
beni dogovori o delitvi dohod- 
ka in sredstev za osebne do- 
hodke omogočajo kršitev re- 
solucije o glavnih smernicah 
in okvirih politike družbenoe- 
konomskega razvoja ter o 
izvedbi sklenjenih dogovorov 
o temeljih družbenega plana 
Jugoslavije za obdobje 
1981-1985 v letu 1S81? 

2. Ali se bodo za presežna 
sredstva SIS zmanjšala do- 
polnilna sredstva? Sistem do- 
polnjevanja je potrebno po- 
staviti tako, da se pokriva sa- 
mo razlika do dogovorjenega 

programa brez zniževanja 
stopenj med letom ob pogoju, 
da se pri izplačilu OD dosle- 
dno upošteva resolucija.« 

Na delegatski vprašanji je 
odgovoril Slavko Polanič, na- 
mestnik republiškega sekreta- 
riata za finance: 

1. Resolucija o politiki ure- 
sničevanja družbenega plana 
Jugoslavije za obdobje 
1981-1985 v letu 1981 oprede- 
ljuje temeljne cilje družbenoe- 

i konomskega razvoja v SFR Ju- 
goslaviji. Konkretizacija dolo- 
čil zvezne resolucije se obliku- 
je po posameznih republikah 
in avtonomnih pokrajinah in je 
odraz družbenoekonomskega 
razvoja le-teh. Družbene do- 
govore o razporejanju dohod- 
ka in sredstev za osebne do- 
hodke sprejemajo republike in 
avtonomni pokrajini. Le ti do- 
govori lahko predvidijo ukrepe 
za primere neupoštevanja do- 
ločil dogovora. 

2. Veljavna ureditev dopol- 
nilnega financiranja skupne in 
splošne porabe manj razvitih 
republik in pokrajin v SFRJ ne 
upošteva oblikovanih presež- 
nih prihodkov v samoupravnih 
interesnih skupnostih in druž- 
benopolitičnih skupnostih do- 
polnjevanih republik in pokra- 
jin. Bistveni elementi njene 
ureditve so naslednji: 

V 258. členu Ustave SFRJ je 
določeno, da republiki in avto- 
nomni pokrajini, ki ne more s 
svojimi sredstvi financirati 
družbenih in drugih služb v re- 
publiki oz. avtonomni pokraji- 
ni, zagotavlja federacija po- 
trebna sredstva pod pogoji, ki 
jih določa zvezni zakon. 

V zakonu o financiranju fe- 
deracije (Ur. I. SFRJ, št. 15/77), 
so opredeljena kot razhodek 
proračuna federacije tudi 
sredstva za dopolnilno financi- 
ranje družbenih in drugih 
služb v republikah in avtono- 
mnih pokrajinah, ki teh služb 
ne morejo same financirati. 
Federacija zagotavlja, dopol- 
nilna sredstva tistim republi- 
kam in avtonomnima pokraji- 
nama, za katere je z zveznim 
zakonom določeno, da se šte- 
jejo za gospodarsko manj ra- 
zvite in v katerih so prihodki na 
prebivalca, ki pripadajo druž- 
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benopolitičnim skupnostim in 
samoupravnim interesnim 
skupnostim, nižji od njihovega 
povprečja na prebivalca v Ju- 
goslaviji. Pri tem ne upošteva- 
jo posebnosti posamezne re- 
publike in avtonomne pokraji- 
ne zaradi nizke ravni razvitosti 
materialne osnove družbenih 
služb. Izjemoma se lahko v pri- 
meru majhnega števila prebi- 
valcev in majhne gostote nase- 
ljenosti določi, da ta sredstva 
presežejo povprečje na prebi- 
valca v Jugoslaviji. 

Skupni znesek dopolnilnih 
sredstev se določi v družbe- 
nem planu Jugoslavije v od- 
stotku od doseženega družbe- 
nega proizvoda vsega gospo- 
darstva Jugoslavije po tekočih 
cenah. 

Z družbenim planom Jugo- 
slavije za obdobje 1981-1985 
je določeno, da se ta sredstva 
oblikujejo v višini 0,85% druž- 
benega proizvoda gospodar- 
stva Jugoslavije s tem, da se 
odstotek izločanja vsako leto 
zmanjšuje za 0,03 % do leta 
1985. 

Celotni znesek tako oprede- 
ljenih sredstev se razdeli na 
upravičene republike in avto- 
nomno pokrajino v skladu z 
določili zakona o dopolnilnih 
sredstvih republikam in avto- 
nomnima pokrajinama v ob- 
dobju 1981-1985 (Uradni Ust 
SFRJ, št. 74/80). 

Kot uporabniki sredstev po 
tem zakonu so opredeljene SR 
Bosna in Hercegovina, SR 

Črna gora, SR Makedonija in 
SAP Kosovo, ki so z zakonom 
o republikah in pokrajini, ki se 
štejejo za gospodarsko manj 
razvite v obdobju 1981-1985 
(Uradni list SFRJ, 74/80), opre- 
deljene za manj razvite 
republike oz. za gospodarsko 
izrazito manj razvito pokrajino 
Kosovo. 

V skladu z zakonom, se 
sredstva med te republike in 
SAP Kosovo, razdelijo takole: 

- SRBIH 31,7% 
- SR Črna gora 12,0% 
- SR Makedonija 14,5% 
- SR Kosovo 41,8% 

Skupaj: 100,0% 

V republiki Sloveniji smo 
sprejelj dogovor o uresničeva- 
nju družbene usmeritve razpo- 
rejanja dohodka v letu 1981, 
katerega udeleženci so Izvršni 
svet Skupščne SR Slovenije, 
Izvršni svet Skupščine mesta 
Ljubljane, Izvršni svet Skup- 
ščine o.balne skupnosti in 
izvršni sveti občinskih skup- 
ščin v SR Sloveniji, Republiški 
svet zveze sindikatov, Gospo- 
darska zbornica Slovenije in 
Služba družbenega knjigovod- 
stva v SR Sloveniji. Udeleženci 
tega dogovora spremljajo nje- 
govo izvajanje po periodičnih 
obračunih in zaključnih raču- 
nih organizacij združenega 

dela, delovnih skupnostih, 
upravnih organov družbeno- 
političnih skupnostih in drugih 
skupnostih. 

Zato Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije meni, da bodo drugi 
del, odgovora na zastavljeno 
vprašanje skupine delegatov 
lahko dali delegati Skupščine 
SR Slovenije v Zboru republik 
in pokrajin, ko bodo obravna- 
vali osnutek oziroma predlog 
zakona o skupnem obsegu 
proračunskih odhodkov fede- 
racije za leto 1982, katerega 
sestavni del so tudi dopolnilna 
sredstva manj razvitim republi- 
kam in SAP Kosovo. 

Natančnejši namen uporabe 
teh sredstev določijo republike 
in SAP Kosovo v svojih druž- 
benih planih. 

3. To je le del odgovora na 
zastavljeno vprašanje skupine 
delegatov, saj nadzor nad izva- 
janjem družbenih dogovorov 
posameznih republik in pokra- 
jin o razporejanju dohodka in 
čistega dohodka in delitvi 
sredstev za osebne dohodke 
ter sredstev za skupno porabo 
v letu 1981 spada v pristojnost 
udeležencev teh dogovorov v 
posameznih republikah in po- 
krajinah. Obveznost za spre- 
jetje teh družbenih dogovorov 
za vse republike in obe pokra- 
jini je podana v 15. točki reso- 
lucije o politiki uresničevanja 
družbenega plana Jugoslavije 
za obdobje 1981-1985 v letu 
1981. 

- Zakaj izvažamo surovine, ki jih 
primanjkuje za gotove izdelke? 

Tudi na seji Zbora občin je 
bilo v zvezi z oskrbo s plemeni- 
timi jekli iz Slovenskih žele- 
zarn postavljeno enako vpra- 
šanje kot na Zboru združenega 
dela. 

Nanj je posedoval enak od- 

govor kot na Zboru združene- 
ga dela Andrej Miklavčič, na- 
mestnik predsednika Republi- 
škega komiteja za energetiko, 
industrijo in gradbeništvo. Ob- 
javljamo ga v tej številki Poro- 
čevalca. 

- Ob sklicih zborov vedno manj 
osnovnih gradiv 

Člani skupin delegatov obči- 
ne Kranj so tudi na Zboru ob- 
čin postavili enako vprašanje v 
zvezi s pošiljanjem gradiv ob 
sklicih zborov, kot je bilo po- 

stavljeno na Zboru združenega 
dela. 

Na vprašanje je bil posredo- 
van pismeni odgovor, ki ga ob- 
javljamo v tej številki Poroče- 
valca. 

POBUDE DELEGATOV - POBUDE DELEGATOV - 

Pobude Skupščine občine 
Domžale za reševanje aktualne 
gospodarske problematike 

Skupščina občine Domžale je na zase- 
danjih dne 23., 24. in 65. 9. 1981 obrav- 
navala gospodarska gibanja v občini 
Domžale in v tej zvezi sprejela nekatera 
stališča in pobude, katere predlagamo, 
da jih obravnava Skupščina SR Sloveni- 
je in jih posreduje ustrezninrv republi- 
škim institucijam. 

1. Skupščina občine Domžale ugotav- 
lja, da se pogoji gbspodarjenja zelo hitro 
spreminjajo. Tako je v letošnjem letu 
prišlo na področju zunanjetrgovinske 
menjave in sistema, ki je bil uveljavljen v 
okviru SISEOT do sprememb, ko se tako 
imenovani »Ihon posli« ne štejejo več kot 
osnova za pridobitev pravic do uvoza su- 
rovin in repromaterialov kot to velja za 
blagovni izvoz. 

Skupščina občine Domžale ugotavlja, 
da se prav s temi posli ukvarja velik del 
tekstilne, papirne in usnjarske industrije 

in na ta način zagotavlja delo velikemu 
številu delavcev ter ustvarja pozitivne de- 
vizne efekte. Zato predlagamo, da se pri- 
liv od izvoza znanja in dela (kar v bistvu 
so »Ihon posli« in »kooperacijski posli«) 
izenači s pravicami iz čistega blagovnega 
izvoza. 

2. Predlagamo tudi, da naj pogoji go- 
spodarjenja ostanejo nespremenjeni vsaj 
za eno leto, če ne že za srednjeročno 
obdobje, tako, da bodo lahko v organiza- 
cijah združenega dela pravočasno sez- 
nanjeni z ustreznimi pogoji in bodo svoje 
letne gospodarske načrte ter srednjeroč- 
ne gospodarske načrte prilagodili ustrez- 
nim usmeritvam, ki jih ti pogoji zagtav- 
Ijajo. 

3. Skupščina občine Domžale ugotav- 
lja, da je bila investicija v Papirnico Koli- 
čevo oz. investicija v nov kartonski stroj v 
Papirnici Količevo v celoti upravičena, 
ker ta proizvodnja v veliki meri nadome- 
šča uvoz kartona za potrebe slovenskih 
in drugih proizvajalcev v Jugoslaviji, ki te 
polizdelke potrebujejo in so jih doslej 
uvažali. Papirnica Količevo z lastnim 
izvozom pokriva potrebe po uvozu repro- 
materiala (določene kemikalije, celuloza, 

rezervni deli in podobno, vendar pa sama 
ni sposobna zagotoviti dinarska sred- 
stva. Zato predlagamo, da je potrebno 
zagotoviti združevanje deviznih sredstev 
med posameznimi enotami SISEOT pri 
tistih kupcih, ki uporabljajo njihov kar- 
ton. Predlagamo, da se takšen sistem 
reševanja odplačila deviznih anuitet upo- 
rabi tudi pri drugih naložbah, ki so se ali 
se bodo vršile na osnovi interesa organi- 
zacij združenega dela, ki se vključujejo v 
posamezne enote SISEOT. Predlagamo, 
da naj Skupščina SR Slovenije do te po- 
bude zavzame ustrezno stališče in to sta- 
lišče posreduje pri-stojnim organom SI- 
SEOT. 

4. Skupščina občine Domžale ugotav- 
lja, da domžalsko gospodarstvo z vso 
odgovornostjo uresničuje sprejete ukre- 
pe na področju izvoza, vendar pa pri tem 
ugotavljamo tudi, da nekatere organiza- 
cije združenega dela v občini Domžale, 
kot je na primer Helios, velik del svojih 
izdelkov plasirajo na klirinško področje. 
Temeljita analiza izvoza na klirinško po- 
dročje je pokazala, da se ta vrši na osnovi 
meddržavnih pogodb in sklenjenih bla- 
govnih list. Smatramo, da status takšne- 
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ga izvoza ni enak z izvozom izven skle- 
njenih blagovnih list, do katerega je pri- 
hajalo v nekaterih organizacijah združe- 
nega dela v letošnjem in preteklem letu, 
ko so iz trenutnih ekonomskih razlogov 
pristopale k takšnemu izvozu. Skupščina 
občine Domžale predlaga, da se dokonč- 
no določi status klirinškega izvoza v ok- 
viru sklenjenih meddržavnih pogodb in 
blagovnih list, vendar pa naj se z ustrez- 
nimi ukrepi onemogoči izvoz na to po- 
dročje izv^n meddržavnih pogodb oz. ve- 
ljavnih blagovnih list. Poleg tega predla- 
gamo tudi, da naj se na to področje sti- 
mulira izvoz le takšnega blaga, za katere- 
ga menimo, da je to smotrno. 

5. Skupščina občine Domžale je obrav- 
navala tudi odgovor na zastavljeno dele- 
gatsko vprašanje glede omejevanja izvo- 
za blaga, ki ima nižjo stopnjo predelave 
in ob tem ugotovila, da je odgovor Komi- 
teja za družbeno planiranje preveč splo- 
šen in ne kaže na konkretne rešitve. 
Združeno delo domžalske občine zato 
pričakuje, da se bodo s pogoji gospodar- 
jenja v naslednjem letu vzpostavili tudi 
takšni ekonomski instrumenti, ki bodo 
onemogočili izvoz blaga z nižjo stopnjo 
prodelave in ustrezneje omogočali izvoz 
blaga, v katerega bo vloženo več dela in 
znanja. 

Na zastavljena vprašanja daje Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije naslednje 
odgovore: 

1. Posli oplemenitenja blaga (industrij- 
ska dodelava, predelava, obdelava) so že 
od nekdaj opravljanje storitev, saj tudi 
njihova vsebina praktično pomeni z vla- 
ganjem svojega dela predelati tujčevo 
surovino in izdelek nato vrniti na tuje 
tržišče. Tudi v metodologiji za izdelavo 
projekcije se od leta 1979 ti posli prište- 
vajo k opravljanju storitev. Letos na po- 
dročju zunanjetrgovinskega režima, uve- 
lavljenega v okviru Samoupravne intere- 
sne skupnosti SR Slovenije za ekonom- 
ske odnose s tujino, s tem v zvezi ni 
prišlo do nobenih sprememb. V drugi 
polovici letošnjega leta, ko so bili objav- 
ljeni podatki o realiziranem izvozu in 
uvozu blaga po posameznih organizaci- 
jah združenega dela, je bilo ugotovljeno, 
da mnoge organizacije združenega dela 
niso realizirale svojih plartov izvoza bla- 
ga. To pa pomeni, da ne gre za spremem- 
bo, ko se posli oplemenitenja ne štejejo 
kot osnova za pridobitev pravic do uvoza 
surovin in repromateriala, ampak za nei- 
zvrševanje svojih izvoznih planov, ki ima 
za posledico manjše možnosti uvoza. Pri 
vseh organizacijah združenega dela, ki 
so realizirale plane izvoza blaga, tudi de- 
vize, pridobljene z opravljanjem poslov 
oplemenitenja, dajejo možnost uvoza 
blaga v okviru usklajenih planov. 

Organizacije združenega dela so se v 
letošnjem letu v precejšnjem obsegu 
preusmerile na opravljanje poslov ople- 
menitenja, saj so se na ta način delno 

izognile združevanju deviz za dejavnosti 
skupnega pomena (35% združujejo le od 
opravljene storitve, pri rednem izvozu pa 
bi to znašalo precej več) ter si omogočile 
nekaj hitrejšo rast proizvodnje, kot bi jo 
dosegle v okviru usklajenih planov re- 
dnega uvoza in izvoza. SR Slovenija si 
zato prizadeva, da bi zvezni upravni or- 
gani hitreje evidentirali oz. obveščali o 
izvršenem izvozu in uvozu storitev (sedaj 
prejemamo podatke s trimesečno zaka- 
snitvijo), s čimer bi se ustvarjala tudi 
ažurnejša in realnejša slika o uresničeva- 
nju projekcije plačilnobilančnih in deviz- 
nobilančnih položajev posameznih repu- 
blik in avtonomnih pokrajin. 

2. Strinjamo se, da je potrebno zago- 
toviti stalnejše in vsaj za eno leto nespre- 
menjene razmere gospodarjenja. Različ- 
ni administrativni ukrepi, ki so bili zaradi 
neizvrševanja projekcij spremenjeni v 
zadnjih letih, ne morejo biti podlaga za 
kakovostno gospodarjenje. Osnovno pa 
je, da se usklajeni plani ekonomskih 
odnosov s tujino čimbolj dosledno ure- 
sničujejo, kajti ob odmikih oz. celo ob- 
čutnejših motnjah pri uresničevanju de- 
viznobilančnega in plačilnobilančnega 
položaja je nujno potrebno sprejeti 
ustrezne ukrepe. Zato si prizadevamo 
identificirati tiste subjekte, ki ne izpolnju- 
jejo svojih obveznosti iz dogovorov v ok- 
viru Samoupravne interesne skupnosti 
SR Slovenije za ekonomske odnose s 
tujino, kar nam v zadnjem času vse bolj 
uspeva. Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije bo zato storil vse, da se za prihodnje 
leto zagotovi mesečno spremljanje gi- 
banj v zunanjetrgovinski menjavi po or- 
ganizacijah združenega dela in na tej 
podlagi možnost uvoza v odvisnosti od 
realiziranih izvoznih obveznosti - po po- 
sameznih mesecih, kar bi izključilo po- 
trebo po obsežnejših intervencah v drugi 
polovici leta. 

3. Dosedanja praksa, da organizacije 
združenega dela, ki so širile obseg svoje 
proizvodnje z novimi investicijami na 
podlagi inozemskih kreditov, ni bilo tre- 
ba samim skrbeti tudi za svojo devizno 
likvidnost, t. j. tudi za način odplačevanja 
zapadlih anuitet, nas je med drugim pri- 
vedla tudi do stanja, v kakršnem smo 
trenutno v SFRJ. Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije stoji na stališču, da odplači- 
la anuitet rte moremo smatrati kot druž- 
beno skrb in da morajo organizacije 
združenega dela skrbeti za odplačilo 
svojih obveznosti tujim kreditodajalcem. 
Načina odplačevanja teh obveznosti so 
seveda lahko različni in v tem smislu se 
strinjamo, da je ena od poti združevanje 
deviznih sredstev tistih organizacij zdru- . 
ženega dela, ki uporabljajo karton iz Pa- 
pirnice Količevo. Seveda pa sodimo, da 
bi y tej smeri morala biti aktivna predv- 
sem Papirnica sama in si na podlagi sa- 
moupravnih sporazumov pridobiti po- 
trebna devizna sredstva. 

Pripominjamo, da je takšen način v sa- 
moupravnem sporazumu o tekočem reži- 

mu, sklenjenem v okviru Samoupravne 
interesne skupnosti SR Slovenije za eko- 
nomske odnose s tujino za obdobje 
1981-1985, opredeljen kot ena od mož- 
nosti. Poleg tega pa bi si Papirnica Koli- 
čevo tudi z izvozom svojih proizvodov na 
konvertibilno tržišče morala zagotoviti 
del sredstev, ki so potrebna za odplačilo 
anuitet. 

4. Tudi zunanjetrgovinska menjava s 
klirinškim tržiščem mora potekati na 
podlagi usklajenih planov ekonomskih 
odnosov s tujino v okviru Samoupravne 
interesne skupnosti SR Slovenije za eko- 
nomske odnose s tujino. Usklajevanja 
planov izvoza in uvoza s klirniškega trži- 
šča letos v Samoupravni interesni skup- 
nosti SR Slovenije za ekonomske odnose 
s tujino ni bilo, saj so bili predloženi plani 
organizacij združenega dela manjši od 
naših možnosti po projekciji in so se zato 
smatrali kot usklajeni. To dejstvo pa je 
gotovo vplivalo na organizacije združe- 
nega dela, da svojih obveznosti v tem 
smislu niso dosledno izpolnjevale. Tudi 
ukrepi tekoče ekonomske politike predv- 
sem politike tečaja dinarja so bistveno 
večji izvoz na klirinško tržišče nekaj časa 
celo stimulirali. Tako je prišlo do poveča- 
nega izvoza ter manjšega uvoza, kar pa 
ruši razmerja, opredeljena v projekciji 
plačilnobilančnega položaja SR Sloveni- 
je za letošnje leto. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije me- 
ni, da je za prihodnje leto nujno izvršiti 
postopek usklajevanja planov menjave s 
klirinškim tržiščem na podlagi katerega 
bodo organizacije združenega dela spre- 
jele obveznosti izvoza in možnosti uvoza 
s tega področja. V tem smislu se Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije strinja tudi z 
dano pobudo Skupščine občine Domžale 
glede okvirov in vrste blaga, ki se bo 
izvažalo na to tržišče. 

5. Glede omejevanja izvoza blaga nižje 
stopnje predelave je potrebno dodati še 
naslednje: ponovno poudarjamo, da je 
nujno izvažati blago višje stopnje prede- 
lave, ki vsebuje več domačih surovin, 
znanja in dela. Ukrepi za še večje stimuli- 
ranje takega izvoza se že opravljajo v 
okviru Interesne skupnosti Jugoslavije za 
ekonomske odnose s tujino. Seveda pa 
se o tem, kakšno blago bo izvoženo, mo- 
rajo dogovoriti organizacije združenega 
dela, ki sodelujejo pri njegovi proizvod- 
nji. Če med proizvajalcem surovine in 
med organizacijo združenega dela, ki to 
surovino naprej predeluje, na noben na- 
čin ne pride do dogovora, izvoza, pa tudi 
če je nižje stopnje predelave, ne sodi 
preprečevati. Prepoved izvoza takega 
blaga bi predstavljalo administrativen 
poseg v odnose med organizacijami 
združenega dela in bi pomenilo, da zdru- 
ženo delo po samoupravni poti medse- 
bojnih problemov ni sposobno reševati. 
To pa ne bi vodilo k nadaljnjemu razvoju 
socialističnih samoupravnih družbenoe- 
konomskih odnosov, ampak bi pomenilo 
korak nazaj. 

14 poročevalec 



M 

Osnutek resolucije o politiki uresničevanja 

Družbenega plana Jugoslavije za obdobje 

od leta 1981 do 1985 v letu 1982 - AS 465 

@ V letu 1982 le računata z rastjo družbenega proizvoda z okrog 2,5 odstotka,_na ^ar 
bo vplivala rast industrijske proizvodnje z okrog 3,5 odstotka in kme jjs.va z o og 

© Reale^izvoz blaga in storitev bo treba povečati za 8,5 odstotka, na konvertibilno 

® De?id?pSačiirse bilanco Jugoslavije bi lahko bil v prihodnjem letu največ 500 

9 ?'Selfm1«a|an|em sprejete politike in 

• Izfo^anfe^r^stev za r^dovol|evmiie splošnih ££!*£ narava 
na?već do 17 odstottov, skupnih potreb pa največ do 18 odstotkov (z dolocen.m, 

• Treba*!«1 zagotoviti zmanjšanje realnega obsega investicij v osnovna »redstvaza 
6 odstotkov in nadaljnje zmanjševanje deleža Investicij v dru^enem prcszvod 

© Zmanjšane možnosti za novo zaposlovanje v letu 1^32 

Zvezni izvršni svet je poslal Skupščini SFRJ v 
obravnavo Osnutpk resolucije o politiki uresničeva- 
nja Družbenega plana Jugoslavije za obdobje od 
leta 1981 do 1985 v letu 1982 (AS 465), ki je bil 
pripravljen po prvi delovni verziji tega dokumenta in 
široke preliminarne razprave o politiki uresničeva- 
nja Družbenega plana Jugoslavije v prihodnjem 
letu. 

Zbor republik in pokrajin, ki je pristojen za spre- 
jetje tega zakona, je dbravnaval Osnutek resolucije 
4. novembra. Med tem je bil Osnutek resolucije 
poslan v obravnavo skupščinam republik in pokra- 
jin, s soglasjem katerih se resolucija sprejme. Glede 
na veliko zanimanje za ta temeljni dokument ra- 
zvojne politike v prihodnjem letu objavljamo Osnu- 
tek resolucije v Glasilu Skupščine SFRJ v celoti. 

Podnaslove in mednaslove v besedilu je dala re- 
dakcija Glasila. 

UČINKOVITEJŠE URESNIČEVANJE POLITIKE 
EKONOMSKE STABILIZACIJE 

1 Upoštevajoč cilje in naloge iz družbenega plana Jugosla- 
vije za obdobje 1981-1985, izražene probleme na posameznih 
področjih reprodukcije in tendence, ki se prenašajo v leto 
1982, zlasti glede usklajevanja odnosov v družbeni reproduk- 
ciji, ekonomskih odnosov s tujino in gibanja cen, oceno 
pogojev in možnosti razvoja v letu 1982 in oceno ekonom- 
skega položaja v svetu, so naloge, na katerih bo težišče pri 
uresničevanju politike družbenoekonomskega razvoja v letu 
1982 učinkovitejše uresničevanje politike ekonomske stabili- 
zacije, precejšnje povečanje izvoza in zboljšanje plačilne bi- 
lance države ter bistveno zmanjšanje stopnje inflacije, za kar 
je potreb ustrezen preobrat glede delovanja sistemskih meha- 
nizmov in njihove izpopolnitve ter izpolnjevanja prevzetih 
obveznosti, zboljšanje gospodarjenja in njegove kakovosti, 
vodenja ekonomske politike in celotne družbene aktivnosti. 
Za uresničevanje teh nalog je treba: 

1.) ustvarjati takšne pogoje, ki bodo močno motivirali rast 
proizvodnje za izvoz in krepili izvozno sposobnost gospodar- 
stva, zagotovili dinamično rast izvoza, zlasti na konvertibilno 
področje, bistveno zmanjšanje plačHnobilančnega deficita in 
zmanjšanje stopnje zadolženosti države v tujini; 
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2.) uresničevat: skladnejše blagovnodenarne odnose in us- 
klajevati vse obiike porabe z razpoložljivim družbenim proi- 
zvodom in dohodkom ter materialnimi možnostmi; 

3.) bistveno zavreti stopnjo inflacije; 
4.) uskladiti proizvodnjo in dinamiko gospodarske rasti s 

potrebo po dinamični izvozni rasti, krepitvi izvozne sposob- 
nosti gospodarstva in potrebi nadomestitve uvoza in z mož- 
nostmi, ki jih daje uvoz na podlagi sredstev, ustvarjenih z 
izvozom, in s plačilnobilančnimi možnostmi države; 

5.) krepiti materialno osnovo združenega dela, učinkoviteje 
gospodariti in povečati dohodek ter zboljšati odnose pri deli- 
tvi dohodka; 

6.) ukrepati, da se zavre upadanje življenjskega standarda 
delovnih ljudi in občanov, in v tem okviru zaustavi zmanjšanje 
realnih osebnih dohodkov, predvsem delavcev v materialni 
proizvodnji, ter zagotovi socialna in materialna varnost, zlasti 
delavcev z najnižjimi prejemki na člana gospodinjstva. 

Z nadaljnjim razvijanjem samoupravnih družbenoekonom- 
skih odnosov, s spremembami in dopolnitvami nekaterih si- 
stemskih zakonov in zagotovitvijo učinkovitejšega delovanja 
mehanizmov gospodarskega sistema ter z ukrepi ekonomske 
politike je treba zagotoviti uspešnejše dohodkovno povezova- 
nje organizacij združenega dela in obvladovanje tokov druž- 
bene reprodukcije,, krepitev izvozne sposobnosti gospodar- 
stva in uresničevanje politike ekonomske stabilizacije. 

Za uresničitev nalog iz prvega odstavka te točke si morajo 
vsa družbena skupnost in vsi družbenoekonomski dejavniki 
nujno izredno prizadevati za učinkovitejše uresničevanje poli- 
tike ekonomske stabilizacije, tako da povečajo proizvodnjo, 
maksimalno varčujejo na vseh področjih reporodukcije in na 
vseh ravneh, povečujejo izvoz in uvažajo samo najnujnejše; 
boljše organizirajo delo, povečajo produktivnost dela in da se 
proizvajalci med seboj učinkoviteje povezujejo v reprodukcij- 
skem procesu, zaradi česar je treba pospešiti ustanavljanje 
skupnosti za medsebojno plansko in poslovno sodelovanje. 
Stroške za družbeno nadstavbo je treba spraviti v meje mož- 
nosti materialne proizvodnje. S selektivno iri stabilizacijsko 
monetarno-kreditno politiko je treba onemogočiti ustvarjanje 
nad ponudbo, vendar pa omogočiti tudi neoviran potek pro- 
cesa družbene reprodukcije. Z doslednim izvajanjem sistema 
cen in družbene kontrole cen ter energičnim delovanjem je 
treba zagotoviti, da bo bistveno upočasnjena rast cen. Z 
delitvijo družbenega prizvoda je treba krepiti materialno 
osnovo združenega dela, zavarovati integriteto družbenih 
sredstev in zagotoviti njihovo razširjeno reproduciranje. Inve- 
sticije se morajo uskladiti z realno razpoložljivimi sredstvi,s 
samoupravno koncentracijo pa je treba akumulacijo usmer- 
jati v prednostne smeri razvoja, določene v družbenem planu 
Jugoslavije za obdobje 1981-1985, z razvijanjem družbenoe- 
konomskih odnosov na temeljih socialističnega samouprav- 
ljanja je treba odpravljati pojave partikularizma, monopolizma 
in drugih oblik krnjenja enotnosti jugoslovanskega trga in 
procesov družbene reprodukcije. Nastopati je treba tudi z 
drugimi ukrepi, ki bodo prispevali k postopnemu izhodu iz 
ekonomskih težav in h krepitvi položaja države v mednaro- 
dnih ekonomskih odnosih, in ustvariti pogoje za nadaljnji 
razvoj družbenih odnosov ter za stabilen gospodarski razvoj 
in porast standarda delovnih ljudi in občanov v naslednjem 
obdobju. 

Z aktivnostmi nosilcev planiranja in ukrepi ekonomske poli- 
tike bodo zagotovljeni izpolnjevanje nalog hitrejšega razvoja 
gospodarsko manj razvitih republik in najhitrejšega razvoja 
SAP Kosova, obnova in gradnja območja v Črni gori, ki ga je 
prizadel katastrofalni potres, nadaljnja krepitev obrambne 
sposobnosti države in izpolnjevanje drugih nalog iz družbe- 
nega plana Jugoslavije za obdobje 1981-1S85. 

Organizacije združenega deta in druge samoupravne orga- 
nizacije in skupnosti ter družbenopolitične skupnosti morajo 
v svojih planskih dokumentih za leto 1982 določiti konkretne 
obveznosti, naloge in ukrepe , s katerimi bodo zagotovile 
izpolnjevanje skupnih ciljev in nalog iz te resolucije. Nujno je 
samoupravno, izjemoma pa tudi zakonsko usmerjanje repro- 
dukcijskih sredstev k spodbujanju hitrejšega razvoja pro- 
izvodnje za izvoz, v okviru zoženih prednosti, ki bodo dolo- 
čene, pa k hitrejšem dokončevanju investicijskih objektov, ki 
so v skladu s temeljnimi smermi razvoja, določenimi v družbe- 
nem planu Jugoslavije za obdobje 1981-1985, in sicer predv- 
sem zmogljivosti za proizvodnjo električne energije in prido- 

bivanje premoga, deficitarnih surovin in za pridobivanje 
osnovnih kmetijskih pridelkov in na tej podlagi prispevati k 
povečanju deviznega priliva in nadomestitvi uvoza. 

SPREMEMBA POSAMEZNIH INSTRUMENTOV 
GOSPODARSKEGA SISTEMA 

2. Za učinkovitejše usklajevanje odnosov v družbeni repro- 
dukciji in uresničevanje politike ekonomske stabilizacije 
bodo izdani in uporabljeni določeni ekonomski ukrepi ter 
spremenjeni posamezni instrumenti gospodarskega sistema: 
s predpisi o revalorizaciji osnovnih sredstev in o obračunu 
amortizacije je treba zagotoviti realnejše ugotavljanje do- 
hodka organizacij združenega dela: spremeniti je treba posa- 
mezne določbe zakona o celotnem prihodku in dohodku, ki 
omogočajo, da se z menicami in drugimi vrednostnimi papirji 
nerealno povečuje celoten prihodek in dohodek; spremeniti 
določbe predpisov o zavarovanju plačil, ki omogočajo obliko- 
vanje povpraševanje brez realnega kritja; odpraviti možnosti 
za oblikovanje sredstev splošne in skupne porabe s promet- 
nim davkom in prispevki na inflacijskih podlagah in z ustrez- 
nimi spremembami v sistemu onemogočiti ustvarjanje pre- 
sežkov in zajemanje iz dohodka nad dogovorjeno politiko; 
dognati oblike razmnoževanja sredstev prek bančnega meha- 
nizma, da bi odpravili možnosti nerealnega ustvarjanja kredit- 
nega potenciala in denarnih sredstev; poleg tega pa bodo 
sprejeti tud! drugi ukrepi, določeni v resoluciji. Ustvarjali 
bomo pogoje, da bo dohodek organizacij združenega dela 
čim realneje izražal pogoje in rezultate dela ter sprejeli ukre- 
pe,da bo pri njegovem ustvarjanju vpliv monopolnih faktorjev 
manjši. Z dogovorom republik in avtonomnih pokrajin je treba 
določiti merila za posebno izkazovanje dela dohodka, ki je 
rezultat dela v izredno ugodnih naravnih razmerah ali pa je 
rezultat izjemnih ugodnosti pri pridobivanju dohodka, in ta 
del dohodka usmeriti za razvoj organizacije združenega dela, 
v kateri je ustvarjen, ali za razvoj materialne osnove združe- 
nega dela v občini in republiki oziroma avtonomni pokrajini v 
skladu s samoupravnim sporazumom in zakonom. 

Uresničitev preobrata pri učinkovitem izvajanju politike 
ekonomske stabilizacije terja odločno in učinkovito akcijo 
pristojnih organov družbenopolitičnih skupnosti, organizacij 
združenega dela in drugih samoupravnih organizacij in skup- 
nosti, da bi bila zagotovljena zakonitost; nadaljnji hitrejši 
razvoj samoupravljanja in dogovarjanja ter dosledno izpolnje- 
vanje obveznosti, prevzetih po teh sporazumih in dogovorih; 
odločno preprečevanje in odpravljanje pojavov avtarkije in 
zapiranje trga; odpravljanje in preprečevanje pojavov ogroža- 
nja družbene lastnine s stališča skupinsko-lastninskih ten- 
denc in večjih intervencij organov družbenopolitičnih skup- 
nosti pri razpolaganju s sredstvi združenega dela, zlasti na 
področju investicij, ekonomskih odnosov s tujino in na trgu. 

IZBOLJŠANJE POLOŽAJA DRŽAVE V 
MEDNARODNIH EKONOMSKIH ODNOSIH 

3. Najpomembnejše naloge ekonomske politike v letu 1982 
in pogoj za povečanje celotne gospodarske aktivnosti so 
povečanje konkurenčne sposobnosti organizacij združenega 
dela na mednarodnem trgu in zboljšanje položaja države v 
mednarodnih ekonomskih odnosih, k čemer mora prispevati 
ekonomska politika, zlasti na področju proizvodnje, politika 
cen, denarja in kreditov ter davkov in prispevkov. Izvoz blaga 
in storitev je treba realno povečati približno za 8,5%, na 
konvertibilno območje pa za 12%, usklajevati celoten izvoz in 
odliv deviz z deviznim prilivom, s katerim razpolagamo, 
zmanjšati deficit plačilne bilance Jugoslavije, ki sme znašati v 
letu 1982 največ 500 milijonov dolarjev, in zmanjšati stopnjo 
zadolženosti države v tujini. 

Za uresničitev predvidenega povečanja izvoza blaga in sto- 
ritev bomo ukrepali in delovali takole: 

1. do polovice januarja 1982 bodo sprejeti celotni izvozni 
programi v organizacijah združenega dela, skupnostih za 
medsebojno plansko in poslovno sodelovanje, splošnih zdru- 
ženjih, gospodarskih zbornicah in samoupravnih interesnih 
skupnostih za ekonomske odnose s tujino, in sicer po proi- 
zvodih in storitvah, valutnih območjih in po posameznih drža- 
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vah, katerih delež v zunanjetrgovinski menjavi Jugoslavije je 
znatnejši. Posebne programe je treba pripraviti za povečanje 
izvoza v države s konvertibilnega območja, s katerimi imamo 
najmanjšo pokritost uvoza z izvozom. 

V okviru samoupravnih interesnih skupnosti za ekonomske 
odnose s tujino je treba uskladiti plane in programe izvoza in 
uvoza organizacij združenega dela in plane kreditnih odnosov 
s tujino ter spodbujati njihovo širše povezovanje v reproduk- 
cijskem procesu na enotnem jugoslovanskem trgu, kar je 
treba upoštevati v plačilnobilančnih pozicijah republik in av- 
tononmnih pokrajin; . 

2. vodili bomo aktivno politiko enotnega realnega tečaja 
dinarja, ker je to eden temeljnih instrumentov za ohranitev 
konkurenčnosti gospodarstva glede cen pri izvozu, za racio- 
nalen uvoz in usklajevanje odnosov pri gibanju domačih cen 
in cen na zunanjih trgih; 

3. zagotovili bomo sredstva za vračilo carin in davščin v 
skladu z nalogami, določenimi v tej resoluciji, in z okviri, 
začrtanimi v projekciji plačilne bilance Jugoslavije. Zboljšali 
bomo in spremenili sistem vračanja carin in davščin, tako da 
bomo iz veljavnega sistema odpravili linearne stopnje in neo- 
pravičene pridobljene pravice, pri tem pa bolj spodbujali izvoz 
proizvodov in storitev, v katere je vgrajenega več domačega 
dela, domačih surovin, lastnega znanja in tehnologije. Ukre- 
pali in delovali bomo, da bi bil sklenjen samoupravni spora- 
zum o vrnitvi carin in davščin v okviru Interesne skupnosti 
Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino, ter zagotovili, da 
se bo uporabljal od 1. januarja 1982; 

4. zaradi povečanja konkurenčne sposobnosti organizacij 
združenega dela pri izvozu bomo vodili aktivnejšo politiko 
oprostitve in zmanjševanja davkov in prispevkov za blago in 
storitve, ki se izvažajo, razen tistih davkov in prispevkov, ki so 
v neposredni funkciji ohranjanja življenjskega standarda de- 
lavcev, kot so zdravstveno in pokojninsko zavarovanje ipd. S 
temi ukrepi bomo spodbujali delo organizacij zdiuženega 
dela v več izmenah in povečanje proizvodnje za izvoz z nagra- 
jevanjem delavcev idr.; 

5 z združevanjem sredstev zainteresiranih organizacij 
združenega dela, njihovih poslovnih bank, s samoupravnim 
sporazumom bank, zadolževanjem v tujini, reeskontno poli- 
tiko Narodne banke Jugoslavije in drugimi ukrepi bomo zago- 
tovili 15 milijard dinarjev za izvoz opreme, ladij in investicij- 
skih del v tujini; 

6. zboljšali bomo pogoje za kreditiranje priprave proizvod- 
nje in storitev, proizvodnje blaga in opravljanja storitev za 
izvoz in zalog blaga za izvoz, pri čemer bomo določili po- 
sebne ugodnosti za izvoz v države v razvoju; 

' 7 bolj vsestransko in še bolj bomo razvijali posebne oblike 
zunanjetrgovinskih poslov, kot so; kompenzacijski posli, po- 
sredniški posli, posli oplemenitenja blaga ipd., pri njihovi 
realizaciji pa bomo zagotovili, da plačilnobilančne pozicije ne 
bodo ovira za razvoj.teh poslov, če se z njimi zboljšuje in 
povečuje celoten izvož. V tem smislu bodo preizkušeni in po 
potrebi tudi spremenjeni predpisi s tega področja; 

8 do konca prvega trimesečja 1S82 bodo zaradi dolgoroč- 
nega povečanja jugoslovanskega izvoza sprejete spremembe 
in dopolnitve zakona o dolgoročni proizvodni kooperaciji, 
proizvodno-tehničnerfi sodelovanju s tujino in skupnih vlaga- 
n''g obdelani bodo posebni ukrepi za povečanje deviznega 
priliva od izvoza storitev, zlasti od turizma, transporta in 
izvajanja investicijskih del v tujini. Zato je v letu 1S82 po- 
trebno: . , ... 

a pravočasno končati vse priprave za popolnejše izkorišča- 
nje razpoložljivih zmdgljivosti v turizmu, zlasti v predsezoni in 
posezoni, popolnejše izkorj|čanje zmogljivosti za zimski turi- 
zem in zmogljivosti v toplicah in naravnih zdraviliščih. S 
potrebnimi ukrepi bomo zagotovili sredstva za turistično pro- 
pagando, ki bodo znašala najmanj 1% ustvarjenega deviz- 
nega prihodka od turizma v preteklem letu, še naprej odobra- 
vali popuste pri prodaji goriva tujim turistom, dajali davčne 
oprostitve pri prodaji blaga za tuja plačilna sredstva, zboljše- 
vali bomo delo menjalniških služb in zagotovili, da bo čimveč 
deviznega priliva od turizma pripadlo organizacijam združe- 
nega dela. Sprejeti bodo programi za povečanje prihodkov od 
turizma. Tuji turizem bomo spodbujali z vsemi ukrepi, s kate- 
rimi se spodbuja izvoz blaga; 

b. glede mednarodnega transporta moramo doseči večji 

delež domačih prevoznih zmogljivosti v jugoslovanskem bla- 
govnem izvozu in uvozu in njihov večji delež na mednaro- 
dnem transportnem trgu. Z investicijsko in kreditno politiko je 
treba omogočiti hitrejšo modernizacijo in povečanje zmoglji- 
vosti v mednarodnem prometu, gradnjo prevoznih zmogljivo- 
sti v železniškem, pomorskem in rečnem prometu pa je treba 
zagotoviti v domači industriji in ladjedelništvu. Nakup plovnih 
objektov in letal bo omogočen s črpanjem hipotekarnih kredi- 
tov; 

c. pri izvajanju investicijskih del v tujini je treba zagotoviti 
večje izkoriščanje domače opreme, pri gradnji kompletnih 
objektov pa da se poveča izvoz domače opreme, materiala in 
tehnologije. Spodbujali bomo zlasti realizacijo velikih projek- 
tov, ki jih v tujini izvajajo organizacije združenega dela; 

10. s politiko obrestnih mer, kreditno politiko, ob ustrezni 
podpori primarne emisije, in z drugimi ukrepi bomo stimulirali 
priliv nakazil in devizno varčevanje državljanov, ki so na 
začasnem delu v tujini, zlasti pa odkup deviz z deviznih 
računov občanov. 

UVOZ V ODVISNOSTI OD IZVOZA 

V letu 1982 se bo blago uvažalo v okviru plačilnih možnosti iz 
deviznega priliva, ustvarjenega z izvozom blaga in storitev, 
neto nakazil in določenega plačilnobilančnega deficita Jugo- 
slavije. Uvoz surovin in reprodukcijskega materiala se lahko 
povečuje nad planiranim, če se na podlagi tega uvoza vsaj v 
istem znesku poveča izvoz, ne povečuje pa se deficit plačilne 
bilance. 

Pri uvozu surovin in reprodukcijskega materiala bo s sa- 
moupravnimi sporazumi v okviru samoupravnih interesnih 
skupnosti za ekonomske odnose s tujino na podlagi material- 
nih bilanc zagotovljen prednosten uvoz surovin in reproduk- 
cijskega materiala, ki najbolj vpliva na uresničevanje predvi- 
dene stopnje rasti proizvodnje in izvoza. 

Nafto, naftne derivate in premog za koksanje, katerih uvoz 
je določen v projekciji plačilne bilance Jugoslavije in energet- 
ski bilanci Jugoslavije, bomo uvažali enotno na podlagi sa- 
moupravnega sporazuma organizacij združenega dela naft- 
nega gospodarstva oziroma črne metalurgije. Devize za uvoz 
teh proizvodov bomo zagotavljali na tak način, da bomo 
odpravili motnje na tem področju. 

V plačilnobilančnih pozicijah republik in avtonomnih po- 
krajin bomo zagotovili predvsem uvoz energetskih surovin; 
železove rude in surovin za proizvodnjo jekla; kovin bakra in 
aluminija; surovin za proizvodnjo umetnih gnojil in sredstev 
za varstvo rastlin; surovin za proizvodnjo farmacevtskih proi- 
zvodov; sintetičnega kavčuka; surovin za tekstilno industrijo, 
industrijo usnja in obutve ter proteinov za proizvodnjo krme, 
kar bo urejeno s samoupravnimi sporazumi samoupravnih 
interesnih skupnosti za ekonomske odnose s tujino v okviru 
Interesne skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tu- 
jino. V plačilnobilančnih pozicijah republik in avtonomnih 
pokrajin bodo zagotovljena devizna sredstva za uvoz pšenice, 
jedilnega olja, zdravil, najnujnejših specifičnih medicinskih 
materialov in posameznih vitalnih proizvodov široke porabe, 
ki jih v državi ne proizvajamo, ter za izpolnjevanje obveznosti 
po mednarodnih konvencijah. 

Znatno bomo zmanjšali uvoz opreme. Pri uvozu opreme bo 
imela prednost oprema, ki je v državi ne proizvajamo, pri- 
speva pa k odpravi strukturnih disproporcev v gospodarstvu, 
k povečanju izvoza in nadomestitvi uvoza. Določen odstotek 
od celotnih sredstev za uvoz opreme v letu 1982, ki ga bodo 
določila samoupravne interesne skupnosti za ekonomske 
odnose s tujino, bo usmerjen v modernizacijo in povečanje 
zmogljivosti organizacij združenega dela, ki lahko z vgrajeva- 
njem nove opreme v letu 1982 povečajo izvoz, za kar morajo 
prevzeti konkretne obveznosti. 

S samoupravnimi sporazumi, ki se sklepajo v samoupravnih 
interesnih skupnostih za ekonomske odnose s tujino, je treba 
zagotoviti ugodnejše pogoje za uvoz surovin in reprodukcij- 
skega materiala za organizacije združenega dela, ki dosegajo 
večje rezultate pri izvozu. 

Zaostrena bo odgovornost pri uporabi zakonitosti v pro- 
metu deviz in sprejeti ukrepi, da bo potekal promet deviz na 
organiziranem in usmerjenem deviznem trgu. Povečana bo 
odgovornost republik in avtonomnih pokrajin za uresničeva- 
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nje plačilne in devizne bilance Jugoslavije ter ustvarjeni po- 
goji za normaliziranje delovanja deviznega trga. V letu 1982 
bo podaljšana veljavnost predpisov, po katerih se del deviz- 
nega priliva odstopi Narodni banki Jugoslavije oziroma proda 
na deviznem trgu, kot tudi veljavnost obveznega depozita pri 
Narodni banki Jugoslavije. 

Zunanji krediti se bodo črpali v skladu s projekcijo plačilne 
bilance Jugoslavije. Ustvarjali bomo pogoje za učinkovitejše 
črpanje že odobrenih kreditov mednarodnih finančnih orga- 
nizacij. 

Tudi za leto 1982 bo sprejet zakon o zadolževanju Narodne 
banke Jugoslavije v tujini za zagotovitev likvidnosti v medna- 
rodnih plačilih. 

Zmanjšan bo obseg črpanja kratkoročnih kreditov bank v 
tujini, ki se smejo uporabljati izključno za premostitev sezon- 
skih neenakomernosti v tekočem deviznem prilivu in odlivu. 
Zvezni izvršni svet bo na predlog Narodne banke Jugoslavije 
najpozneje do 10. januarja 1982 določil merila, po katerih 
lahko banke črpajo kratkoročne kredite. 

Sprejeti bodo ukrepi za varčevanje deviz, zmanjšanje nebla- 
govnega deviznega odliva po vseh podlagah, zlasti pa za 
službena potovanja in potovanja občanov v tujino, stroške 
predstavništev ipd. 

V okviru predvidenih ukrepov za zboljšanje položaja Jugo- 
slavije v mednarodnih ekonomskih odnosih bo v skladu z 
družbenim planom Jugoslavije za obdobje 1981-1985 in 
sklepi Skupščine SFRJ posebna pozornost namenjena hitrej- 
šemu in bolj vsestranskemu razvoju ekonomskega sodelova- 
nja Jugoslavije z neuvrščenimi državami in drugimi državami 
v razvoju, ohranitvi in nadaljnjemu razvoju čim ugodnejšega 
tretmaja teh držav v zunanjetrgovinskih odnosih zaradi na- 
daljnjega razvoja medsebojnega sodelovanja držav v razvoju 
in povečanja njihovega deleža v ekonomskih odnosih Jugo- 
slavije s tujino. Še naprej bomo dajali pomoč neuvrščenim 
državam in državam v razvoju, v tem okviru pa bodo najugo- 
draje obravnavane najmanj razvite med državami v razvoju. 
^Proučili bomo nekatere določbe zakona o deviznem poslo- 
vanju in kreditnih odnosih s tujino in opravili potrebne spre- 
membe. 

Z delovanjem organizacij združenega dela, samoupravnih 
interesnih skupnosti za ekonomske odnose s tujino, gospo- 
darskih zbornic in z ukrepi ekonomske politike bomo zagoto- 
vili bolj organiziran in učinkovitejši nastop nazunanjmtrgu. V 
ta namen bomo proučili delo predstavništev v tujini in zagoto- 
vili njihovo učinkovitost, dognali opravičenost posameznih 
predstavništev in sprejeli ukrepe za racionalizacijo njihovega 
poslovanja. 

MOČNEJŠE DELOVANJE KVALITATIVNIH 
DEJAVNIKOV GOSPODARJENJA 

4. Težišče pri razvoju proizvodnje je na spodbujanju hitrejše 
rasti proizvodnje za izvoz in proizvodnje, s katero se rešujejo 
strukturni problemi v gospodarstvu in na tej podlagi nadome- 
šča uvoz, predvsem pa proizvodnja energije na domačih re- 
sursih, proizvodnja osnovnih surovin in reprodukcijskega ma- 
teriala in osnovnih kmetijskih pridelkov. Z ukrepi ekonomske 
politike in z usmerjanjem sredstev k dovršitvi gradnje začetih 
objektov ter k modernizaciji in rekonstrukciji je treba zagoto- 
viti hitrejši razvoj te proizvodnje. 

Materialni in celoten družbenoekonomski razvoj v letu 1982 
mora temeljiti zlasti na močnejšem delovanju kvalitativnih 
faktorjev gospodarjenja; produktivnem zaposlovanju s pove- 
čanjem produktivnosti dela, večjemu varčevanju, boljšem in 
učinkovitejšem izkoriščanju delovnega časa, racionalnejši 
uporabi razpoložljivih zmogljivosti in drugih proizvodnih de- 
javnikov in na opiranju na domače resurse, na večjem angaži- 
ranju domačih znanstvenih potencialov in njihovem učinkovi- 
tejšem povezovanju z neposredno proizvodnjo, na zboljševa- 
nju izobraževalnega sistema in njegovem usklajevanju s po- 
trebami združenega dela, racionalnejši in širši uporabi uvo- 
žene opreme in tehnologije, razvijanju dolgoročnih poslovnih 
odnosov med dohodkovno povezanimi proizvajalci in drugimi 
udeleženci v reprodukcijskem procesu, pri čemer je treba 
dosledno izvajati sistemske rešitve. 

S povečevanjem proizvodnje in izvoza je treba zagotoviti 
poravnavo obveznosti nasproti tujini, z ustrezno delitvijo 
družbenega proizvoda in dohodka pa je treba upočasniti 

upadanje življenjskega standarda, predvsem z zaustavitvijo 
upadanja realnih osebnih dohodkov, zmanjšati delež izdatkov 
za splošne družbene in skupne potrebe v družbenem proi- 
zvodu, krepiti materialno osnovo združenega dela, zmanjšati 
obseg investicij v primerjavi z letom 1981 in delež investicij v 
družbenem proizvodu. 

S povečanjem izvoza in učinkovitejšim gospodarjenjem ter 
doslednim izvajanjem dogovorjene politike računamo v letu 
1982 s približno 2,5% porastom družbenega proizvoda, na kar 
bo vplival porast industrijske proizvodnje za približno 3,5% in 
kmetijske proizvodnje za približno 4% ob ustreznem porastu 
družbenega proizvoda drugih dejavnosti, računamo pa tudi 
na zmanjšanje proizvodnje v gradbeništvu. 

NADALJNJA RAST INDUSTRIJSKE 
PROIZVODNJE 

5. Pri uresničevanju politike družbenoekonomskega ra- 
zvoja v letu 1982 bodo sprejeti ukrepi in ustvarjeni pogoji za 
nadaljnjo rast industrijske proizvodnje, ki mora med drugim 
temeljiti tudi na boljšem izkoriščanju razpoložljivih zmogljivo- 
sti in večji opori na domače resurse, na koncentraciji in 
usmerjanju akumulacije za hitrejše dovrševanje zmogljivosti 
za povečanje proizvodnje za izvoz, za proizvodnjo energije, 
osnovnih deficitarnih surovin in reprodukcijskega materiala 
ter na vzpostavitvi in krepitvi reprodukcijskih vezi, delitvi dela 
m specializaciji ter razvoju dohodkovnih odnosov medse- 
bojno povezanih in odvisnih proizvajalcev. Vodili bomo poli- 
tiko povečanega varčevanja z energijo in povečanja rezerv 
energetskih goriv. Povečali bomo skupna prizadevanja pri 
raziskovanju in boljšem izkoriščanju domačih energetskih 
potencialov in boljšem izkoriščanju sekundarnih surovin. 

Zvezni izvršni svet bo v soglasju z izvršnimi sveti republik in 
avtonomnih pokrajin sprejel energetsko bilanco za leto 1982. 
Določen bo program izvoza industrijskih proizvodov po pano- 
gah, grupacijah in valutnih območjih z ustrezno dinamiko; 
začel se bo postopek za sklepanje samoupravnih sporazumov 
o skupnem nastopu na zunanjem trgu za nakup surove nafte 
in naftnih derivtov; o delitvi premoga za koksanje na posa- 
mezne koksarne v letu 1982; delitvi nafte na posamezne 
rafinerije in o enakomerni preskrbi trga z naftnimi derivati in 
enakih pogojih te preskrbe; družbenega dogovora o ukrepih 
za spodbujanje odpiranja novih in modernizacijo sedanjih 
premogovnikov in eksploatacijskih naftnih in plinskih polj. Če 
kakšen samoupravni sporazum oziroma družbeni dogovor ne 
bo sprejet do konca januarja 1982, najpozneje pa do konca 
februarja 1982, bodo sprejeti ustrezni predpisi. 

S samoupravnimi sporazumi med proizvajalci surovin in 
reprodukcijskega materiala ter predelovalci bo urejeno vpra- 
šanje boljše preskrbljenosti predelovalcev z domačimi surovi- 
nami in zagotavljanje ustreznih deviz proizvajalcem surovin 
zaradi povečanja proizvodnje surovin v državi in povečanja 
izvoza proizvodov višjih predelovalnih faz. 

V letu 1982 bomo uvozili 10,1 milijona ton surove nafte in 
900 tisoč ton naftnih derivatov. V organizacijah združenega 
dela ter republikah in avtonomnih pokrajinah bodo sprejeli 
ukrepe, ki bodo zagotovili zmanjšanje porabe mazuta, zaradi 
česar bodo sprejeti tudi ustrezni predpisi. S poslovno politiko 
organizacij združenega dela in z ukrepi ekonomske politike, 
racionalizacijo in preusmeritvijo na druge oblike prometa' bo 
zagotovljeno, da se ne bo povečala poraba naftnih derivatov v 
cestnem prometu. Zmanjšana bo poraba naftnih derivatov za 
energetske namene in ustvarjeni pogoji za povečanje njihove 
predelave v petrokemiji. 

POVEČANJE KMETIJSKE PROIZVODNJE 

6. Ocenjujemo, da se bo kmetijska proizvodnja povečala 
približno za 4%, s čimer bo moč uspešneje zadovoljevati 
domače potrebe, povečati izvoz in zmanjšati uvoz. Z boljšim 
organiziranjem vseh subjektov v agroindustrijskem kom- 
pleksu se bodo ob ustreznih ukrepih organov družbenopoli- 
tičnih skupnosti učinkoviteje izkoriščale proizvajalne zmoglji- 
vosti in skladi, zlasti obdelovalno zemljišče. Začel se bo po- 
stopek za sklenitev samoupravnih sporazumov, po katerih 
bodo nastali pogoji za ustrezno preskrbo z umetnimi gnojili, 
kakovostnim semenom, gorivom in nujno potrebno opremo 
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za kmetijstvo. V skladu z družbenim planom Jugoslavije za 
dobo od leta 1981 do leta 1985 bodo pravočasno sprejeti 
program ukrepov in akcij za proizvodnjo žita, povrtnin, indu- 
strijskih in krmilnih rastlin ter bilance glavnih kmetijskih in 
živilskih proizvodov, ki bodo podlaga za samoupravno spora- 
zumevanje in sklenitev pogodb o proizvodnji in dobavah, še 
preden se začne proces proizvodnje. Z ukrepi ekonomske 
politike je treba zagotoviti stabilne cene za umetna gnojila in 
za druge najpomembnejše reprodukcijske materiale za druž- 
beno organizirano in dogovorjeno proizvodnjo. 

Predvideno je, da se bo celoten pridelek pšenice, zlasti pa 
za blagovne sklade, povečal približno na 5,6 milijona ton 
(odkup bi znašal približno 3 milijone ton), koruze približno 10 
milijonov ton (odkup približno 3 milijone ton). Proizvodnja 
industrijskih rastlin bo še nadalje naraščala, zlasti proizvod- 
nja sladkorne pese in oljaric, s čimer bo zagotovljeno pri- 
bližno 880 tisoč ton sladkorja in približno 250 tisoč ton jedil- 
nega olja. Večji odkup bomo spodbujali tako, da bomo skle- 
panje odkupnih pogodb povezovali s kreditiranjem in ustvar- 
janjem pogojev za preskrbo s semenom, umetnim gnojilom, 
mehanizacijo, gorivom in nadomestnimi deli. 

Strukturo proizvodnje v živinoreji je treba uskladiti z mož- 
nostmi plasmaja na domačem in tujem trgu ob preusmeritvi k 
racionalnejši uporabi krmilne baze v naši državi. Predvide- 
vamo zmernejši porast proizvodnje mesa - približno 1.335 
tisoč ton in mleka - približno 4.550 milijonov litrov. 

Z družbenim dogovorom o uresničevanju politike razvoja 
agroindustrijskega kompleksa, ki je določena v družbenem 
planu Jugoslavije za dobo od leta 1981 do 1985, se bodo 
konkretizirale obveznosti za povečanje proizvodnje pomemb- 
nih kmetijskih pridelkov glede na posamezne nosilce in pred- 
lagane bodo rešitve in ukrepi za spodbujanje razvoja družbe- 
nega sektorja in samoupravnega organiziranja in združevanja 
individualnih kmetijskih proizvajalcev. Dogovorili se bomo o 
obsegu in virih sredstev za razvoj kmetijske proizvodnje in za 
razširitev obdelovalnih površin v družbenem sektorju kmetij- 
stva ter o racionalnejši uporabi kmetijskega zemljišča. 

Povečanje kmetijske proizvodnje bomo spodbujali z ukrepi 
davčne, zemljiščne in urbanistične politike. V precej večji 
meri je treba obdavčevati gospodinjstva, ki ne uporabljajo 
zemljišč namensko in z davčnimi olajšavami in oprostitvami 
plačanja davkov za določeno obdobje spodbujati gospo- 
dinjstva, ki usposabljajo in kultivirajo zapuščene kmetijske 
površine. Izvajali bomo ukrepe in aktivnosti, da se zemljišče 
lastnikov, ki ga ne obdelujejo, uporablja v skladu z namenom 
takega zemljišča. 

Spodbujali bomo izvoz kmetijskih in živilskih proizvodov, 
zlasti tobaka, vina, mesa in mesnih izdelkov. 

USKLAJEVANJE ODNOSOV PONUDBE !N 
POVPRAŠEVANJ^ NA TRGU 

7. Da bi zagotovili pogoje za skladen razvoj integralnega 
prevoza z uvedbo enotnih standardov, tipizacijo sredstev in 
opreme ter drugih tehniško-tehnoloških pogojev, bomo spro- 
žili postopek, da se do konca prvega polletja leta 1982 
sprejme družbeni dogovor o razvoju integralnega prevoza. Do 
konca prvega trimesečja bo sprejet dogovor repubiik in avto- 
nomnih pokrajin o pogojih gospodarjenja železniškega pro- 
meta, da bi se usposobil precej večji delež v prevozu blaga in 
potnikov v kopenskem prometu. Zagotovljeno bo usmerjanje 
ustreznega dela sredstev primarne emisije za kreditiranje 
nakupa domače opreme (voznih in vlečnih sredstev) za želez- 
nice. . 

8. Ukrepali bomo za urejame odnosov na trgu, usklajevanje 
razmerja ponudbe in povpraševanja, dolgoročno urejanje 
odnosov med seboj povezanih udeležencev v procesu druž- 
bene reprodukcije in za odpravo pojavov spodkopavanja 
enotnosti jugoslovanskega trga. Zvezni izvršni svet bo izdal 
materialne bilance pomembnejših surovin, reprodukcijskega 
materiala in blaga široke porabe za leto 1982. Sprožena bo 
pobuda za sklenitev dogovora o zagotovitvi stabilnih virov 
financiranja blagovnih rezerv in za zgraditev skladiščnega 
prostora, sprožen pa bo tudi postopek za sklenitev dogovora 
republik in avtonomnih pokrajin o ukrepih za preskrbo enot- 
nega jugoslovanskega trga s proizvodi, ki so posebnega po- 
mena za porabo delovnih ljudi in občanov. 

BISTVENO ZAVIRANJE RASTI CEN IN 
ŽIVLJENJSKIH STROŠKOV 

9. Z bistveno počasnejšo rastjo cen in življenjskih stroškov 
je treba zagotoviti ekonomsko sposobnost in krepitev dohod- 
kovnega interesa organizacij združenega dela za dinamično 
rast izvoza, uresničevanje poiitike ekonomske stabilizacije in 
za počasnejše upadanje življenjskega standarda delovnih 
ljudi. Zato je treba: 

1) ustvariti vse pogoje za dosledno uporabo zakona o teme- 
ljih sistema cen in družbeni kontroli cen. Z ukrepi ekonomske 
politike družbenopolitičnih skupnosti in z ukrepi organizacij 
združenega dela in drugih samoupravnih organizacij in skup- 
nosti je treba zagotoviti skladnejše blagovno-denarne odnose 
s tem, da skrčimo vse oblike porabe v okvire razpoložljivih 
sredstev, spremeniti pa je treba tudi instrumente in mehani- 
zme sistema, ki delujejo inflatorno; 

2) pri oblikovanju cen in pri izvajanju družbene kontrole cen 
zagotoviti dosledno uporabo meril za oblikovanje cen, zlasti 
pa močnejši pozitiven ekonomski vpliv svetovnih cen nagiba- 
nje in razmerja cen na domačem trgu. Zato se bodo opravile 
tudi ustrezne spremembe in dopolnitve navodila o uporabi 
kriterijev za oblikovanje cen; 

3) v gospodarskih zbornicah, splošnih združenjih in drugih 
asociacijah združenega dela pospešiti aktivnosti za sklenitev 
samoupravnih sporazumov in družbenih dogovorov, s kate- 
rimi se na trajnejši podlagi urejajo razmerja cen v reprodukcij- 
skem procesu in na področju cen v skladu z zakonom o 
temeljih sistema cen in družbeni kontroli cen; 

4) z dogovorom o izvajanju politike cen v letu 1982 in v 
okvirnih programih premikanja cen v posameznih dejavnostih 
se bodo v skladu z merili za oblikovanje cen in določeno 
politiko cen konkretizirale obveznosti in odgovornosti vseh 
podpisnikov dogovorov in določilo koordinirano delo skup- 
nosti za cene na ravni federacije, republik in avtonomnih 
pokrajin. Z vidika funcioniranja enotnega jugoslovanskega 
trga je treba ponovno proučiti sedanjo razdelitev pristojnosti 
družbenopolitičnih skupnosti na področju cen, zlasti na po- 
dročju energetike, za osnovne surovine in reprodukcijski ma- 
terial, glavne kmetijske in živilske proizvode, železniški pro- 
met in glavne ptt storitve. Pri izvajanju politike cen in spre- 
membah cen bomo vodili politiko postopnega opdravljanja 
disparitete cen in usklajevanja odnosov v primarni delitvi ter 
politiko bistveno počasnejše rasti cen proizvodov in storitev, 
ki so se v letu 1981 povečale toliko, da so bile nad dogovor- 
jeno ravnijo; 

5) Zvezna skupnost za cene, skupnosti za cene republik in 
skupnosti za cene avtonomnih pokrajin morajo zagotoviti 
neposredno medsebojno sodelovanje zaradi enotne uporabe 
meril za oblikovanje cen in načina oblikovanja cen ter drugih 
določb zakona o temeljih sistema cen in družbeni kontroli cen 
ter spremljajočih predpisov uresničevanja določene politike 
cen in družbene kontrole cen; 

6) da bi odpravili in preprečili motnje na trgu in v gibanju 
cen, bomo izvajali ukrepe neposredne kontrole cen, razen za 
proizvode in storitve, katerih cene se uredijo s samoupravnimi 
sporazumi in družbenimi dogovori, ki so usklajeni z zakonom 
o temeljih cen in družbeni kontroli cen in z določeno politiko 
cen, kar bodo v skladu s svojimi pristojnostmi ocenjevale 
skupnosti za cene in organi družbenopolitičnih skupnosti; 

7) sredstva za kritje izgub se ne smejo zagotavljati s poveča- 
njem cen. S povečanjem cen se ne smejo zagotavljati sredstva 
z uporabo razvojnega merilaza investicije in razvoj infrastruk- 
turnih in drugih dejavnosti, razen izjemoma za določene proi- 
zvode iz okvira zoženih prednosti, za katere se v družbenem 
planu Jugoslavije za dobo od leta 1981 do 1985 določi, daje 
treba njihov razvoj spodbujati tudi z uporabo tega merila; 

8) v prvem trimesečju leta 1982 bodo sklenjeni dogovori o 
dolgoročni politiki cen v energetiki in kmetijstvu; 

9) s celotno aktivnostjo organizacij združenega dela in 
drugih samoupravnih organizacij in skupnosti, z ukrepi eko- 
nomske politike, doslednim izvajanjem določene politike, s 
politiko cen in z ukrepi neposredne kontrole cen zagotoviti, 
da se drobnoprodajne cene med letom 1982 (december 1982 
v primerjavi z decembrom 1981) ne bodo povečale več kot 
15%. 
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NALOGE MONETARNO-KREDITNE POLšTiKE 

10. Z monetarno-kreditno politiko v letu 1S82 bomo podpi- 
rali uresničevanje politike ekonomske stabilizacije. Zagotovili 
bomo, da bodo denarna masa in bančni plasmaji po obsegu* 
in strukturi dosledno v funkciji ciljev in nalog politike eko- 
nomske stabilizacije. V skladu s tem mora denarna masa 
naraščati precej počasneje od nominalnega porasta družbe- 
nega proizvoda,-porast plasmajev bank pa bo uklajen s takš- 
nim gibanjem denarne mase, pri čemer morajo tudi plasmaji 
bank rasti počasneje od nominalne rasti družbenega proi- 
zvoda. Pri zagotavljanju potrebne količine denarja za financi- 
ranje tekoče reprodukcije bomo upoštevali tudi vrednostne 
papirje, ki jih izdajo organizacije združenega dela. 

Narodna banka Jugoslavije bo z ukrepi in instrumenti mo- 
netarno-kreditne politike zagotovila dinamično usklajevanje 
predvidenega porasta denarne mase in plasmajev bank v 
skladu s sezonskimi potrebami gospodarstva, v plasmajih 
bank pa se bo povečal delež organizacij združenega dela iz 
gospodarstva. 

Za uresničevanje nalog monetarno-kreditne politike bomo 
sprožili postopek za sklenitev samoupravnih sporazumov 
bank: o izvajanju selektivne kreditne politike v letu 1982 in o 
usmerjanju kreditnega potenciala bank za prioritetne na- 
mene, o politiki obrestnih mer; o zagotavljanju sredstev iz 
dela kreditnega potenciala bank za razširitev kmetijskega 
zemljišča v družbeni lastnini in za razvoj agrokompleksa; o 
zagotovitvi sredstev za kreditiranje izvoza opreme, ladij in 
izvajanje investicijskih del v tujini. Če kakšen izmed navede- 
nih sporazumov ne bo sklenjen pravočasno, najkasneje pa do 
konca januarja 1982, bodo sprejeti ustrezni predpisi. 

Primarna emisija se bo uporabila za monetizacijo preno- 
snih kratkoročnih vrednostnih papirjev, ki jih izdajo organiza- 
cije združenega dela s področja gospodarstva, za dajanje 
kreditov bankam na podlagi teh papirjev in za uresničevanje 
selektivnih ciljev monetarno-kreditne politike. Primarna emi- 
sija se bo usmerjala za selektivne namene, določene v druž- 
benem planu Jugoslavije za dobo od leta 1981 do 1985, 
oziroma z odlokom o ciljih in nalogah skupne emisijske iri 
denarne politike in skupnih temeljev kreditne politike v letu 
1982. 

Z ukrepi monetarno-kreditne politike bomo preprečili, da bi 
se sredstva iz primarne emisije uporabljala za neopravičeno 
formiranje in zadrževanje zalog za ustvarjanje umetnega po- 
manjkanja blaga na trgu, da bi nastal pritisk za povečanje cen. 
Ce nekaterih proizvodov ni v prometu in na trgu, so pa v 
zalogah, se bodo ti proizvodi črtali s seznama selektivnih 
namenov, ki jih podpira primarna emisija. Zato se bodo izda- 
jali ukrepi, da se bolj kreditirajo proizvodnja, pa tudi zaloge 
pri prometnih organizacijah, in da se zmanjša kreditiranje 
zalog končanih proizvodov pri proizvajalcih. 

S politiko obrestnih mer v letu 1982 bomo aktivneje delovali 
na stabilizacijo gospodarskih tokov, na racionalnejšo upo- 
rabo denarnih sredstev, uresničevanje prednosti, določenih v 
družbenem planu Jugoslavije za dobo od leta 1981 do 1985, 
ter na učinkovitejše poslovanje v celoti s postopnim selektiv- 
nim povečanjem obrestnih mer bank in Narodne banke Juao- 
slavije. 

V letu 1982 bomo z ukrepi monetarno-kreditne politike 
zagotovili, da uporaba kratkoročnih sredstev za dolaoročne 
plasmaje ne bo večja od 25%. 

Najkasneje do konca januarja 1982 bomo določili merila, na 
podlagi katerih bomo v letu 1982 zamenjali določene selek- 
tivne kredite iz primarne emisije z monetizacijo s selektivnim 
obeležjem. Ta merila bo na predlog Zveznega izvršnega sveta 
določila z odlokom Skupščina SFRJ. 

Narodna banka in pristojni organi družbenopolitičnih skup- 
nosti bodo ukrepali za to, da banke redno izvršujejo obvezno- 
sti iz naslova zunanjih kreditov in kreditov v naši državi. 
Zaostrena bo odgovornost bank za izvrševanje obveznosti za 
sprejem obveznosti brez kritja, za krepitev finančne discipline 
in za zagotovitev redne poravnave obveznosti v zvezi z investi- 
cijskimi in drugimi krediti. Zato morajo banke najkasneje do 
konca februarja 1982 ponovno preučiti iri opraviti revizijo 
svojih plasmajev in obveznosti iz investicij, zlasti pa vlaganj v 
investicije, ki niso v mejah prednosti, ki so določene v družbe- 
nem planu Jugoslavije za dobo od leta 1381 do 1985. Določiti 
je treba obveznost bank, pri katerih je problem nelikvidnosti 

posiedica nerealnega in neadekvatnega usmerjanja kredit- 
nega potenciala in motenj v rokovni strukturi sredstev in 
.plasmajev, da v določenem roku sprejmejo programe za 
zboljšanje lastne likvidnosti in da zagotovijo likvidnost pri 
plačilih, če ne sanirajo svojega poslovanja, pa bodo uporab- 
ljeni ukrepi. 

Pri uresničevanju kreditno-monetarne politike je treba us- 
kladiti devizne in kreditno-monetarne transakcije ter onemo- 
gočiti, da se z deviznimi transakcijami odliva večji znesek 
denarne mase kot je predviden v plačilni bilanci Jugoslavije 
za leto 1982 in da se na tej podlagi poveča uvoz nad določe- 
nimi okviri. 

RAST DOHODKA V SKLADU S POVEČANJEM 
PROIZVODNJE IN PRODUKTIVNOSTJO DELA 

11. Z družbenimi aktivnostmi in ukrepi ekonomske politike 
pri pridobivanju in razporejanju dohodka je treba zagotoviti, 
da rast dohodka temelji v čim večji meri na povečanju proi- 
zvodnje in porastu produktivnosti dela, večji gospodarnosti 
dela in sredstev, popolnejši uporabi tržnih meril, večji uporabi 
notranjih rezerv in na drugih kvalitativnih dejavnikih gospo- 
darjenja. Zato je treba zagotoviti, da delavci odločajo o vseh 
stroških proizvodnje, o vseh obveznostih iz dohodka, in da na 
podlagi skupnih meril določijo del dohodka, pridobljenega v 
posebnih ugodnostih, in da ga usmerjajo za razširitev mate- 
rialne osnove združenega dela. Z dohodkovnim povezova- 
njem organizacij združenega dela in ukrepi ekonomske poli- 
tike je treba zboljšati pogoje za pridobivanje dohodka v orga- 
nizacijah, ki uresničujejo intenziven izvoz in proizvajajo v 
težjil? delovnih razmerah. 

Z delitvijo družbenega proizvoda in dohodka je treba zago- 
toviti večji delež gospodarstva v družbenem proizvodu in 
dohodku ter krepitev materialne osnove gospodarstva. Z 
zmanjšanjem stroškov poslovanja pa je treba zagotoviti v 
dohodku večji delež čistega dohodka in izločanj iz dohodka 
za splošne družbene in skupne potrebe. 

Z družbenimi dogovori v republikah in avtonomnih pokraji- 
nah bomo omejili rast izdatkov za dnevnice za službena 
potovanja, za povračila za prevozne stroške na službenem 
potovanju, izdatke za reprezentanco ter izdatke za reklamo in 
propagando, tako da bodo ti izdatki v organizacijah združe- 
nega dela v letu 1982 rasli najmanj za 10 indeksnih točk 
počasneje od rasti celotnega prihodka v letu 1982, v primer- 
javi z letom 1981, pri drugih uporabnikih družbenih sredstev 
pa lahko rastejo do zneska, porabljenega v letu 1981, poveča- 
nega za 13%. Z družbenimi dogovori v republikah in avtono- 
mnih pokrajinah bo omejena rast izdatkov za avtorske hono- 
rarje, razeri ža avtorske honorarje za založniško oziroma 
časopisno-založniško dejavnost ter avtorske honorarje s po- 
dročja znanosti, kulture in informacij, pa tudi rast izdatkov po 
pogodbah o opravljanju začasnih ali občasnih del, tako da 
bodo ti izdatki v letu 1982 rasli za 10 indeksnih točk počasneje 
od dogovorjene rasti osebnih dohodkov v letu 1982 v primer- 
javi z letom 1981 . V republikah in avtonomnih pokrajinah, kjer 
ne bo sprejet družbeni dogovor v skladu z merili, določenimi v 
tej resoluciji, se bodo izvajali začasni ukrepi, določeni v zvez- 
nem zakonu. 

V republikah in avtonomnih pokrajinah je treba zagotoviti, 
da delavci v organizacijah združenega dela, ki imajo izg-ube! 
skupaj z delavci v reprodukcijski in dohodkovni povezavi in 
ob večji odgovornosti poslovodnih organov v organizacijah 
združenega dela in bankah ter izvršilnih organizacijah druž- 
benopolitičnih skupnosti ugotovijo vzroke, ki vplivajo na na- 
stajanje izgub, in predlagajo selektivne ukrepe in programe za 
saniranje teh organizacij, izhajajoč pri tem iz ustreznih si- 
stemskih rešitev in dogovorjene razvojne politike za dobo od 
leta 1981 do 1985. 

S politiko razporejanja čistega dohodka je treba zagotoviti, 
da rastejo sredstva za osebne dohodke in skupno porabo v 
mejah čistega dohodka, s tem da rastejo sredstva za razširitev 
materialne osnove dela hitreje od sredstev za osebne do- 
hodke m skupno porabo in da se pri razporejanju čistega 
dohodka zagotivi, da rastejo realni osebni dohodki delavcev 
nekoliko počasneje od rasti produktivnosti dela. 

V proizvajalnih organizacijah združenega dela je treba za- 
gotoviti, da bodo sredstva za osebne dohodke odvisna pred- 
vsem od gibanja produktivnosti dela, stroškov poslovanja in 
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izkoriščanja proizvajalnih sredstev. Zagotoviti je treba, da 
osebni dohodki rastejo počasneje v organizacijah združenega 
dela, v katerih so nesorazmerno velike razlike v višini osebnih 
dohodkov za enaka ali podobna dela in naloge v drugih 
organizacijah združenega dela. 

Sredstva za osebne dohodke v organizacijah združenega 
dela družbenih dejavnosti in v delovnih skupnostih morajo 
biti odvisna od opravljenih del in nalog iz programa dela, od 
kakovosti opravljenega dela, stroškov in rokov za opravljena 
dela in naloge. Pri tem je treba upoštevati potrebno število 
delavcev in nujno potrebno uskladitev vrednotenja njihovih 
del in nalog z enakimi deli v materialni proizvodnji. Sredstva 
za osebne dohodke in skupno porabo v delovnih skupnostih 
zunaj materialne proizvodnje morajo rasti počasneje od rasti 
sredstev za osebne dohodke in skupno porabo v materialni 
proizvodnji. V skladu z navedenimi temelji j? treba zagotoviti 
diferencirano rast sredstev za osebne dohodke v posameznih 
delovnih skupnostih in družbenih dejavnostih, odvisno od, 
dosežene ravni osebnih dohodkov. 

Z družbeno akcijo za nadaljnjo dograditev sistema delitve v 
organizacijah združenega dela je treba zagotoviti, da se vsa- 
kemu delavcu določi osebni dohodek po tem, koliko je pri- 
speval pri ustvarjanju dohodka, ter da se bolj spodbujajo delo 
in delovni uspehi proizvajalnih delavcev, delavcev, ki delajo v 
hujših delovnih pogojih, organizatorjev dela in kreativnega 
dela. 

OMEJITEV SPLOŠNE IN SKUPNE PORABE 

12. Izločanje sredstev za zadovoljevanje splošnih družbenih 
potreb sme rasti največ do 17%, razen prispevkov za financi- 
ranje funkcij federacije, sredstev solidarnosti za odpravljanje 
posledic naravnih nesreč, sredstev za materialno preskrbo 
udeležencev narodnoosvobodilne vojne in udeležencev v 
prejšnjih vojnah, družinskih in otroških dodatkov vojaških 
invalidov. 

Izločanja sredstev za zadovoljevanje skupnih potreb, razen 
sredstev za usklajevanje in izplačila pokojnin in invalidnin, 
nadomestil nezaposlenim osebam in nadomestil na podlagi 
zdravstvenega in socialnega varstva ter družbene skrbi za 
otroke, smejo rasti največ do 18%. 

Z dogovori v republikah in avtonomnih pokrajinah bo dolo- 
čena rast sredstev po nosilcih skupne in splošne porabe, 
odvisno od specifičnosti posameznih oblik te porabe, pri tem 
pa bodo upoštevali, da bodo manj omejeni prihodki, ki se 
ustvarjajo na podlagi neposredne menjave dela. Za uresniče- 
vanje te politike je treba sprejeti ustrezne predpise, s katerimi 
bo onemogočeno nastajanje presežkov prihodka uporabni- 
kov splošne in skupne porabe. 

Vse družbenopolitične skupnosti in drugi uporabniki druž- 
benih sredstev bodo znova proučili svoje programe in od- 
hodke ter obseg danih jim pravic in jih spravili v predvidene 
okvire. Družbenopolitične skupnosti morajo s tega stališča 
obravnavati smotrnost obstoja posameznih inštitucij v državi 
in tujini ter znova proučiti prakso samoupravnega intere- 
snega organiziranja v družbenih dejavnostih in materialni 
proizvodnji ter upravičenost obstoja posameznih samouprav- 
nih interesnih skupnosti. Zvezni, republiški, pokrajinski in 
drugi organi bodo znova proučili predpise in prakso, s kate- 
rimi se povečujejo stroški administrativnih, finančnih, knjigo- 
vodskih, komercialnih in drugih zadev v gospodarstvu, druž- 
benih dejavnostih in družbenopolitičnih skupnostih, da bi se 
zmanjšali. 

V letu 1982 se ne smejo povečevati stopnje prometnega 
davka, temveč jih je treba v skladu s politiko rasti splošne in 
skupne porabe tudi v primerih zvišanja cen praviloma zniže- 
vati. 

Da bi čim enakomernejše razporedili breme stabilizacije na 
vse delovne ljudi in občane, je treba razčleniti ukrepe davčne 
politike, tako da se zagotovi progresivno obdavčevanje do- 
hodka in prihodka gospodinjstev, obdavčevanje prihodkov, 
pridobljenih z delom s sredstvi, ki so osebna lastnina, in 
prihodkov od premoženja ter prejemkov izven rednega dela. 

Vsake tri mesece bomo ugotavljali usklajenost sredstev, 
izločenih za splošne družbene in skupne potrebe, z določeno 
politiko. Če so sredstva, dosežena v predhodnem trimesečju 
nad planiranimi okviri, bodo ustrezno zmanjšane obveznosti 
gospodarstva in prebivalstva za naslednje trimesečje, s tem 

da celotna rast te porabe ne sme biti večja od rasti, ki je 
predvidena s to resolucijo. 

Republike in avtonomni pokrajini, v katerih je bila dosežena 
večja rast sredstev za splošne družbene in, skupne potrebe, 
bodo predpisale ukrepe, da bi to porabo spravile v predvidene 
okvire, ki bodo zmanjšale obveznosti organizacij združenega 
dela in občanov. Izdani bodo predpisi, s katerimi bo zagotov- 
ljeno, da se ustavi plačevanje prihodkov v korist nosilcev 
splošne družbene oziroma skupne porabe, ko dosežejo raven, 
ki je določena po dinamiki za to leto. 

Predlagali bomo izdajo predpisov, s katerimi bi.se prepre- 
čilo ustvarjanje presežkov prihodkov družbenopolitičnih 
skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti iznad meja, 
določenih s to resolucijo. 

Rast poprečnih pokojnin in nadomestil iz pokojmnsko- 
invalidskega zavarovanja bo usklajevana z rastjo poprečnih 
nominalnih osebnih dohodkov zaposlenih na območju repu- 
biike oziroma avtonomne pokrajine. 

13. Proračunski odhodki federacije smejo rasti v okviru 
stopnje rasti družbenega proizvoda. 

Znova bomo proučili predpise, s katerimi so določene pra- 
vice posameznih uporabnikov proračuna federacije in te pra- 
vice uskladili s politiko, določeno z družbenim planom Jugo- 
slavije za obdobje 1981-1985, tako da bo obseg proračunske 
porabe v federaciji rastel počasneje od družbenega proi- 
zvoda. 

ZMANJŠEVANJE REALNEGA GDSEGA 
INVESTICIJ 

14. Z uresničevanjem investicijske politike v letu 1982 je 
treba zagotoviti zmanjšanje realnega obsega investicij v 
osnovna sredstva za 6% in nadaljnje zmanjšanje deleža inve- 
sticij v družbenem proizvodu z usklajevanjem investicij z 
realno razpoložljivimi sredstvi, usmerjevanje razpoložljivih 
sredstev, da se čim prej dokončajo objekti in začnejo graditi 
nujno potrebne nove zmogljivosti v okviru zmanjšanega pro- 
grama graditve pri proizvodnji blaga in opravljanju storitev, 
da bi povečali izvozne možnosti in nadomestili uvoz pri proi- 
zvodnji energije, osnovnih deficitarnih surovin in reprodukcij- 
skega materiala, osnovnih kmetijskih pridelkov ter pri selek- 
tivni graditvi na magistralnih prometnih poti in razvoju inte- 
gralnega transporta. 

Pristojni organi v republikah in avtonomnih pokrajinah 
bodo dali pobudo in zagotovili, da bodo investitorji in banke 
do konca januarja 1982, na podlagi opravljene revizije vre- 
dnosti investicij v teku in sklenjenih samoupravnih sporazu- 
mov bank o usmerjevanju razpoložljivega kreditnega poten- 
ciala bank v letu 1982 za namene in objekte, za katere je bil 
dogovorjen hitrejši razvoj, določili vire sredstev za financira- 
nje objektov v skladu s prevzetimi obveznostmi v okviru 
zmanjšanega programa graditve v dejavnostih, za katere je bil 
dogovorjen hitrejši razvoj. 

Organizacije združenega dela in druge samoupravne orga- 
nizacije in skupnosti ter republike in avtonomni pokrajini 
morajo določiti in posebej prevzeti konkretne obveznosti za 
graditev zmogljivosti za povečanje izvoza in nadomestitev 
uvoza, za pridobivanje električne energije, premoga in defici- 
tarnih surovin ter osnovnih kmetijskih pridelkov. Zato bodo 
federacija, republike in avtonomni pokrajini do konca ja- 
nuarja 1992 skleniie dogovor o usmerjanju sredstev za finan- 
ciranje graditve konkretno določenih zmogljivosti v okviru 
zmanjšanega programa prioritet. S tem dogovorom bo dolo- 
čena politika določenih davčnih olajšav z oprostitvijo ali zni- 
ževanjem davkov od dohodka investitorjev in drugih uporab- 
nikov družbenih sredstev, ki vlagajo sredstva v te namene, ter 
z znižanjem davčne obremenitve investitorjev za določeno 
obdobje poskusne proizvodnje; ukrepi obveznega združeva- 
nja sredstev za namene, ki so nujen pogoj za normalni potek 
reprodukcije, če se s prej izvedenim postopkom samouprav- 
nega sporazumevanja o združevanju dela in sredstev niso 
mogla zagotoviti potrebna sredstva; kriteriji za usmerjanje 
razpoložljivih sredstev in ugodnejši pogoji kreditiranja; poli- 
tika carinskih olajšav za uvoz opreme, ki se ne proizvaja v 
državi, namenjena pa je zmogljivostim iz zmanjšanega pro- 
gram prioritet, ter drugi ukrepi. 

Republike in avtonomni pokrajini bodo sprejemale ukrepe, 
s katerim bodo zaostreni pogoji za začetek graditve zmoglji- 
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vosti, ki temeljijo na surovinah in reprodukcijskem materialu 
iz uvoza, če pri tem ne dosežejo rezultatov pri izvozu in 
nadomestitvi uvoza, ki bi bili večji od vrednosti uvoza teh 
proizvodov. 

Republiki in avtonomni pokrajini ter federacija morajo 
ukrepati, da se zagotovi racionalni uvoz tehnologije in upo- 
raba dogovorjenih kriterijev za transfer tehnologije iz indu- 
strijsko razvitih držav. Sprejeti bodo programi znanstveno- 
raziskovalnega in razvojnega dela v skladu z dogovorjenimi 
smermi razvoja. V Gospodarski zbornici Jugoslavije in sa- 
moupravnih interesnih skupnostih za ekonomske odnose s 
tujino bodo določili kriterije za selektivni uvoz opreme in 
tehnologije, pri čemer bo imel prednost uvoz za dokončanje 
začetih in zgraditev novih objektov, za katere je bil dogovor- 
jen hitrejši razvoj. 

Federacija, republike in avtonomni pokrajini bodo najka- 
sneje do konca marca 1982 sklenile dogovore o kriterijih za 
oceno družbene in ekonomske upravičenosti investicij, glede 
na prioritete pri razvoju. 

S spremembami in dopolnitvami zakona o posebnih pogo- 
jih za investicijske kredite bodo razširjeni nameni, za katere 
se ne smejo dajati krediti in za katere se ne sme povečati 
višina lastne udeležbe v predračunski vrednosti investicij 
izven dogovorjenih zmanjšanih prioritet. Zaostreni bodo kre- 
ditni pogoji za investicije, ki niso v okviru zmanjšanih prioritet 
razvoja". 

Še bolj bo zmanjšana osnova za izračun garancijskega 
potenciala bank za dajanje garancij za investicijska vlaganja. 

V okviru Združenja bank Jugoslavije bo sklenjen samou- 
pravni sporazum bank o usmerjanju razpoložljivih sredstev in 
pogojih kreditiranja objektov v okviru dogovorjenih zmanjša- 
nih prioritet, v skladu z dogovorjenimi kriteriji. 

Izdan bo zakon o začasni prepovedi razpolaganja z delom 
družbenih sredstev za financiranje graditve novih termoelek- 
trarn, toplarn in energetskih objektov na kurilno olje-mazut v 
letu 1982. 

Da bi še bolj zmanjšali vlaganja v neproizvodne in negospo- 
darske namene, bo izdan zakon o začasni prepovedi uporabe 
družbenih sredstev za ta vlaganja, razen za vlaganja v stano- 
vanjsko graditev in za potrebna vlaganja na področju preven- 
tivnega zdravstvenega varstva. Določbe tega zakona se ne 
bodo uporabljale za uporabnike družbenih sredstev na ob- 
močjih republik in avtonomnih pokrajin, v katerih so na pod- 
lagi dogovora republik in avtonomnih pokrajin o določenih 
kriterijih o omejitvi razpolaganja z družbenimi sredstvi za 
negospodarske in neproizvodne investicije sprejeli družbene 
dogovore oziroma zakone o omejitvi razpolaganja z družbe- 
nimi sredstvi za financiranje negospodarskih in neproizvo- 
dnih investicij. 

SPREMENJENI POGOJI FINANCIRANJA 
STANOVANJSKE GRADITVE 

Zmanjšan bo realen obseg vlaganj v stanovanjsko graditev 
in sicer odvisno od realnih možnosti oblikovanja sredstev za 
te namene. V spremenjenih pogojih za financiranje stanovanj- 
ske graditve je potrebno razčleniti sistem ukrepov v republi- 
kah in avtonomnih pokrajinah za spodbujanje graditve stano- 
vanj, ki so lastnina občanov, na podlagi večje udeležbe oseb- 
nih sredstev občanov. Da bi se boij učinkovito uporabila 
razpoložljiva sredstva za financiranje stanovanjske graditve, 
bodo republike, avtonomni pokrajini in občine omogočile 
delavnim organizacijam, da neposredno organizirajo graditev 
stanovanj za svoje delavce. Ustvarjeni bodo pogoji za graditev 
stanovanj za trg tudi z večjo udeležbo osebnih sredstev za 
financiranje stanovanjske graditve ter z ustvarjanjem možno- 
sti, da lahko banke odobravajo kredite za graditev in nakup 
stanovanj za svoje varčevalce. 

Znova bomo proučili dosedanjo prakso in spremenili pred- 
pise o krajevnem samoprispevku, da bi se zmanjšale obreme- 
nitve osebnih dohodkov občanov na tej podlagi in zmanjšale 
možnosti za vlaganja vgraditev raznih negospodarskih objek- 
tov. 

S spremembami in dopolnitvami predpisov republik in avto- 
nomnih pokrajin o investicijski graditvi je treba določiti, da se 
ne smejo sprejemati investicijske odločitve in da se ne sme 
začeti investicijska graditev, če se ne zagotovijo zanesljivi viri 

sredstev za vso graditev in če se prej ne zagotovijo stabilni viri 
energije, surovin in reprodukcijskega materiala, če se ne 
razišče trg, in določiti obveznost, da se ugotovita realna 
vrednost investicije v teku in znesek prekoračitve pri investi- 
cijskih objektih in da se striktno izvaja predpisani postopek za 
njihovo kritje iz realnih virov. 

Znova bomo proučili instrumente za zagotavljanje sredstev 
za investicije, predvsem tiste, ki se nanašajo na bodoči priliv 
ter instrumente plačevanja in zaostrili sankcije za neredno 
poravnavo obveznosti investitorjev in bank do izvajalcev del 
in dobaviteljev opreme. 

V Gospodarski zbornici Jugoslavije je treba najkasneje do 
konca januarja 1982 skleniti družbeni dogovor o evidentiranju 
nameravanih investicijskih vlaganj. 

Da bi spremljali uresničevanje investicijske politike v letu 
1982, bodo ustrezne službe družbenega informiranja (Služba 
družbenega knjigovodstva in zavodi za statistiko) zagotovile, 
najmanj vsake tri mesece, popolnejše podatke in informacije 
o investicijah v teku, zlasi o uresničevanju investicijske poli- 
tike pri dokončevanju in graditvi novih objektov v dejavnostih, 
za katere je bil dogovorjen hitrejši razvoj in za katere so bile 
prevzete konkretne obveznosti, v skladu z opredelitvami iz 
družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1981-1985 in v 
okviru zmanjšanega programa investicij v teh dejavnostih. 

Služba družbenega knjigovodstva bo okrepila aktivnost pri 
doslednem spoštovanju zakonov in drugih splošnih aktov s 
področja investicij. 

ZMANJŠANE MOŽNOSTI ZA NOVO 
ZAPOSLOVANJE 

15.Uresničevanje politike produktivnega zaposlovanja v pogo- 
jih zmanjšanih možnosti za novo zaposlovanje v letu 1982, v 
skladu z določenimi prioritetami razvoja, bo zagotovljeno z 
boljšo uporabo sedanjih zmogljivosti, krepitvijo akumulativne 
in reprodukcijske sposobnosti gospodarstva, z večjo giblji- 
vostjo delavcev in sredstev zaradi njihove racionalne upo- 
rabe, s spravljanjem dopolnilnega dela v družbeno sprejem- 
ljive okvire, učinkovitejšim zatiranjem brezpravnega dela, hi- 
trejšim razvojem drobnega gospodarstva in kmetijstva na 
temeljih združevanja in povezovanja zasebnega in družbe- 
nega sektorja ter z usklajevanjem izobraževalnega sistema s 
potrebami gospodarstva. 

Zaostrena bo odgovornost organizacij združenega dela ter 
drugih samoupravnih organizacij in skupnosti glede obvez- 
nega zaposlovanja pripravnikov; izdelan bo program zmanj- 
ševanja števila zaposlenih pri režijskih in njim podobnih delih. 
Samoupravne organizacije in skupnosti izven proizvodnje in 
organi družbenopolitičnih skupnosti bodo izdelali programe, 
s katerimi je treba zagotoviti bistveno upočasnitev rasti števila 
zaposlenih v teh dejavnostih in določeno zmanjševanje števila 
zaposlenih v prihodnjem obdobju. 

Da bi povečali delovno disciplino, zmanjšali odsotnosti z 
dela in učinkoviteje uporabili delovni čas, bomo po potrebi 
znova preučili, spremenili in dopolnili posamezne predpise s 
področja delovnih razmerij, ter splošne akte organizacij zdru- 
ženega dela, samoupravnih organizacij in skupnosti ter orga- 
nov družbenopolitičnih skupnosti. 

ZAVIRANJE ZNIŽEVANJA ŽIVLJENJSKEGA 
STANDARDA 

16. V razmerah družbenoekonomskega razvoja v letu 1982 
je treba z ekonomsko politiko zagotoviti upočasnitev zmanj- 
ševanja življenjskega standarda, predvsem gospodinjstev z 
najnižjimi prihodki na člana, Ob istočasnem boju proti uravni- 
lovki in za krepitev motiviranosti za povečanje proizvodnje. 
Uresničevanje politike bistvene upočasnitve rasti cen, pove- 
čanje produktivnosti dela ter boljša uporaba zmogljivosti in 
delovnega časa so najpomembnejši dejavniki za ohranitev 
življenjskega standarda delovnih ljudi. 

Poleg tega je nujno zagotoviti: da se določi najnižji osebni 
dohodek za normalne rezultate dela v polnem delovnem času 
v okviru družbenopolitičnih skupnosti, tako da se upoštevajo 
materialne možnosti in gibanje življenjskih stroškov; da se s 
politiko kompenzacij cen proizvodov, ki so izjemnega po- 
mena za življenjski standard gospodinjstev z nizkimi prihodki 
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ali z drugimi selektivnimi ukrepi ublaži vpliv rasti življenjskih 
stroškov; večje subvencioniranje stanarin delavcem z nižjimi 
prihodki na člana gospodinjstva in da se najdejo možnosti za 
dajanje pomoči delavcem, ki živijo kot podnajemniki; redno 
usklajevanje pokojnin z gibanjem nominalnih osebnih dohod- 
kov, pri čemer je treba zagotoviti hitrejšo rast nižjih pokojnin; 
valorizacijo cenzusa in višine otroškega dodatka odvisno od 
materialnih možnosti; diferencirano udeležbo pri ceni storitev 
za dnevno bivanje otrok; da je več šolskih otrok zajetih z 
družbeno prehrano; diferencirano uporabo sredstev za dija- 
ške in študentske kredite ter štipendije. 

V skladu z materialnimi možnostmi in posebnostmi v repu- 
blikah in pokrajinah je treba z družbeno aktivnostjo konkret- 
neje razčleniti skupna izhodišča politike varstva življenjskega 
standarda delavcev z nizkimi prihodki na člana gospodinjstva. 

HITREJŠI RAZVOJ MANJ RAZVITIH PODROČIJ 
17. S sprejemanjem ukrepov, predvidenih z dogovorom o 

temeljih družbenega plana Jugoslavije o politiki hitrejšega 
razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosova za 
obdobje 1981-1985 ter s popolnejšo in racionalnejšo uporabo 
in aktiviranjem proizvodnih, človeških, naravnih in drugih 
potencialov ter dejavnikov razvoja bo omogočeno, da ta ob- 
močja dosežejo hitrejšo rast družbenega proizvoda od po- 
prečja države in učinkovitejše zaposlovanje delovno zmož- 
nega prebivalstva. 

Organi federacije ter organi republik in avtonomnih pokra- 
jin bodo sprejeli v mejah svojih pravic in odgovornosti ukrepe, 
predvidene z dogovorom, da bi spodbujali združevanja dela 
sredstev iz sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja 
gospodarsko manj razvitih republik in pokrajine Kosovo, naj- 
kasneje do konca februarja 1982. Do istega roka bodo ukrepe, 
predvidene s tem dogovorom, sprejeli v mejah svojih pravic in 
odgovornosti ter pristojnosti občinski organi v gospodarsko 
manj razvitih republikah in SAP Kosovo, na katere območju 
bo potekalo združevanje dela in sredstev v skupne razvojne 
programe. 

Z delovanjem organizacij združenega dela in ukrepi eko- 
nomske politike bo zagotovljeno, da bo dogovorjeni znesek v 
višini najmanj 50% stalnih sredstev sklada dosežen v celoti z 
združevanjem dela in sredstev med organizacijami združe- 
nega dela iz vse države v skupne razvojne programe gospo- 
darsko manj razvitih republik in SAP Kosova na dohodkovnih 
temeljih in na podlagi skupnih interesov. 

Zlasti bomo delovali, da se v celoti in po določeni dinamiki 
uresničijo vsi dogovorjeni spodbujevalni ukrepi v federaciji 
ter tisti, ki so jih po dogovoru prevzele republike in avtonomni 
pokrajini ter Gospodarska zbornica Jugoslavije za uresniče- 
vanje politike najhitrejšega razvoja SAP Kosova. Do konca 
februarja 1982 bodo razčlenjeni in sprejeti vsi predpisi, ki 
zagotavljajo izvajanje dogovora o posebnih ukrepih za uresni- 
čevanje politike najhitrejšega razvoja SAP Kosova v obdobju 
1981-1985. 

Realiziran bo dogovor republik in avtonomnih pokrajin o 
prevzemanju obveznosti za zgraditev najmanj po enega go- 
spodarskega objekta v SAP Kosovo. 

Povečanje dopolnilnih sredstev iz proračuna federacije za 
financiranje družbenih in drugih služb v gospodarsko manj 
razvitih republikah in SAP Kosovo v letu 1982 bo usklajeno z 
dogovorjeno politiko, da bo proračun federacije rastel v me- 
jah rasti družbenega proizvoda. 

Intenzivno bomo pripravljali elemente za določanje objekti- 
vizirani kriterijev in kazalcev za ugotavljanje stopnje gospo- 
darske razvitosti republik in avtonomnih pokrajin. Zvezni 
izvršni svet bo predložil Skupščini SFRJ do konca leta 1982 
osnutek odloka o teh kriterijih in kazalcih. 

KREPITEV SPLOŠNE LJUDSKE OBRAMBE IN 
DRUŽBENE SAMOZAŠČITE 

18. Glede na vojaško politično situacijo v svetu in varnostno 
situacijo v državi bomo krepili in razvijali splošno ljudsko 

obrambo in družbeno samozaščito, zlasti z ustvarjanjem ma- 
terialnih in drugih pogojev za izpolnjevanje programov in 
nalog, določenih s srednjeročnimi plani razvoja JLA in TO; 
hitrejšim in učinkovitejšim osvajanjem proizvodnje reproduk- 
cijskega materiala in surovin v državi, ob prioritetni preskrbi 
industrije, oborožitve in vojaške opreme, zagotoviti uvoza 
nujne opreme, surovin in reprodukcijskega materiala za proi- 
zvodnjo oborožitve in vojaške opreme ter večjo udeležbo 
domače industrije pri opremljanju oboroženih sil SFRJ; z 
zagotavljanjem pogojev za učinkovito usposabljanje oborože- 
nih sil SFRJ, mladine, žensk in ostalega prebivalstva ter z 
ukrepi, ki naj bi zagotovili priliv kadra v vojaške šole sora- 
zmerno strukturi prebivalstva; z določanjem ustreznejšega 
načina financiranja, kreditiranja in zagotavljanja deviz za po- 
trebe JLA, TO in proizvajalcev oborožitve in vojaške opreme; s 
politiko oblikovanja cen v proizvodnji oborožitve in vojaške 
opreme; določanjem spodbujevalnih ukrepov za zboljšanje 
vojaško-gospodarskega sodelovanja z neuvrščenimi drža- 
vami; povečanjem učinkovitosti načrtovanja razvoja TO v sa- 
moupravnih organizacijah in skupnostih, z nadaljnjim uspo- 
sabljanjem sistema zaščite in reševanja, pri čemer bomo dali 
prednost zakloniščem za večnamensko uporabo, ukrepom 
varstva pred požari, radiološko biološko-kemični zaščiti in 
usposabljanju civilne zaščite v funkciji družbene samoza- 
ščite; z nadaljnjim usposabljanjem in medsebojnim povezo- 
vanjem centrov za obveščanje in alarmiranje; hitrejšim ure- 
sničevanjem družbenega dogovora o obveznem povezovanju 
imetnikov istema zvez v enotnem sistemu zvez SFRJ; z nadalj- 
njim usposabljanjem službe kriptozaščite; z okrepljeno pri- 
pravo gospodarskih in družbenih dejavnosti za uspešno delo- 
vanje v izrednih okoliščinah in v vojni; s sprejemanjem pro- 
grama razvoja hribovsko-planinskih območij; krepitvijo in 
funkcionalnim usposabljanjem družbene samozaščite v kra- 
jevnih skupnostih, organizacijah združenega dela in družbe- 
nopolitičnih skupnostih. 

PRILAGAJANJE INFORMACIJSKEGA SISTEMA 
NOVIM POTREBAM 

19. Da bi zagotovili potrebne statistične podatke in druge 
informacije vsem subjektom v procesu planiranja in uresniče- 
vanja politike družbenoekonomskega razvoja, bodo ustrezne 
službe družbenega sistema informiranja v letu 1982 zagoto- 
vile potrebne podatke in informacije zaradi učinkovitega 
spremljanja izpolnjevanja nalog, določenih v planskih doku- 
mentih, za kar bo sestavljen program do konca januarja 1982. 
Ustrezno bomo prilagodili vsebino, metode in druge elemente 
informacijskega sistema z na novo nastalimi potrebami glede 
sistema zbiranja, obdelave, analize in zagotavljanja potrebnih 
podatkov in informacij. 

Organi družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih inte- 
resnih skupnosti bodo v letu 1982 spodbujali evidencijske 
službe in statistične službe, da bodo zagotovile realizacijo 
programa modernizacije in tehničnega usposabljanja stati- 
stične službe. V zvezi s tem bodo sprejeti ustrezni ukrepi, 
sklenjeni bodo dogovori in sporazumi za zagotovitev tehnične 
baze statističnega sistema, povezovanjem tehnike, tehnolo- 
gije in organizacije dela oziroma strokovnih in razvojnih za- 
dev, ki so skupnega in splošnega pomena, v okviru stastistič- 
nega sistema in sistema družbenega informiranja nasploh. 

20. Nenehno bomo spremljali in analizirali izpolnjevanje 
nalog, določenih s to resolucijo, in sprejemali ustrezne 
ukrepe, da bi vsi udeleženci v procesu planiranja in uresniče- 
vanju družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1981 - 1985 
pravočasno izpolnjevali naloge in obveznosti iz svoje pristoj- 
nosti v skladu z letno in srednjeročno razvojno politiko. V 
skladu z zakonom o temeljih sistema družbenega planiranja 
in o družbenem planu Jugoslavije bo Zvezni izvršni svet redno 
obveščal Skupščino SFRJ ter druge organe o uresničevanju 
družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1981 - 1985 in 
družbenoekonomske politike, ki je določena s to resolucijo. 
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Ekonomsko sodelovanje z državami 

v razvoju - dejavnik stabilnosti 

naše razvojne politike 

• Realni obseg izvoza v države v razvoju stagnira, čeprav je bila dosežena zadovo- 
ljiva struktura izvoza 

• V skupnem uvozu iz držav v razvoju je nafta udeležena s 57 odstotki, neupravi- 
čeno pa je zapostavljen uvoz industrijskih proizvodov 

• Ekonomsko sodelovanje z državami v razvoju je osredotočeno na majhno število 
držav 

• Delež držav v razvoju je v naši blagovni menjavi 17 odstotkov, kar je precej pod 
postavljenimi planskimi cilji, da naj bo ta delež Sata 1985 25 odstotkov 

• Treba je ustanoviti nacionalno agencijo, ki bo združevala in koordinirala sodelo- 
vanje z državami v razvoju 

V preteklem petletnem ob- 
dobju (1976-1980) so bili do- 
seženi določeni uspehi na 
mnogih področjih ekonom- 
skega sodelovanja Jugoslavije 
z državami v razvoju. Povečal 
se je obseg menjave, na tržišča 
teh dežel gredo mnogi novi 
proizvodi, v izvajanju investi- 
cijskih del pa se je povečal de- 
lež naše opreme. Doseženi so 
bili določeni pozitivni uspehi 
tudi na področju finančnega in 
znanstveno-tehničnega sode- 
lovanja, v kmetijstvu, prometu 
in na drugih področjih. Pa 
kljub temu ekonomsko sode- 
lovanje Jugoslavije z državami 
v razvoju v preteklem obdobju 
ni potekalo v skladu z zastav-, 
Ijenimi cilji. 

Te ocene in ugotovitve so 
poudarjene v Poročilu Odbora 
Zveznega zbora za zunanjo 
politiko ob obravnavi Informa- 
cije Zveznega izvršnega sveta 
o ekonomskem sodelovanju 
Jugoslavije z državami v razvo- 
ju v obdobju 1976-1980, z oce- 
nami možnosti sodelovanja za 
obdobje 1981-1985. Odbor je 
to Informacijo obravnaval sku- 
paj z Odborom Zbora republik 
in pokrajin za ekonomske 
odnose s tujino. 

Izhodišča v razpravi so bile 
opredelitve o razvoju ekonom- 

skih odnosov naše države s tu- 
jino, posebej pa z državami v 
razvoju, sprejete in obdelane v 
več skupščinskih dokumentih 
in sklepih, kot tudi v Družbe- 
nem planu Jugoslavije za ob- 
dobje od leta 1981 do 1985. 

NE URESNIČUJEJO SE 
PLANSKA 
PREDVIDEVANJA 

Delež dežel v razvojuv naših 
ekonomskih odnosih s tujino v 
prejš/ijem petletnem obdobju 
je, kljub doseženim uspehom, 
precej pod planiranim. Nomi- 
nalna rast našega izvoza v tem 
obdobju, je rečeno v Poročilu, 
je bila skromna, medtem ko 
realni obseg izvoza takorekoč 
stagnira, če primerjamo leto 
1980 z letom 1976. 

V letu 1981 (podatki zaklju- 
čeni 19. oktobra) se je naš 
izvoz v države v razvoju pove- 
čal za 19 odstotkov v primerja- 
vi z istim obdobjem leta 1980. 
Če upoštevamo porast cen za 
okrog 13 odstotkov, potem je 
realni porast izvoza znašal 
okrog 6 odstotkov. V našem 
skupnem izvozu v preteklih 
desetih mesecih letos je izvoz 
v države v razvoju znašai 17,2 
odstotka (lani pa je znašal 17,6 
odstotka). 

Struktura v države v razvoju 
je boljša od strukture našega 
skupnega izvoza: tona izvoza v 
države v razvoju je približno 
dvakrat dražja od tone izvoza v 
celoti. Pravladuje mnenje, da 
so tako imenovani novi proi- 
zvodi zastopani v jugoslovan- 
skem izvozu v države v razvoju 
z okrog tretjino, v skupnem 
izvozu pa z manj kot 15 odstot- 
kov. 

V strukturi uvoza iz držav v 
razvoju vse bolj narašča delež 
surovin. Medtem ko je leta 
1976 ta delež znašal 60,6 od- 
stotka je leta 1980 narasel na 
78 odstotkov. Največji delež 
pri tem ima nafta, ki je v skup- 
nem uvozu iz držav v razvoju 
dosegla 57 odstotkov. V Poro- 
čilu je poudarjeno, da je neo- 
pravičeno zapostavljen uvoz 
industrijskih proizvodov iz 
držav v razvoju, saj so možno- 
sti za to vse večje, če upošte- 
vamo dinamični industrijski 
razvoj določenega števila 
držav. 

Pokritost uvoza z izvozom je 
bila leta 1980 57 odstotkov, v 
prvih devetih mesecih letos pa 
je dosegla 72 odstotkov. Do 
konca leta je pričakovati po- 
spešeno blagovno menjavo z 
državami v razvoju posebej v 
izvozu, ki se bo gibal v mejah 
načrtovanega obsega, med- 
tem ko bo uvoz manjši od pre- 
dvidenega. 

IZVAJANJE 
INVESTICIJSKIH DEL 

V Poročilu je poudarjeno, da 
je izvajanje investicijskih del v 

državah v razvoju poseben 
ekonomski pomen v funkciji 
našega povečanega izvoza in 
razširitve ekonomskega sode- 
lovanja z državami v razvoju v 
celoti. Objavljeni so podatki, 
na podlagi katerih je mogoče 
sklepati, da so odprte široke 
perspektive za rast te oblike 
sodelovanja z zadovoljivejšo 
strukturo sklenjenih del (pro- 
jekti, oprema, nadzor, ter izva- 
janje del in šolanje kadrov) in 
za razširitev tega sodelovanja 
na večje število držav. 
V zvezi š tem je poudarjena 
potreba za boljše medsebojno 
povezovanje organizacij zdru- 
ženega dela v skupnem nasto- 
pu pri ponudbah in realizaciji 
kompleksnih investicijskih 
projektov. Poudarjeno je tudi, 
da so realne možnosti za sode- 
lovanje s posameznimi država- 
mi v razvoju pri izvajanju inve- 
sticijskih projektov v drugih 
državah v razvoju. 

Zelo pomembno je, je reče- 
no v Poročilu, da delovne or- 
ganizacije, ki izvajajo investi- 
cijska dela, uporabljajo našo 
opremo, če je to le mogoče, 
saj je zelo pomembno kolikšen 
bo ustvarjen neto devizni pri- 
liv, ki pride v našo državo. V 
razpravi je bilo opaziti, da zdaj 
ne razpolagamo z zanesljivimi 
podatki o tem, kar je sicer po- 
membno za našo plačilno bi- 
lanco. Pomembno bi bilo tudi 
videti kateri del uvožene opre- 
me v države v razvoju krediti- 
ramo, nato kateri del se plača v 
gotovini (države OPEC) in ka- 
teri del tega izvoza iz izvajanja 
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investicijskih del financira Me- 
dnarodna banka za obnovo in 
razvoj in njene afiliacije. 

Prostor za medsebojno so- 
delovanje držav v razvoju je 
precej zožen glede na to, da 
multinacionalne kompanije in 
integracijske grupacije razvitih 
držav pokrivajo večji del sve- 
tovne trgovine j[po nekaterih 
računih tudi do 80 odstotkov). 
Zaradi teh težav vse širši krog 
držav išče izhod v raznih 
vrstah vezanih pošiljk, klirin- 
gov in podobno. Te možnosti, 
je rečeno v Poročilu, bo treba 
resneje preučiti in si prizade- 
vati za njihovo realizacijo če je 
to v obojestranskem interesu. 

SODELOVANJE 
Z MAJHNiM ŠTEVILOM 
DRŽAV 

V Poročilu je posebej pou- 
darjeno, da je naše sodelova- 
nje z državami v razvoju skon- 
centrirano na majhno število 
držav. Na šest držav - Irak, Li- 
bijo, Egipt, Alžir, Iran in Indijo 
odpade 74 odstotkov našega 
skupnega izvoza v države v ra- 
zvoju. Prek 80 odstotkov vre- 
dnosti opravljenih gradbenih 
del in projektantskih storitev v 
letu 1980 pa se nanaša na štiri 
države - Irak, Libijo, Nigerijo in 
Kuvajt. 

V razpravi so delegati podčr- 
tali pomen razširjanja tega in 
ostalih oblik ekonomskega so- 
delovanja, posebej investicij- 
skega, proizvodnega, znan- 
stveno-tehničnega in finanč- 
nega, nato skupnih vlaganj in 
podobno na večje število 
držav, upoštevajoč, da so že 
pobude naših gospodarstveni- 
kov za razširitev tega sodelo- 
vanja v vrsto novih držav. 

Precejšnja pozornost je bila 
v razpravi posvečena ugotav- 
ljanju vzrokov stagnacije eko- 
nomskega sodelovanja z drža- 
vami v razvoju. Poudarjena je 
nujnost kompleksnega oce- 
njevanja, da ne bi enostransko 
in parcialno pristopili k reševa- 
nju na tem področju. Med 
vzroki, ki vplivajo na stanje teh 
odnosov je poudarjena struk- 
tura našega gospodarstva in 
gospodarske težave, ki se ka- 
žejo v zadnjih letih. Posebej je 
poudarjeno, da je kvalitativne 
spremembe v ekonomskem 
sodelovanju z državami v ra- 

zvoju mogoče doseči predv- 
sem z zagotovitvijo dohodkov- 

.nega interesa združenega dela 
in z razvijanjem prispevka in 
stimulacije. Pri tem je po- 
membno, da se sistem stimu- 
lacije razširi in določi selektiv- 
no. Pomembno vlogo pri sti- 
mulaciji izvoza ima tudi ustrez- 
na davčna politika. 

Na razvoj tega sodelovanja, 
je poudarjeno v Poročilu, po- 
membno vplivajo tudi mnogi 
subjektivni dejavniki, kot so 
slaba organizirnost v državi in 
nepripravljenost za to sodelo- 
vanje v skladu z našimi politič- 
nimi opredelitvami.. S tem v 
zvezi je bilo postavljeno vpra- 
šanje v kolikšni meri je ves 
kompleks tega sodelovanja 
skrb vseh družbenih dejavni- 
kov, ki pri tem sodelujejo, 
predvsem pa združenega dela. 
Nekatere izkušnje kažejo, da je 
nujno, da je združeno delo ne 
samo konzultirano, ampak, da 
je izhajajoč iz dolgoročnega 
interesa našega gospodarstva 
aktiven, udeleženec pri ustvar- 
janju politike in programa so- 
delovanja z državami v ra- 
zvoju. 

POPOLNEJŠA 
ZAKONSKA UREDITEV 

V Poročilu je poudarjena po- 
treba, da morajo načelna stali- 
šča, ukrepe in določene reši- 
tve, ki naj prispevajo k pospe- 
ševanju sodelovanja z država- 
mi v razvoju spremljati tudi 
ustrezni predpisi in akcije. V 
tem okviru tudi nekatere za- 
konske rešitve ne omogočajo 
razvijanja sodelovanja z drža- 
vami v razvoju. Kot ilustracija 
za to je navedeno, da ustanav- 
ljanje in delo mešanih podjetij 
v državah v razvoju kljub na- 
šim načelnim opredelitvam, da 
je to pomembna oblika sode- 
lovanja, teče zelo počasi. 
Omenjen je primer, da že tri 
leta ni podpisan zelo atrakti- 
ven sporazum z Indijo o sode- 
lovanju v proizvodnji traktor- 
jev, ker so za to zakonske, y 
resnici tehnične motnje. 

Upoštevajoč vse, to, je pou- 
darjeno, da je treba vsa ta 
vprašanja reševati hitreje in 
učinkoviteje, ne da bi čakali na 
velike spremembe zakona, ki 
zahtevajo daljši čas, ali pa na 

spremembe paketa zakonov 
kot se včasih dogaja. 

Treba je preučiti tudi pred- 
log, da se ekonomsko sodelo- 
vanje z državami v razvoju ure- 
di s posebnim zakonom, kar je 
bila pobuda na Tretjem jugo- 
slovanskem posvetovanju o 
sodelovanju z državami v ra- 
zvoju, ki je bilo letos na Bledu. 
Podčrtan je pomen uspehov, 
ki so bili doseženi na tem po- 
svetovanju in potreba, da se 
dani predlogi obravnavajo tudi 
v Skupščini SFRJ. 

KONKRETNA 
IZDELAVA PLANSKIH 
NALOG 

Glede na našo odločno 
opredelitev, ki izvira iz naj- 
globljega ekonomskega in po- 
litičnega interesa za razvoj in 
pospeševanje ekonomskega 
sodelovanja z državami v ra- 
zvoju, je treba preučiti - je 
poudarjeno v Poročilu - kako 
so zamišljeni in izdelani pogoji 
in ukrepi za razvoj tega sode- 
lovanja, da bi uresničili cilje, ki 
so postavljeni v Družbenem 
planu Jugoslavije za obdobje 
od leta 1981 do 1985. 

Na podlagi ocenjevanja do- 
seženih uspehov v prvem letu 
tega plana je mogoče sklepati, 
da smo še daleč od postavlje- 
nih ciljev, da bi bil delež držav 
v ravzoju v naših ekonomskih 
odnosih s tujino 26 odstotkov, 
v blagovni menjavi pa 25 od- 
stotkov. Zdaj znaša v našem 
zunanjetrgovinskem prometu 
delež držav v razvoju okrog 17 
odstotkov. Zato je bilo opozor- 
jeno, da brez pravočasne in 
konkretne izdelave plana pri 
uresničevanju pogojev za nje- 
govo realizacijo ni mogoče 
pričakovati izpolnitev s pla- 
nom določenih nalog. Za ure- 
sničevanje teh ciljev bi bilo 
nujno, da se v naslednjih štirih 
letih uresniči trikrat večja rast 
izvoza v države v razvoju 00 
rasti skupnega jugoslovanske- 
ga izvoza. 

Uresničevanje postavljenih 
ciljev v Družbenem planu, o 
deležu držav v razvoju v naših 
ekonomskih odnosih s tujino, 
prispeva h krepitvi naše neo- 
dvisnosti v mednarodnih eko- 
nomskih odnosih, razširitvi in 
pospeševanju sodelovanja z 
neuvrščenimi državami in dr- 

žavami v razvoju in predstavlja 
bistven predpogoj za izboljša- 
nje našega plačilno-bilančne- 
ga položaja. 

V zvezi s tem je treba podčr- 
tati potrebo, da se čimprej iz- 
dela strategija naših ekonom- 
skih odnosov s tujino, skupaj 
in po regijah, kjer bi konkreti- 
zirali ukrepe za doseganje po- 
stavljenih ciljev v sodelovanju 
z državami v razvoju. 

UKREP! ZA 
NADALJNJE 
POSPEŠEVANJE 
SODELOVANJA 

V zvezi s tem so podrčtane 
tudi naloge Zveznega izvršne- 
ga sveta, Interesne skupnosti 
Jugoslavije za ekonomske 
odnose s tujino, Narodne ban- 
ke Jugoslavije, Gospodarske 
zbornice Jugoslavije ter dru- 
gih organov s tujino, ki je dolo- 
čena v več dokumentih Skup- 
ščine SFRJ. Prav tako je tudi 
predlog, da se takoj sprejmejo 
dodatni nujnr ukrepi za pospe- 
ševanje sodelovanja z država- 
mi v razvoju, kot tudi dolgo- 
ročni program ukrepov in ak- 
tivnosti za pospeševanje tega 
sodelovanja. 

V okviru sodelovanja z drža- 
vami v razvoju je treba, na 
podlagi sklepov Konference o 
mednarodnem sodelovanju 
držav v razvoju, ki je bila v Ka- 
rakasu maja letos, ustanovili 
nacionalno agencijo, ki bo 
združevala in koordinirala so- 
delovanje z državami v razvo- 
ju. Telo mora biti obrnjeno k 
državam v razvoju, imelo pa bi 
tudi obveznosti znotraj države 
in sicer glede pospeševanja 
sodelovanja z državami v ra- 
zvoju. Bilo je poudarjeno, da je 
za potrebe tega telesa treba 
uporabiti obstoječe kadre iz 
zveznih organov in organiza- 
cij. 

Izhajajoč iz pomena eko- 
nomskega sodelovanja Jugo- 
slavije z državami v razvoju, 
kot dejavnika stabilnosti naše 
razvojne politike, je bilo pred- 
loženo, da je treba vsa ta vpra- 
šanja vključiti v delo novoobli- 
kovane komisije zveznih druž- 
benih svetov za vprašanja eko- 
nomske stabilizacije in jih 
vgradili v koncept razvojne in 
stabilizacijske politike. 
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Ugodni učinki zakonskega omejevanja 

negospodarskih in neproizvodnih investicij 

© Precej zavrta rast izplačil za investicije v negospodarskih dejavnostih v prvih 
sedmih mesecih Eetos 

® Ocenjeno jo, da skupni učinek uporabe tega Zakona pri zaviranju prej začetih 
investicij znaša 15 milijard dinarjev 

© Z zakonom predvidene izjeme so zmanjšale skupni učinek uporabe zakona 

Zvezni izvršni svet je posla! 
Skupščini SFRJ v obravnavo 
Poročilo o izvajanju Zakona o 
začasni prepovedi razpolaga- 
nja z družbenimi sredstvi za 
financiranje negospodarskih 
in neproizvodnih investicij v 
prvih sedmih mesecih letos. 
Zakon je bil prvič sprejet kot 
gospodarski ukrep konec fe- 
bruarja 1980 za preteklo leto. 
Zakon, ki velja letos pa je spre- 
jel Zvezni zbor Skupščine 
SFRJ na seji 26. decembra 
1980. Oba zakona sta bila 
sprejeta zaradi zmanjšanja ne- 
gospodarskih investicij in da 
bi jih spravili v okvire material- 
nih možnosti družbe. Ob spre- 
jetju je bil Zvezni izvršni svet 
zadolžen, da redno spremlja 
njihovo uporabo in da o tem 
poroča Skupščini SFRJ. V 
skladu s tem je bilo sprejeto to 
Poročilo, ki naj delegatom slu- 
ži kot podlaga za obravnavanje 
predloga, da se veljavnost tega 
zakona podaljša tudi za leto 
1982 

IZJEME ZMANJŠALE 
UČINKE ZAKONA 

V Poročilu so našteti objekti 
in oprema za nabavo katerih je 
prepovedana uporaba družbe- 
nih sredstev, kot tudi izjeme 
pri uporabi zakonskih omeji- 
tev. S prepovedjo uporabe 
družbenih sredstev za te na- 
mene je zajeto le okrog 15 od- 
stotkov skupne predračunske 
vrednosti vseh negospodar- 
skih in neproizvodnih investi- 
cij v državi. 

Pri dosedanji uporabi Zako- 
na so bili doseženi določeni 
uspehi glede zaviranja rasti iz- 
plačil za investicije v negospo- 
darskih dejavnostih in prene- 
hanja gradnje manjšega števi- 
la prej začetih negospodarskih 
rvsoooocoocoooaososos 
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investicij. Obenem pa je vse 
manj novih vlaganj v te objekte 
in opreme. Vendar pa bi bili 
uspehi boljši, če bi bilo z zako- 
nom predvideno manjše števi- 
lo izjem za omejitev. Najhitrej- 
ša rast negospodarskih in ne- 
proizvodnih investicij je bila v 
obdobju od leta 1977 do konca 
leta 1979, ko so presegale real- 
ne možnosti družbe in ko so se 
zmanjševala vlaganja v gospo- 
darske objekte in opremo. V 
tem obdobju je bila rast teh 
investicij za okrog 9 indeksnih 
točk večja od rasti investicij v 
gospodarstvu in za 7,5 indek- 
sne točke večja od rasti skup- 
nih investicij. 

V letu 1980 so se z uporabo 
Zakona o začasni prepovedi 
razpolaganja z družbenimi 
sredstvi za te namene ta giba- 
nja precej spremenila. Tedaj 
se je rast izplačil za skupne 
investicije, v primerjavi s prejš- 
njim letom, zmanjšala za 
okrog 2 indeksni točki. Na po- 
dročju gospodarstva se je ta 
rast zmanjšala za 1 indeksno 
točko, v negospodarstvu pa za 
okrog 7 indeksnih točk. 

V tem obdobju so se najbolj 
zmanjšale negospodarske in- 
vesticije organov in organiza- 
cij družbenopolitičnih skupno- 
sti, medtem ko so investicije 
na področju naraščale tako 
kot v gospodarstvu, na po- 
dročju zdravstva in socialnega 
varstva pa so bile za okrog 8 
indeksnih točk večje kot v go- 
spodarstvu. Objekti in oprema 
za področje zdravstva in so- 
cialnega varstva niso zajeti v 
zakonskih omejitvah, medtem 
ko je na področju izobraževa- 
nja s tem Zakonom omejeno 
investiranje le za objekte viso- 
kih in višjih šol, kar je seveda 
vplivalo na gibanja investicij- 
ske porabe na tem področju. 

sooosooocooooaosoc 
POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O PREPOVEDI 
RAZPOLAGANJA Z DRUŽBENIMI SREDSTVI 
ZA FINANCIRANJE NEGOSPODARSKIH 
IN NEPROIZVODNIH INVESTICIJ ] 
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NADALJEVANJE 
ZMANJŠEVANJE 
INVESTICIJ 

Uporaba tega. Zakona v le- 
tošnjem letu je vplivala na na- 
daljnjo »umiritev« neproizvo- 
dnih in negospodarskih inve- 
sticij, je ugotovljeno v Poroči- 
lu. Samo v prvih sedmih mese- 
cih se je rast skupnih izplačil 
za investicije zmanjšala za 
okrog 9 indeksnih točk. V tem 
obdobju se je zmanjšala tudi 
rast izplačil za investicije na 
področju gospodarstva za 7,8 
indeksne točke, v negospodar- 
skih dejavnostih pa za 17,5 in- 
deksne točke. 

V organizacijah za finančne 
in druge storitve in v organiza- 
cijah družbenopolitičnih skup- 
nosti je zabeleženo največje 
zmanjšanje rasti izplačil za ne- 
gospodarske investicije, med- 
tem ko je pri organizacijah s 
področja izobraževanja, kultu- 
re, zdravstva in socialnega var- 
stva to zmanjšanje precej 
manjše, kar je posledica izje- 
me uporabe zakonskih omeji- 
tev. 

Poročilo opozarja na dej- 
stvo, da so v preteklem in le- 
tošnjem letu precej narasle ce- 
ne gradbenih del in materiala v 
primerjavi z letom 1979. Zaradi 
tega je morala biti za mnoge 
objekte spremenjena predra- 
čunska vrednost in je ocena, 
da so rezultati uporabe tega 
Zakona glede zmanjšanja vla- 
ganj v negospodarske in ne- 
proizvodne investicije precej 
ugodnejši, kot to kažejo po- 
datki o izplačilih. 

KONTROLA 
INVESTICIJ 

Uporabo tega zakona je 
spremljala tudi Služba družbe- 
nega knjigovodstva, ki je »sne- 
mala« začete investicije in 
kontrolirala uporabo vsake za- 
konske določbe posebej. Na 
podlagi te evidence je v Poro- 
čilu poudarjeno, da je z dnem, 
ko je začel veljati Zakon o 

omejevanju negospodarskih in 
neproizvodnih investicij (29.) 
februarja 1980) bilo pri 1289 
investitorjih zabeležno 1793 
negospodarskih investicij, ka- 
terih predračunska vrednost je 
znašala 45 milijard dinarjev. 

Z uporabo zakona so inve- 
stitorji ugotovili, da za 186 ob- 
jektov, s predračunsko vre- 
dnostjo prek 8 milijard dinar- 
jev, niso izpolnjeni pogoji za 
nadaljevanje gradnje, ki jih 
predpisuje Zakon. Glede na 
skupno število evidentiranih 
investicij, ki so bile v gradnji v 
tem obdobju, je zaustavljena 
gradnja 10,37 odstotka, kar je 
v primerjavi na skupno predra- 
čunsko vrednost okrog 17 od- 
stotkov. 

V Poročilu je poudarjeno, da 
je Služba družbenega knjigo- 
vodstva v preteklem letu v po- 
stopku preventivne kontrole 
preprečila izplačilo za nego- 
spodarske investicije 729 inve- 
stitorjem, do konca julija letos 
pa je odbila izvršitev 1.386 na- 
logov za izplačilo negospodar- 
skih investicij. Na ta način je ta 
služba preprečila nezakonita 
izplačila na negospodarske in 
neproizvodne investicije v vre- 
dnosti blizu 5 milijard dinarjev. 

Lani je Služba družbenega 
knjigovodstva opravila inšpek- 
cijsko kontrolo pri 755 investi- 
torjih za 982 negospodarskih 
in neproizvodnih objektov. V 
prvih 7 mesecih letos je bila 
opravljena inšpekcijska kon- 
trola pri 239 investitorjih za 
264 objektov, medtem ko do 
zdaj s kontrolo ni bilo zajetih 
295 investitorjev. Na ta način 
so bile ugotovljene nepravil- 
nosti pri 24 investicijskih ob- 
jektih, katerih predračunska 
vrednost znaša okrog 2,6 mili- 
jarde dinarjev. 

ZMANJŠANJE NOVIH 
INVESTICIJ 
Če upoštevamo število objek- 
tov, katerih graditev je bila po 
sklepih investitorjev prekinje- 
na ker niso bili izpolnjeni po- 
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goji za nadaljevanje graditve, 
število objektov za katere je 
preventivna kontrola zaustavi- 
la nadaljnje izplačevanje za in- 
vesticije, kot tudi število objek- 
tov pri katerih je z inšpekcijsko 
kontrolo ugotovljena nepravil- 
nost pri uporabi zakona, pride- 
mo do sklepa, da znaša skupni 
učinek tega Zakona glede pre- 
nehanja prej začetih investicij 
okrog 15,5 milijarde dinarjev, 
kar pomeni v primerjavi na 
skupno število in predračun- 
sko vrednost teh investicij 
okrog 15 odstotkov, 

V Poročilu je poudarjeno, da 
je ta Zakon ugodno deloval tu- 
di glede zmanjšanja števila na 
novo začetih negospodarskih 
in neproizvodnih objektov, 
obenem pa se je zmanjšala tu- 
di njihova predračunska vre- 
dnost za okrog 10,3 milijarde 

OPOM3E: 

dinarjev, 
V Poročilu je poudarjeno, da 

je anali-za dosedanje prakse 
uporabe Zakona o omejevanju 
razpolaganja z delom družbe- 
nih sredstev za financiranje 
negospodarskih in neproizvo- 
dnih investicij ugotovila, da ni 
bilo doseženo večje zmanjša- 
nje teh izdatkov družbe v glav- 
nem zaradi tega, ker je večje 
število izjem zakonskih prepo- 
vedi. 

DOPOLNITI ZAKON 
Zaradi tega je v tem doku- 

mentu poudarjeno, da je zara- 
di večjih učinkov tega Zakona 
v naslednjem letu treba nujno 
omejiti tudi uporabo družbe- 
nih sredstev za najemanje ob- 
jektov in opreme, v zakup ka- 
terih nakup je prepovedan, da 

se predpiše ločeno izkazova- 
nje delov gospodarskih in sta- 
novanjskih stavb, ki so name- 
njene za pisarne ali za druge 
namene in da se uporaba 
amortizacije za nakup opreme 
omeji samo na vrednost amor- 
tizacije oblikovane za ustrezno 
amortizacijsko skupino, da bi 
preprečili uporabo teh sred- 
stev za financiranje objektov in 
opreme katerih nakup je z za- 
konom omejen. 

Prav tako je v Poročilu pou- 
darjeno, da je nujno, da se iz- 
jema predpisana za dopolnitev 
sistema avtomatske obdelave 
podatkov in za nakup opreme 
za te potrebe ukine, če se je 
izvajanje takšnega programa 
začelo do konca leta 1979. 

Prav tako se priporoča, da bi 
bilo treba posebej preučiti šte- 
vilne posamezne izjeme v tem 

Ti 

Zakonu zaradi ugovorov upo- 
rabnikov družbenih sredstev, 
ki so v težji situaciji, za katere 
pa izjeme ne veljajo. To velja 
predvsem za investitorje, ki so 
v Zakonu našteti, kakor tudi za 
izjemo, ki je predpisana za ad- 
ministrativno-upravne zgrad- 
be in druge objekte na novo 
ustanovljenih družbenopolitič- 
nih skupnosti ter njihovih or- 
ganov in organizacij. 

V tem dokumentu je poudar- 
jeno, da.je zaradi uresničeva- 
nja ciljev, ki so določeni z 
Družbenim planom Jugoslavi- 
je nujno sprejeti zakon o pre- 
povedi negospodarskih in ne- 
proizvodnih investicij za leto 
1982, z dopolnitvami s katerimi 
bo zagotovljeno zmanjšanje v 
meje materialnih možnosti 
družbe za njihovo pokritje. 

- 
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Ljubljana, 10. 11. 1981 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Komisija za pripravo sprememb in dopolnitev 
poslovnika Skupščine SR Slovenije 

Gradivo za seje zborov 
Skupščine SR Slovenije v decembru 

PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV 

poslovnika Skupščin© SR Slovenije 

K 3. členu 

V peti in šesti vrsti se črta besedilo: »o Izvršnem 
svetu Skupščine SR Slovenije«. 

Črtanje tega besedila je potrebno, ker je bil 
med tem zakon o Izvršnem svetu Skupščine SR 
Slovenije spremenjen in je materija Izvršnega 
sveta urejena v sistemskem zakonu o sistemu 
državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine 
SR Slovenije ter o republiških upravnih organih. 

K 6. členu 

Prva vrsta prvega odstavka se spremeni in glasi: 
»Skupščina in njena telesa se vključujejo v delo 

Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ (v nadalj- 
njem besedilu: Zbor republik in pokrajin) in njegovih 
teles...«. 

V tem členu je treba poudariti, da ne gre za 
sodelovanje skupščine in njenih teles, pač pa za 
njihovo vključevanje s tem, da skupščina daje 
soglasje k aktom iz pristojnosti Zbora republik in 
pokrajin. 

K 9. členu 

Prvi odstavek 9. člena postane 
vsebinsko sodi v samostojen člen. 

nov 8a člen, ker 

K 11. členu 

11. člen se spremeni in se glasi: 
»Skupščina pri uresničevanju svojih nalog omogoča 

Gospodarski zbornici Slovenije, raziskovalnim organi- 
zacijam in drugim samoupravnim organizacijam in 
skupnostim, družbenim organizacijam in društvom ter 
znanstvenim in strokovnim delavcem vključevanje v 
delo zborov in delovnih teles.« 

Spremenjeni 11. člen opredeljuje pravico in 
možnost Gospodarske zbornice Slovenije, razi- 
skovalnih organizacij in drugih samoupravnih 

organizacij in skupnosti ter drugih subjektov 
(znanstveni in strokovni delavci, družbene orga- 
nizacije in društva), da se razen preko delegat- 
skih odnosov vključujejo v delo skupščine tudi 
na drug način, npr. kot znanstvene in strokovne 
organizacije. Poudarjena je aktivna vloga skup- 
ščine v tem smislu, da omogoči navedenim sub- 
jektom, da se vključijo v delo zborov in delovnih 
teles, če izrazijo interes aH potrebo za tako vklju- 
čevanje. Preoblikovanje tega člena pa je potreb- 
no tudi zato, da je iz besedila jasno razvidno, da 
se tudi Gospodarska zbornica in raziskovalne 
organizacije uvrščajo med samoupravne organi- 
zacije in skupnosti. 

K 15. členu 

Drugi odstavek 15. člena se spremeni in se glasi: 
»Letni odmor skupščine se določi z letnim progra- 

mom dela oziroma s sklepi zborov.«. 
Glede na dosedanje izkušnje, na dinamiko 

skupščinskega dela in druge okoliščine, ki se 
vsako leto spreminjajo, je primerno, da se letni 
odmor skupščine določi s programom dela zbo- 
rov oziroma s sklepi zborov. 

K 20. členu 

20. člen se spremeni in se glasi: 
»Delo skupščine mora biti organizirano tako, da so 

delovni ljudje in občani v temeljnih samoupravnih or- 
ganizacijah in skupnostih obveščeni o vseh zadevah, ki 
jih obravnava skupščina, o njenem delu ter o odloči- 
tvah in stališčih. V ta namen skupščina izdaja posebno 
glasilo - »Poročevalec Skupščine SR Slovenije in 
Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate« 
(v nadaljnjem besedilu: »Poročevalec«). O tem sezna- 
nja skupščina delovne ljudi in občane tudi prek sred- 
stev javnega obveščanja in informacijsko-dokumenta- 
cijskega centra v republiki.« 
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Ta člen opredeljuje aktiven odnos in obvez- 
nost skupščine, da zagotavlja najširšo javnost 
svojega dela in obveščanje delovnih ljudi in ob- 
čanov, delegatov in delegacij o svojem delu. 

K 22. členu 
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 
-Besedila aktov in drugih gradiv, ki se nanašajo na 

položaj in posebne pravice italijanske in madžarske 
narodnosti in njunih pripadnikov, se prevedejo v jezike 
teh narodnosti. Drugi akti in gradiva se prevedejo v 
italijanski in madžarski jezik na predlog Komisije skup- 
ščine za narodnosti; o tem odločijo pristojni zbori.« 

Učinkovito vključevanje pripadnikov italijan- 
ske in madžarske narodnosti v obravnavo gradiv, 
ki imajo pomen za položaj in pravice narodnosti 
in njunih pripadnikov, zahteva, da se akti in gra- 
diva, ki se neposredno nanašajo na pravice in 
položaj narodnosti in njunih pripadnikov, preve- 
dejo v jezike teh narodnosti. V drugih primerih 
pa bodo o prevajanju aktov in gradiv v jezike 
narodnosti odločili pristojni zbori na predlog Ko- 
misije Skupščine SR Slovenije za narodnosti. 

Drugi do šesti odstavek postanejo tretji do sedmi 
odstavek. 

V sedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti od- 
stavek, se v drugi vrsti besede »v sredstvih javnega 
obveščanja« nadomestijo z besedama »v Poroče- 
valcu -< 

Besedilo tretjega odstavka je treba uskladiti s 
predlaganimi spremembami k 22. členu, ki na- 
tanko določajo, kdaj se akti in druga gradiva, ki 
jih obravnava skupščina, objavljajo v sredstvih 
javnega obveščanja. 

V petem odstavku, ki postane šesti odstavek, se v 
peti vrsti za besedo »skupščin« doda besedilo »in 
skupinam delegatov za delegiranje delegatov v Zbor 
združenega dela skupščine (v nadaljnjem besedilu: 
skupina delegatov)«. 

Glede na to, da je zakon o volitvah in delegira- 
nju v skupščine opredelil skupine delegatov kot 
institucionalno obliko delegiranja v Zbor združe- 
nega dela Skupščine SR Slovenije, je potrebno v 
tem členu določiti, da se celotno besedilo aktov 
in drugih gradiv pošlje tudi skupinam delegatov, 
kar je sicer že sedanja praksa. 

Šesti odstavek, ki postane sedmi odstavek, se v ce- 
loti spremeni in se glasi: 

»V sredstvih javnega obveščanja se objavljajo pro- 
grami dolgoročnega razvoja in družbeni plan SR Slo- 
venije ter celotno besedilo aktov in drugih gradiv o 
zadevah, ki se dajejo v javno obravnavo ali na referen- 
dum«. 

Doda se nov osmi odstavek, ki se glasi: 
»V sredstvih javnega obveščanja se objavljajo tudi 

celotna besedila aktov in drugih gradiv, ki se nanašajo 
na politiko družbenoekonomskega razvoja in na te- 
meljna sistemska vprašanja in druga gradiva, če tako 
odloči zbor « 

V novem sedmem odstavku je razdelana situa- 
cija, ko se gradivo ne glede na odločitev zbora v 
celoti objavi v sredstvih javnega obveščanja. V 
novem osmem odstavku pa je določeno, da se 
lahko v sredstvih javnega obveščanja v celoti 
objavljajo tudi druga pomembna gradiva, za ka- 
tera tako odloči zbor. To pa so zlasti gradiva, ki 
se nanašajo na družbenoekonomski razvoj in na 
temeljna sistemska vprašanja. Po sedanji dikciji 
tega člena se v celoti objavljajo vsa gradiva, ki se 

nanašajo na družbenoekonomski razvoj in te- 
meljna sistemska vprašanja ne glede na odloči- 
tev zbora. 

K 23. členu 
Za prvim odstavkom 23. člena se doda nov drugi 

odstavek, ki se glasi: 
»Delegati v zboru in člani delovnih teles imajo pra- 

vico vpogleda v informativno-dokumentacijsko gra- 
divo, ki ga pripravljajo in zbirajo delovna telesa skup- 
ščine in zborov in službe skupščine.« 

Drugi odstavek postane tretji odstavek. 
V poslovniku Skupščine SR Slovenije do sedaj 

m bilo določbe, da imajo delegati oziroma člani 
delovnih teles pravico vpogleda v informativno- 
dokumentacijska gradiva, ki se pripravljajo za 
obravnavo y skupščini. S to dopolnitvijo bo omo- 
gočeno delegatom bolj kvalificirano in poglob- 
ljeno delo in odločanje. 

K 26. členu 
Drugi odstavek tega člena se spremeni tako! da se 

glasi: 
»Izhajajoč iz interesov in smernic delovnih ljudi in 

občanov temeljne samoupravne organizacije in skup- 
nosti, ki jih ti oblikujejo v organih upravljanja, v druž- 
benopolitičnih organizacijah, na svojih zborih in z dru- 
gimi oblikami osebnega izjavljanja, določa delegacija 
temeljna stališča za delo delegatov v skupščini in se 
dogovarja z delegacijami drugih samoupravnih organi- 
zacij in skupnosti zaradi sporazumnega oblikovanja 
skupnih rešitev. Pri tem so delegaciji v oporo tudi 
mnenja in stališča družbenopolitičnih in družbenih or- 
ganizacij, strokovna in znanstvena spoznanja ter 
ustvarjalno delo na vseh drugih družbenih področjih. 
Na tej podlagi daje delegacija prek delegatov pobude 
za obravnavanje in sprejemanje posameznih pomemb- 
nih družbenih vprašanj, za dogovarjanje in sprejema- 
nje ukrepov v skupščini in za izdajo zakonov in drugih 
splošnih aktov v skupščini.« 

Glede pomena te določbe so bila v razpravi k 
osnutku sprememb in dopolnitev poslovnika 
mnenja deljena. Postavilo se je vprašanje ali naj 
poslovnik ureja tudi to, da določa delegacija 
temeljna stališča za delo delegatov v skupščini in 
način oblikovanja teh temeljnih stališč. Po večin- 
skem mnenju je prav, da se tudi v poslovniku 
Skupščine SR Slovenije poudari odgovornost 
samoupravno in politično organiziranih subjek- 
tov znotraj temeljnih samoupravnih organizacij 
in skupnosti pri delegatskem delu. Po drugem 
manjšinskem mnenju pa je vprašljivo aH takšne 
določbe sploh sodijo v poslovnik, ampak bolj v 
samoupravne akte temeljnih samoupravnih or- 
ganizacij in skupnosti. Ko je Komisija pri obliko- 
vanju besedila predloga sprememb in dopolnitev 
poslovnika ponovno obravnavala navedeno 
vprašanje, je zavzela stališče, da je prav, da po- 
slovnik Skupščine SR Slovenije vsebuje napotil- 
no normo, ki daje osnovna izhodišča za delo 
delegacij, kot tudi normo, ki izhaja iz pomemb- 
nega teoretičnega dela tov. Edvarda Kardelja 
••Smeri razvoja političnega sistema socialistične- 
ga samoupravljanja« o tem, da ima delegacija 
oporo tudi v mnenjih in stališčih družbenopoli- 
tičnih organizacij in družbenih organizacij, stro- 
kovnih in znanstvenih spoznanjih ter ustvarjal- 
nem delu na vseh drugih družbenih področjih. 
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K 27. členu 

27. člen se črta. 
Določba tega člena ni potrebna, ker sodi v 

samoupravne akte temeljnih samoupravnih or- 
ganizacij in skupnosti, s katerimi urejajo pravice, 
dolžnosti, odgovornosti in način dela delegacij 
in delegatov ter pogoje za njihovo delo. 

K 30. členu 

2. odstavek tega člena se črta. 
Določba drugega odstavka o pošiljanju oziro- 

ma določanju delegatov za seje zbora združene- 
ga dela in zbora občin v poslovniku ni potrebna, 
ker to materijo ureja zakon o volitvah in delegira- 
nju v skupščine. 

K 35. členu 

Ta člen se spremeni tako. da se glasi: 
»O stališčih, mnenjih in sklepih, ki so se izoblikovali 

v zboru in o svojem delu mora delegat obveščati pri- 
stojni zbor občinske skupščine, skupino delegatov ozi- 
roma organizacijo Socialistične zveze delovnega ljud- 
stva, delegacije in temeljne samoupravne organizacije 
in skupnosti.« 

I/ tem členu gre za nadomestitev besedila, ki 
govori o delegatih, ki so jih pristojni zbori občin- 
ske skupščine določili za udeležbo na sejah zbo- 
rov skupščine, s pojmom skupina delegatov. 

K 38. členu 

V četrti in peti vrsti tretje alinee 38. člena se črta 
besedilo: »spadajo te zadeve v delovno področje 
zbora, v katerega je poslan ali izvoljen, ali...«. 

Že sedanja praksa kaže, da je pravica delega- 
tov v zboru širša in se ne nanaša le na zadeve, ki 
spadajo v pristojnost zbora, v katerega je bil 
poslan aH izvoljen; zato naj se ta določba črta. 
Tudi v poslovnikih nekaterih skupščin in drugih 
republik ta pravica ni vezana na zadeve iz pristoj- 
nosti zbora. 

V trinajsti alinei naj se črta besedilo »ob podpori 
najmanj 9 delegatov v zboru«. 

Določba, da je potrebna pri izvolitvi in imeno- 
vanju delovnih teles podpora 9 delegatov, se v 
tem členu črta, ker je neprimerna, saj je itak 
zborom omogočeno, da o tem razpravljajo in 
tudi eventualno o tem glasujejo. 

K 39. členu 

39. člen se spremeni in se glasi: 
»Delegat je dolžan varovati podatke zaupne narave. 
Predlagatelj je dolžan v primerih, ko pošilja skup- 

ščini določena gradiva, tako gradivo označiti kot 
zaupno, kolikor to izhaja iz tega gradiva kot tudi vrsto 
in stopnjo zaupnosti gradiva. 

Ko se gradivo, oblikovano v skupščini, pošlje delega- 
tom, določijo predsednik skupščine, predsedniki zbo- 
rov in delovnih teles, katera gradiva veljajo za zaupna 
kot tudi vrsto in stopnjo zaupnosti gradiva. 

Za zaupne veljajo tudi podatki, za katere izve delegat 
na seji delovnega telesa skupščine ali zbora oziroma v 
zvezi z vprašanjem, ki se na tej seji obravnava brez 
navzočnosti javnosti. 

Način ravnanja z gradivi, ki veljajo za zaupne, ureja 
poseben pravilnik, ki ga sprejmejo zbori skupščine.« 

V tem členu se pojem uradne tajnosti nadome- 
šča s pojmom podatki zaupne narave. Prav tako 

pa je ta člen spremenjen y tem smislu, da gradiva 
označujejo kot tajna že predlagatelji, medtem ko 
funkcionarji skupščine določijo ob pošiljanju 
gradiva oblikovanega y skupščini delegatom, da 
gre za gradiva, ki veljajo za zaupna. 

Za 39, členom se vstavi novo podpoglavje b), ki se 
glasi: 

»Pobude, predlog in opozorila delegatov« in nov: 

39. a člen 

»Delegat v zboru ima pravico dati pobudo oziroma 
predlog za obravnavo oziroma ureditev določenih 
vprašanj ali za sprejem določenih ukrepov na posa- 
meznih družbenih področjih oziroma opozoriti na pro- 
bleme, ki se pojavljajo z zvezi z izvrševanjem politike in 
aktov skupščine, njenega izvršnega sveta in republi- 
ških upravnih organov. 

Pobudo oziroma predlog in opozorilo lahko da dele- 
gat bodisi ustno na seji zbora bodisi pismeno. Kolikor 
je pobuda dana pismeno, seznani z njo predsednik 
zbora delegate v zboru. Če zbor s pobudo, predlogom 
oziroma opozorilom soglaša, določi način nadaljnje 
obravnave. 

Pobude, predlogi oziroma opozorila se pošljejo or- 
ganom in organizacijam, na katerih delovno področje 
se nanašajo oziroma so zanje pristojni, da o njih zavze- 
majo stališča in o tem obvestijo zbor. Pobude, predlogi 
oziroma opozorila se pošljejo tudi Izvršnemu svetu. 

Pobude, predlogi oziroma opozorila ter stališča pri- 
stojnih organov do njih se objavijo v »Poročevalcu«. 

Predlagani člen skuša uresničiti v Informaciji o 
uveljavljanju metod in načinov dela Skupščine 
SR Slovenije izražene zahteve, da je potrebno v 
poslovniku skupščine urediti postopek ravnanja 
s pobudami, predlogi in opozorili delegatov. Ta 
oblika vplivanja delegatov na delo skupščine in 
na obravnavanje pomembnih družbenih vpra- 
šanj doslej ni bila institucionalizirana, prav tako 
pa se ji v praksi posveča premalo pozornosti 
oziroma je bila praksa glede tega dokaj neenot- 
na. Predlagana rešitev v dovolj veliki meri ta 
problem rešuje, glede na to, da se zahteva pose- 
ben postopek ravnanja v zvezi s pobudo, predlo- 
gom oziroma opozorilom. 

K 40. členu 

Prvi odstavek 40. člena se spremeni in se glasi: 
»Delegat v zboru ima pravico postaviti izvršnemu 

svetu ali republiškim upravnim organom vprašanja, ki 
se nanašajo na njihovo delo ali na zadeve in njihove 
pristojnosti.« 

Predložena spremeba je bolj v duhu razume- 
vanja kolektivne odgovornosti državnih organov, 
zlasti pa vključuje tudi republiške komiteje kot 
kolegijske upravne organe. Opozoriti pa je treba, 
da se ta predlog razlikuje od določbe drugega 
odstavka 407. člena ustave SR Slovenije, po ka- 
teri se delegatska vprašanja postavljajo republi- 
škim funkcionarjem, ki vodijo delo reupubliških 
upravnih organov. Poleg tega spremenjeni prvi 
odstavek določa pravico delegata, da postavlja 
vprašanja in verjetno zadošča, če je vprašanje 
naslovlejno na izvršni svet oziroma določen 
upravni organ. Zato je tudi možna širša dikcija. 

Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi: 
»Vprašanja delegatov in odgovori nanje se objavijo v 

»Poročevalcu«. 
Glede na to, da je predlagano, da se objavijo 

pobude, predlogi in opozorila delegatov, je prav, 
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da je isto določeno tudi za vprašanja delegatov 
in odgovore nanje. 

K 41. členu 
V prvem odstavku se črta beseda »praviloma«. 

Ni razlogov za razliko med ustnimi in pisnimi 
vprašanji, razen tega pa tudi dosedanje izkušnje 
kažejo, da so vprašanja praviloma ustna. 

Tretji odstavek tega člena se spremeni tako, da se 
glasi: 

»Predsednik zbora pošlje vprašanje delegata v zboru 
izvršnemu svetu, vprašanje, ki je postavljeno republi- 
škemu upravnemu organu, pa tudi temu organu.« 

To določbo je treba uskladiti s spremenjenim 
prvim odstavkom 40. člena. 

K 45. členu 
Prvi odstavek tega člena se spremeni tako, da se 

glasi: 
»Na vprašanje, postavljeno izvršnemu svetu, da od- 

govor praviloma član izvršnega sveta; na vprašanje, 
postavljeno republiškemu upravnemu organu pa da 
odgovor praviloma funkcionar tega organa ali tisti, ki 
ga nadomešča.« 

V drugem odstavku se v drugi vrsti za besedo »po- 
stavljeno« doda besedilo, ki se glasi: »oziroma, ki je 
bilo postavljeno republiškemu upravnemu organu.« 

Tudi določbi tega člena je treba uskladiti s 
predlagano spremembo v prvem odstavku 40. 
člena. 

Prva vrsta tretjega odstavka se spremeni in se glasi: 
»Če je vprašanje zaupne narave, lahko predlaga... 

To določbo je potrebno uskladiti s spremenje- 
no določbo 39. člena. 

K 46. členu 
Prvi odstavek se spremeni in se glasi: »Ko je dan 

odgovor na vprašanje delegata, lahko vsak delegat na 
seji zbora postavi dopolnilno vprašanje.« 

Praksa kaže, da delegati postavljajo dopolnil- 
na vprašana šele na prihodnji seji, ki se je pravi- 
loma na udeleži isti delegat; zato je potrebno 
dopustiti možnost, da vsak delegat na seji zbora 
postavi dopolnilno vprašanje in ne le delegat, ki 
je postavil prvo vprašanje, kot je bilo to doslej 
določeno. Razlog za takšno dopolnitev pa je tudi 
dejstvo, da je delegatsko vprašanje največkrat 
izraz širših interesov oziroma akutalnih družbe- 
nih vprašanj, ki se pojavljajo aH izražajo v delgat- 
ski bazi. 

V tretjem odstavku se drugi in tretji stavek črtata in 
nadomestita z novim besedilom, ki se glasi: »Zbor 
lahko o vprašanju in odgovoru razpravlja takoj, ali pa 
odloči, da bo o tem razpravljal na eni izmed naslednjih 
sej zbora. V tem primeru določi, kakšno gradivo je 
treba pripraviti za obravnavo, kdo ga pripravi in v 
kakšnem času.« 

Sprememba drugega in tretjega stavka tretje- 
ga odstavka je potrebna zaradi poenostavitve 
postopkov v zborih, ki naj olajšajo razpravo o 
delegatskih vprašanjih in odgovore nanje, ki se 
nanašajo na posebej pomembne zadeve. 

K 47. členu 
Prvi in tretji odstavek se črtata. Drugi odstavek po- 

stane nov drugi odstavek 51. člena. 
Določbi tega člena naj se črtata zato, ker je 

delegatsko vprašanje tudi institut politične kon- 

trole nad delom republiških upravnih organov in 
organizacij, ki so odgovorne za stanje v družbe- 
nopolitični skupnosti oziroma na posameznem 
področju. Vprašanja, ki se nanašajo na funkcio- 
niranje skupščine in se postavljajo posameznim 
funkcionarjem skupščine, pa so zadovoljivo ure- 
jena v okviru 51. člena in dopolnjena z drugim 
odstavkom tega člena. 

K 52. členu 
Prva in druga vrsta se spremenita tako, da se glasita: 
»Delegat v zboru ima pravico predlagati, da zbori in 

delovna telesa... 
Pravica delegata je, da zahteva prek zborov 

pojasnilo ne le v okviru delovnega področja zbo- 
ra, katerega delegat je, pač pa tudi iz področja 
dela drugih zborov. 

K 55. členu 
Tretji odstavek tega člena se spremeni tako, da se 

glasi: 
»Delegat v zboru oziroma v delovnem telesu in dele- 

gat, ki je izvoljen za opravljanje funkcije v skupščini, ki 
se sklicuje na imenunitetno pravico, se izkaže s poo- 
blastilom, s katerim je določen za delegata na seji 
zbora oziroma s potrdilom, da je član delovnega telesa, 
zbora ali skupščine, oziroma družbenopolitičnega 
zbora, ki mu ga izda komisija skupščine za volitve, 
imenovanja in administrativne zadeve oziroma komi- 
sija za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja 
družbenopolitičnega zbora.« 

Varianta: tretji odstavek tega člena se črta. 
Ta odstavek določa, da se delegat v zboru 

oziroma v delovnem telesu in delegat, ki je izvo- 
ljen v funkcijo v skupščini in ki se sklicuje na 
imunitetno pravico, izkaže z ustreznim potrdi- 
lom. Ta določba izhaja iz dosedanje prakse v 
Skupščini SR Slovenije prejšnjih sklicev pred 
uveljavitvijo sedanje ustave, ko se je poslanec v 
skupščini izkazoval s poslansko legitimacijo, ki 
je potrjevala, da je izvoljen za mandatno dobo 
štirih let. Ta določba je v delovanju delegatske 
skupščine brezpredmetna, ker se delegati v zbo- 
rih, kolikor se sklicujejo na imunitetno pravico, 
lahko izkažejo pred državnim organom s poobla- 
stilom, ki jim ga je izdala skupina delegatov, ki 
jih je delegirala za seje pristojnih zborov, delega- 
ti v družbenopolitičnem zboru in člani delovnih 
teles zborov in skupščine pa z ustreznim potrdi- 
lom, da so delegati v navedenem zboru in člani 
teh delovnih teles. 

K 68. členu 
V drugem odstavku tega člena se črta četrta alinea. 

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 
»Vsak zbor imenuje in razreši sekretarja zbora. Se- 

kretar zbora se imenuje za štiri leta in je lahko ponovno 
imenovan.« 

Sekretarje zborov ni mogoče uvrstiti med 
funkcionarje, o katerih govori amandma II ustav- 
nih amandmajev k ustavi SR Slovenije (Ur. I. SR 
Slovenije, 22/81), saj je njihovo delo pretežno 
strokovno in oranizacijsko. Zato je primerno do- 
ločiti, da se imenujejo za dobo štirih let z mož- 
nostjo reelekcije. 

K 74. členu 
V drugi vrsti tega člena se črta beseda »bruto«. 
V poglavju III. z naslovom: »Zbori in njihovo delovno 
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področje« se členi 77., 79., 80. in 81. v podpoglavju 3 z 
naslovom: »Enakopravno odločanje skupščin samou- 
pravnih interesnih skupnosti za območje republike s 
pristojnimi zbori skupščine nadomestijo z naslednjim 
novim členom 77. 

»Enakopravno odločanje skupščin samoupravnih in- 
teresnih skupnosti z območja republike s področij 
družbenih dejavnosti s pristojnimi zbori skupščine se 
izvaja v skladu s programom dela skupščine. V njem se 
določijo zakoni in drugi splošni akti, ki jih skupščine 
teh samoupravnih interesnih skupnosti sprejemajo 
enakopravno*s pristojnimi skupščinskimi zbori.« 

V razpravi o osnutku sprememb in dopolnitev 
poslovnika so se glede poslovniškega urejanja 
enakopravnega odločanja skupščin samouprav- 
nih interesnih skupnosti za območje republike s 
področja družbenih dejavnosti s pristojnimi zbo- 
ri skupščine, člani delovnih teles skupščine in 
delegati v zborih pretežno opredelili za variantni 
predlog, po katerem naj program dela skupščine 
na podlagi 343. člena ustave SR Slovenije in 
ureditve v posameznih zakonih s področja druž- 
benih dejavnosti določa, katere zakone aH druge 
splošne akte bo posamezna skupščina samou- 
pravne interesne skupnosti za območje republi- 
ke sprejela skupaj s pristojnimi zbori skupščine. 
Dosedanje določbe poslovnika, ki urejajo enako- 
pravno odločanje skupščin samoupravnih inte- 
resnih skupnosti za območje republike s pristoj- 
nimi zbori skupščine, pa se črtajo. 

K 82. členu 

82. člen se dopolni in se glasi: 
»Skupščine samoupravnih interesnih skupnosti ne 

sodelujejo v postopkih po 14., 15. in 16. alinei prvega 
odstavka 71. člena tega poslovnika.« 

Ta člen je bilo potrebno dopolniti iz razlogov, 
ker skupščine samoupravnih interesnih skupno- 
sti ne sodelujejo s pristojnimi zbori skupščine pri 
postopkih v zvezi z odločitvami o začasni uredi- 
tvi vprašanj, od katerih je bistveno odvisno delo 
samoupravne interesne skupnosti, če samou- 
pravna interesna skupnost o takih vprašanjih ne 
odloči in v zvezi z začasnimi ukrepi zoper organi- 
zacije združenega dela, samoupravne interesne 
skupnosti in druge samoupravne organizacije. 

K 90. členu 

Prvi odstavek tega člena se spremeni tako, da se 
glasi: 

»Zbor na seji najprej odloči, ali se da na dnevni red 
seje zbora predloženi akt, za katerega sprejem ni pri- 
stojen, v koliko o tem ni odločil ob sprejemu periodič- 
nega delovnega načrta.« 

Predlagana dopolnitev te določbe izhaja iz do- 
polnitev v poglavju o programiranju dela skup- 
ščine in njenih teles. 

K 92. členu 

V tretji vrsti se črtata besedi »z glasovanjem«. 

K 93. členu 

93. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Če pristojni zbor oziroma pristojni zbori ne sprej- 

mejo stališč ali predlogov zainteresiranega zbora za 
spremembe ali dopolnitve predloga akta, določijo na 
zahtevo zainteresiranega zbora skupno komisijo z na- 
logo, da prouči sporna vprašanja in predlaga rešitve. 

Pristojni zbor oziroma pristojni zbori obravnavajo 
predlog skupne komisije in o njem odločijo.« 

Spremembe in dopolnitve 92. in 93. člena so 
potrebne zaradi tega, da se v postopku spreje- 
manja aktov sicer zagotovi prisotnost interesov 
zainteresiranega zbora v pristojnih zborih, da pa 
vendar ti interesi ne morejo odločilno vplivati na 
odločitve pristojnih zborov, če se ti z njimi ne 
strinjajo. Po sedanji ureditvi se položaj zaintere- 
siranega zbora preveč približuje položaju pri- 
stojnega zbora. 

K 95. členu 

95. člen se spremeni in se glasi: 
»Določbe tega poglavja o medsebojnem sodelovanju 

zborov in določba o reševanju vprašanj, ki se nanašajo 
na pristojnost zborov, se uporabljajo tudi za skupščine 
samoupravnih interesnih skupnosti za območje repu- 
blike, ki enakopravno odločajo s pristojnimi zbori 
skupščine.« 

V tem členu se črta tisti del določbe, ki se 
nanaša na obravnavanje zadev iz delovnega po- 
dročja drugega zbora Skupščina samoupravne 
interesne skupnosti se torej ne vključuje kot 
zainteresiran zbor. To pa ne pomeni, da skupšči- 
ne SIS ne morejo obravnavati zadev, za katere so 
zainteresirane. Nobene potrebe namreč ni, da bi 
skupščina SIS kot organom samoupravljanja na 
določenih področjih, ki sprejemajo odločitve na 

■ podlagi sporazumevanja in dogovarjanja dajali 
status zbora skupščine družbenopolitične skup- 
nosti kot organa oblasti in s tem zmanjševali 
možnost najrazličenjših oblik dela, ki je značilen 
za samoupravne organizme, l/es sistem dela v 
skupščini pa omogoča tudi tem skupščinam, da 
obravnavajo zadeve, o katerih odloča republiška 
skupščina in da z interesi, ki se oblikujejo v 
samoupravnih interesnih skupnostih seznanijo 
skupščino. 

K 97. členu 

Prvi odstavek se spremeni in dopolni tako, da se 
glasi: 

»Sejo zbora skliče predsednik zbora na podlagi pe- 
riodičnega delovnega načrta. Predsednik zbora skliče 
sejo zbora tudi na podlagi sklepa zbora, na pobudo 
delegacij, delegatov v zboru ali na lastno pobudo.« 

Drugi odstavek se spremeni in se glasi: 
»Predsednik zbora je dolžan sklicati sejo zbora, če to 

zahteva predsednik skupščine, Izvršni svet, delovno 
telo zbora, ena petina skupin delegatov za Zbor zdru- 
ženega dela, ena petina občinskih skupščin oziroma 
vodstvo posamezne družbenopolitične organizacije 
oziroma delegati te družbenopolitične organizacije v 
Družbenopolitičnem zboru.« 

Sprememba drugega odstavka je potrebna za- 
to, ker delegati v zboru lahko zahtevajo sklic seje 
zbora le v Družbenopolitičnem zboru, za ostala 
dva zbora pa je to pravico treba vezati na skupi- 
ne delegatov oziroma občinske skupščine, ki 
delegirajo delegate v pristojne zbore. 

97. a člen 

Za 97. členom se doda nov 97. a člen, ki se glasi: 
»Če predsednik zbora ne skliče seje zbora, določene 

s periodičnim delovnim načrtom zbora, ali če je sploh 
ne skliče, mora o tem obvestiti delegacije, delegate v 
zboru, občinske skupščine in organe in orgnaizacije, ki 
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naj bi po periodičnem delovnem načrtu zbora sodelo- 
vale v obravnavi v zboru. V obvestilu navede razloge, ki 
so narekovali tako spremembo.« 

Predsednik zbora mora poslati tako obvestilo 
zaradi tega, da lahko vsi subjekt!, ki sodefujšjč v 
delu zbora prilagodijo tem sprerhembam 'svoj' 
delovni program. Delegati, delegacije in drugi 
subjekti morajo biti seznanjeni z razlogi za od- 
stopanje od določenega delovnega načrta, ki so 
ga sprejeli v zboru. 

K 98. členu 
Drugi odstavek 98. člena se spremeni in se glasi: 
»Predlog dnevnega reda zbora obsega praviloma 

sorodne in medsebojno vsebinsko povezane zadeve. 
Obseg predlaganega dnevnega reda mora omogočiti, 
da vse zadeve delegati lahko celovito obravnavajo in 
sporazumno oblikujejo skupne rešitve.« 

Zahteva iz Informacije je, da je potrebno v 
dnevni red sej zborov uvrščati po vsebini pove- 
zane zadeve, pri tem pa ne sme prihajati do 
prenatrpanih dnevnih redov, ki ne omogočajo 
celovite obravnave. 

K 99. členu 
Prvi odstavek 99. člena se nadomesti s tremi od- 

stavki, ki se glasijo: 
»Gradiva o vprašanjih, določenih s periodičnim de- 

lovnim načrtom zbora, morajo biti poslana najmanj 45 
dni pred dnem, določenim za sejo zbora, vsem preje- 
mnikom iz šestega odstavka 22. čiena tega poslovnika. 

Gradiva, ki so posebnega pomena za samoupravne 
organizacije in skupnosti, družbenopolitične organiza- 
cije in druge družbene organizacije oziroma ki se na- 
našajo na bistvena sistemska in razvojna vprašanja in 
ki bistveno vplivajo na pravice in obveznosti delovnih 
ljudi in občanov in so kot taka opredeljena v periodič- 
nem delovnem načrtu zbora, morajo biti poslana naj- 
manj 60 dni pred dnem, določenim za sejo zbora vsem 
prejemnikom iz prejšnjega odstavka. 

Načini in roki obravnave gradiv iz prejšnjih odstav- 
kov v delovnih telesih skupščine in zborov se določijo v 
periodičnih delovnih načrtih zborov. V izjemnih prime- 
rih lahko zbor odloči, da se ti roki skrajšajo.« 

Drugi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek se črtajo. 
Doda se nov odstavek, ki se glasi: 
»Kolikor se gradiva na predlog predlagatelja predlo- 

žijo delegatom na seji, mora predstavnik predlagatelja 
obrazložiti, zakaj posamezno gradivo ni moglo biti 
posredovano pravočasno. Delegati posebej razprav- 
ljajo o utemeljenosti razlogov za to in z glasovanjem 
odločijo, ali bodo obravnavali predloženo gradivo, ali 
pa ga bodo uvrstili v dnevni red naslednje seje zbora.« 

V razpravi o osnutku sprememb in dopolnitev 
poslovnika so se delegati pretežno opredelili za 
variantni predlog, po katerem znaša temeljni rok 
za pošiljanje gradiv 45 dni, rok za pošiljanje 
gradiv, navedenih v novem drugem odstavku 99. 
člena pa 60 dni. 

Dodajo se povi 99. a, b, c, č, d členi, ki se glasijo: 

99. a člen 
»Seja zbora se skliče najmanj 30 dni pred dnem, 

določenim za sejo zbora. 
Sklicu seje zbora s predlogom dnevnega reda mo- 

rajo biti priložena osnovna gradiva za vse točke dnev- 
nega reda ter poročila delovnih teles skupščine in 
zborov h gradivom iz drugega odstavka prejšnjega 

člena, kolikor še niso bila predložena. Skicu seje zbora 
se priložijo tudi stališča družbenopolitičnih organiza- 
cij, republiških družbenih svetov in organov in organi- 
zacij v republiki, ki sodelujejo v obravnavi v zboru, 
kolikor so že predložena. 

Sklic seje s predlogom dnevnega reda se da v raz- 
pravo tako, da se hkrati objavi v sredstvih javnega 
obveščanja. Sklic seje s predlogom dnevnega reda se 
pošlje zborom združenega dela občinskih skupščin in 
občinskim skupščinam, skupinam delegatov, delega- 
tom družbenopolitičnega zbora skupščine in družbe- 
nopolitičnim organizacijam v republiki. S.sklicem seje 
pošlje predsednik zbora tudi zapisnik s prejšnje seje, 
če ni bil poslan že prej.«. 

99. b člen 
»Predsednik zbora izjemoma skliče sejo zbora v kraj- 

šem roku kot je določen v prvem odstavku prejšnjega 
člena, če je to potrebno zaradi preprečevanja in od- 
pravljanja večjih motenj v gospodarstvu, kadar to za- 
htevajo interesi ljudske obrambe, varstva ustavne ure- 
ditve, večje naravne.nesreče, zaradi postopka usklaje- 
vanja aktov, ki jih sprejema Skupščina SFRJ in zaradi 
drugih izrednih potreb republike. 

Zbor oceni, ali je bilo mogoče v času od sklica seje 
do dneva seje obravnavati gradiva in oblikovati stališča 
za delegate v zboru. V primeru, če je bila seja sklicana v 
krajšem roku in če delegacije niso mogle določiti dele- 
gata, se seje zbora udeležijo delegati, ki so imeli poo- 
blastila za prejšnjo sejo zbora.«. 

99. c člen 
»Dnevni red že sklicane seje zbora se lahko razširi le 

izjemoma, kadar je to nujno zaradi razlogov, navedenih 
v prvem odstavku prejšnjega člena. Razširitev dnev- 
nega reda seje zbora je treba posebej utemeljiti. O tem, 
ali se v dnevni red zbora uvrstijo zadeve, ki so bile 
predlagane zboru v obravnavo, odločijo delegati v 
zboru na seji zbora ob določitvi dnevnega reda. O vsaki 
predlagani razširitvi dnevnega reda seje zbora glasu- 
jejo delegati v zboru posebej. 

Predlog za razširitev dnevnega reda že sklicane seje 
zbora se objavi v sredstvih javnega obveščanja.« 

99. č člen 
»Na sejo zbora ali k obravnavi posamezne zadeve se 

lahko povabijo predstavniki samoupravnih organizacij 
in skupnosti, družbenopolitičnih organizacij in dru- 
štev, katerim se pošlje vabilo za sejo z ustreznim gradi- 
vom.« 

99. d člen 
»Roki po 99. in 99. a členu ne veljajo za tiste seje 

zborov, ki so sklicane iz posebnih razlogov ali v času 
izrednih razmer.«. 

K 100. členu 
V drugi in tretji vrsti prvega odstavka 100. člena se 

črta besedilo »najmanj deset delegatov v zboru«. 

V zvezi s sklicevanjem sej zborov v krajših 
rokih, s predlogi za razširitev dnevnih redov in z 
razlogi za take postopke, je v spremembah in 
dopolnitvah poslovnika dan večji poudarek odlo- 
čitvam zbora. 

V prvem odstavku 100. člena je potrebno 
izmed predlagateljev, ki v nujnih primerih lahko 
predlagajo, da se da določeno vprašanje na 
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dnevni red seje, črtati najmanj 10 delegatov v 
zboru. Na podlagi 7. alinee 38. člena poslovnika 
ima namreč vsak delegat pravico predlagati uvr- 
stitev zadev za dnevni red. 

K 105. členu 

Prvi odstavek tega člena se spremeni in se glasi: 
»Predsednik daje besedo delegatom, ki želijo govo- 

riti o istem vprašanju, po vrsti kot so se prijavili.« 

Smotrno je, da predsednik, ko daje delegatom 
besedo, vodi razpravo po vsebinsko zaokroženih 
delih. 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Če zahteva delegat v zboru besedo, da bi opozoril 

na napako oziroma popravil navedbo, ki po njegovem 
mnenju ni točna in je povzročila nesporazum ali po- 
trebo po osebnem pojasnilu, mu da predsednik besedo 
takoj, ko jo zahteva. Pri tem se mora delegat omejiti le 
na pojasnilo in njegov govor ne sme trajati več kot pet 
minut.« 

Namen predlagane spremembe je jasnejše be- 
sedilo. 

K 107. členu 

V drugem odstavku se v drugi vrsti črta besedilo 
»katerega zahtevo podpre najmanj 9 delegatov«. 

Določba, da mora delegata, ki zahteva, naj 
govornik o istem vprašanju govori le enkrat, 
podpreti najmanj 9 delegatov, je nepotrebna, saj 
o tem itak odloči zbor. 

K 110. členu 

V tretjem odstavku se v drugi in tretji vrsti črta 
besedilo »katerega predlog podpre najmanj 9 delega- 
tov«. 

Glej obrazložitev k 107. členu! 

K 123. členu 

V drugem odstavku se črta besedilo »katerega za- 
htevo podpre najmanj še 9 delegatov«. 

Tudi v tem členu je ta določba nepotrebna. 

K 135. členu 
Ta člen se spremeni in se glasi: 
»Podpredsednik skupščine se izvoli izmed delegatov 

v zborih skupščine. 
Podpredsednik skupščine pomaga predsedniku pri 

delu, opravlja v dogovoru z njim posamezne zadeve z 
njegovega delovnega področja in ga nadomešča, ka- 
dar je zadržan.« 

K 136. členu 
Ta člen se spremeni in se glasi: 
»Predsednik in podpredsednik skupščine in predse- 

dnik ter podpredsedniki njenih zborov se volijo za dve 
leti in so lahko izvoljeni za to funkcijo največ dvakrat 
zaporedoma., 

Predsedniku in podpredsedniku skupščine in pred- 
sednikom ter podpredsednikom zborov preneha funk- 
cija,- če jim pred potekom časa, za katerega so bili 
izvoljeni, preneha mandat člana delegacije oziroma 
delegata v družbenopolitičnem zboru.« 

Določbi 135. in 136. člena o volitvi predsednika in 
podpredsednika skupščine sta usklajeni z amandma- 
jem III ustavnih amandmajev k ustavi SR Slovenije. 

K 137. členu 

137. člen se spremeni in se glasi: 
»Predsednik skupščine, podpredsednik skupščine, 

predsedniki zborov in predsedniki komisij skupščine 
kot predsedstvo skupščine skrbijo za učinkovito ure- 
sničevanje skupnih nalog zborov, za usklajevanje dela 
med njimi in za opravljanje z ustavo in s tem poslovni- 
kom določenih nalog. Delo predsedstva skupščine 
vodi predsednik skupščine. 

Predsedstvo skupščine skrbi za usklajeno delo skup- 
ščine in zborov in pri tem zlasti: 

- skrbi za uresničevanje programa dela zborov in 
delovnih teles skupščine; 

- obravnava vprašanja usklajevanja dela zborov in 
delovnih teles ter njihovo sodelovanje s skupščinami 
samoupravnih interesnih skupnosti; 

-- skrbi za sodelovanje skupščine s Skupščino SFRJ 
in skupščinami socialističnih republik in skupščinami 
avtonomnih pokrajin; 

- skrbi za sodelovanje skupščine z občinskimi skup- 
ščinami, družbenopolitičnimi organizacijami, samou- 
pravnimi interesnimi skupnostmi, organizacijami zdru- 
ženega dela in z drugimi samoupravnimi organizaci- 
jami in skupnostmi; 

- skrbi za izvajanje tega poslovnika; 
- skrbi za pravočasno pošiljanje gradiv, ki se obrav- 

navajo v zborih in za zagotovitev drugih pogojev za 
delo delegatov; 

- razlaga določbe tega poslovnika in poslovnikov 
zborov glede pristojnosti zborov in delovnih teles; 

- sprejema stališča o drugih, s tem poslovnikom 
določenih vprašanjih, ki so skupnega pomena za delo 
zborov; 

- skrbi za natisk zakonov in drugih aktov, ki se 
objavljajo v sredstvih javnega obveščanja; 

- usklajuje delo zborov skupščine in predlaga reši- 
tve, če se zbori ne morejo sporazumeti glede načina in 
rokov za obravnavo zadev, o katerih odločajo enako- 
pravno, ali glede opravljanja drugih zadev, ki imajo 
skupen pomen za zbore; 

- predlaga zborom, katerim od predlogov in zadev, 
ki jih je treba hitro rešiti, naj dajo prednost; 

- spremlja delo delovnih teles in obravnava z njiho- 
vimi predsedniki zadeve, ki so v zvezi z delom teh teles; 

- določa sredstva, ki naj bodo v predlogu republi- 
škega proračuna zagotovljena za delo skupščine in 
njenih služb; 

- predlaga zborom akte o organizaciji služb skup- 
ščine; 

- odloča o spornih vprašanjih med delovno skup- 
nostjo služb skupščine in generalnim sekretarjem 
skupščine v primerih, določenih z zakonom; 

- obravnava druge zadeve, določene s predpisi in s 
tem poslovnikom, ki se nanašajo na delovno skupnost 
služb skupščine; 

- opravlja druge zadeve, določene s tem poslovni- 
kom.« 

K 138. členu 

Ta člen se spremeni in se glasi: »Pri uresničevanju 
nalog iz prejšnjega člena sodelujejo predsednik Izvrš- 
nega sveta, predsedniki skupščin samoupravnih inte- 
resnih skupnosti za območje republike, kadar gre za 
zadeve, o katerih te skupščine enakopravno odločajo s 
pristojnimi zbori skupščine, generalni sekretar skup- 
ščine in drugi funkcionarji v skupščini, ki jih določi 
predsednik skupščine. 

Na sejo predsedstva skupščine se lahko povabijo 
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predstavniki družbenopolitičnih organizacij v republiki 
in Gospodarske zbornice Slovenije.« 
139. člen se črta. 

K 140. členu 
140. člen se spremeni tako, da se glasi: »Predsednik 

skupščine, podpredsednik skupščine in predsedniki 
zborov imajo pravico predlagati delovnim telesom 
skupščine, da obravnavajo posamezne zadeve z njiho- 
vega delovnega področja, ti lahko sodelujejo pri raz- 
pravljanju o vseh zadevah, ki so na dnevnem redu sej 
teh teles. 

Če posamezen akt oziroma gradivo, ki je predloženo 
skupščini, ni pripravljeno v skladu z določbami tega 
poslovnika, lahko predsednik skupščine skupaj s pred- 
sedniki zborov tako gradivo zadrži in zahteva od pred- 
lagatelja naj ga dopolni. Na ponovno zahtevo poobla- 
ščenega predlagatelja predsednik skupščine dodeli 
gradivo v obravnavo pristojnim zborom.« 
141., 142. in 143. člen se črtajo. 

Predlagane spremembe 137. člena skušajo 
poudariti, da dosedanje predsedstvo skupščine 
ni organ, ampak metoda aH oblika dela oziroma 
način, na kateri uresničujejo zbori skupščine z 
ustavo in poslovnikom določene skupne naloge. 
Res je, da ustava SR Slovenije (drugi odstavek 
364. člena) ne govori o predsedstvu skupščine, 
ampak o predsedniku skupščine, ki skupno s 
podpredsedniki skupščine in s predsedniki zbo- 
rov obravnava vprašanja usklajevanja in progra- 
miranja dela zborov in delovnih teles v skupščini, 
vendar je iz praktičnih razlogov primerno, da se v 
poslovniku to ime ohrani, ker bi bilo sicer treba 
tudi v drugih določbah poslovnika ponavljati 
ustavno dikcijo. Iz praktičnih razlogov in zaradi 
učnikovitejšega dela pri izvajanju skupnih nalog 
zborov, pomagajo predsedniku skupščine pri vo- 
denju dela predsedstva skupščine tudi predse- 
dniki komisij kot skupnih delovnih teles skupšči- 
ne, kar je tudi navedeno v prvem odstavku tega 
člena. 

K 144. členu 
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi: 
»Generalni sekretar skupščine se imenuje za štiri 

leta in je lahko imenovan za to funkcijo največ dvakrat 
zaporedoma.« 

V poslovniku je treba določiti tudi mandatno 
dobo generalnega sekretarja skupščine. Nedvo- 
mno se generalni sekretar uvršča med imenova- 
ne funkcionarje, o katerih govori amandma II 
ustavnih amandmajev k ustavi SR Slovenije, saj 
je določen z ustavo in ga imenuje Skupščina SR 
Slovenije. Za generalnega sekretarja je primerna 
mandatna doba štiri leta z možnostjo še enkrat- 
nega ponovnega imenovanja, saj ta funkcija 
združuje strokovno-politično, organizacijsko in 
kadrovsko odgovornost, torej tudi metode dela, 
za katere oblikovanje in uveljavitev je potrebno 
določeno obdobje. 

K 145. členu 
Četrti odstavek 145. člena se spremeni in se glasi: 
»Odbor zbora za proučevanje sistemskih vprašanj 

oziroma vprašanj trajnejšega pomena iz pristojnosti 
zbora se ustanovi s poslovnikom ali odlokom zbora. 
Odbor zbora za proučitev posameznih vprašanj ali pri- 
pravo akta se ustanovi s sklepom zbora.« 

Sedmi odstavek se spremeni in se glasi: 

»Z odlokom oziroma s sklepom o ustanovitvi delov- 
nih teles se določijo njihove naloge, pooblastila in 
sestava.« 

Osmi odstavek se črta. 
Deveti oziroma zadnji odstavek se spremeni in se 

glasi: »Ko delovno telo, ki se ustanovi s sklepom zbora, 
opravi nalogo, za katero je bilo ustanovljeno, preneha 
delati.« 

S spremembo tega člena je poudarjeno, da se 
stalna delovna telesa (komisije in odbori) usta- 
navljajo s poslovnikom oziroma odlokom skup- 
ščine in zborov, začasna delovna telesa pa s 
sklepom zborov. S tem se skuša metoda dela 
zborov prilagajati konkretnim situacijam ter obli- 
kovati začasna delovna telesa glede na specifič- 
nost nalog, ki jih obravnavajo ter doseči njihovo 
najustreznejšo sestavo. Ker gre za notranjo or- 
ganiziranost skupščine oziroma za prilagajanje 
oblik dela skupščine in zborov tekočim potre- 
bam, ni nobene potrebe, da bi se taka delovna 
telesa ustanavljala z odlokom, ki ga je po določ- 
bah ustave in poslovnika potrebno objaviti v Ura- 
dnem listu, ampak je primerneje, da zbori delov- 
na telesa ustanavljajo s sklepom, ki se objavi v 
glasilu skupščine. 

Za 146. členom se doda nov 146. a člen, ki se glasi: 
»Delovna telesa so dolžna na ustrezen način obve- 

stiti vse delegate in delegacije o kraju in času svojih 
sej, da se jih delegati v skladu s 34. členom tega 
poslovnika lahko udeležijo, če to želijo.« 

K 149. členu 
V 1. vrsti 2. odstavka 149. člena se beseda »lahko« 

nadomesti z besedo »praviloma«. 
S to spremembo se bolj poudarja vloga delov- 

nih teles kot usklajevalcev različnih interesov. 
Za 149. členom se dodajo novi 149. a, 149. b in 149. c 

členi, ki se glasijo: 

149. a člen 
»Vprašanja iz drugega odstavka 99. člena tega po- 

slovnika obravnavajo delovna telesa dvakrat in sicer 
takrat, kadar je to določeno v programih dela zborov 
skupščine. V prvi obravnavi delovno telo ugotovi, ka- 
tera so bistvena sistemska in razvojna vprašanja, di- 
leme ter odprta vprašanja, ki jih je treba razčistiti. 

V nadaljnjih obravnavah delovna telesa ugotovijo in 
obravnavajo stališča in pobude delegacij, konferenc 
delegacij in občinskih skupščin'glede posameznih za- 
dev in ugotavljajo stopnjo doseženega soglasja.« 

149. b člen 
»Da bi delovna telesa lahko poročala zborom o tem, 

kako so usklajena različna stališča glede zadeve, ki je 
na dnevnem redu seje zborov, morajo biti razprave v 
delegacijah, konferencah delegacij, skupinah delega- 
tov, o zadevah, ki bodo obravnavane na sejah zborov, 
praviloma končane 15 dni pred dnem, določenim za 
seje zborov; s tem, da le-te najkasneje 10 dni pred 
sejami zborov do tega roka pošljejo zborom svoja 
mnenja, stališča in predloge o obravnavanih vpraša- 
njih. 

Službe skupščine zberejo in strokovno obdelajo vsa 
mnenja, stališča in predloge delegacij, konferenc dele- 
gacij, skupin delegatov, družbenopolitičnih organiza- 
cij, organov in organizacij v republiki in drugih samou- 
pravnih organizacij in skupnosti ter pripravijo gradiva 
za sejo delovnih teles.« 
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149. c člen 

»Če delovna telesa ugotovijo, da glede zadeve, ki je 
na dnevnem redu seje zborov, v delegacijah, konferen- 
cah delegacij in skupinah delegatov niso usklajena 
stališča glede bistvenih vprašanj, lahko predlagajo 
zborom, da zadeve ne obravnavajo. Če zbori tak pred- 
log delovnih teles sprejmejo, določijo nadaljnji način 
obravnavanja teh zadev.« 

K 150. členu 

150. člen se spremeni in se glasi: 
»Delovno telo ugotavlja, kako so na podlagi vseh 

razprav usklajena različna stališča glede zadeve, ki je 
na dnevnem redu seje zbora; predlaga stališča, mne- 
nja, pripombe in daje predloge, glede katerih je v 
delovnem telesu doseženo soglasje oziroma so dobili 
večinsko podporo; predlaga možne alternativne reSftve 
k tej zadevi ter ugotavlja stališča, mnenja, pripombe in 
predloge, ki na njegovi seji niso dobile širše oziroma 
večinske podpore. O tem delovno telo poroča zboru.« 

Spremembe in dopolnitve glede načina dela 
delovnih teles izhajajo iz sprejetih usmeritev iz 
navedene informacije, ki naj omogočijo zborom, 
da so celoviteje seznanjeni z razpravo v delega- 
cijah, skupinah delegatov in v konferencah dele- 
gacij in občinskih skupščinah in kako so usklaje- 
na različna stališča. S takim načinom dela delov- 
nih teles bo olajšan proces sporazumevanja in 
dogovarjanja v zborih kot osnovi za sprejemanje 
odločitev. Pripomniti pa velja, da bi tak način 
dela delovnih teles zahteval tudi ustrezne spre- 
membe in načine dela delegacij, skupin delega- 
tov in občinskih skupščin kot konference dela- 
gacij. 

K 151. členu 

Prvemu odstavku se doda besedilo, ki se glasi: »ozi- 
roma amandmaje delegatov; kolikor je bila opravljena 
javna obravnava, pa tudi mnenje delovnega telesa o 
stališčih, ki so se izoblikovala v javni obravnavi.« 

Drugemu odstavku se doda nov stavek, ki se glasi: 
»Poročevalec lahko po potrebi ustno obrazjoži pi- 
smeno poročilo delovnega telesa, ki je predloženo na 
seji zbora.« 

Za 153. členom se dodata nova 153. a in 153. b člen, 
ki se glasita: 

153. a člen 

»Delovna telesa pri spremljanju izvajanja politike in 
aktov skupščine na lastno pobudo obravnavajo ak- 
tualna vprašanja, na katera opozarjajo samoupravne 
organizacije in skupnosti, delegacije in delegati v zbo- 
rih, na sejah delovnih teles in zborov in v delegatskih 
vprašanjih, občinske skupščine, družbenopolitične or- 
ganizacije, izvršni svet in republikški upravni organi 
oziroma organizacije. 

Kolikor so za spremljanje izvajanja politike in aktov 
skupščine potrebne celovitejše analize ali raziskave, 
lahko delovna telesa predlagajo zborom, da naložijo 
izvršnemu svetu oziroma ustreznemu republiškemu 
upravnemu organu oziroma organizaciji, da pripravijo 
in predložijo delovnim telesom take analize ali razi- 
skave.«. 

153. b člen 

»Pri spremljanju izvajanja politike in aktov skupščine 
obravnavajo delovna telesa skupščine in zborov poro- 

čila, ki jih na zahtevo skupščine, na lastno pobudo ali 
na podlagi predpisa pošiljajo skupščini organi in orga- 
nizacije v republiki. ^ , 

Delovna telesa obveščajo zbore o svojih ugotovitvah 
v zvezi z obrvnavo teh poročil, lahko pa tudi predla- 
gajo, da zbori obravnavajo ta poročila, zlasti takrat 
kadar bi bilo po mnenju delovnih teles potrebno spre- 
jeti predloge in ukrepe, ali kadar take ukrepe predlaga 
predlagatelj poročila. _ . ..» 

Glede obravnavanja poročil in sprejemanja stalisc 
ter določanja obveznosti, kolikor poročila ali informa- 
cije predložijo drugi organi in organizacije v republiki 
in ne Izvršni svet skupščine, se smiselno uporabljajo 
določbe 207. do 209. člena tega poslovnika.« 

S predlaganimi dopolnitvami se uresničuje 
usmeritev iz informacije, po kateri naj se delovna 
telesa aktivno vključujejo v spremljanje izvajanja 
politike in aktov in u obravnavo pobud, predlo- 
gov in opozoril delegacij in delegatov z obravna- 
vo poročil, ki jih pošiljajo skupščini organi in 
organizacije v republiki s tem, da opredelijo na- 
daljnji postopek v zvezi z obravnavo poročil. 

K 154. členu 

Ta člen se spremeni tako, da se glasi: 
Delovno telo ima predsednika, podpredsednika in 

določeno število članov. 
Predsednik delovnega telesa se voli za štiri leta in ne 

more biti za to funkcijo izvoljen dvakrat zaporedoma. 
Podpredsednik in člani delovnega telesa se volijo za 

štiri leta in so lahko izvoljeni za to funkcijo največ 
dvakrat zaporedoma. 

V skupno delovno telo zborov oziroma skupščine se 
volijo delegati iz zborov tako, da je v njem enako število 
delegatov iz vsakega zbora. V aktu o ustanovitvi skup- 
nega delovnega telesa se lahko izjemoma določi, da je 
v njem število delegatov iz posameznih zborov ra- 
zlično, pri čemer pa mora biti najmanj en delegat iz 
vsakega zbora. 

Za 154. členom se doda nov 154. a člen, ki se glasi: 

154. a člen 

»Predsednik delovnega telesa organizira in vodi delo 
takega telesa, daje pobudo za obravnavanje zadev, za 
katere je pristojno delovno telo; skrbi za obveščanje 
članov delovnega telesa o zadevah, za katere je pri- 
stojno delovno telo; sodeluje s predsedniki zborov in s 
predsedniki drugih delovnih teles, s funkcionarji, ki 
vodijo republiške upravne organe in organizacije, ter s 
predstavniki drugih ustreznih organov in organizacij 
pri pripravljanju vprašanj, ki jih bo delovno telo obrav- 
navalo; pripravlja in sklicuje seje, predlaga dnevni red 
sej in jim predseduje; usmerja delo službe delovnega 
telesa; skrbi za izvajanje sprejetih dogovorov in skle- 
pov delovnega telesa in opravlja druge zadeve, ki jih 
določa ta poslovnik, poslovnik zbora ali odlok o usta- 
novitvi delovnega telesa. 

Poslovnik Skupščine SR Slovenije v sedanji 
določbi drugega odstavka 161. člena določa, da 
se predsednik, podpredsednik in člani komisije, 
ki so skupna delovna telesa zborov skupščine, 
volijo za štiri leta, razen če ni v odloku o ustano- 
vitvi komisije določeno, da se volijo za krajši čas. 
Ni pa poslovnik doslej določal mandatne dobe 
predsednikov delovnih teles zborov (odbori). 
Glede na to, da predstavljajo delovna telesa 
skupščine in zborov samo eno izmed metod dela 
skupščine, da ne sprejemajo odločitev in da je 
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pri delu nekaterih od njih težišče na pravno stro- 
kovnem delu, je primerno v poslovnik vnesti do- 
ločbo o štirletni mandatni dobi predsednikov 
vseh delovnih teles s tem, da le-1 i ne morejo biti 
izvoljeni dvakrat zaporedoma, saj je za razvoj in 
oblikovanje neke metode dela potrebno določe- 
no obdobje in tudi določena kadrovska kontinui- 
teta. Ob tej je treba poudriti, da se predlagane 
spremembe nanašajo samo na stalna delovna 
telesa skupščine in zborov. 

Iz dosedanje prakse v delu skupnih delovnih 
teles zborov oziroma skupščine izhaja, da je tre- 
ba določbe 154. člena dopolniti še z načelno 
določbo o sestavi skupnih delovnih teles zborov 
oziroma skupčine, smiselno kot je že določeno v 
prvem in drugem odstavku 160. člena poslovnika 
za komisije skupščine. 

K 157. členu 
V 2. vrsti 4. odstavka 157. člena se besedi »drugi 

predstavniki« nadomestita z besedo »pooblaščenci«. 

Ta sprememba je v skladu z ustreznimi določ- 
bami zakona o sistemu državne uprave, o Izvrš- 
nem svetu Skupščine SR Slovenije in o republi- 
ških upravnih organih. 

Za 157. členom se vstavi nov 157. a č!en, ki se glasi: 
»Pravico do udeležbe, razpravljanja in opredeljevanja 

»imajo na seji delovnega telesa tudi predstavniki drugih 
predlagateljev predlogov.« 

Dodatna določba tega člena je potrebna, da se 
za razliko od prejšnjega člena, ki predvsem ureja 
udeležbo predstavnikov in pooblaščencev izvrš- 
nega sveta in republiških upravnih organov na 
sejah delovnih teles, v tem členu uredi tudi ude- 
ležba predstavnikov drugih predlagateljev pred- 
loga na sejah delovnih teles. 

K 151. členu 
Drugi odstavek tega člena se črta. 

K 166.. členu 
Doda se nova alinea, ki se glasi: »Komisija za infor- 

miranje«. 

K 177. členu 
Doda se nov 3. odstavek, ki se glasi: 
»Komisija lahko dela, če je na seji navzoča večina 

pripadnikov slovenskega naroda, večina pripadnikov 
italijanske in večina pripadnikov madžarske narodno- 
sti.« 

Pri obravnavi osnutka sprememb in dopolnitev 
poslovnika je Komisija Skupščine SR Slovenije 
za narodnosti sprožila problem svoje specifične, 
z ustavo SR Slovenije določene paritetnosti, ko v 
komisiji slovenski narod in italijansko in madžar- 
sko narodnost zastopajo tri štiričlanske delega- 
cije. Pri tem se postavlja vprašanje sklepčnosti, 
ki je sporna, če v celoti izostane ena izmed 
delegacij. 

Komisija za pripravo sprememb in dopolnitev 
poslovnika je menila, da je potrebno vprašanje 
sklepčnosti urediti posebej za Komisijo za naro- 
dnosti in sicer tako, da je seja Komisije sklepčna 
le takrat, če je navzoča večina njenih članov 
izmed pripadnikov slovenskega naroda, italijan- 
ske in madžarske narodnosti. 

K 185. členu 
V tem členu se prva alinea spremeni tako, da se 

glasi: 
»- obravnava posamične vloge in predloge občanov, 

v katerih opozarjajo na določene probleme pri izvaja- 
nju zakonov in drugih splošnih aktov skupščine;« 

To določbo je potrebno spremeniti zaradi us- 
kladitve s predlagano spremembo 258. člena te- 
ga poslovnika. Glej obrazložitev k 258. členu! 

K 188. členu 
188. člen se spremeni in glasi: »Strokovne in druge 

zadeve za komisijo opravlja služba za vloge in pritožbe 
skupščine; vodja službe je sekretar komisije.« 

K 189. členu 
V tretji vrsti tega člena se črtata besedi »Predsednik 

republike«. 
Za 189. členom se doda podpoglavje z naslovom h) 

Komisija za informiranje in členi: 189. a, b., c., č., d. 

189. a člen 

»Komisija skupščine za informiranje: 
- skrbi za sprotno spremljanje celovitega in usklaje- 

nega razvoja na področju družbenega sistema informi- 
ranja kot sestavnega dela družbenopolitičnega sistema 
socialističnega samoupravljanja in pogoja za odloča- 
nje ter za uresničevanje samoupravnih pravic in obvez- 
nosti; 
- spremlja uresničevanja kadrovske politike, pri tem 

pa spodbuja ustrezne oblike izobraževanja in usposab- 
ljanja delacev na posameznih področjih družbenega 
sistema informiranja; 

- spremlja, obravnava in daje predloge za ureditev 
materialnih in organizacijskih vprašanj v delovanju 
družbenega sistema informiranja, spodbuja usklajeva- 
nje interesov in potreb na tem področju, poslovno in 
dohodkovno posvetovanje, programiranje razvoja, de- 
litev dela in sodelovanje v izvajanju programov in razi- 
skovalnih nalog; 

- Pr°učuje in spremlja problematiko, ki se nanaša 
na obveščanje v delegatskem sistemu in na informa- 
tivno-dokumentacijsko dejavnost.« 

189. b člen 
»Komisija daje. pristojnim zborom poročila o svojem 

delu in predlaga ukrepe za nadalnji razvoj družbenega 
sistema informiranja ter spremlja njihovo izvajanje.«, 

189. c člen 
»'Komisija sodeluje z ustreznimi telesi Skupščine 

SFR Jugoslavije, skuščin socialističnih republik, socia- 
lističnih avtonomnih pokrajin in občin. 

Pri graditvi in izboljšanju družbenga sistema informi- 
ranja sodeluje komisija z republiškimi organi in organi- 
zacijami, s strokovnimi in znanstvenimi organizacijami 
in posamezniki.«. 

189. č člen 
»Komisija ima dvanajst članov. Po štirje člani se 

izvolijo izmed delegatov v vsakem zboru skuščine « 

189. d člen 
»Strokovne in druge zadeve za komisijo opravlja 

sekretariat za informacije skupščine.«. 
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Tudi to komisijo, ki je bila ustanovljena z odlo-' 
kom, kaže vključiti v poslovnik, saj so njene 
naloge sistemskega značaja in trajnejšega po- 
mena za vse zbore skupščine. 

K 194. členu 

V šestem odstavku tega člena se črta besedilo »ki ga 
na predlog Komisije za volitve, imenovanja in admini- 
strativne zadeve imenujejo zbori skupščine.« 

Status sekretarja delegacije Skupščine SR 
Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ in sekretarja delegatov iz SR Slovenije v 
Zveznem zboru Skupščine SFRJ lahko ureja od- 
lok o organizaciji in delu služb Skupščine SR 
Slovenije. Zato je treba ustrezno spremeniti 194. 
člen poslovnika, ki govori o tem, da sekretarja 
delegacije skupščine v Zboru republik in pokra- 
jin imenujejo zbori skupščine. 

196. člen in 197. čien se črtata. Namesto njiju se 
vstavi nov 196. člen, ki se glasi: 

196. čien 

Kadar Zvezni zbor Skupščine SFRJ obravnava zakon 
ali drug splošni akt posebnega interesa za delovne 
ljudi in občane, se tak akt obravnava v okviru Sociali- 
stične zveze delovnega ljudstva Slovenije v skladu z 
njenim statutom oziroma v konferencah delegacij 
ustreznih samoupravnih organizacij in skupnosti v ok- 
viru SZDL Slovenije. Tak akt se lahko obravnava tudi v 
skupščini, njenih zborih in delovnih telesih skupščine 
in zborov na predlog Republiške konference SZDL ali 
samoupravnih organizacij in skupnosti v republiki. Po- 
budo, da se obravnava takih aktov vključi v skupščinski 
program, lahko dajejo tudi delegati v Zveznem zboru 
Skupščine SFRJ. 

Dopolnitev je potrebna glede na usmeritve v 
navedeni informaciji v zvezi z obravnavo aktov iz 
pristojnosti Zveznega zbora Skupščine SFRJ. 
Glede na pomembnost nekaterih aktov iz pristoj- 
nosti Zveznega zbora, je treba v poslovniku pre- 
dvideti' tudi postopek in subjekte obravnavanja 
teh aktov. 

V podpoglavju »Programiranje dela skupščine in 
njenih teles« se pred 227. člen uvrsti nov 226.a člen, ki 
se glasi: 

»226.a člen 

Programiranje dela skupščine je trajna naloga zbo- 
rov skupščine, pri katerem sodelujejo samoupravne 
organizacije in skupnosti, njihove delegacije, občinske 
skupščine, samoupravne interesne skupnosti, družbe- 
nopolitične organizacije, Gospodarske zbornica Slove- 
nije, izvršni svet in upravni organi. V programiranje 
skupščine se lahko vključujejo tudi drugi zainteresirani 
organi in organizacije.« 

K 227. členu 

Za prvim odstavkom 227. člena se doda nov drugi 
odstavek, ki se glasi: 

»Vsak zbor sprejme delovni program.« 

K 228. členu 

Črta se prvi odstavek 228. člena, ker je prenešen v 
227. člen kot drugi odstavek. 

K 229. členu 

V tem členu se drugi in tretji odstavek nadomestita z 
določbo 231. člena poslovnika. 

Za 229. členom se doda nov 229.a člen, ki se glasi: 

229.a člen 

Na podlagi delovnega programa določi vsak zbor 
tudi periodični delovni načrt svojega dela. 

Periodični delovni načrt vsebuje: zasnovo dnevnih 
redov sej zborov v trimesečju, časovno opredelitev 
obravnave nalog, ki so predvidene, v letnem delovnem 
programu, drugih aktualnih nalog, ki jih je potrebno 
reševati v posamičnem trimesečnem obdobju izven 
sprejetega letnega delovnega programa, način obrav- 
nave posameznih zadev in opredelitev nosilcev posa- 
meznih nalog. 

Periodični delovni načrt pripravijo predsedniki zbo- 
rov skupaj s predsedniki delovnih teles skupščine in 
zborov ter v sodelovanju z izvršnim svetom, z družbe- 
nopolitičnimi organizacijami, skupščinami samouprav- 
nih intresnih skupnosti in z drugimi nosilci nalog in ga 
predložijo zborom v sprejem. 

V periodičnem delovnem načrtu, v katerem je treba 
predvideti obravnavo vsebinsko zaokroženih sklopov, 
se določi zlasti: 

- datum sej zborov in njihovi dnevni redi, pri čemer 
je treba upoštevati, da bodo na eni seji obravnavani 
programsko predviđeni vsebinsko zaokroženi in med- 
sebojno povezani sklopi vprašanj; 

- kateri zbori so tudi pristojni za obravnavo posa- 
meznih vprašanj oziroma kateri zbori so zainteresirani 
zbori; 

- delovna telesa skupščine in zborov, ki bodo obrav- 
navala posamezna vprašanja; 

- potreba po ustanovitvi začasnega delovnega te- 
lesa, njegove naloge in okvirna sestava; 

- kateri zainteresirani organi in organizacije v repu- 
bliki bodo sodelovali pri obravnavi; 

- kdo usklajuje delo v skupščini in z zainteresiranimi 
organi in organizacijami v republiki. 

Periodičnega delovnega načrta ni mogoče spremi- 
njati brez utemeljene obrazložitve predlagatelja ozi- 
roma nosilca naloge, s katero je treba seznaniti vse 
delegacije, delegate v zborih in občinske skupščine. O 
obrazložitvi predlagatelja oziroma nosilca naloge raz- 
pravljajo zbori na svojih prvih naslednjih sejah.« 

K 230. členu in 231. členu 

Ta člena se črtata. 

K 234, členu 

234. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»V osnutku delovnih programov zborov skupščine se 

določijo tudi zadeve, ki se sprejmejo na podlagi so- 
glasja skupščine in o katerih odloča Zbor republik in 
pokrajin ter se tudi določi, kako se bodo zbori skup- 
ščine vključili v obravnavo zadev, ki so posebnega 
pomena za delovne ljudi in občane v republiki in o 
katerih odloča Zvezni zbor Skupščine SFRJ.« 

K 235. členu 

235. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Vsi organi, samoupravne organizacije in skupnosti 

v republiki, ki se vključujejo oziroma sodelujejo pri 
uresničevanju družbenopolitičnega in družbenoeko- 
nomskega sistema in družbenega plana republike, so 
dolžni do 15. oktobra tekočega leta sporočiti skupščini 
svoje predioge za pripravo osnov delovnih programov 
skupščine in zborov za prihodnje leto. 

Do konca roka iz prejšnjega odstavka se skupščina 
obrne na družbenopolitične organizacije v republiki, 
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Gospodarsko zbornico Slovenije, samoupravne intere- 
sne skupnosti z območja republike s področja družbe- 
nih dejavnosti in materialne proizvodnje in zainteresi- 
rane organe in organizacije v republiki s pobudo, da 
dajo skupščini svoje predloge kot osnovo za pripravo 
delovnih programov skupščine in zborov. 

Na podlagi zbranih predlogov pripravijo posebna 
delovna telesa zborov delovne osnutke programov 
dela skupščine in zborov « 

Za 235. členom se doda nov 235.a člen, ki se glasi: 

235.a člen 
»Delovni osnutek programa del zbora se pošlje pred- 

sedniku skupščine zaradi usklajevanja z delovnimi 
osnutki programov dela drugih zborov in s programi 
dela skupščin samoupravnih interesnih skupnosti za 
območje republike, ki enakopravno odločajo s pristoj- 
nimi zbori skupščine. Po uskladitvi se osnutki delovnih 
programov skupščine oziroma zborov objavijo v »Po- 
ročevalcu« in pošljejo vsem organom in organizacijam, 
ki so sodelovali pri nastajanju osnov delovnih progra- 
mov skupščine in zborov. 

Osnutke delovnih programov skupščine oziroma 
zborov obravnavajo zbori in skupščine samoupravnih 
interesnih skupnosti za območje republike, ki enako- 
pravno odločajo s pristojnimi zbori skupščine do 
konca novembra tekočega leta. Na podlagi pripomb k 
osnutku delovnih programov pripravijo posebna de- 
lovna telesa predloge programov zborov, ki jih predlo- 
žijo zborom in pošljejo organom in organizacijam, ki 
so sodelovali pri oblikovanju osnutka programa dela 
skupščine in zborov. 

Zbori sprejmejo svoje delovne programe za prihod- 
nje leto do konca decembra tekočega leta. 

Podrobnejše določbe o sprejemanju programov zbo- 
rov se določijo v poslovnikih zborov.« 

K 236. členu 
Za drugim odstavkom 236. člena se dodata nova 

tretji in četrti odstavek, ki se glasita: 
»Predloge zakonov ali drugih aktov, ki so predloženi 

skupščini mimo sprejetih delovnih programov oziroma 
periodičnih delovnih načrtov skupščine oziroma zbo- 
rov in za katere predlagatelj predlaga, da se obravna- 
vajo v posameznem obdobju, obravnavajo delovna te- 
lesa zborov, ki ocenijo utemeljenost takšnih predlogov 
in dajo o tem svoje mnenje pristojnih zborom. 

Zbori odločijo, ali bodo take predloge uvrstili v 
dnevne rede sej zborov in kdaj jih bodo uvrstili.« 

Poglavje o programiranju dela zborov in skup- 
ščine je na novo koncipirano v skladu z usmeri- 
tvami iz navedene informacije in na podlagi že 
uveljavljenega novega načina oblikovanja pro- 
gramov dela. 

K 244. členu 
V prvem odstavku se v zadnji vrsti besede »v posebni 

publikaciji skupščine«, v drugem odstavku pa v dru- 
gem stavku, nadomestijo z besedama »v Poročevalcu«. 

246. člen se črta. 
Glej novo poglavje »Postopek za sklepanje 

družbenega dogovora« (novičleni318.a-318.k). 

K 252. členu 
V šesti vrsti tretjega odstavka 252. člena se črta 

besedilo: »ali najmanj 10 delegatov v zboru«. 
Četrti odstavek se črta. 

Določba tega odstavka ni potrebna, ker je vse- 
bovana že y novem prvem odstavku 99. člena. 

V četrti vrsti petega odstavka se za besedo »predlog« 
vstavi beseda »istočasno«. 

K 253. členu 
Petemu odstavku tega člena se doda nov stavek, ki 

se glasi: 
»Predsedniki delovnih teles poskrbijo, da se poročila 

delovnih teles sestavijo najkasneje v treh dneh po 
končanih sejah delovnih teles.« 

K 254. členu 
Ta člen se črta. 

Ta določba ni potrebna, ker je vsebovana že v 
dopolnjenem 151. členu tega poslovnika. 

K 256. členu 
V 3. vrsti 256. člena se z besedami »Sodišče združe- 

nega dela SR Slovenije« doda »Družbeni pravobranilec 
samoupravljanja SR Slovenije«. 

K 257. členu 
V 7. vrsti 1. odstavka 257. člena se za besedami 

»Sodišče združenega dela SR Slovenije«, postavi ve- 
jica in dodajo besede »Družbeni pravobranilec samou- 
pravljanja SR Slovenije«. 

Glede na vlogo in pomen družbenega pravo- 
branilca samoupravljanja SR Slovenije, ki je tudi 
ustavna kategorija, je potrebno dopolniti določ- 
be teh dveh členov. 

K 258. členu 
258. člen se spremeni in se glasi: 
»Zahteva za izdajo zakona, ki je ne vložijo organi in 

organizacije iz prejšnjega člena tega poslovnika, se 
pošlje pristojnim zborom. 

Predsednik zbora zahteva mnenje pristojnih delov- 
nih teles in Zakonodajno-pravne komisije. Predsednik 
zbora pošlje mnenje delovnih teles zbora in Zakono- 
dajno-pravne komisije vlagatelju zahteve. Če pristojna 
delovna telesa in Zakonodajno-pravna komisija me- 
nijo, da je zahteva utemeljena, predlagajo zboru na- 
daljnji postopek. 

V primeru odklonilnega mnenja pristojnih delovnih 
teles in Zakonodajno-pravne komisije, odloči o zahtevi 
pristojni zbor.« 

Po sedanji določbi tega člena je komisija 
skupščine za vloge in pritožbe pristojna obrav- 
navati zahtevo za izdajo zakona, ki jo vložijo 
samoupravne organizacije in skupnosti, društva 
in občani. 

Ker gre za pristojnost zbora, da odloči o taki 
zahtevi, naj bi predsednik zbora poslal zahtevo v 
mnenje pristojnim delovnim telesom, ki bi zahte- 
vo ocenila in predlagala nadaljnji postopek, ali 
pa zahtevo odklonila. Predsednik bi o tem obve- 
stil predlagatelja, ki bi imel možnost, da pri svoji 
zahtevi vztraja in v takem primeru odloči zbor. 

K 260. členu 
V prvem odstavku tega člena se v besedilu: » .. .nove 

naloge, ki jih bodo imeli republiški in občinski upravni 
organi...« črta beseda »upravni«. 

Prvi odstavek tega člena se dopolni tako, da se v 
predzadnji vrsti za besedo »občani« doda besedilo: 
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"katera vprašanja bodo urejali izvršilni predpisi in kako 
bo zagotovljeno spremljanje izvajanja zakona«. 

Za 260. členom se doda nov 260.a člen, ki se glasi: 

260.a člen 

»Predlagatelj lahko umakne predlog za izdajo za- 
kona. Umik mora biti ustrezno obrazložen. Če umakne 
predlog za izdajo zakona po sklicu seje zbora, o tem 
odloči zbor.« ... 

V poslovniku do sedaj ni bil urejen institut 
umika, čeprav je v praksi do tega prihajalo. 

K 261. členu 

Za tretjim odstavkom 261. člena se doda nov četrti 
odstavek, ki se glasi: »Kadar na podlagi predloženega 
gradiva ni mogoče ugotoviti potrebo za izdajo zakona 
ali če je po mnenju zborov zakon sicer potreben, ven- 
dar zbori ugotovijo, da izhodišča, na katerih naj bi 
temeljil zakon, ne ustrezajo stališčem, ki so se izobliko- 
vala v delegacijah in družbenopolitičnih organizacijah, 
pristojni zbori s sklepom vrnejo predlog za izdajo za- 
kona predlagatelju v dopolnitev in tudi določijo rok za 
dopolnitev. S sklepom pristojni zbori odločijo tudi o 
načinu nadalnje obravnave predloga za izdajo za- 
kona.« 

Sedanji četrti in peti odstavek postaneta peti in sesti 
odstavek. 

Obravnava predloga za izdajo zakona se po 
dosedanjih določbah poslovnika lahko zaključi 
samo s sklepom, da je predlog za izdajo zakona 
potreben ali pa da se predlog za izdajo zavrne, 
ker zakon ni potreben. Praksa kaže potrebo, da 
se uredi tudi vprašanje, kako ravnati takrat, ka- 
dar iz predloženega predloga ni mogoče preso- 
diti, ali je zakon res potreben oziroma če nastopi 
situacija, da je po mnenju zbora zakon sicer 
potreben, vendar se ugotovi, da izhodišča, na 
katerih naj bi zakon temeljil, ne ustrezajo stali- 
ščem, ki so se izoblikovala v delegacijah in v 
družbenopolitičnih organizacijah. Poslovnik bi 
moral dopustiti možnost, da se predlog za izdajo 
zakona vrne predlagatelju v dopolnitev oziroma 
da pripravi predlog za izdajo zakona, ki bo teme- 
ljil na novih izhodiščih. 

Za 264. členom se doda nov 264.a člen, ki se glasi: 

264.a člen 

»Predlagatelj lahko predlaga umik zakonskega 
osnutka. O takšnem predlogu zbor razpravlja ter odloči 
s sklepom. Če zbor tak predlog sprejme, se postopek 
ustavi.« 

Glej obrazložitev k 260. a členu. 

K 266. členu 

Za tretjim odstavkom 26(j. člena se doda nov četrti 
odstavek, ki se glasi: »Po predložitvi zakonskega 
osnutka lahko predlagatelj predlaga odložitev njegove 
obravnave. O tem odteči zbor s sklepom, s katerim 
odloči tudi o načinu nadaljevanja obravnave zakon- 
skega osnutka.« 

Sedanji četrti in peti odstavek postaneta peti in sesti 
odstavek. 

Dosedanje določbe poslovnika niso poznale 
instituta odložitve obravnave osnutka zakona. 

K 271. členu 

V 1. vrsti 1. odstavka 271. člena se črta beseda 
»načelni«. 

K 272. členu 

V četrti vrsti prvega odstavka 272. člena se besedi 
»obravnava odloži« nadomestita z besedilom, »nadal- 
nja obravnava in sklepanje o zakonskem predlogu od- 
loži«. 

Dopolnitev besedila je potrebna zaradi večje 
preciznosti. 

.Za 272. členom se doda nov 272.a člen, ki se glasi: 

272.a člen 

»Predlagatelj lahko predlaga umik zakonskega pred- 
loga O takšnem predlogu zbor razpravlja ter odloči s 
sklepom. Če zbor tak predlog sprejme, se postopek 
dokončno ustavi.« 

Institut umika tudi pri tej fazi ni bil predviden v 
poslovniku. 

K 274. členu 

V prvem odstavku 274. člena se rok »14 dni« spre- 
meni v rok »10 dni«. 

K 276. členu 

V 276. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»V primerih iz prejšnjega odstavka lahko zbor 

sklene, da se obravnava prekine in sklepanje o zakon- 
skem predlogu odloži. V takšnih primerih se glede 
nadaljevanja postopka uporablja določba drugega od- 
stavka 272. člena tega poslovnika.«. 

Izkušnje iz obravnave nekaterih pomembnej- 
ših sistemskih predpisov kažejo, da so v zadnji 
fazi zakonodajnega postopka vloženi številni, 
vsebinski amandmaji, ki bistveno posegajo v 
vsebino zakonskega predloga. Delegati in dele- 
gacije opozarjajo, da z vsebino teh amandmajev 
niso seznanjeni in da se delegati po svoji lastni 
presoji odločajo za aH proti takšnemu amandma- 
ju brez možnosti ustrezne konzultacije v svoji 
delegatski sredini. Glede na takšno ugotovitev bi 
bilo potrebno v poslovniku predvideti možnost, 
da zbor v takšnem primeru sklene, da se obrav- 
nava prekine in sklepanje o zakonskem predlogu 
odloži. 

K 277. členu 

Prvi odstavek 277. člena se nadomesti z naslednjim 
besedilom: 

»Amandma k zakonskemu predlogu se sme izje- 
moma predlagati tudi po roku iz prvega odstavka 274. 
člena tega poslovnika vse do konca obravnave na seji 
zbora. Tudi tak amandma mora biti predložen v pi- 
smeni obliki in obrazložen z navedbo posebno uteme- 
ljenih razlogov. Zbor posebej razpravlja o utemeljeno- 
sti razlogov za predložitev amandmaja in z glasova- 
njem odloči, ali bo obravnaval predloženi amandma.« 

Postavlja se vprašanje, ali je še vedno potreb- 
no, da mora delegata, ki ne vloži amandmaja 14 
dni pred sejo, podpreti še najmanj 9 delegatov. 
Takšna sedanja ureditev je povzetek stare parla- 
mentarne procedure, ki pa sedanjemu sistemu 
delegatskih odnosov ne ustreza. Zato bi bilo 
primerneje, da bi delegat lahko vložil amandma 
do 10 dni pred sejo. Po tem roku delegati pravi- 
loma zboru ne bi več mogli predložiti amandma- 
jev, razen iz posebno utemeljenih razlogov, ki bi 
jih'moral delegat utemeljiti. O utemeljenosti ra- 
zlogov za vložitev amandmaja bi se v zboru po- 
vedla posebna razprava. Zbor bi z glasovanjem 
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odločil, ali tak vloženi amandma obravnava. Če 
bi zbor odločil, da amandma vzame v obravnavo, 
bi nato razpravljal še o vsebini amandmaja, pre- 
dno bi o amandmaju odločil. 

Enak rok za predlaganje amandmaja in posto- 
pek po tem roku naj bi veljal za vse pooblaščene 
predlagatelje zakona, razen za predlagatelja za- 
konskega predloga in za izvršni svet, za katera bi 
še naprej veljala dosedanja ureditev (pravica do 
predlaganja amandmaja do konca obravnave). 

Omeniti pa je treba, da je bil pri obravnavi 
osnutka sprememb in dopolnitev poslovnika dan 
predlog, da bi lahko delegat v imenu delegacije, 
konference delegacij, občinske skupščine kot 
konference delegacij ipd. predložil amandma 
pred sejo zbora brez določitve roka 10 dni, torej 
bi se ta njegova pravica močno približala pravici 
izvršnega sveta, ki lahko predlaga amandmaje 
do konca obravnave. S tem v zvezi je treba pou- 
dariti, da izhaja navedena pravica izvršnega sve- 
ta iz njegove, z ustavo določene odgovornosti, 
saj je med drugim izrecno odgovoren za izvrše- 
vanje zakonov in drugih splošnih aktov Skupšči- 
ne SR Slovenije. 

Doda se nov 2. odstavek, ki se glasi: 
"če se amandma predlaga šele med obravnavo na 

seji zbora, ga lahko delegat ali drug predlagatelj poda 
najprej ustno med obravnavo in šele nato v pismeni 
obliki. Če se zbor strinja, lahko da predsednik zbora 
tak amandma v obravnavo že takoj po njegovi ustni 
predstavitvi.« . 

Sedanji drugi odstavek, ki postane tretji odstavek, se 
spremeni tako, da se glasi: 

»Predlagatelj zakonskega predloga lahko daje 
amandmaje vse dokler ni končana obravnava pred- 
loga. Predlagatelj zakonskega predloga, delegat v 
zboru, ki je predlagal amandma oziroma delegat pred- 
lagatelja amandmaja, lahko med obravnavo tudi spre- 
menijo, dopolnijo oziroma umaknejo svoj amandma. 
Spremembo, dopolnitev oziroma umik amandmaja je 
treba obrazložiti.« 

V drugi vrsti sedanjega četrtega odstavka, ki postane 
peti odstavek, se številka »8« nadomesti s številko 
,.10«. 

Ta rok je usklajen s spremenjenim rokom v 
prvem odstavku 274. člena poslovnika. 

Sedanji peti, sedmi in osmi odstavek 277. člena se 
črtajo, šesti odstavek pa ostane. 

Črtanje petega odstavka je potrebno, ker je 
predlagatelju zakonskega predloga s četrtim od- 
stavkom tega člena dana dovolj velika možnost, 
da v roku, ki je za delegacije in delegate še 
sprejemljiv, dopolnjuje in spreminja zakonski 
predlog 

Črtanje sedmega in osmega odstavka je po- 
trebno zaradi spremembe prvega odstavka. 

K 280. členu 
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi. 
»Če se izjemoma glasuje o večjem številu amandma- 

jev skupaj, mora predsednik zbora pred takim glasova- 
njem vprašati delegate, ali kdo zahteva ločeno glasova- 
nje o kakšnem izmed teh amandmajev.« 

Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in 
četrti odstavek. 

Ta določba izhaja iz dosedanje prakse obrav- 
nave amandmajev v zborih skupščine in bolj 
precizira postopek, kadar se predlaga večje šte- 
vilo amandmajev. 

Za 294. členom se doda nova točka v podpoglavju 2. 
Postopek za izdajo zakona z naslovom: »Skrajšani 
postopek za izdajo zakona« z novim 294. a členom ki 
se glasi: 

»294. a člen 
Kadar gre za manj pomembne spremembe in dopol- 

nitve zakonov, za prenehanje veljavnosti posameznih 
določb zakonov ali posameznih zakonov, za interven- 
cijske zakone, s katerimi se določijo obveznosti, dolo- 
čene s samoupravnimi sporazumi, ali za spremembe in 
dopolnitve zakonov na podlagi odločb Ustavnega sodi- 
šča SR Slovenije oziroma Ustavnega sodišča Jugosla- 
vije, lahko pristojni zbor na predlog predlagatelja za- 
kona, s katerim soglaša pristojno delovno telo zbora in 
Zakonodajno-pravna komisija, odloči, da bo hkrati 
obravnaval in sprejel predlog za izdajo zakona in za- 
konski predlog oziroma zakonski osnutek in zakonski 
predlog po postopku, ki velja po določbah tega poslov- 
nika za obravnavanje in sprejemanje zakonskega pred- 
loga.« 

Praksa narekuje potrebo, da se v poslovniku 
uredi tudi institucija tako imenovanega skrajša- 
nega postopka za sprejemanje zakonov, kar po- 
meni, da bi se lahko združevale posamezne faze 
postopka (o predlogu za izdajo in predlogu za- 
kona^ bi odločal zbor istočasno, ali ko bi zbor 
odločal o osnutku, bi na isti seji na predlog 
predlagatelja že tudi odločil o predlogu). 

Za 294. a členom se doda nov 294. b člen, ki se glasi: 

»294. b člen 

^ Glede sprejemanja akta o zaključnem računu o izvr- 
šitvi proračuna SR Slovenije se smiselno uporabljajo 
določbe tega poslovnika o sprejemanju zakonskega 
osnutka in zakonskega predloga.« 

Praksa narekuje potrebo, da se v poslovniku 
skupščine predvidi dvostopni postopek o spreje- 
manju zaključnega računa o izvršitvi proračuna 
SR Slovenije. 

K 295. členu 
V četrti vrsti drugega odstavka se. besedi »državne 

varnosti« nadomestita z besedami »varstvo ustavne 
ureditve«. 

Glede na dopolnjena 99.b in c člen in navedbo 
razlogov v teh dveh členih, je potrebno spreme- 
niti tudi navedbo državne varnosti v tem členu. 
Ta sprememba je v bistvu redakcijskega značaja. 

Za 315. členom se dodata nova 315.a člen in 315.b 
člen, ki se glasita: 

315.a člen 
»Izvršni svet in republiški upravni organi oziroma 

organizacije sproti obveščajo skupščino o stališčih, ki 
so jih sprejeli v predhodnih postopkih o vprašanjih, o 
katerih odloča Zbor republik in pokrajin«. 

Izvršni svet in republiški upravni organi so 
dolžni sproti obveščati Skupščino SR Slovenije o 
stališčih, ki so jih izvršni svet in republiški uprav- 
ni organi zavzemati v predhodnih postopkih gle- 
de vprašanj, o katerih odloča Zbor republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ. Člani medrepubliških 
komitejev iz SR Slovenije morajo sproti dostav- 
ljati skupščini beležke s sej medrepubliških ko- 
mitejev. 
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»315.b člen 

Stališča k aktom Zbora republik in pokrajin se obli- 
kujejo v skupščini ob sodelovanju vseh zainteresiranih 
organov in organizacij v repuliki. 

Pristojno delovno telo pripravi predlog stališč za 
zbore na podlagi obravnave v izvršnem svetu, upravnih 
organih, delovnih telesih skupščine in zborov ter v 
drugih zainteresiranih organih in organizacijah. 

Delegacija skupščine v Zboru republik in pokrajin 
aktivno sodeluje v procesu oblikovanja stališč skup- 
ščine s tem, da v predhodnem postopku sodeluje z 
izvršnim svetom, njegovimi delovnimi telesi, z družbe- 
nopolitičnimi organizacijami, z Gospodarsko zbornico 
Slovenije in z drugimi zainteresiranimi organi in orga- 
nizacijami, zlasti pa v delu delovnih teles skupščine in v 
delu zborov pri pripravi predloga stališč k zveznim 
aktom.« 

Delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru 
republik in pokrajin Skupščine SFRJ mora po- 
stati še aktivnejši udeleženec in sooblikovalec 
stališč skupščine s tem, da v prehodnem postop- 
ku sodeluje z republiškim izvršnim svetom, nje- 
govimi delovnimi telesi, z družbenopolitičnimi 
organizacijami, z Gospodarsko zbornico Slove- 
nije, z drugimi zainteresiranimi organi in organi- 
zacijami, zlasti pa da sodeluje v delu delovnih 
teles skupščine in v delu zborov ter pri pripravi 
aktov, s katerimi Skupščina SR Slovenije daje 
soglasje k zveznim aktom. 

K 316. členu 

V 316. členu se doda za prvim odstavkom nov drugi 
odstavek, ki se glasi: 

»Pri dajanju soglasij k pomembnim sistemskim za- 
konom in aktom o programih dolgoročnega razvoja in 
družbenem planu ter aktih o tekoči družbenoekonom- 
ski politiki federacije pristojni zbori s sklepom določijo 
stališča, mnenja, pripombe in predloge k predlogom za 
izdajo oziroma osnutkom teh aktov. Pristojni zbori 
obravnavajo predloge teh aktov in odločijo o soglasju k 
tem predlogom«. 

Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek. 
Za tem odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se 

glasi: 
»V postopku po prejšnjih odstavkih tega člena dele- 

gacija sproti obvešča delovna telesa skupščine in zbo- 
rov o poteku usklajevanja besedil posameznih aktov 
Zbora republik in pokrajin in usklajevanja stališč med 
delegacijami skupščin republik in avtonomnih pokrajin 
v Zboru republi.k in pokrajin«. r 

Dosledno je potrebno zagotoviti dvostopenjski 
postopek pri obravnavi zveznih aktov, ki se spre- 
jemajo na podlagi soglasja skupščin republik in 
skupščin avtonomnih pokrajin. Skupščine repu- 
blik in avtonomnih pokrajin naj bi torej vse take 
zvezne akte obravnavale v fazi osnutka in v fazi 
predloga. Pri obravnavi osnutka akta je potrebno 
ugotoviti, ali je z'đkon potreben ter pooblastiti 
delegacijo Skupščine SR Slovenije v Zboru repu- 
blik in pokrajin, kakšna stališča, mnenja, pri- 
pombe in predloge naj uveljavlja i/ usklajevalnem 
postopku v Zboru republik in pokrajin; pri obrav- 
navi predloga akta pa je potrebno ugotoviti, kako 
so dane pripombe in predlogi upoštevani v pred- 
logu akta, aH je bilo v usklajevalnem postopku 
doseženo soglasje skupščin republik in avtono- 
mnih pokrajin ter odločiti o soglasju k predlogu. 

Ta postopek je potrebno zagotoviti tudi pri 

obravnavi družbenih dogovorov in dogovorov, h 
katerim pristopa Skupščina SR Slovenije. 

V postopku dajanja soglasij in pooblastil dele- 
gacij je potrebno strogo upoštevati poslovniško 

~ vy predvidene roke; skrajšanje rokov za dajanje so- 
• ■ Až. glasij je mogoče le izjemoma in to iz razloga 

preprečevanja hujših posledic za družbeno 
skupnost. 

Delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru 
republik in pokrajin mora sproti obveščati delov- 
na telesa in zbora Skupščine SR Slovenije o 
poteku usklajevanja posameznih aktov, kar naj 
bi prispevalo k sporazumevanju med republika- 
mi pri usklajevanju stališč. 

Za 318. členom se doda novo podpoglavje 3 z naslo- 
vom: »Postopek za sklepanje družbenega dogovora« 
s členom 318.a do 318. k, ki se glasijo: 

318.a čien 

Skupščina sodeluje pri sklepanju družbenega dogo- 
vora, če je to z zakonom določeno ali če to sklenejo 
zbori skupščine, v katerih pristojnost spada zadeva, ki 
je predmet družbenega dogovora. 

318 b člen 

Predlog, naj bo skupščina udeleženec pri sklepanju 
družbenega dogovora, lahko da delegat v zboru, de- 
lovno telo skupščine ali zbora, izvršni svet, skupščina 
družbenopolitične skupnosti, družbenopolitične orga- 
nizacije, kot tudi samoupravne organizacije in skupno- 
sti. 

318. c člen 

Predlog, naj bo skupščina udeleženec pri sklenitvi 
družbenega dogovora, mora vsebovati ustavno pod- 
lago za udeležbo skupščine pri sklepanju družbenega 
dogovora, zakonsko podlago, če je ta dana, oceno 
stanja in cilje, ki se želijo doseči, razloge, zaradi katerih 
je dan predlog za sklenitev družbenega dogovora, te- 
meljna načela, kot tudi možne udeležence pri sklenitvi 
družbenega dogovora. 

Predlogu za sklenitev družbenega dogovora mora 
biti praviloma priložen tudi osnutek družbenega dogo- 
vora. 

318. č člen 

Pristojni zbori obravnavajo predlog za sklenitev 
družbenega dogovora in osnutek družbenega dogo- 
vora, kolikor je priložen, in o tem odločijo. 

Ko pristojni zbori odločijo o sklenitvi družbenega 
dogovora, določijo delovno telo, ki bo skupaj z drugimi 
udeleženci pri sklenitvi družbenega dogovora sodelo- 
valo v pripravah predloga družbenega dogovora (v 
nadaljnjem besedilu: delovno telo). Za pripravo pred- 
loga družbenega dogovora lahko pristojni zbori poo- 
blastijo tudi izvršni svet. 

O sprejetju predloga, da bo skupščina udeleženec 
pri sklenitvi družbenega dogovora, pristojni zbori ob- 
vestijo predlagatelja in druge udeležence družbenega 
dogovora. 

318. d čien 

Delovno telo sodeluje z ustreznimi telesi drugih ude- 
ležencev družbenega dogovora. 

Pri usklajevanju predloga družbenega dogovora 
mora delovno telo upoštevati stališča in mnenja pri- 
stojnih zborov in delovnih teles skupščine in zborov ter 
izvršnega sveta. 
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318. e člen 
Delovno telo lahko med usklajevanjem družbenega 

dogovora zahteva, da pristojni zbori obravnavajo 
sporna vprašanja, ki so pomembna za nadaljnje dogo- 
varjanje in o tem sprejmejo stališča. 

318. f člen 
Ko je družbeni dogovor usklajen z udeleženci druž- 

benega dogovora, obravnavajo pristojni zbori predlog 
družbenega dogovora. 

Ob obravnavi predloga družbenega dogovora po- 
roča delovno telo pristojnim zborom o doseženem 
soglasju z ustreznimi telesi udeležencev družbenega 
dogovora, o dogovorjenih rokih za sprejem družbe- 
nega dogovora, kot tudi o drugih okoliščinah, ki so 
pomembne za usklajevanje družbenega dogovora. 

318. g čleri 
Ko pristojni zbori sprejmejo predlog družbenega do- 

govora, določijo funkcionarja skupščine oziroma pred- 
stavnika izvršnega sveta, ki bo v imenu skupščine pod- 
pisal sprejeti družbeni dogovor. 

318. h čien 
Pristojni zbori lahko pooblastijo svojega predstav- 

nika, da predlaga, naj se v končnem besedilu družbe- 
nega dogovora opravijo spremembe in dopolnitve po- 
sameznih členov oziroma da lahko sprejme predloge 
sprememb in dopolnitev posameznih členov, ki so jih 
dali drugi udeleženci družbenega dogovora, kolikor 
gre za spremembe in dopolnitve, ki bistveno ne spre- 
minjajo vsebine družbenega dogovora. 

318. i člen 
Družbeni dogovor, ki so ga sprejeli pristojni zbori, se 

potem, ko so ga podpisali vsi predstavniki udeležencev 
družbenega dogovora, objavi v Uradnem listu SR Slo- 
venije. 

318. j čleri 
Pristojni zbori lahko sklenejo, da bo skupščina pri- 

stopila k že sklenjenemu družbenemu dogovoru. 
K predlogu, da skupščina pristopi k že sklenjenemu 

družbenemu dogovoru, se priloži tudi besedilo tega 
dogovora. 

O odločitvi pristojnih zborov o pristopu skupščine k 
sklenitvi že sklenjenega družbenega dogovora, se ob- 
vestijo vsi udeleženci družbenega dogovora. 

Odločitev o pristopu in besedilo družbenega dogo- 
vora se objavita v Uradnem listu SR Slovnije. 

318. k člen 
Za predlaganje in sprejem sprememb in dopolnitev 

družbenega dogovora, h kateremu je skupščine pristo- 
pila ter za odstop od družbenega dogovora, se smi- 
selno uporabljajo določbe 318. a člena do vključno 
318. j člena. 

I/ poslovniku je treba določiti tudi potopek za 
sklepanje družbenega dogovora, česar sedanji 
poslovnik ni natančneje urejal. Vsekakor posto- 
pek za sklepanje družbenega dogovora vsebuje 
nekatere specifičnosti, ki jih mora poslovnik po- 
sebej urejati, npr. dvofazni postopek. Omeniti je 
treba, da je bila pri oblikovanju teh določb zlasti 
upoštvana dosedanja praksa pri sklepanju druž- 
benih dogovorov. 

K 319. členu 
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Glasuje se javno, razen če posamezen zbor na 

predlog predsednika zbora ali delegata v zboru sklene, 
da se glasuje tajno.« 

Glej obrazložitev k 107. členu! 

Pred 322. členom se naslov podpoglavja 1. spremeni 
tako, da se glasi: 

»1. volitve predsednika in podpredsednika skup- 
ščine.« 

K 328. členu 
V četrti in peti vrsti prvega odstvka tega člena se 

črtajo besede »in republiškega javnega pravobra- 
nilca«. 

Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi: 
»Imenovanje javnega pravobranilca SR Slovenije in 

njegovih namestnikov se opravi na predlog Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije.« 

Predlagana sprememba je v skladu z zakonom 
o javnem pravobranilstvu (Ur. I. SRS, 19/76). 

K 333. členu 
Ta člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Predsednik izvršnega sveta se izvoli na predlog 

Predsedstva republike, eden ali več podpredsednikov 
in člani izvršnega sveta pa na predlog kandidata za 
predsednika izvršnega sveta po poprej opravljenem 
postopku v Socialistični zvezi delovnega ljudstva Slo- 
venije. 

Ob izvolitvi članov izvršnega sveta se imenujejo na 
prediog predsedniki izvršnega sveta izmed članov 
izvršnega sveta republiški sekretarji, ki bodo vodili 
posamezne republiške sekretariate in drugi z zakonom 
določeni republiški funkcionarji, ki vodijo republiške 
upravne organe.« 

K 340. členu 
Ta člen se spremeni in se glasi: 
»Ko prejme predsednik skupščine poročilo republi- 

ške volilne komisije o izidu glasovanja za predsednika 
in člane Predsedstva republike, ga pošlje vsem zborom 
in skliče skupno sejo vseh zborov.« 

K 341. členu 
Ta člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Na skupno sejo se povabijo izvoljeni predsednik in 

člani Predsedstva republike, ki so jih izvolile občinske 
skupščine in skupščine skupnosti občin kot posebnih 
družbenopolitičnih skupnosti ter predsednik organa 
Zveze komunistov Slovenije, določen s statutom Zveze 
komunistov Slovenije in predsednik organa Sociali- 
stične zveze delovnega ljudstva Slovenije, določen s 
statutom Socialisitčne zveze delovnega ljudstva Slove- 
nije.« 

K 342. členu 
Ta člen se spremeni in se glasi: 
»Na skupni seji vseh zborov se razglasi izid volitev 

predsednika in članov Predsedstva republike in objavi 
njegova sestava.« 

Določbe 333., 340., 341. in 342. člena o razglasitvi 
izvolitve Predsedstva republike in objavi njegove se- 
stave so usklajene z amandmajem IV ustavnih amand- 
majev k ustavi SR Slovenije. 
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K 365. členu 

V drugem odstavku 365. člena se beseda »predsed- 
stvo« nadomesti z besedo »predsednikom«. 

Sprememba je potrebna zaradi sprememb do- 
ločb o predsedstvu skupščine. 

Naslov XVI. poglavja se spremeni in se glasi: RA- 
ZMERJA MED SKUPŠČINO IN REPUBLIŠKIMI DRUŽ- 
BENIMI SVETI 

K 367. členu 

367. člen se spremeni in se glasi: 
»Skupščina na podlagi zakona in dogovora sodeluje 

v delu republiškega družbenega sveta. 
Pobude za obravnavo posameznih vprašanj v repu- 

bliškem družbenem svetu lahko v skupščini, njenih 
zborih in njihovih delovnih telesih dajo: vsak delegat v 
zboru, delovno telo skupščine ali zbora, posamezen 
zbor ali skupščina samoupravne interesne skupnosti 
za območje republike, kadar enakopravno odloča s 
pristojnimi zbori skupščine.« 

V poglavju se dodajo novi členi 367. a, 367. b, 367. c, 
367.č in 367. d. 

367. a člen 

»Predsedstvo skupščine po dogovoru s članom 
koordinacijskega telesa republiškega družbenega 
sveta iz skupščine določi delegata oziroma delegate, ki 
bodo sodelovali v delu na sejah republiškega družbe- 
nega sveta glede na vprašanja, ki so na dnevnem redu 
seje sveta.« 

367. b člen 

»Delegati skupščine se pri delu v družbenem svetu 
ravnajo v skladu s smernicami, ki so jih zbori oziroma 
delovna telesa oblikovali za njihovo delo v družbenem 
svetu. Če zbori oziroma delovna telesa niso oblikovali 
smernic za delo delegata v družbenem svetu, se ravna 
delegat v skladu z že sprejeto politiko skupščine.« 

367. c člen 

»O mnenjih, stališčih in predlogih republiškega 
družbenega sveta, določenih v postopku v zvezi z 
obravnavanjem in pripravljanjem posameznih zako- 
nov, drugih predpisov in splošnih aktov skupščine ali v 
zvezi z obravnavanjem drugih vprašanj, pomembnih za 
delo skupščine in njenih zborov, se obveščajo preje- 
mniki, ki se jim pošilja gradivo po šestem odstavku 22. 
člena tega poslovnika.« 

367. č člen 

»Če skupščina ne soglaša z mnenji, stališči in pred- 
logi republiškega družbenega sveta, ga o tem obvesti.« 

Skladno z zakonom o republiških družbenih 
svetih je na novo opredeljeno poglavje o razmer- 
ju med skupščino in republiškimi družbenimi 
sveti. V teh določbah je zajeta tudi možnost 
udeležbe Skupščine SR Slovenije pri delu druž- 
benih svetov za upravna področja iz pristojnosti 
SR Slovenije. Bistvo teh določb je, da smernice 
za delo oblikujejo delovna telesa oziroma zbori; 
če pa teh smernic ne oblikujejo, ravna delegat v 
skladu z že sprejeto politiko skupščine. 

367. d člen 

»Skupščina na podlagi zakona in sporazuma sode- 
luje tudi v delu Sveta SR Slovenije za varstvo ustavne 
ureditve. 

Glede postopka sodelovanja v delu sveta iz prejš- 
njega odstavka se smiselno uporabljajo določbe tega 
poslovnika o razmerjih med skupščino in republiškimi 
družbenimi sveti.« 

Posebej je treba urediti tudi sodelovanje skup- 
ščine v delu Sveta SR Slovenije za varstvo ustav- 
ne ureditve, ki ni družbeni svet. 

Za poglavjem XVI. se doda novo poglavje XVI. a z 
naslovom: 

»Pravice in dolžnosti delegatov skupščine, ki jih 
skupščina delegira v organe upravljanja samouprav- 
nih organizacij in skupnosti ali jih imenuje za člane 
teh organov«. 

z novim členom 367. e, ki se glasi: 
»Delegati skupščine, ki jih skupščina delegira v or- 

gane upravljanja samoupravnih organizacij in skupno- 
sti oziroma ki jih skupščina imenuje za člane teh orga- 
nov, na podlagi ustave, zakona ali drugega akta skup- 
ščine, se pri delu v teh organih ravnajo v skladu s 
smernicami, ki so jih zbori oziroma delovna telesa 
oblikovali za njihovo delo v teh organih. Če zbori ozi- 
roma delovna telesa niso oblikovali smernic za delo 
delegatov v teh organih oziroma za delo članov teh 
organov, se ti delegati oziroma člani, ravnajo v skladu z 
že sprejeto politiko skupščine.« 

Bistvo predlagane določbe je v tem, da se 
delegati skupščine, ki jih ta delegira v organe 
upravljanja samoupravnih organizacij in skup- 
nosti oziroma, ki jih imenuje za člane teh orga- 
nov, opredeljujejo pri delu v teh organih v skladu 
s smernicami, ki so jih zbori oziroma delovna 
telesa oblikovali za njihovo delo v teh organih. 
To pa tudi pomeni, da ti delegati lahko zahtevajo 
od zborov, da jim dajo smernice za njihovo delo. 

Črta se XVII. poglavje: »Sodelovanje skupščine z 
organizacijami združenega dela in drugimi samou- 
pravnimi organizacijami in skupnostmi« (368. člen, 
369. člen), XVIII. poglavje: »Sodelovanje skupščine z 
občinskimi skupščinami in skupščinami skupnosti ob- 
čin kot posebnih družbenopolitičnih skupnosti (370. 
člen) in XIX. poglavje: »Sodelovanje skupščine z druž- 
benopolitičnimi organizacijami« (371. člen). 

Samoupravne organizacije in skupnosti, ob- 
činske skupščine in družbenopolitične organiza- 
cije se vključujejo v delo skupščine prek institu- 
cij delegatskega sistema, zato teh določb ni po- 
trebno ohraniti v poslovniku. Določene oblike 
sodelovanja teh subjektov s skupščino zunaj in- 
stitucij delegatskega sistema in delegatskih 
odnosov pa je možno dogovarjati sproti ob posa- 
meznih konkretnih primerih takega sodelovanja. 

K 392. členu 

V 392. členu se v tretji vrsti črtata besedi »in predsed- 
stvo«. 

K 397. členu 

Drugi odstavek se črta. 
Določba tega odstavka ni potrebna, ker je vse- 

bovana že v 22. členu tega poslovnika. 

K 393. členu 

V drugem odstavku se besede »pomenijo uradno 
tajnost« nadomestijo z besedilom »so zaupne narave«. 

Sprememba v drugem odstavku je posledica 
predlagane spremembe 39. člena poslovnika 
skupščine. 

priloga poročevalca 
17 



K 400. členu 
Ta člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Predstavniki sredstev javnega obveščanja imajo 

pravico biti navzoči na sejah zborov in na sejah delov- 
nih teles ter obveščati javnost o njihovem delu. 

Zbor oziroma delovno telo lahko sklene, da so pred- 
stavniki sredstev javnega obveščanja lahko navzoči na 
seji, na kateri se bo obravnavalo določeno vprašanje 
brez navzočnosti javnosti. O takem vprašanju smejo 
dajati za javnost le tista obvestila, za katera tako sklene 
zbor oziroma delovno telo. Zbor oziroma delovno telo 
lahko skleneta tudi, da se smejo dati obvestila o takem 
vprašanju šele po preteku določenega časa. 

Zbor ali delovno telo lahko sklene, da bo o posamez- 
nem vprašanju razpravljalo brez navzočnosti predstav- 
nikov sredstev javnega obveščanja.« 

K 401. členu 
V peti vrsti se besede »posebna publikacija skup- 

ščine« nadomestijo z besedo »Poročevalec«. 

K 402. členu 
Ta člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Sekretariat skupščine za informacije skrbi za obve- 

ščanje javnosti in sodelovanje s predstavniki sredstev 
javnega obveščanja ter za zagotovitev pogojev za nji- 
hovo delo v skupščini v sodelovanju z generalnim 
sekretarjem skupščine. 

Pravice, dolžnosti in pogoje za delo predstavnikov 
sredstev javnega obveščanja v skupščini določa pose- 
ben predpis, ki ga sprejme generalni sekretar skup- 
ščine na predlog sekretariata za informacije.« 

K 403. členu 
Ta člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Skupščina imenuje uredniški odbor in odgovor- 

nega urednika »Poročevalca« ter določi njune naloge 
in sestavo uredniškega odbora. 

Poročevalec in druge publikacije skupščine ter infor- 
mativne biltene za delegacije, delegate in sredstva jav- 
nega obveščanja ureja sekretariat za informacije.« 

Doda se nov 403. a člen, ki se glasi: 

403. a člen 
V Poročevalcu se objavljajo akti in druga gradiva, ki 

jih obravnava skupščina; besedila aktov in gradiv se 
objavljajo v povzetkih ali v celotnem besedilu. 

V Poročevalcu se objavljajo tudi: 
- delovni programi skupščine oziroma zborov, 
- sklici sej zborov, 
- informacije o sejah zborov in delovnih teles, 
- sklepi, stališča in predlogi zborov ob sprejemanju 

aktov in gradiva, 
- sklepi in stališča skupščin samoupravnih intere- 

snih skupnosti za območje republike s področja druž- 
benih dejavnosti, kadar enakopravno odločajo s pri- 
stojnimi zbori skupščine, 

- pobude in predlogi delegatov, 
- delegatska vprašanja in odgovori, 
- sklepi o ustanovitvi delovnih teles, 
- poročila o delu delegacije v zboru republik in 

pokrajin in delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru 
Skupščine SFR Jugoslavije, 

- predlogi, stališča in mnenja republiških družbenih 
svetov in družbenopolitičnih organizacij, 

- poročila o delu izvršnega sveta, republiških uprav- 
nih in pravosodnih organov ter organizacij, 

- informacije Ustavnega sodišča SR Slovenije, 
- informacije o delu samoupravnih interesnih skup- 

nosti za območje republike s področja družbenih de- 
javnosti in materialne proizvodnje, 

- informacije o dodatnih infmormacijskih in doku- 
mentacijskih virih v zvezi z obravnavanimi akti in gra- 
divi. 

Gradiva Skupščine SFRJ se objavljajo v »Poroče- 
valcu« po posebnem dogovoru s Skupščino SFRJ.« 

Bistvo predlaganih sprememb v poglavju o 
javnosti dela skupščine je v tem, da se v poslov- 
niku natančno opredeli »Poročevalec« kot glasi- 
lo skupščine in njegova vsebina ter da se v po- 
slovnik vnese določbo o uredniškem odboru 
»Poročevalca«. 

K 406. členu 
Ta člen se črta. 

Določba tega člena ni potrebna, ker je vsebo- 
vana že v dopolnjenem 402. členu tega poslov- 
nika. 

Za XXIV. POGLAVJEM SE DODA NOVO XXIV a PO- 
GLAVJE, KI SE GLASI: 

»XXIV. a POSEBNE DOLOČBE O DELU SKUPŠČINE 
V IZREDNIH RAZMERAH, V NEPOSREDNI VOJNI NE- 
VARNOSTI, V VOJNI TER DRUGIH NEVARNOSTIH 

406. a člen 
Skupščina tudi v izrednih razmerah, v neposredni 

vojni nevarnosti, v vojni ter drugih nevarnostih nada- 
ljuje z delom v skladu z določbami ustave SR Slovenije. 

V razmerah iz prejšnjega odstavka deluje skupščina 
po določbah tega poslovnika, kolikor ni v tem poglavju, 
drugem aktu skupščine ali obrambnem in varnostnem 
načrtu določeno drugače. 

406. b člen 
V primerih iz prejšnjega člena se sej zbora združe- 

nega dela in zbora občin udeležijo delegati, ki so jih za 
te primere vnaprej določili zbori združenega dela ob- 
činskih skupščin oziroma občinske skupščine. 

406. c člen 
Poleg pravic in dolžnosti iz 137. člena tega poslov- 

nika predsedstvo skupščine v izrednih razmerah, v 
neposredni vojni nevarnosti, v vojni ter v drugih nevar- 
nostih: 

- ugotavlja, da se zbori skupščine ne moreio sestati; 
- ugotavlja, da so prenehale okoliščine, zaradi kate- 

rih se zbori skupščine niso mogli sestati; 
- obravnava neposredne naloge, ki jih je treba izvr- 

šiti v zvezi z delom skupščine v primerih iz prvega 
odstavka 406. a člena; 

- določa kraj in čas sej zborov, če je to mogoče v 
neposredni vojni nevarnosti ali v vojni; 

- obravnava in sprejema stališča o načinu klicanja 
delegatov na seje delovnih teles in seje zborov, o 
pošiljanju gradiv na seje in o drugih vprašanjih, po- 
membnih za seje delovnih teles in zborov; 

- določa način evidentiranja, pošiljanja in hrambe 
dobesednih zapiskov in zapisnikov sej delovnih teles in 
sej zborov; 

- lahko določi, da se predlogi zakonov in drugih 
aktov, kot tudi druga gradiva, ki se obravnavajo v 
delovnih telesih in v zborih, ne objavljajo prek sredstev 
javnega obveščanja, če to terjajo interesi varnosti; 

- obravnava in sprejema stališča o načinu izvrševa- 
nja nalog služb skupščine. 
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406. č člen 

Kadar se v neposredni vojni nevarnosti a!i v vojni 
zbori ne morejo sestati, obvesti predsednik skupščine 
o tem Predsedstvo republike. 

406. d člen 

V neposredni vojni nevarnosti in v vojni obvešča 
predsednik skupščine Predsedstvo republike, da so 
prenehale okoliščine, ki so onemogočale sklicevanje 
zborov, kot tudi o kraju in času sej zborov. 

406. e člen 

Če se delovna telesa ne morejo sestati, lahko pred- 
sedstvo skupščine predlaga zborom da obravnavajo 
zakone in druge akte ali sprejmejo tudi druge odločitve 
brez poprejšnje obravnave v ustreznih delovnih telesih. 

406. f člen 

Ko je objavljena neposredna vojna nevarnost ali raz- 
glašeno vojno stanje, lahko predsedstvo skupščine od- 
loči, da se ne bodo uporabljale določbe tega poslov- 
nika in poslovnikov zborov skupščine oziroma odloki o 
oblikovanju delovnih teles skupščine in delovnih teles 
zborov skupščine, kot tudi določbe o delovnem po- 
dročju in načinu dela teh delovnih teles, prav tako pa 
tudi ne odloki o izvolitvi predsednika in članov delov- 
nih teles' 406. g člen 

Predsedstvo skupščine določi s posebnim aktom 
: rganizacijo, način dela in sistemizacijo del in nalog 
služb skupščine v neposredni vojni nevarnosti ali v 
vojnem stanju.« 

To poglavje naj bi se na novo uvrstilo v poslov- 
nik. Bistvo predlaganih določb je, da skupščina 
tudi v izrednih razmerah, v neposredni vojni ne- 
varnosti, v vojni ter drugih nevarnostih nadaljuje 
z delom. 

Naslov v XXV poglavju se spremeni in glasi: 
»»SLUŽBE SKUPŠČINE«. 

V členih tega poglavja se v skladu z novim naslovom 
spremenijo vse določbe, ki urejajo sekretariat skup- 

, ščine. Prav tako se v vseh določbah poslovnika, ki 
govorijo o strokovnih službah, črta beseda »stro- 
kovna«. 

K 407. členu 

407. člen se spremeni in se glasi: »Strokovna, admi- 
nistrativna in drugž opravila za potrebe skupščine, 
zborov, delovnih teles ter delegatov opravljajo službe 
skupščine«. „ „„„ 

K 408. členu 

Ta člen se spremeni in se glasi: 
»Službe skupščine opravljajo strokovne in druge na- 

loge, ki se nanašajo na delo delegatov v skupščini 
oziroma na njihovo delo kot delegatov skupščine v 
drugih organih in telesih in na zagotavljanje strokovne 

pomoči v zvezi z njihovim delom pri opravljanju njihove 
funkcije. Pri tem pravočasno in ustrezno obveščajo 
delegacije in delegate o vprašanjih, ki se obravnavajo 
in o katerih se odloča v skupščini, na način, ki je 
določen s tem poslovnikom: obveščajo javnost o delu 
skupščine, zborov in delovnih teles; pripravljajo stro- 
kovne podlage za programe in načrte dela skupščine in 
delovnih teles in spremljajo njihovo izvrševanje; pri- 
pravljajo in organizirajo seje zborov skupščine in de- 
lovnih teles. . 

Službe skupščine zagotavljajo in pripravljajo doku- 
mentacijska in druga gradiva in podatke, potrebne za 
delo delegatov v skupščini, zborih in delovnih telesih; 
dajejo strokovna mnenja v zvezi s sprejemanjem aktov 
in z drugimi nalogami skupščine, zborov in delovnih 
teles; pripravljajo strokovne obrazložitve predlogov ak- 
tov na zahtevo zborov, delovnih teles in delegatov v 
zborih; spremljajo izvrševanje sklepov zborov in delov- 
nih teles in opravljajo naloge, ki jih službam nalagajo ti 
sklepi; opravljajo protokolarne zadeve; opravljajo 
druge strokovne, pisarniške in tehnične naloge za po- 
trebe skupščine, delovnih teles in delegatov v zborih.« 

K 410. členu 
Ta člen se črta. 

Določba tega člena, ki govori o tem, da ima 
skupščina posebno službo, ki skrbi za red v 
zgradbi skupščine, ne sodi v poslovnik, ker od- 
lok o organizaciji in delu služb Skupščine SR 
Slovenije določa, da služba za splošne zadeve 
opravlja med drugim tudi naloge v zvezi z zago- 
tovitvijo notranjega reda. 

K 412. členu 

Drugemu odstavku se doda nov drugi stavek, ki se 
glasi: 

»Namestnik generalnega sekretarja skupscine se 
imenuje za štiri leta in je lahko imenovan za to funkcijo 
največ dvakrat zaporedoma«. 

Določbe zakona o sistemu državne uprave m o 
Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o 
republiških upravnih organih je treba upoštevati 
tudi pri opredelitvi statusa namestnika general- 
nega sekretarja skupščine. Ta zakon določa, da 
ima generalni sekretar republiškega izvršnega 
sveta lahko namestnika. Analogna določba je 
primerna tudi za namestnika generalnega sekre- 
tarja skupščine. 

KONČNI DOLOČBI se glasita: 
I. »Z dnem, ko začnejo veljati te spremembe in do- 

polnitve, preneha veljati odlok o ustanovitvi Komisije 
Skupščine SR Slovenije za informiranje (Uradni list 
SRS, št. 7/79).« 

II. »>Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati 1. 
januarja 1982.« 

Zbori Skupščine SR Slovenije so v maju obravnavali 
in sprejeli osnutek sprememb in dopolnitev poslovnika 
Skupščine SR Slovenije ter naložili Komisiji Skupščine 
SR Slovenije za pripravo sprememb in dopolnitev po- 
slovnika Skupščine SR Slovenije, da na podlagi pred- 
logov, mnenj in pripomb, danih na sejah delovnih teles 
skupščine in zborov ter na sejah zborov in na podlagi 
predlogov in mnenj drugih organov in organizacij pri- 
pravi predlog sprememb in dopolnitev posjovnika. Ko- 
misija je na svoji seji dne 18. 9. 1981 proučila vse dane 

predloge sprememb in dopolnitev poslovnika. Ob tem 
je Komisija ugotovila, da je bila v razpravah o osnutku 
sprememb in dopolnitev poslovnika izražena načelna 
podpora usmeritvam in najpomembnejšim rešitvam, ki 
jih na podlagi sprejete informacije o uveljavijanu me- 
tod in načinov dela Skupščine SR Slovenije, njenih 
zborov in delovnih teles in sklepov teh zborov vsebuje 
osnutek sprememb in dopolnitev poslovnika. 

Osnutek je vseboval naslednje bistvene predlagane 
spremembe in dopolnitve poslovnika: 
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V zvezi z določbami poslovnika, ki urejajo enako- 
pravno odločanje skupščin samoupravnih interesnih 
skupnosti za območje republike s področja družbenih 
dejavnosti z zbori Skupščine SR Slovenije sta bili pred- 
lagani dve možni rešitvi. Po eni rešitvi naj bi se pristoj- 
nosti navedenih skupščin samoupravnih interesnih 
skupnosti povzele iz ustave in poslovnika o pristojnosti 
posameznih zborov skupščine. Po variantnem pred- 
logu pa naj bi se tiste določbe poslovnika, ki urejajo 
enakopravno določanje navedenih skupščin samou- 
pravnih interesnih skupnosti s pristojnimi zbori skup- 
ščine, črtale in bi zbori na podlagi ustave v programu 
dela določili, katere zakone in druge splošne akte bo 
posamezna skupščina samoupravne interesne skup- 
nosti sprejela enakopravno s pristojnimi zbori skup- 
ščine. Nadaljnje predlagane spremembe se nanašajo 
na eno izmed osrednjih vprašanj pri delu skupščine, na 
programiranje dela. Program dela skupščine naj bi se v 
bodoče opredeljeval kot program družbenopolitične 
aktivnosti vseh družbenih dejavnikov v republiki, kar bi 
pomenilo tudi spremembo v načinu nastajanja, uskla- 
jevanja in sprejemanja programa, kajti doslej je bil 
program skupščine opredeljen kot akt skupščine, h 
kateremu dajejo zainteresirani svoje predloge. 

S tem v zvezi naj bi se v bodoče podrobneje oprede- 
ljeval tudi periodični delovni načrt. Precej sprememb je 
predlaganih tudi v zvezi z zakonodajnim postopkom. 
Tako naj bi v bodoče o zahtevah za izdajo zakona, ki jih 
vložijo samoupravne organizacije in skupnosti, društva 
in občani, dokončno odločil pristojni zbor. Nadalje so 
predlagane spremembe v zvezi s postopanjem s pred- 
logom za izdajo zakona, uvedba instituta umika pred- 
loga za izdajo zakona, zakonskega osnutka in zakon- 
skega predloga ter institut skrajšanega postopka za 
sprejemanje zakonov. Pomembne so tudi spremembe, 
ki se nanašajo na predsedstvo skupščine in ki poudar- 
jajo, da le-to ni organ, ampak metoda, oblika in način 
dela. Glede delovnih teles skupščine in zborov sta 
predlagani dve bistveni spremembi. Po prvi naj bi do- 
bila dosti večji pomen kot doslej delovna telesa, ki se 
oblikujejo za proučitev posamezne zadeve, t. i. »zača- 
sna delovna telesa«. Po drugi predlagani spremembi 
pa naj bi se v vsaki fazi zakonodajnega postopka uve- 
ljavil dvofazni postopek obravnavanja gradiv, ki so 
posebnega pomena za samoupravne organizacije in 
skupnosti oziroma ki se nanašajo na bistvena sistem- 
ska in razvojna vprašanja. Poenostavil naj bi se tudi 
postopek glede postavljanja delegatskih vprašanj, po 
drugi strani pa naj bi bil v bodoče v poslovniku urejen 
postopek ravnanja s pobudami in predlogi delegatov, 
ki naj bi urejalo delo skupščine v izrednih razmerah, v 
neposredni vojni nevarnosti in v vojni. Bistvo teh do- 
ločb je, da skupščina tudi v navedenih razmerah nada- 
ljuje z delom. 

Bistveni predlogi, pripombe in mnenja, ki so bili dani 
k posameznim dolčbam osnutka in ki jih je Komisija 
upoštevala pri pripravi besedila predloga sprememb in 
dopolnitev poslovnika so naslednji: 

1. V zvezi s predlagano varianto k 39. členu je treba 
omeniti, da so se člani delovnih teles Skupščine SR 
Slovenije in delegati v zborih soglasno opredelili za 
osnovno besedilo člena, po katerem naj način ravnanja 
z gradivi, ki veljajo za zaupna, ureja poseben pravilnik, 
ki ga sprejmejo zbori skupščine. Ob tem je bilo večkrat 
izrecno poudarjeno, da bi moralo biti zaupnih gradiv 
čim manj. 

2. Glede poslovniškega urejanja enakopravnega od- 
ločanja skupščin samoupravnih interesnih skupnosti 
za območje republike s področja družbenih dejavnosti 

s pristojnimi zbori skupščine (čl. 77-81) so se razprav- 
ljajoči v glavnem opredeljevali za variantni predlog, po 
katerem naj bi program dela skupščine na podlagi 343. 
člena ustave SR Slovenije in ureditve v posameznih 
zakonih s področja družbenih dejavnosti določal, ka- 

zakone aH druge splošne akte bi posamezna skup- 
ščina samoupravne interesne skupnosti za območje 
republike sprejela skupaj s pristojnimi zbori skupščine. 
Na podlagi navedene opredelitve je Komisija obliko- 
vala določbo novega 77. člena poslovnika. 

3. Glede dolžine rokov za pošiljanje gradiv delega- 
tom v zborih (čl. 99) so se mnenja v razpravah nagibala 
pretežno k varianti, torej za daljše roke in sicer temeljni 
rok 45 dni m rok 60 dni za pošiljanje gradiv, ki so 
posebnega pomena za samoupravne organizacije in 
skupnosti, družbenopolitične organizacije in druge 
družbene organizacije oziroma ki se nanašajo na bi- 
stvena sistemska in razvojna vprašanja in ki bistveno 
vplivajo na pravice in obveznosti delovnih ljudi in ob- 
čanov in so kot taka opredeljena v periodičnem delov- 
nem načrtu zbora. Večkrat je bilo poudarjeno, da bi 
bila le na tej podlagi omogočena kvalitetna obravnava 
gradiv v delegatski bazi in v delovnih telesih Skupščine 
SR Slovenije. Opozoriti je treba še na predlog, s kate- 
rim se je Komisija strinjala in po katerem naj bi v vseh 
primerih, ko se gradiva za posamezne točke dnevnega 
reda ali deli teh gradiv predložijo delegatom na seji, 
predlagatelj moral obrazložiti, zakaj gradivo ni moglo 
biti posredovano pravočasno. O pred/agateljevi obra- 
zložitvi naj bi delegati razpravljali in ugotovili utemelje- 
nost predlagane točke. Predlagana določba je vklju- 
čena v 99. člen. 

4. Glede dvakratne obravnave gradiv (čl. 149. a) je 
bilo^ predlagano, naj poslovnik konkretizira dolžnost 
takšne obravnave. Komisija je menila, da je treba to 
vprašanje obravnavati v povezavi s programiranjem 
dela, zato je navedeno določbo dopolnila tako, da 
delovna telesa^ obravnavajo gradiva dvakrat takrat, ka- 
dar je to določeno v programu dela zborov skupščine. 

5. Komisija se je strinjala s pobudo Komisije Skup- 
ščine SR Slovenije za narodnosti, ki je sprožila pro- 
biem svoje specifične, z ustavo SR Slovenije določene 
paritetnosti in vprašanje sklepčnosti, ki bi lahko po- 
stala sporna, če izostane celotna delegacija določene 
narodnosti. Komisija je zato dopolnila določbo 177. 
člena poslovnika. 

6. Besedilo določb 135., 136., 340., 341. in 342. člena 
poslovodnika o volitvah predsednika in podpredse- 
dnika skupščine in o razglastivi izvolitve Predsedstva 
republike in objavje njegove sestave, je komisija uskla- 
dila s sprejetimi ustavnimi amandmaji k ustavi SR Slo- 
venije. 

7. V predlogu sprememb in dopolnitev poslovnika 
so predlagane tudi določbe o mandatni dobi predse- 
dnikov, podpredsednikov in članov delovnih teles 
skupščine in zborov (komisije in odobori), podpredse- 
dnikov zborov, generalnega sekretarja skupščine in 
njegovega namestnika ter sekretarjev zborov. 

8. Komisija je obravnavala tudi vprašanja, ali bi bilo 
treba v poslovniku natančneje določiti postopek 
obravnave poročil in informacij, ki jih skupščini posre- 
dujejo njen izvršni svet, republiški upravni organi in 
tudi drugi organi in organizacije. Postavilo se je tudi 
vprašanje, če bi bilo treba točno opredeliti pojem poro- 
čila m informacije. Komisija je menila, da je s tem v 
zvezi treba dopolniti tisto določbo poslovnika, ki do- 
loča, kaj mora vsebovati predlog za izdajo zakona in 
sicer tako, da se določi, da mora predlagatelj zakona v 
predlogu za izdajo zakona med drugim navesti tudi 
metode spremljanja izvajanja zakona. 
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POROČILO 

o uresničevanju resolucije Skupščine SR 

Slovenije o ekonomskih stikih SR 

Slovenije z državami v razvoju (ESA-844) 

/. UVOD 

Dogodki po VI. Konferenci neuvrščenih v Havani 
kažejo na slabšanje mednarodnega položaja. Ta po- 
staja vse bolj zapleten, zaskrbljujoč in obremenjen s 
številnimi odprtimi in potencialnimi žarišči ter mnogimi 
nerešenimi vsebinskimi mednarodnimi vprašanji. Zao- 
strujejo se nekatera osnovna protislovja, s katerimi se 
danes svet srečuje, kot so nasprotja med velikima 
silama in blokoma, med razvitimi in državami v razvoju, 
kot tudi protislovja, ki izhajajo iz boja za nacionalno in 
socialno emancipacijo z ene strani ter imperialistično 
in hegemonistično politiko z druge strani. 

Že dalj časa se opaža v mednarodnih odnosih pove- 
čana uporaba sile s ciljem vplivanja na tekoča dogaja- 
nja. To se predvsem kaže v poudarjenem rivalstvu 
velikih sil in blokov za učvrstitev in razširitev lastnih 
pozicij ter zagotovitev energetskih in surovinskih virov. 
Nadaljuje se politika širjenja interesnih sfer, ki se želi 
prikazati kot »obramba življenjskih interesov« ali »inte- 
resov nacionalne varnosti« v obliki vse pogostejših 
vojnih intervencij proti neodvisnim in neuvrščenih dr- 
žavah, pritiskov in vmešavanja, kot tudi v krepitvi obo- 
roževalne tekme, zastoja uresničevanja politike popu- 
ščanja, krepitvi napetosti na političnem, vojaškem, 
ekonomskem in drugih področjih mednarodnih odno- 
sov. 

Na področju mednarodnih ekonomskih odnosov se 
nadaljuje poglabljanje razlik med razvitimi državami in 
državami v razvoju. Nihanje cen surovin, ki predstav- 
ljajo osnovo izvoza nerazvitih držav, ne zagotavlja stal- 
nega dohodka, po .drugi strani pa se izvoz komaj razvi- 
jajoče se industrije srečuje z vedno večjimi necarin- 
skimi in carinskimi ovirami.1 Zmanjševanje gospodar- 
ske rasti, visoka stopnja inflacije in nezaposlenost še 
večajo nepripravljenost razvitih držav, da bolj odprejo 
svoje trge. 

Finančna pomoč razvitih držav prek mednarodnih 
institucij ter druge oblike finančne pomoči državam v 
razvoju se relativno zmanjšujejo. Države v razvoju, ka- 
terih dolgovi so dosegli že zaskrbljujoč obseg, so tako 
prisiljene, da se za odplačevanje le-teh in za financira- 
nje svojega razvoja še bolj zadolžujejo. 

Boj za novo mednarodno ekonomsko ureditev pred- 
stavlja del celovitega gilsanja v mednarodnih odnosih, 
pri čemer je pomanjkanje kakršnegakoli napredka pri 
reševanju žgočih problemov držav v razvoju in svetov- 
nih ekonomskih problemov eden od osnovnih vzrokov 
napetosti v svetu. Neuspešna pogajanja na Konferenci 
Sever-Jug v Parizu, neuspeh posebnega zasedanja 
Generalne skupščine OZN o globalnih pogajanjih in 
relativni uspeh konference UNCTAD v Parizu o pomoči 

1) Analize Kennedy In Tokyske runde kažejo, da »o carine na|bol| znižane za 
tiste blagovne skupine, ki |lh razvite države uvažalo od svojih podružnic v tujini 
(transnacionalne kompanije). 

31-najmanj razvitim državam, so pokazala vsa proti- 
slovja današnjega sveta obremenjenega s koncepci- 
jami velikih sil in blokov v razmerah zaostritve medna- 
rodnega položaja. Neuspehe je potrebno gledati 
predvsem kot posledico pomanjkanja pripravljenosti 
razvitih držav Zahoda in Vzhoda, da rešujejo bistvena 
vprašanja mednarodnih ekonomskih odnosov. 

Jugoslavija je bila v skladu s svojo samoupravno in 
neuvrščeno usmeritvijo ter principielnimi stališči glede 
svoje vloge in položaja v svetu ter s tem v zvezi z 

mednarodno delitvijo dela pobudnica in soustvarjalka 
sodobnih naprednih pogledov v boju za novo medna- 
rodno ekonomsko ureditev. 

Že leta 1973 je Skupščina SFR Jugoslavije sprejala 
posebno resolucijo o pospeševanju gospodarskega 
sodelovanja z državami v razvoju. Skupščina SR Slove- 
nije pa je leta 1975. sprejala Resolucijo o ekonomskih 
stikih SR Slovenije z državami v razvoju. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je nato leta 1978 
poročal Skupščini SR Slovenije o doseženih rezultatih. 
Ob tej priliki je Skupščina SR Slovenije sprejela stali- 
šča in sklepe o nadaljnjem uresničevanju resolucije 
Skupščine SR Slovenije o ekonomskih stikih SR Slove- 
nije z državami v razvoju skupaj s poročilom ter pred- 
logi nadaljnjih ukrepov in akcij za uresničevanje Reso- 
lucije. 

V družbenem planu SR Slovenije za obdobje 
1981-85 je med temeljnimi cilji družbenoekonomskega 
razvoja dan poudarek vključevanju SR Slovenije v me- 
dnarodno menjavo in načrtuje doseganje bolj uravno- 
težene regionalne strukture mednarodne menjave, ki 
bo ustrezala političnim in ekonomskih ciljem SR Slove- 
nije in SFR Jugoslavije, upoštevaje sklepe konference 
v Colombu in Havani, še posebej kar zadeva krepitev 
medsebojnega sodelovanja držav v razvoju in uresni- 
čevanja nove mednarodne ekonomske ureditve. 

V planu je poudarjena potreba po bolj organiziranem 
nastopu, izvozu proizvodov višje stopnje predelave, 
prenosu tehnologije in izvajanju investicijskih del v teh 
državah, dolgoročni proizvodni kooperaciji, skupnih 
vlaganjih in skupnem nastopanju na tretjih trgih. Plan 
tudi predvideva podvojitev blagovnega izvoza v te de- 
žele do leta 1985. 

V skladu z družbenim planom za obdobje 1981-85 je 
tudi v Resoluciji o družbenoekonomski politiki in ra- 
zvoju SR Slovenije v letu 1981 poudarjeno sodelovanje 
z neuvrščenimi in državami v razvoju, pri čemer bodo 
organizacije združenega dela okrepile gospodarsko 
sodelovanje z državami v razvoju predvsem s poveča- 
nim izvozom blaga in storitev, z neposrednimi nakupi 
njihovega blaga, s pospeševanjem višjih oblik gospo- 
darskega sodelovanja ter ustanavljanjem lastnih in me- 
šanih podjetij v državah v razvoju. 
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II. AKTIVNOST IN ORGANIZIRANOST 
V SR SLOVENIJI ZA URESNIČEVANJE 
NALOG NA PODROČJU 
EKONOMSKEGA SODELOVANJA Z 
NEUVRŠČENIMI SN DRŽAVAMI V 
RAZVOJU 

1. OCENA DOSEŽENIH REZULTATOV 

Blagovna menjava 

Razvoj blagovne menjave z državami v razvoju po 
letu 1975 lahko razdelimo na temelju podatkov, s kate- 
rimi razpolagamo, glede izvoza na dve razdobji: 

— razdobje do vključno 1978. leta, ko je izvoz v 
države v razvoju beležil bistveno hitrejše stopnje rasti 
od celotnega slovenskega izvoza in sta se zato bi- 
stveno povečala delež držav v razvoju v celotnem slo- 
venskem izvozu in slovenski delež v izvozu SFR Jugo- 
slavije v dežele v razvoju (priloga 1) in 

- razdobje po 1978. letu, ko je prišlo do zaostajanja 
stopenj rasti slovenskega izvoza v dežele v razvoju v 
odnosu na stopnje rasti celotnega slovenskega izvoza 
(najbolj izrazito 1979. leta). Posledica tega je padanje 
deleža dežel v razvoju v celotnem slovenskem izvozu. 
Ker sta 1978. in 1979. leta stopnji rasti jugoslovanskega 
izvoza v dežele v razvoju bili praktično stagnantni (1 %, 
oziroma 3%), je še zmeraj dokaj hitro naraščal sloven- 
ski delež v jugoslovanskem izvozu v dežele v razvoju. V 
1980. letu je ponovno prišlo do zmanjšanja tega delaža. 

Podatki o absolutnem naraščanju celotnega sloven- 
skega izvoza in slovenskega izvoza v dežele v razvoju 
(priloga 2) kažejo, da samo za 1977. leto in deloma tudi 
za 1978. leto lahko govorimo, da je bil izvoz v dežele v 
razvoju ključnega pomena za gibanje, oziroma nara- 
ščanje celotnega slovenskega izvoza. 1979. leta in 
1980. leta absolutna rast izvoza v dežele v razvoju ne 
predstavlja bistvenega dejavnika v absolutni rasti ce- 
lotnega slovenskega izvoza (1978. leta je absolutno 
povečanje slovenskega izvoza v dežele v razvoju zna- 
šalo manj kot 1/11 absolutnega povečanja celotnega 
slovenskega izvoza, 1980. leta približno 1/8). 

Ob upoštevanju vseh metodoloških pomanjkljivosti2 

vendarle lahko ugotavljamo izrazite oscilacije sloven- 
skega uvoza iz držav v razvoju (priloga 1). Razlike med 
absolutnim povečanjem (zmanjševanjem) celotnega 
slovenskega uvoza (priloga 2) tudi v tem primeru ka- 
žejo, da uvoz iz držav v razvoju ne predstavlja (ob vseh 
zadržkih, ki izvirajo iz metodoloških pomanjkljivosti — 
nafta) pomembnega dejavnika za tokove slovenskega 
uvoza. 1977. leta je absolutno povečanje slovenskega 
uvoza iz dežel v razvoju znašalo komaj 1/23 celotnega 
absolutnega povečanja slovenskega uvoza, 1979. leta 
pa komaj 1/14. 

Struktura slovenskega izvoza v države v razvoju, se 
po globalnih statističnih razdelitvah (npr. po sektorjih 
SMTK) bistveno ne razlikuje od strukture celotnega 
slovenskega izvoza. 

Najpomembnejši izvozni artikli v države v razvoju so 
les, medicinski in farmacevtski proizvodi, papir, karton 

2) Cela vrsta dejavnikov omejuje analitično vrednost podatkov o slovenskem 
uvozu Iz držav v razvoju. Pri tem bi zlasti opozorili, da cela vrsta surovin vrsto let 
ni bila registrirana v jugoslovanski statistiki kot uvoz republik (preko Zvezne 
direkcije za rezerve). Zlasti pomembno je opozoriti na dejstvo, da je bil do 
letošnjega Ista uvoz nafte registriran v republiki, ki je bila uvoznik (v glavnem 
Hrvaška) ne pa v republiki, ki je del te nafte porabila. Zaradi tega so vsi podatki o 
slovenskem uvozu iz držav v razvoju podcenjeni In ne odražajo resničnih gibanj. 
Odtod tudi Izhaja dejstvo, da je bil slovenski uvoz iz držav v razvoju po 1975. letu 
zmeraj manjši od slovenskega izvoza v države v razvoju. 

in izdelki iz papirja, tkanine in blago, kovinski izdelki, 
stroji, električni stroji in transportne naprave, pohištvo! 
inštrumenti in proizvodi precizne mehanike. 1979. in 
1980. leta se je najbolj povečal izvoz pohištva, inštru- 
mentov in izdelkov precizne mehanike ter papirja in 
kartona. Našteti proizvodi so hrbtenica slovenskega 
izvoza v države v razvoju, poleg njih se pa v izvozu 
pojavljajo številni drugi proizvodi v manjših količinah 
(pri tem pa se vrsta proizvodov pojavi eno leto, nasled- 
nje leto pa ne, kar kaže na to, da gre predvsem za 
slučajen izvoz in ne za dolgoročno usmerjene izvozne 
napore). Za 1980. leto je značilno povečanje izvoza 
hrane v države v razvoju (predvsem žive živali, meso in 
mesni izdelki v države Bližnjega vzhoda, poleg tega je 
izvoz umetnih gnojil 1980. leta presegel vrednost 2 
milijona dolarjev). 

Podatki o vrednosti enote proizvoda pri izvozu v 
države v razvoju in v celotnem izvozu SR Slovenije 
(priloga 3) kažejo na izrazito tendenco naraščanja 
enote vrednosti izvoza v dežele v razvoju po 1976. letu 
s pospešeno dinamiko v zadnjih treh letih. Rezultat 
tega je dejstvo, da je povečana vrednost tone izvoza v 
države v razvoju trikrat višja od povprečne vrednosti 
tone izvoza v celotnem slovenskem izvozu.3. To govori 
v prid tezi, da je v izvozu v države v razvoju delež 
proizvodov višje stopnje predelave bistveno večji v 
primerjavi z deležem v celotnem slovenskem izvozu. 
Odtod izhaja ugotovitev o pomembnosti tržišč držav v 
razvoju in njihovih uvoznih potreb za naš nadaljnji 
gospodarski razvoj, ki lahko temelji samo na širši 
izvozni ekspanziji. V tej luči moramo gledati tudi na vse 
napore za hitrejši razvoj ekonomskih odnosov z drža- 
vami v razvoju. 

Posledica obstoječe strukture izvoza v države v ra- 
zvoju je večja uvozna odvisnost (uvozna vsebina tega 
izvoza zlasti v primerjavi z izvozom v razvite zahodne 
države).4 Na podlagi teh podatkov lahko sklepamo, da 
naše izvozne restrikcije bistveno bolj prizadenejo slo- 
venski izvoz v države v razvoju v primerjavi z ostalim 
slovenskim izvozom, kar terja razmišljanje o možnostih 
selektivnih ukrepov pri uvozu kot inštrumentu spodbu- 
janja izvoza v države v razvoju. 

V strukturi slovenskega uvoza iz držav v razvoju, ne 
glede na to, da v naših podatkih ne upoštevamo uvoza 
nafte, prevladujejo surovine. Posebno pozornost za- 
hteva opazna tendenca padanja deleža slovenskega 
uvoza industrijskega blaga iz držav v razvoju po 1974. 
letu. Ta uvoz je 1974. leta znašal 14% slovenskega 
uvoza iz držav v razvoju, odnosno 1,9% celotnega 
slovenskega industrijskega uvoza, da bi se do 1979. 
leta zmanjšal na samo 6,6% iz držav v razvoju, oziroma 
1% celotnega slovenskega industrijskega uvoza.5 

Takšna gibanja niso v skladu z našo politiko hitrejšega 
razvoja ekonomskih odnosov z državami v razvoju niti 
z načeM in stališči, sprejetimi na konferencah neuvr- 
ščenih v Colombu in Havani o kolektivni naslonitvi na 
lastne sile in graditvi nove mednarodne ekonomske 
ureditve. 

Najpomembnejši partnerji na področju izvoza med 
državami v razvoju (priloga 4) so bili: Irak, Libija, Egipt 
in Iran, na katere v letu 1980 odpade 56% slovenskega 

3) Razlike so bistveno večje, če primerjamo vrednost tone Izvoza v države v 
razvoju in vrodnosJ tone izvoza v EGS. 
4) Uvozni muitipllketorjl Izvoza slovenske industrije (direktni In Indirektni uvoz v 
100 enotah izvoza) v 1979. letu so znašali za izvoz v razvite zahodne države 
25-22/o, za Izvoz v socialistično drževe 31,31%, za Izvoz v države v razvoju 
31,67/o. Izračun: Center za proučevanje sodelovanja z državami v razvoju na 
temelju podatkov Zavoda SR Slovenije za statistiko. 
5) Preliminarne analize Centra za proučevanje sodelovanja z deželam! v razvoju 
kažejo na precejšnje možnosti povečanja Industrijskega uvoza Iz držav v ra- 
zvoju, odnosno substitucije uvoza nekaterih Industrijskih proizvodov iz EGS z 
uvozom iz držav v razvoju. 
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izvoza v države v razvoju; na 10 najpomembnejših 
partnerjev SR Slovenije med državami v razvoju od- 
pade 78% izvoza v dežele v razvoju. Sicer sta na sez- 
namu dežel v razvoju, v katere je SR izvažala vsaj 
100.000 dolarjev v enem letu v obdobju I975-80 102 
državi v razvoju. Ta številka vzbuja dvome v ekonomič- 
nost ostalega dela slovenskega izvoza v dežele v ra- 
zvoju. 

Regionalna koncentracija slovenskega uvoza6 iz 
držav v razvoju je bistveno manjša (priloga 4), saj je leta 
1980. leta delež prvih petin partnerjev (Egipt, Brazilija, 
Peru, Slonokoščena obaia, Malezija) znašal komaj ne- 
kaj nad 30% celotnega slovenskega uvoza iz držav v 
razvoju, oziroma delež prvih 10 partnerjev v sloven- 
skem uvozu iz držav v razvoju komaj nekaj nad 50%. 

Skupina najmanj razvitih držav v razvoju predstavlja 
specifično skupino, pri kateri je potrebno še posebej 
analizirati izvozno-uvozne tokove. Iz priloge 5 je razvi- 
dno, da predstavlja slovenski izvoz v najmanj razvite 
države v razvoju le simbolične vsote, iz leta v leto 
močno-varira in v obdobju med 1975. in 1980. letom niti 
v enem letu ni presegel 5% slovenskega uvoza v države 
v razvoju, oziroma 0,7% celotnega slovenskega izvoza. 
Na uvozni strani so (predvsem zaradi tega, ker uvoz 
nafte ni registriran) najmanj razvite države (pri tem gre 
skoraj izključno za Botsvano, Centralnoafriško repu- 
bliko, Etiopijo, Gvinejo in Bangledeš) imele večji delež 
v skupnem uvozu iz držav v razvoju in približno enako 
zanemarljiv delež v celotnem slovenskem uvozu (ve- 
dno manjši od 1%). Pri tem gre vendarle za dokaj 
stabilno tendenco naraščanja tega uvoza in sicer 
predvsem zahvaljujoč uvozu lesa iz Centralnoafriške 
republike, jute iz Bangladeša, azbesta iz Botsvane in 
boksita iz Gvineje. Takšno stanje blagovne menjave z 
najmanj razvitimi državami zahteva širšo analizo vzro- 
kov, ne glede na omejene izvozne in uvozne možnosti 
teh držav. Posebno bi se kazalo poglobiti v vzroke 
nizke stopnje pokrivanja uvoza z izvozom v najmanj 
razvite države, tako na ravni Slovenije kot na ravni 
Jugoslavije. 

Izvajanje investicijskih del v državah v razvoju 

Slovenske organizacije združenega dela do leta 1975 prak- 
tično niso bile prisotne na investicijskem trgu v državah v 
razvoju, deloma zaradi-konjunkture na domačem trgu in tradi- 
cionalne usmeritve na zahodne razvite države, deloma pa tudi 
zaradi prvih neuspešnih nastopov slovenskih podjetij v drža- 
vah v razvoju. Zato so vrednosti izvršenih del v obdobju po 
letu 1977 do 1980, še zlasti pa v prvi polovici leta 1981, več kot 
vzpodbudne. Po predvidevanjih naj bi slovenske organizacije 
združenega dela do konca leta 1981 v državah v razvoju 
izvršile investicijska dela v vrednosti preko 100 milijonov 
dolarjev, kar je v primerjavi z 2,1 milijona v letu 1975 vsekakor 
velik napredek. 

Kljub temu pa naša prisotnost na področju investicijskih del 
v državah v razvoju še vedno ni dfejanski odraz niti sposobno- 
sti naše gradbene operative in celotnega slovenskega gospo- 
darstva niti možnosti, ki jih nudijo investicijski trgi posamez- 
nih držav v razvoju, tako v pfrgledu izvajanja investicijskih del, 
izvoza investicijske opreme, projektiranja, konzaltinga in iz- 
gradnje kompletnih objektov. 

Tudi v primerjavi z vrednostjo izvršenih investicijskih del 
jugoslovanskih podjetij v državah v razvoju je prispevek slo- 
venskih podjetij še vedno skromen, če upoštevamo, da so 
podjetja iz SFR Jugoslavije v letu 1980 izvršila investicijska 
dela v državah v razvoju v vrednosti 1 milijarde in 99 milijonov 
dolarjev. 

6) Opozarjamo na pomanjkljivosti podatkov o uvozu, zlasti pa na uvoz nune. Ki 
bistveno spremeni sliko o regionalni koncentraciji uvoza iz držav v razvoju. 

Povečano angažiranje slovenskih organizacij združenega 
dela na objektih v državah v razvoju v zadnjih treh letih 
ugodno vpliva tudi na delež držav v razvoju v strukturi izvrše- 
nih gradbenih del SR Slovenije v tujini, tako da le-te ponovno 
presegajo 1/3 vrednosti, v prvih 6 mesecih 1981. leta je delež 
držav v razvoju 55,9%. To je do sedaj najugodnejše razmerje v 
primerjavi z izvršenimi investicijskimi deli v Zahodni Evropi in 
vzhodnih socialističnih držav. 

Kljub tako vzpodbudnim rezultatom pa nas doseženi uspehi 
ne bi smeli zavesti. Doseženi uspehi zlasti v letu 1980/81 so 
bolj splet okoliščin (zmanjševanje investicijske konjunkture 
doma in možnost takojšnje zaposlitve prostih kapacitet na 
delih v Iraku), kot pa rezultat dolgoročne usmeritve sloven- 
skega gradbeništva v države v razvoju. Dejstvo je, da kljub 
naporom posameznih inženiring organizacij pri akviziciji 
kompleksnih poslov in kompletnih objektov slovenskim orga- 
nizacijam združenega dela zaenkrat še ni uspelo uresničiti 
večjega prodora v države v razvoju s tovrstnimi deli. Po 
razpoložljivih podatkih Narodne banke Slovenije, so sloven- 
ske organizacije združenega dela v letu 1980 kot nosilci posla 
zaključile samo 4 nove pogodbe in to v glavnem za montažna 
dela v Libiji in Iraku. Značilno je tudi, da slovenska gradbena 
operativa nastopa v državah v razvoju še vedno predvsem kot 
podizvajalec del drugih jugoslovanskih in tujih podjetij in 
prevladujejo čista gradbena in montažna dela, ki zmanjšujejo 
možnost za povečanje izvoza naše opreme in drugih domačih 
materialov za vgrajevanje v objekte v tujini. 

Po drugi strani so večje slovenske organizacije združenega 
dela, ki proizvajajo investicijsko opremo, že tradicionalno 
vezane na sodelovanje z drugimi poslovnimi združenji v Jugo- 
slaviji, preko katerih so uspele prav v zadnjem času plasirati v 
države v razvoju večje vrednosti investicijske opreme (vendar 
pa se ti izvozni reztultati statistično ne prikazujejo v vrednosti 
vgrajene opreme slovenskih izvajalcev investicijskih dei). Ne 
moremo niti mimo dejstva, da v Sloveniji še vedno nimamo 
zadostnega števila ustrezno strokovno usposobljenih kadrov 
in močnih inženiring organizacij, ki bi okoli sebe uspešno 
združila poleg gradbenih podjetij in proizvajalcev opreme tudi 
vse druge ekonomske subjekte, ki sodelujejo v kompleksni 
investicijski gradnji (banke, zavarovalnice, trgovske, pro- 
metne in druge storitvene organizacije). 

Koncentracija na arabske dežele in gotovinske posle je 
vezana tudi na problem zagotavljanja finančnih sredstev za 
kreditiranje investicijskih del, izvoza opreme in izgradnjo 
kompletnih objektov v tujini. 

Finančna situacija sili slovenske organizacije združenega 
dela v subkontraktorske odnose s tujimi pa tudi domačimi 
proizvodnimi izvajalci, kar sicer zmanjšuje rizike, hkrati pa 
zmanjšuje pozitivne devizne efekte. Vlagajo se dodatni napori 
za prodor na tržišče v Afriki in Aziji. 

Večji pomen držav v razvoju v strukturi investicijskih del v 
tujini, ki jih slovenska podjetja izvajajo pa ima hkrati tudi 
negativne posledice zlasti v preveliki koncentraciji teh del 
praktično na dve državi: Irak in Libijo, medtem ko v ostalih 
državah v razvoju slovenska podjetja v zadnjih treh letih niso 
prisotna. 

Spričo zmanjševanja investicijske konjunkture doma in vse 
večjih zahtev po proizvodni usmerjenosti slovenskega gospo- 
darstva je trenutno angažiranje slovenskega gradbeništva v 
državah v razvoju vsekakor del razreševanja trenutne gospo- 
darske situacije in zaposlovanja dela prostih gradbenih kapa- 
citet v tujini, ki pa ima lahko tudi dolgoročne proizvodne 
efekte, kolikor bodo slovenske organizacije združenega dela 
izkoristile svojo prisotnost na tem trgu za pripravo bodočega 
dolgoročno usmerjenega nastopanja celotnega slovenskega 
gospodarstva na teh trgih. 

Priprave bi morale temeljiti predvsem na tistih državah in 
tistih področjih, kjer razpolagamo in obvladujemo tehnolo- 
gijo, ki je kar v največji možni meri prilagojena pogojem in 
potrebam držav v razvoju, hkrati pa imamo možnosti, da z 

7) Med pozitivnimi rezultati pretefclejja obdobja velja vsekakor omeniti začetek 
specializiranega podiplomskega Studija VEKS za strokovnjake s področja Izva- 
janja in vodenja Investicijskih del v tujini, ki bo v dogiedrtem času zagotovilo 
slovenskemu gospodarstvu okoli 30 do *0 strokovnjakov s toga področja, ven- 
dar pa vprašanje kadrov Se naprej ostaja pereče, saj se priporočila In sprejeti 
sklepi o postopnem vključevanju proučevanj« problematike dežel v razvoju v 
Izobraževalne programe na univerzi in v drugih Šolah prepočasi uresniču|ajo. 
Poleg tega bi moral ustrezno stimulirati mlade strokovnjake za deio v OVR In v 
dogovoru med OZD zagotoviti možnosti hitrejšega prehoda potrebnih kadrov iz 
ene OZD v drugo. 
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izobraževanjem kadrov iz držav v razvoju in vključevanjem 
naših strokovnjakov v proizvodnjo novih objektov zagotovimo 
atraktivnost naših ponudb, predvsem pa možnost za dolgo- 
ročnejšo prisotnost na določenem trgu in s tem tudi večjo 
možnost za druge oblike ekonomskega sodelovanja s posa- 
meznimi državami. Čeprav so slovenske organizacije združe- 
nega dela med prvimi v SFRJ sklenile Samoupravni sporazum 
o skupnem nastopanju pri izvajanju investicijskih del v tujini, 
se dogovori in sklepi zelo počasi realizirajo in prav ti trenutni 
uspehi, ki smo jim priča v investicijski gradnji v zadnjem letu, 
lahko zavrejo dosedanje napore, če ne bomo hkrati nadalje- 
vali z začetimi akcijami združenega dela in sredstev s ciljem 
povečevanja deviznega efekta investicijskih del v tujini. 

Pričakujemo lahko, da bo večja prisotnost slovenskih izva- 
jalcev investicijskih del v posameznih državah v razvoju pove- 
čala njihov interes za zagotavljanje potrebnih sredstev za 
akvizicijo poslov, za dograjanje prepotrebnih informacijskih 
sistemov in za še tesnejše sodelovanje z raziskovalnimi in 
drugimi specializiranimi organizacijami, ki jim lahko pripo- 
morejo v njihovem nadaljnjem prodoru ne samo na iraško in 
libijsko investicijsko tržišče, temveč tudi na druga azijska, 
afriška in latinskoameriška tržišča. 

Povečanje investicijskega sodelovanja z deželami v razvoju 
pa tudi celotnega ekonomskega sodelovanja zahteva 
ustrezne spremembe v naših nastopih, tako na izvozni kot na 
uvozni strani, če želimo zmanjšati rizike, ki spremljajo investi- 
cijska delav tujini (zlasti na kredit) in hkrati zagotoviti na 
dolgoročni osnovi surovine in druge pomembne industrijske 
proizvode in polproizvode iz držav v razvoju, za potrebe 
našega tržišča. Ekonomsko sodelovanje s posameznimi drža- 
vami v razvoju zadeva vse oranizacije združenega dela, ki so 
pripravljene skupno nastopati v teh državah, ne glede na to, 
ali so izvozniki ali uvozniki. Treba je namreč upoštevati, da 
slovensko gospodarstvo ne more konkurirati tujim izvajalcem 
(predvsem iz razvitih, pa tudi nekaterih držav v razvoju) na 
vseh gospodarskih področjih. Zato je pomembno, da izkori- 
stimo vse prednosti samoupravnega dogovarjanja in hkrati 
zagotovimo bolj selektiven nastop naših OZD, ki bi poleg 
lastnega znanja, kadrov in proizvodnih kapacitet v večji meri 
upoštevale razvojne programe držav v razvoju. Glede nato bo 
potrebno ponovno proučiti vprašanje financiranja predinve- 
sticijskih študij z namenom povečevanja dolgoročnega eko- 
nomskega sodelovanja, ne samo na področju izvajanja inve- 
sticijskih del, ampak tudi skozi druge razvitejše oblike (proi- 
zvodna kooperacija in skupna vlaganja za proizvodnjo 
opreme, rezervnih delov, itd.) 

Ostale razvitejše oblike gospodarskega 
sodelovanja 

V pogojih, ko preko 50% svetovne menjave kontrolirajo 
transnacionalne kompanije, pogojih nestabilnosti, tendenc 
regionalizacije svetovnega gospodarstva in tendenc krepitve 
protekcionističnih ukrepov, razvitejše oblike gospodarskega 
sodelovanja, zlasti pa lastna in mešana podjetja v tujini ter 
različne oblike kooperacij dobivajo vse večji pomen za hitrejši 
razvoj gospodarskega sodelovanja z državami v razvoju. 
Usmeritev na razvitejše oblike sodelovanja med državami v 
razvoju je pomembna tudi zaradi tega, ker je lahko ena od 
oblik uresničevanja politike večje kolektivne naslonitve na 
lastne sile. 

V tej luči so razvitejše oblike gospodarskega sodelovanja s 
tujino ključnega pomena za naš gospodarski razvoj in krepi- 
tev našega položaja v mednarodni delitvi dela. Zato ni slu- 
čajno, da so bile deležne posebne pozornosti tako v resoluciji 
Skupščine SFR Jugoslavije o gospodarskem sodelovanju z 
deželami v razvoju 1973. leta, kot tudi v resoluciji Skupščine 
SR Slovenije 1975. leta in ne nazadnje v stališčih in sklepih 
Skupščine SR Slovenije 1978. leta. 

Iz statističnih podatkov v prilogah je razvidno, da so sloven- 
ske organizacije združenega dela vlagale precejšnje napore v 
pospeševanje razvitejših oblik gospodarskega sodelovanja z 
državami v razvoju, zlasti v ustanavljanje mešanih in lastnih 
podjetij. Pri tem so se srečevale s celo vrsto težav: nezadostne 
izkušnje v tej aktivnosti, nezadostno poznavanje gospodar- 
stev in pogojev nastopanja na trgih držav v razvoju, zlasti pa 
pravne regulative teh držav, itd, Poleg tega se tudi naša 

zakonska regulativa, zlasti pa spremljajoči predpisi, postav- 
ljajo kot resna ovira k širšemu razmahu dejavnosti nekaterih 
mešanih podjetij, to pa velja predvsem takrat, ko gre za 
proizvodno usmerjena lastna in mešana podjetja. Vse to kaže 
na potrebo širše družbene akcije, ki naj bi pripeljala do boljših 
pogojev za delovanje mešanih in lastnih podjetij v deželah v 
razvoju in tudi omogočila postopen razvoj industrijske koope- 
racije z državami v razvoju. 

Poglabljanje ekonomskega sodelovanja z državami v ra- 
zvoju in izvozna ekspanzija na ta tržišča bo v prihodnjem 
obdobju mogoča le pod pogojem večje naslonitve na lastno 
znanje in tehnologijo. Zato se širša orientacija na razvoj 
lastne tehnologije postavlja kot eno ključnih vprašanj našega 
celokupnega družbenoekonomskega razvoja. Ta kompleks 
vprašanj bi bilo potrebno vgraditi v našo razvojno strategijo in 
politiko, v proces planiranja našega razvoja na vseh nivojih ter 
spremljati z ustreznimi ukrepi ekonomske politike. 

Mednarodno znanstveno, tehnično, prosvetno 
in kulturno sodelovanje 

V obdobju od sprejema Resolucije beležimo vrsto novih 
meddržavnih sporazumov, ki jih je SFR Jugoslavija sklenila s 
posameznimi državami v razvoju o znanstveno-tehničnem 
oziroma kulturno-prosvetnem sodelovanju, ki predstavljajo 
najširšo osnovo za vzpostavljanje in razvijanje sodelovanja 
tudi SR Slovenije s temi državami na navedenih področjih. Do 
konca 1980. leta je SFR Jugoslavija tako sklenila sporazume o 
znanstveno-tehničnem sodelovanju s 75 državami v razvoju, 
sporazume o kulturno-prosvetnem sodelovanju pa s 56 drža- 
vami v razvoju, s precejšnjim številom teh držav pa se razvija 
sodelovanje brez osnovnega sporazuma. 

Od sprejema Resolucije se je pristopilo k sistematičnej- 
šemu sklepanju dvoletnih oziroma troletnih programov sode- 
lovanja s posameznimi pomembnejšimi državami v razvoju 
oziroma posebnih aranžmajev, kar prispeva k programira- 
nemu pristopu in čvrstejšemu povezovanju v določenem ob- 
dobju na jasno začrtanih usmeritvah, področjih, oblikah in 
finančnih pogojih. V tem obdobju je sodelovanje SFR Jugo- 
slavije s posameznimi državami v razvoju urejevalo v pov- 
prečju 25-30 dvoletnih ali troletnih programov znanstveno- 
tehničnega sodelovanja ter okoli 15 programov kulturno- 
prosvetnega sodelovanja. Značilno za to obdobje je, da se v 
sklenjene meddržavne programe prvič vključuje znatno šte- 
vilo nosilcev sodelovanja iz SR Slovenije, v nekaterih primerih 
pa so nosilci iz SR Slovenije v meddržavnih programih zelo 
številni. V ilustracijo navajamo sklenjene programe oziroma 
druge aranžmaje z Libijo, Mehiko, Kubo, Angolo, Zairom, 
Gabonom, Zambijo, Tanzanijo, Kuvajtom, itd. 

Zlasti je v tem obdobju opaziti pojave zahtevnejših projek- 
tov v sodelovanju s posameznimi državami v razvoju na znan- 
stveno-tehničnem področju, ki predvidevajo sodelovanje na 
kompleksnejšem področju in s kombinacijo številnih prej 
ločenih oblik z namenom, da ustvarijo pogoje za višje oblike 
gospodarskega sodelovanja ali so funkcionalno vključeni v 
projekt gospodarskega sodelovanja. Tu omenimo zlasti pro- 
jekte s področja gozdarstva v Mehiki in Slonokoščeni obali, s 
področja pomorskega gospodarstva v Angoli, farmacevtske 
industrije v Gvineji in Angoli, metalurgije na Filipinih, kmetij- 
stva in živinoreje v Nigeriji in Tanzaniji, zdravstva v Kuvajtu, 
itd. V zadnjem času so v teku priprave na sklenitev ustreznih 
aranžmajev za projekte s področja projektiranja, gradnje in 
opremljanja šol v Alžiriji, s področja ribištva in raziskovanja 
morja prav tako v Alžiriji ter s področja iesno-predelovalne 
industrije na Kitajskem. 

Vzpostavljeno je bilo tudi neposredno sodelovanje med 
Inštitutom Jožef Štefan in Kemijskem inštitutom Boris Kidrič s 
Komisijo za atomsko energijo Gane, Kliničnega centra v Ljub- 
ljani z Ministrstvom za zdravstvo Kuvajta in Ministrstvom za 
zdravstvo Angole, Splošne plovbe Piran z angolsko pomorsko 
agencijo Agenang in angolsko družbo za pomorsko gospodr- 
stvo Angonave, Medicinske fakultete v Ljubljani in Inštituta 
Jožef Štefan z Inštitutom za znanstvene raziskave Venezuele. 

V večji meri kot v preteklosti se v tem obdobju koristijo za 
izvajanje posameznih projektov ali akcij znanstveno-tehnič- 
nega sodelovanja finančna sredstva samih držav v razvoju, 
zlasti razvitejših držav in izvoznic nafte, predvsem za razne 
programe šolanja in izobraževanja njihovih kadrov pri nas. V 
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tej zvezi omenjamo že zaključeno šolanje skupine nigerijskih 
srednješolcev ter šolanje in strokovno izpopolnjevanje manj- 
šega števila iraških in kitajskih kadrov pri nas, v teku pa so 
priprave za sprejem večjega števila kadrov po tej osnovi iz 
Iraka, Kuvajta, Gabona in Nigerije. 

V tem obdobju se prvič koristi za sodelovanje z deželami v 
razvoju tudi sredstva razvite zahodnoevropske države, to je 
Nizozemske, ki sodeluje pri financiranju in izvedbi projekta 
prenosa dveh metalurških postopkov na Filipine, cigar nosi- 
lec je Metalurški inštitut iz Ljubljane, v sodelovanju z Nizo- 
zemsko pa so v pripravi še nekatere skupne akcije z deželami 
v razvoju s področja izobraževanja kadrov oziroma razisko- 
valno-aplikativnih projektov. 

Pomembno mesto v sodelovanju z državami v razvoju zav- 
zema tudi večje vsestransko sodelovanje z državami v razvoju 
preko sistema OZN oziroma medsebojnega tehničnega sode- 
lovanja dežel v razvoju (TCDC). Jugoslavija je ena od redkih 
razvitejših držav v razvoju, ki je neto kontributor Programu ZN 
za razvoj (UNDP) od 1976. leta dalje, kar pomeni, da znatno 
več prispeva omenjenemu programu, kot pa znaša tehnična 
pomoč, ki jo prejema. SR Slovenija se je v preteklem obdobju 
aktivno vključevala v sodelovanje z mednarodnimi organiza- 
cijami iz sistema OZN. Tako je bil v tem obdobju ustanovljen 
Center UNESCO, za kmetijske študije v Ljubljani. V tem ob- 
dobju je Mednarodni center za upravljanje podjetij v javni 
lastnini v državah v razvoju prerastel v mednarodno institu- 
cijo. V sodelovanju z Raziskovalno skupnostjo Slovenije in 
Centrom za proučevanje sodelovanje z deželami v razvoju je 
bil v angleščini publiciran katalog »SR Slovenija-Your Part- 
ner in Technical Cooperation«, ki zajema J30 slovenskih 
raziskovalnih, izobraževalnih, proizvodnih, inženiring in kon- 
zultantskih organizacij, ki so pripravljene sodelovati z deže- 
lami. v razvoju, v register UNDP/TCDC je bilo prijavljenih za 
registracijo okoli 100 slovenskih organizacij združenega dela, 
manjše število organizacij pa še v specializirane kataloge 
specializiranih agencij (npr. FAO, UNESCO, OPE, .ITD.). 

Za razliko od prejšnjih let, ko se je SR Slovenija v sodelova- 
nju z mednarodnimi organizacijami iz sistema OZN pojavljala 
skoraj izključno kot dajalec individualnih strokovnjakov za 
delo na projektih UNDP v deželah v razvoju, se v zadnjem 
obdobju, zlasti po letu 1980 pojavlja kot država, ki sprejema 
znatno večje število štipendistov OZN iz držav v razvoju na 
strokovno izpopolnjevanje ter prvič organizira pod okriljem 
mednarodne organizacije posebni strokovni tečaj, namenjen 
udeležencem iz držav v razvoju, oboje večinoma na stroške 
UNDP oziroma držav v razvoju. V teku so tudi razgovori s 
posameznimi specializiranimi agencijami OZN o tem, da bi se 
slovenske organizacije angažirale kot konzultanske organiza- 
cije ali izvajalke in dobaviteljice opreme za posamezne pro- 
jekte, ki jih Program ZN za razvoj izvaja v posameznih deželah 
v razvoju. V tem pogledu so najdlje razgovori s FAO, in UNSO, 
sklenjena je tudi pogftdba z gvajansko vlado za projekt o 
institucionalnem sistemu planiranja, ki ga sofinancira meda- 
meriška razvojna banka (IADB), nosilec pa je Urbanistični 
inštitut Slovenije. Nekatere naše organizacije pa so bile že 
angažirane za izdelavo študij za potrebe OZN (Center za 
proučevanje sodelovanja z deželami v razvoju) oziroma kot 
dobaviteljica opreme (Kostroj). 

Tako publiciran katalog o potencialu SR Slovenije za te- 
hnično sodelovanje z deželami v razvoju, kakor tudi registra- 
cija slovenskih organizacij v katalog OZN oziroma začetni 
vzpodbudni rezultati pri anagažifanju naših organizacij kot 
izvajalk projektov UNDP v državah v razvoju oziroma izobra- 
ževalnih programov pri nas na račun mednarodnih organiza- 
cij, bodo prispevali, da se.bo SR Slovenija v naslednjem 
obdobju še aktivneje in uspešneje vključevala v programe ZN 
za razvoj. .. . 

Obseg in oblike ter vsebino znanstveno-tehnicnega sode- 
lovnja SR Slovenije z državami v razvoju v obdobju 1975-1980 
v okviru bilateralnega in multilateralnega sodelovanja pona- 
zarjajo tabele v prilogi (priloge od 17 do 23). 

Sprejem Resolucije sovpada s pričetkom dogovora med 
republikami in pokrajinami o delnem prenosu jugoslovan- 
skega deleža pri financiranju mednarodnega znanstveno-te- 
hničnega in kulturno-prosvetnega sodelovanja z državami v 
razvoju iz zveznega proračuna na socialistične republike in 
pokrajini, razen v odnosu na skupino 33 najmanj razvitih 

dežel v razvoju, ki se financira še nadalje iz zveznega prora- 
čuna. 

V SR Sloveniji je bilo v celoti prenešeno financiranje na 
nosilce sodelovanja z deželami v razvoju, za akcije širšega 
družbenega interesa oziroma v slučajih, kjer je potrebno 
združevanje sredstev, pa zagotavljajo potrebna finančna 
sredstva samoupravne interesne skupnosti v republiki s po- 
dročja raziskovalne dejavnosti, izobraževanja in kulture ter 
Gospodarska zbornica SR Slovenije. SR Slovenija je v prete- 
klem petletnem obdobju (1976-80) prevzemala dogovorjene 
finančne obveznosti na vseh sektorjih sodelovanja z deželami 
v razvoju, saj je bilo npr. v letu 1980 v republiki iz naštetih 
republiških virov zagotovljeno za preko 50% vseh potreonih 
finančnih sredstev, medtem ko je ta odstotek v drugih republi- 
kah in pokrajinah znatno nižji, zaradi česar so postavljajo 
vprašanja izvajanja dogovorjenega prenosa financiranja re- 
publik in pokrajin v Jugoslaviji oziroma preostalega dela 
prenosa iz federacije na republike in pokrajini v predvidenem 
roku. 

Dogovorjeni sistem financiranja znanstveno-tehnicnega in 
kulturno-prosvetnega sodelovanje v republiki z deželami v 
razvoju predvideva, da poleg neposrednih nosilcev sodelova- 
nja, ki zagotavljajo sredstva predvsem za bivanje svojih udele- 
žencev v deželah v razvoju in za kritje internih stroškov v 
okviru delovnih organizacij za sodelovanje z deželami v ra- 
zvoju, zagotavljajo finančna sredstva republiške samou- 
pravne skupnosti in sicer: 

a) Raziskovalna skupnost Slovenije za štipendiranje ka- 
drov iz dežel v razvoju, ki prihajajo v našo republiko na 
podiplomski študij ali specializacije oziroma študijske obiske 
z znanstveno-raziskovalnega področja po bilateralnih ali mul- 
tilateralnih dogovorih ter dopolnilne štipendije za naše kadre, 
ki odhajajo na podiplomski študij ali specializacije v dežele v 
razvoju; „ . 

b) Izobraževalna skupnost Slovenije za štipendiranje ka- 
drov iz dežel v razvoju, ki se sprejemajo v našo republiko na 
redni študij po bilateralnih dogovorih ter dopolnilne štipen- 
dije za naše kadre, ki odhajajo na redni študij v te države; 

c) Kulturna skupnost Slovenije za razne akcije s kulturnega 
področja v deželah v razvoju in za dopolnilne štipendije za 
naše kadre, ki odhajajo s kulturnega področja na izpopolnje- 
vanje v te dežele; 

č) Gospodarska zbornica Slovenije za programe študijskih 
bivanj gospodarskih funkcionarjev in strokovnjakov iz dežel v 
razvoju pri nas, pošiljanje naših konzultantov v dežele v ra- 
zvoju, ter nekatere kompleksnejše projekte. 

Kljub očitnim prednostim takega sistema financiranja v 
republiki ter doseženim rezultatom, je nujno sistem dograje- 
vati in v naslednjem obdobju odpraviti pomanjkljivosti, ki so 
se pri njegovem praktičnem izvajanju pokazale, zlasti v uskla- 
jevanju in enotnejših merilih, večji koordinaciji, odpravljanju 
nepokritih akcij, zagotavljanju dolgoročnejših stabilnejših vi- 
rov financiranja glede na večletne programe in meddržavne 
obveznosti ter praviloma dolgoročnejše finančne obveznosti. 
V tem pogledu je potrebno še bolj razvijati in podpirati stali- 
šče, da je mednarodno sodelovanje sestavni del dejavnosti 
vsake organizacije združenega dela, za kar mora v okviru 
redne dejavnosti imeti tudi ustrezna finančna sredstva. 

Pomemben korak v tej smeri v sodelovanju med Zavodom 
in Gospodarsko zbornico Slovenije je bil narejen v začetku 
letošnjega leta, ko je bil ustanovljen skupen programski svet 
Zavoda in Gospodarske zbornice Slovenije, preko katerega se 
vrši najtesnejše sodelovanje, koordinacija, programiranje in 
financiranje znanstveno-tehničnega sodelovanja s področja 
gospodarskega sodelovanja s tujino. 

Pri financiranju znanstveno-tehničnega sodelovanja z de- 
želami v razvoju sodeluje v manjšem obsegu tudi republiški 
proračun, iz katerega s« zagotavljajo namenska sredstva za 
obiske tujih predstavnikov, za nekatere akcije s področja 
samoupravljanja t»r zlasti za podaljšano invalidsko-pokojnin- 
sko zavarovanje za slovenske strokovnjake, ki odhajajo na 
dolgoročnejše misije v dežele v razvoju. S tem SR Slovenija v 
okviru olajšav za strokovnjake, ki odhajajo na delo v dežele v 
razvoju, zagotavlja v skladu z določili Zakona o varstvu držav- 
ljanov SFR Jugoslavije na delu v tujini pokojninsko in invalid- 
sko zavarovanje, kar druge republike ne delajo. Ostaja pa še 
nadalje nerešeno vprašanje finančnih participacij k dohodku, 
ki jih našim strokovnjakom po bilateralnih sporazumih zago- 
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tavljajo dezeie v razvoju, saj so z ozirom na stalno naraščanje 
življenjskih stroškov v teh državah dohodki, ki jih nudijo te 
države, večinoma nestimulativni za naše strokovnjake zaradi 
česar bi bito nujno najti ustrezno rešitev za participacije, če 
želimo povečati prisotnost naših strokovnjakov v teh državah 
in jih usmerjati na tista področja in države, ki so za razvijanje 
ekonomskih odnosov najzanimivejše. 

V Resoluciji predvideni družbeni dogovor o znanstvenem, 
tehničnem, prosvetnem in kulturnem sodelovanju SR Slove- 
nije s tujino, čigar osnutek je sprejel Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije v februarju 1980, je bil pri drugih predvidenih 
podpisnikih deležen številnih pripomb in dopolnitev, zaradi 
česar je bila izdana nova varianta družbenega dogovora, 
_ Prosvetno sodelovanje je potekalo predvsem v obliki izrabe 
štipendij vlad dežel v razvoju in študijskih izmenjav. V tem 
obdobju je bilo na izpopolnjevanju 23 slovenskih kandidatov 
na Kitajskem, v Indiji, Egiptu in Mehiki (medicina, umetnost, 
družboslovne vede). 

Obsežneje je bilo kulturno sodelovanje, ki je od leta 1975 do 
leta 1980 stalno naraščalo. Potekalo je v naslednjih oblikah: 
predstavitev slovenske kulture v okviru skupnih jugoslovan- 
skih akcij v državah v razvoju (predvsem filmske prireditve, 
razstave in knjižna sejma v Kairu in New Delhiju), predstavitev 
kulture dežel v razvoju na mednarodnih prireditvah v Sloveniji 
(Mednarodni grafični bienale v Ljubljani v organizaciji Mo- 
derne galerije, Mednarodno srečanje pisateljev na Bledu v 
organizaciji Društva slovenskih pisateljev, Mednarodni festi- 
val športnih in turističnih filmov v Kranju v organizaciji Inter- 
film festivala) in na občasnih večjih kulturnih akcijah posa- 
meznih dežel v razvoju v Jugoslaviji, ki so bile prikazane tudi v 
Sloveniji (predvsem filmske prireditve in razstave). Po- 
membna posrednika kultur v deželah v razvoju v Sloveniji sta 
bila Slovenski etnografski muzej in Pomurska založba (zbirka 
Mostovi), medtem ko je Narodna in univerzitetna knjižnica 
navezala sodelovanje z vrsto narodnih in univerzitetnih knjiž- 
nic v deželah v razvoju. 

Realizacija navedenih akcij je potekala preko Zavoda za 
mednarodno znanstveno, tehnično, prosvetno in kulturno so- 
delovanje v tesnem sodelovanju in koordinaciji z Gospodar- 
sko zbornico Slovenije, Raziskovalno skupnostjo Slovenije, 
Izobraževalno skupnostjo Slovenije, Kulturno skupnostjo Slo- 
venije ter posameznimi republiškimi resornimi upravnimi or- 
gani. 

Področje tekoče ekonomske politike z vidika 
pospeševanja ekonomskih odnosov z 
državami v razvoju 

Na področju tekoče ekonomske politike so v zunanjetrgo- 
vinskem in deviznem režimu uveljavljene naslednje ugodno- 
sti, ki imajo za cilj pospeševati ekonomske odnose z državami 
v razvoju: 

- za uvoz določenih medrepubliško dogovorjenih proizvo- 
dov iz držav v razvoju (kot npr. južno sadje, sušene ribe, rude 
in koncentrati železa in cinka, gnojila, surove kože, celuloza, 
volna, razne cevi, žice, medicinski instrumenti itd.) se uporab- 
ljajo nižje carinske stopnje kot so predpisane v Zakonu o 
carinski tarifi in ki veljajo za ves ostali uvoz, 

- pri uvozu blaga iz držav v razvoju se plačujejo nižje 
uvozne dajatve, kot to velja za ostali uvoz, 
- organizacije združenega dela iz SR Slovenije ne obraču- 

navajo in ne plačujejo davka na dohodek TOZD od tistega 
dela dohodka, ki ga vložijo v proizvodne zmogljivosti v drža- 
vah v razvoju, 

- organizacije združenega dela iz SR Slovenije v letu 1981, 
v s.kladu s Samoupravnim sporazumom o merilih, pogojih, načinih in postopkih za dosego dogovorjenega obsega uvoza 
blaga in storitev ter odliva deviz za obdobje 1981-85 združu- 
jejo 1 % konvertibilnega deviznega priliva za potrebe v okviru 
obmejnega gospodarskega sodelovanja in gospodarskega 
sodelovanja z državami v razvoju (za plačevanje uvoza blaga 
in storitev, proizvedenih v lastnih in mešanih podjetjih, na- 
ložbe v lastna in mešana podjetja in dajanje kreditov), 
- Narodna banka Jugoslavije zagotavlja, da se s krediti, ki 

jih daje banka na podlagi vrednostnih papirjev in na podlagi 
drugih listin, ki izvirajo iz blagovno denarnih poslov OZD, del 
primarne emisije uporabi kot delež za kratkoročno kreditira- 
nje selektivnih namenov. Tako banke lahko dobijo kredite za 

kreditiranje izvoza blaga in storitev na kredit v državah v 
razvoju do 80% (za ostale države do 60%) stanja kreditov, ki 
so jih v ta namen dale organizacijam združenega dela. Te 
kredite lahko dobijo banke tudi za kreditiranje izvoza blaga in 
storitev v države v razvoju, ki se opravi v okviru kratkoročnih 
kreditnih aranžmajev, sklenjenih z bankami v omenjenih drža- 
vah. 

Za kreditiranje izvoza blaga in storitev v dežele v razvoju so 
bili dani krediti pod ugodnejšimi pogoji - z nižjo reeskontno 
stopnjo, kot je to veljalo za kredite za kreditiranje izvoza v 
druge države, 

- v skladu s Samoupravnim sporazumom o pospeševanju 
priliva deviz na podlagi izvoza blaga in storitev ter spremem- 
bami in dopolnitvami omenjenega samoupravnega spora- 
zuma pripada OZD za izvoz v države v razvoju poleg splošnih 
povračil carin, uvoznih dajatev in prispevkov iz dohodka in 
osebnega dohodka in drugih izvoznih stimulacij na izvoz 
blaga in storitev tudi 13,32% (od maja 1981, prej 5,32%) 
stimulacija za izvoz v države v razvoju in dežele, ki so z njimi 
izenačene ter 14,08%) (prej 6,08%) stimulacija za izvoz v 
najmanj razvite države v razvoju in dežele, ki so z njimi 
izenačene, 

- Člani Samoupravne interesne skupnosti SR Slovenije za 
ekonomske odnose s tujino so se opredelili, da bodo v okviru 
svojih možnosti in v skladu s svojimi razvojnimi plani in 
politiko kreditnih odnosov s tujino pri kreditiranju tujine upo- 
števan usmeritev v pospeševanju ekonomskega sodelovanja z 
neuvrščenimi državami in državami v razvoju ter pospeševa- 
nje obmejnega gospodarskega sodelovanja z dajanjem kredi- 
tov po ugodnejših pogojih. 

2. AKTIVNOST NOSILCEV NALOG 

Organizacije združenega dela in Gospodarska 
zbornica Slovenije 
Stališča in sklepi o nadaljnjem uresničevanju Resolucije 
Skupščine SR Slovenije o ekonomskih stikih SR Slovenije z 
državami v razvoju z dne 26. julija 1978 ter pobude in sklepi o 
gospodarskem sodelovanju iz konferenc v Colombu in Ha- 
vani, usmerjajo prizadevanja slovenskih organizacij združe- 
nega dela na naslednja področja delovanja: 

- na področju organiziranosti, združevanja in koordinira- 
nja nastopanja v državah v razvoju je Skupščina SR Slovenije 
ugotovila, da sta neusklajen nastop in premajhna povezanost 
slovenskih organizacij združenega dela bistveni oviri za večje 
sodelovanje z državami v razvoju. Združeno delo se je organi- 
ziralo v 11 sekcij pri Gospodarski zbornici Slovenije. V pri- 
pravi je še organiziranje dveh novih sekcij. 

V programih dela sekcij so si organizacije združenega dela 
zadale predvsem naslednje naloge: 

- utrjevanje in spodbujanje organiziranega nastopa na po- 
sameznih tržiščih, 

-usklajevanje programov poslovne aktivnosti med organi- 
zacijami združenega dela, članicami sekcije, 

- uveljavljanje predlogov organizacij združenega dela za 
izboljšanje sistemskih rešitev, ki naj pospešujejo ekonomsko 
sodelovanje med državami v razvoju, 

- dogovarjanje za enoten nastop v sekcijah Gospodarske 
zbornice Jugoslavije, v katere so obvezno vključene vse jugo- 
slovanske organizacije združenega dela, ki delujejo na posa- 
meznih tržiščih, 

- vključevanje v pripravo izhodišč za zasedanje mešanih 
komitejev s posameznimi državami in vključevanje naših or- 
ganizacij združenega dela v delo mešanih komitejev, 

—informiranje o položaju in izkušnjah na določenem tržišču, 
pri čemer bodo sodelovale z Republiškim komitejem za me- 
dnarodno sodelovanje, bankami, Centrom za proučevanje 
sodelovanja z deželami v razvoju, skupnimi gospodarskimi 
predstavništvi, diplomatsko-konzularnimi predstavništvi in 
sekcijami Gospodarske zbornice Slovenije, 

- utrjevanje načel dobrega poslovnega obnašanja v poslih 
zunanjetrgovinskega prometa. 

Za usklajeno delovanje na tržiščih tistih držav v razvoju, za 
katere še niso dani pogoji za ustanovitev sekcij v okviru 
Gospodarske zbornice Slovenije, so organizacije združenega 
dela organizirane v interesne skupine. 

Konzorciji kot skupnosti organizacij združenega dela za 
medsebojno plansko in poslovno sodelovanje so bili ustanov- 
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Ijeni za oblikovanje skupnih zaokroženih poslovnih aktivnosti, 
skupne raziskave tržišč in skupno nastopanje na konkretnih 
projektih, povezovanje izvoznih in uvoznih poslov, ustanavlja- 
nje skupnih poslovnih enot v tujini in vključevanje v že obsto- 
ječo zunanjetrgovinsko mrežo v tujini. Dosedanje delovanje 
šestih konzorcijev (Libija, Irak, Arabski zaliv, Nigerija, Vzho- 
dna in Zahodna Afrika) je pokazalo, da sta interes in aktivnost 
posameznih delovnih organizacij odvisna od njihove dohod- 
kovne motiviranosti, predvsem dokler se delovna organizacija 
ne plasira na določenem tržišču. Kasneje pa večina delovnih 
organizacij izgubi interes za tak način skupnega nastopa. 
Zato bi bilo treba v kasnejši fazi delovanja konzorcijev poi- 
skati nove oblike skupnega nastopanja, predvsem za posa- 
mezni projekt, kjer naj bi delovne organizacije skupno nosile 
rizik. Nekatere konzorcije pa pri njihovem delu ovirajo še 
predpisi v posameznih državah (Irak - registracija v okviru 
veleposlaništa). 

Kot oblika skupnega nastopa slovenskih delovnih organiza- 
cij s področja agrokompleksa v državah v razvoju je bila na 
iniciativo Splošnega združenja za kmetijstvo, živilsko indu- 
strijo in prehrano julija 1981 ustanovljena plansko-poslovna 
skupnost »Agroslovenija«. Samoupravni sporazum je do se- 
daj podpisalo 40 proizvajalnih, inženiring in svetovalnih te- 
meljnih organizacij združenega dela s področja kmetijstva, ki 
bodo sodelovale pri pripravi skupnih ponudbe za izvedbo 
kmetijskih projektov v državah v razvoju, kjer lahko nudimo 
lastno tehnologijo (urejanje zemljišč, proizvodnja in prede- 
lava mesa, mleka, itd.). 

V obdobju 1978/81 se je število predstavništev organizacij 
združenega dela in bank v državah v razvoju povečalo za 3 
nova predstavništva (skupaj 28) in lastnih mešanih podjetij v 
državah v razvoju za štiri (skupaj 20). Pripravljenosti za usta- 
navljanje lastnih ali mešanih podjetij v državah v razvoju bi 
bilo še več, v kolikor bi bila ustrezno rešena sistemska vpraša- 
nja doma (kreditiranje osnovnih in obratnih sredstev, odprav- 
ljanje carinskih in necarinskih ovir za uvoz iz lastnih oziroma 
mešanih podjetij). V zadnjih dveh letih je Gospodarska zbor- 
nica Slovenije v okviru 13. člena Samoupravnega sporazuma 
za tekoči devizni režim za obdobje 1981-85 pri Samoupravni 
interesni skupnosti SR Slovenije za ekonomske odnose s 
tujino, po katerem se združujejo devizna sredstva za maloob- 
mejno sodelovanje in za države v razvoju, uspela zagotoviti od 
vseh sredstev za te namene možnost koriščenja deviznih 
sredstev v znesku 104,4 mio din za države v razvoju, kar je 
olajšalo položaj delovnih organizacij, ki imajo lastno oziroma 
mešana podjetja v državah v razvoju. 

Gospodarska zbornica Slovenije in Ljubljanska banka - 
Združena banka sta še aprila 1976 sklenili poseben dogovor o 
sodelovanju glede ustanavljanja, organizacije in poslovanja 
predstavništev bank v tujini, februarja 1981 pa sta dogovor še 
dopolnili. Predstavništva banke bodo po tem dogovoru iskala 
možnosti za povečan izvoz blaga, tehnologije, investicijskih 
del in storitev, povezovala naše organizacije združenega dela 
in njihove skupnosti s tujimi partnerji, spremljala razvojne 
programe in ukrepe tekoče ekonomske politike držav v ra- 
zvoju in posredovala druge informacije, pomembne za uspeš- 
nost zunanjetrgovinskega poslovanja in uresničevanja višjih 
oblik gospodarskega sodelovanja s tujino. Predstavništva si 
bodo prizadevala za zagotavljanje trajnih povezav pri preskrbi 
s primarnimi proizvodi, zagotavljala financiranje vseh oblik 
gospodarskega sodelovanja s tujino z domačimi in tujimi viri, 
organizirala kredite pri tujih bankah in drugih finančnih insti- 
tucijah ter nudila gospodarstvu ustrezno strokovno pomoč. 
Dogovor med Gospodarsko zbornico Slovenije in Ljubljansko 
banko omogoča prenašanje iniciativ, konkretnih predlogov in 
splošnih informacij zainteresiranim delovnim organizacijam 
direktno in preko sekcij Gospodarske zbornice Slovenije. 

Z drugimi bančnimi organizacijami v SR Sloveniji, ki imajo 
svoja predstavništva v državah v razvoju, do sedaj še ni bilo 
sklenjenih podobnih dogovorov. 

Organizacije združenega dela, ki izvajajo investicijska dela 
v državah v razvoju so podpisnice »Samoupravnega spora- 
zuma o načinu in pogojih usklajenega nastopanja pri izvaja- 
nju investicijskih del v tujini«, ki je bil ustanovljen na pobudo 
Gospodarske zbornice Slovenije. Sporazum neposredno in 
preko SOZD-ov združuje 90 organizacij združenega dela. 

Prizadevanja podpisnic sporazuma so osredotočena na na- 
slednja bistvena vprašanja: 

- planiranje investicijskih del, ugotavljanje vrst tehnologije 
in realnih kapacitet, s katerimi Slovenija razpolaga za prenos 
v države v razvoju; 

- boljša priprava strokovnih kadrov za opravljanje investi- 
cijskih del v državah v razvoju, 

- boljše medsebojno sodelovanje in uveljavljanje dohod- 
kovnih odnosov med projektantskimi, inženiring organizaci- 
jami in ostalimi izvajalci investicijskih del ter proizvajalci 
domače opreme pri nuđenju kompletnih objektov, 

- zbiranje in posredovanje informacij za potrebe izvajanja 
investicijskih del v tujini, 

- organizacija, financiranje, refinaciranje, zavarovanje po- 
slov in naših vlaganj v posameznih državah v razvoju, zlasti v 
najmanj razvitih; 

- ustanovitev Splošnega združenja za inženiring, ki naj bi 
združevalo organizacije združenega dela s področja konzal- 
tinga, inženiringa in razvojnoraziskovalne dejavnosti s tega 
področja. Splošno združenje za inženiring naj bi bilo ustanov- 
ljeno do konca leta 1981 v skladu z Zakonom o združevanju 
organizacij združenega dela v splošna združenja in gospodar- 
ske zbornice. 

V Sloveniji je svetovalna dejavnost na področju investicij 
slabo razvita, prav tako pa organizacije združenega dela za 
izvajanje inženiringa niso specializirane in nimajo neke tradi- 
cije. Splošno združenje za inženiring naj bi pospeševalo delo 
in poslovanje njihovih članov, usklajevalo posebne skupne in 
splošne družbene interese, dajalo pobude za urejanje zakon- 
skih in drugih predpisov za oblikovanje ekonomske politike in 
za sklepanje samoupravnih sporazumov ter družbenih dogo- 
vorov, sodelovalo pri določanju razvojne politike in pri pri- 
pravi planov, zlasti pa ustvarilo celovit pregled te dejavnosti v, 
Sloveniji, ugotavljalo usposobljenost svojih članov in njihovih 
programov, delovalo v smeri specializacije teh programov in 
njihovega povezovanja v širšo komplementarno ponudbo. 

Namensko združevanje sredstev za nastopanje naših delov- 
nih organizacij v državah v razvoju poteka v okviru Samou- 
pravnega sporazuma o združevanju sredstev za pospeševanje 
gospodarskega sodelovanja z državami v razvoju, ki je bil na 
pobudo Gospodarske zbornice Slovenije podpisan 10/7-1974 
in ga je do avgusta 1981 podpisalo 42 organizacij združenega 
dela. 

Ta oblika združevanja sredstev je namenjena predvsem za 
take primere, ko druge oblike pospeševanja gospodarskega 
sodelovanja z državami v razvoju ne predvidevajo sredstev 
(tržne raziskave, študije, pripravljalna dela za skupna vlaganja 
v proizvodnjo, posredovanje tehnologije, itd.). 

Od skupno združenih sredstev (do 30/6-1981) v višini 104,5 
mio din je bilo za 27 projektov odobreno 113,9 mio din tako, 
da je bilo do 30/6-1981 angažirano 65,2 mio din, prostih pa je 
še 38,7 mio din. 

Samoupravni sporazum je postal 1980. leta član Jugoslo- 
vanske banke za mednarodno ekonomsko sodelovanje s či- 
mer bo pridobil na svojem finančnem potencialu z refinanci- 
ranjem posojil s strani te banke. Prizadevanja so usmerjena 
tudi v povečanje števila članic tega sporazuma in namen- 
skega združevanja sredstev. 

Ob splošnem pomanjkanju kadrov v Sloveniji, ki bi bili 
usposobljeni za delo na področju mednarodnih ekonomskih 
odnosov, je zlasti pereče vprašanje kadrov za delo v državah v 
razvoju (zaradi klimatskih pogojev, materialnih pogojev, pro- 
blema šolanja otrok in zagotovitve delovnega mesta ob vrnitvi 
v domovino). Zato bi bilo treba dolgoročno planirati kadre za 
odhod na delo v države v razvoju in ustrezno politiko zaposlo- 
vanja ob njihovi vrnitvi. 

Gospodarska zbornica Slovenije je preko Šole za izobraže- 
vanje delavcev v zunanji trgovini v Radencih ob sodelovanju 
Visoke ekonomske šole in Centra za proučevanje sodelovanja 
z deželami v razvoju že do sedaj uspešno izvajala izobraževa- 
nje zunanjetrgovinskih kadrov in bo z organizacijo specializi- 
ranih seminarjev, posebej za področje držav v razvoju, svojo 
aktivnost še okrepila (tržišče arabskih držav, Latinske Ame- 
rike, višje oblike gospodarskega sodelovanja s tujino in pravni 
problemi poslov v mednarodnih ekonomskih odnosih). 

SR Slovenija do sedaj še ni uveljavila svoje specifične 
tranzitno-prometne lege v evropskem prostoru, zlasti v pro- 
metnem provezovanju z državami v razvoju. 

V pomorskem prometu vzdržuje Splošna plovba Piran re- 
dne linije z državami Zahodne Afrike, Centralne Amerike in 
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severnozahodnega Pacifika in linije okoli sveta, ki služijo 
predvsem za prevoze tovorov v državah v razvoju. V pomemb- 
nejših lukah držav v razvoju ima Splošna plovba Piran 4 
predstavništva (Angola, Nigerija, Slonokoščena obala, Indija). 
Zaradi prepočasnega obnavljanja in razširjanje flote Splošna 
plovba Piran v zadnjih letih ni uspela intenzivirati povezave z 
državami v razvoju. 

S firmo Angonave Luanda iz Angole ima uspešne poslovne 
stike ter z njo vrši skupno pomorsko linijo Jadran - angolske 
luke. Poslovno sodelovanje poleg tega obsega skupni pomor- 
ski servis in pomoč v vzgoji angolskega pomorskega kadra. 

Luka Koper ima znatne možnosti za višje oblike gospodar- 
skega sodelovanja z državami v razvoju predvsem kot preto- 
vorni, skladiščni in dodelavni center za njihovo trgovsko me- 
njavo z državami Srednje Evrope. Navedena aktivnost pa je 
zaradi togih carinskih predpisov v zvezi s prostimi carinskimi 
conami zelo otežena oziroma ni mogoča. 

V letalskem prometu lnex-Adria-Aviopromet nima rednih 
povezav z državami v razvoju, ampak s čarterskimi leti vrši 
prevoze naših delavcev, turistov, blaga in opreme za izvajanje 
del organizacij združenega dela (Maroko, Tunizija, Iran). 

Osnovni problemi, s katerimi se srečujejo naši prevozniki v 
opravljanju čarterskega zračnega prometa z državami v ra- 
zvoju so v težavah in dolgotrajnih postopkih za pridobitev 
ustreznih dovoljenj za te lete, v nekaterih državah pa morajo 
plačevati še posebne takse. 

Banke 
V razdobju od 1978. leta se je zlasti Ljubljanska banka 

močno angažirala pri uresničevanju vsebinskih sprememb 
bančnega sistema SFR Jugoslavije, kot tudi pri prilaganju 
sistema zagotavljanja sredstev za kreditiranje gospodarskega 
sodelovanja z državami v razvoju (za pospeševanje izvoza in 
zagotavljanje sredstev za nakup potrebnih surovin in nafte). 
Tako Ljubljanska banka kot Jugobanka, Temeljna banka 
Ljubljana sta udeleženi v Samoupravnem sporazumu o zdru- 
ževanju sredstev za pospeševanje gospodarskega sodelova- 
nja z državami v razvoju. Pri tem Ljubljanska banka ugotavlja, 
da veljavni predpisi v določenem smislu zavirajo razvoj neka- 
terih sodobnejših oblik finančnega sodelovanja z državami v 
razvoju, ki naj bi vplivale na razvoj celotnega gospodarskega 
sodelovanja in posebej izvoza (problematika kreditiranja kup- 
cev v državah v razvoju, diskontiranje menic po izvoznem 
poslu, factoring, itd.). 

Ljubljanska banka je velik korak naredila v širjenju svoje 
predstavniške mreže v državah v razvoju, kjer ima trenutno 7 
predstavništev in informacijskih centrov, v ustanavljanju pa 
so še 4. Ljubljanska banka je tako navezala tesne stike z 
mnogimi razvojnimi in investicijskimi bankami dežel in regij, 
ki jih pokriva s temi predstavništvi, postala je članica Develop- 
ment bank of Zambia in brazilske finančne korporacije Brasi- 
linvest. V teku so priprave in razmišljanja o ustanavljanju 
prvih mešanih bank v deželah v razvoju. 

V skladu s priporočili V. konference v Colombu je Ljubljan- 
ska banka ob sodelovanju Centra za proučevanje sodelovanja 
z deželami v razvoju v juniju 1978 organizirala prvo konfe- 
renco bank iz držav v razvoju, na kateri je bilo prisotnih 22 
predstavnikov poslovnih in razvojnih bank iz afriških in arab- 
skih držav, v oktobru 1980. leta pa je bila organizirana že 
druga konferenca, katere se je udeležilo 32 bank iz držav v 
razvoju. Udeleženci so izmenjali informacije, izkušnje in prou- 
čili možnost za tesnejše sodelovanje. Poudarek je bil tudi na 
konkretnem prikazu možnosti za krepitev jugoslovanskih go- 
spodarskih odnosov z državami v razvoju. 

Na področju finančno-bančnega sodelovanja so banke vla- 
gale znatne napore, da se poveča obseg in izboljša kakovost 
ter vnesejo nove oblike nastopanja našega gospodarstva v 
državah v razvoju. Zato so na področju finančnega spremlja- 
nja svojih članov pri njihovem nastopu v državah v razvoju: 

- zagotavljale s svojo poslovno politiko zadostna sredstva 
za nastop delovnih organizacij pri blagovni menjavi, izvajanju 
investicijskkih del in izvoza opreme, ob čemer lahko ugoto- 
vimo, da so pogoji teh sredstev omogočali konkurenčnost 
organizacij združenega dela v njihovem nastopu, 

- Zagotavljale so zadostna sredstva, potrebna za ustanav- 
ljanje lastnih in mešanih podjetij svojih članic v državah v 
razvoju, 

- angažirale so se za prilagajanje Samoupravnega spora- 
zuma za pospeševanje gospodarskega sodelovanja z drža- 
vami v razvoju zahtevam novih zakonskih predpisov in 
skupno s tem sporazumom zagotavljale zadostna sredstva za 
potrebe kreditiranja pripravljalnih del v državah v razvoju, 

- banke so nudile pomoč organiziranemu nastopu grad- 
bene operative pri izvajanju investicijskih del v državah v 
razvoju ( pridobivanje informacij, finančni inženiring), 

- organizacijam združenega dela so nudile banke tudi ostali 
ustrezen bančni servis (zagotavljanje bonitetnih informacij, 
izdajanje finančnih garancij, plačilni promet). 

V okviru mednarodnega poslovanja so banke: 
- pospešno razvijale in širile medbančne stike in odnose s 

poslovnimi bankami držav v razvoju tako, da je npr. pri Ljub- 
ljanski banki več kot polovica korespondentov iz držav v 
razvoju In se je pomembno povečalo število kontokorentnih 
odnosov. Pri tem so težile, da vzpostavljajo odnose zlasti z 
domačimi bankami, katerim so odpirale kreditne linije, name- 
njene pospeševanju našega izvoza, 

- banke so se angažirale tudi pri najemanju finančnih 
sredstev na področju držav, Bližnjega vzhoda, pri čemer so 
bila sredstva uporabljena za financiranje prioritetnih republi- 
ških investicij, 

- prizadevale so tudi za ostale oblike finančnega sodelova- 
nja z bankami držav v razvoju, pri čemer je nekaterim ban- 
kama uspelo pridobiti v letu 1980 in 1981 depozite bank iz 
držav Bližnjega vzhoda. 

Nosilci nalog na področju znanstvenega, 
tehničnega, raziskovalnega,prosvetnega in 
kulturnega sodelovanja SR Slovenije z 
državami v razvoju 

Zavod za mednarodno znastveno, tehnično, prosvetno in 
kulturno sodelovanje je v obdobju po letu 1978 posvečal 
posebno skrb aktivnostim in ukrepom: 

- za pospeševanje in poglabljanje znastveno-tehničnega in 
prosvetno-kulturnega sodelovanja z deželami v razvoju, 

- za povezovanje tega sodelovanja z gospodarskimi stiki s 
temi deželami, 

- za povezovanje dvostranskih stikov s temi deželami in 
multilateralnimi aktivnostmi SFRJ, posebno preko aaencii 
OZN, 
- za boljšo organiziranost tega sodelovanja doma v tujini, 
-za informiranje o možnostih, pogojih in rezultatih sodelo- 

vanja in 
- za lastno usposobljenost za sodelovanje z deželami v 

razvoju. 
Za pospeševanje in poglabljanje sodelovanja z državami v 

razvoju je Zavod v pripravah meddržavnih programov sodelo- 
vanja bistveno razširil krog nosilcev sodelovanja med organi- 
zacijami združenega dela, pri čemer je sodeloval z Gospodar- 
sko zbornico Slovenije, splošnimi združenji, republiškimi sa- 
moupravnimi interesnimi skupnostmi, upravnimi organi in s 
Centrom za proučevanje sodelovanja z deželami v razvoju. 
Število študentov iz teh dežel se je iz leta v leto povečevalo, za 
kar je bilo potrebno zagotavljati organizacijske, stanovanjske 
in študijske pogoje. Zavod si je uspešno prizadeval, da so se s 
plačevanjem invalidskega in pokojninskega zavarovanja 
delno izboljšali pogoji strokovnjakom, ki so odhajali v države 
v razvoju in angažiral vse več organizacij, ki so sprejemale 
tuje strokovnjake in jim nudile tehnično in drugo pomoč. 

Za povezovanje tega sodelovanja z gospodarskimi stiki z 
državami v razvoju je Zavod spodbujal pravočasno planiranje 
tega sodelovanja v skladu s cilji in prioritetami v razvojnih 
načrtih in družbenih planih. Usmerjal je sodelovanje h kom- 
pleksnejšim projektom sodelovanja pri razvijanju višjih oblik 
gospodarskih stikov, v izboljšanju regionalne strukture, upo- 
števajoč naše prednosti kakor tudi potrebe in možnosti držav 
v razvoju, Spodbujal je povezovanje študentov iz držav v 
razvoju s tistimi organizacijami združenega dela, ki želijo ali 
že razvijajo ekonomske stike s temi deželami. 

Posebna skrb je bila posvečena povezovanju razvejanih 
dvostranskih stikov z državami v razvoju preko multilateralne 
aktivnosti SFRJ, vendar le z delnimi rezultati. Zavod je dajal 
pobude za večjo uporabo izkušenj naših strokovnjakov, ki so 
kot eksperti OZN delali v državah v ravoju, pri razvijanju 
gospodarskih stikov s temi državami. 
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Za boljšo organiziranost tega sodelovanja doma in v tujini 
je Zavod dajal pobude ali sam usklajeval priprave za sodelo- 
vanje, njegovo uresničevanje in ocenjevanje rezultatov, sku- 
paj z Gospodarsko zbornico Slovenije, z republiškimi samou- 
pravnimi interesnimi skupnostmi, upravnimi organi, Centrom 
za proučevanje sodelovanja z deželami v razvoju in z drugimi. 
Organiziral je medresorske delovne skupine in sodeloval v 
republiških ter medrepubliških koordinacijah tega sodelova- 
nja. Zavod in Gospodarska zbornica Slovenije sta osnovala 
skupen programski svet za to sodelovanje. 

Zavod je s svojimi Obvestili (2000 izvodov) ter s svojimi 
drugimi publikacijami tekoče nosilce sodelovanja v združe- 
nem delu, občine, družbene organe in organizacije ter javnost 
o sodelovanju z državami v razvoju. 

S spremenjenim statusom zavoda v samostojno republiško 
organizacijo se je le-ta razvil v strokovno službo za sodelova- 
nje z državami v razvoju, s tem da je vodil osnovno evidenco o 
sodelovanju, da je pripravljal strokovna gradiva za nosilce 
sodelovanja, za raziskovalno, izobraževalno in kulturno skup- 
nost Slovenije, za upravne organe in za druge, da je opravljal 
operativne naloge pri uresničevanju republiških in meddržav- 
nih programov sodelovanja z državami v razvoju in da je 
organiziral informacijsko službo o tem sodelovanju. 

Zavod je predlagal ukrepe za reševanje posameznih perečih 
vprašanj sodelovanja z državami v razvoju: 

- da da se našim strokovnjakom, ki delajo v državah v 
razvoju, financira podaljšano invalidsko in pokojninsko zava- 
rovanje iz republiškega proračuna, 

- da se sproti povečuje in da se v srednjeročnem obdobju 
znatno poveča število postelj v študentskih domovih za štu- 
dente iz držav v razvoju, 

- v sodelovanju z RK ZSMS je dal zavod pobudo za ustano- 
vitev koordinacijskega odbora za vprašanje šolanja in stro- 
kovnega izpopolnjevanja tujih državljanov v SR Sloveniji pri 
Svetu za mednarodne odnose RK SZDL Slovenije, 

- Zavod je sodeloval pri pripravi družbenega dogovora o 
šolanju in strokovnem izpopolnjevanju tujih državljanov v 
SFRJ. Ta dogovor se v največjem delu nanaša na študente iz 
držav v razvoju. 

Navedene aktivnosti in ukrepe je zavod izvajal v najtesnejši 
povezavi z Gospodarsko zbornico Slovenije, Raziskovalno 
skupnostjo Slovenije, Izobraževalno skupnostjo Slovenije, 
Kulturno skupnostjo Slovenije ter posameznimi republiškimi 
resornimi upravnimi organi. 

Center za proučevanje sodelovanja z deželami 
v razvoju 

Center se je v obdobju od 1978 do 1980 leta kadrovsko 
okrepil, kar je ustvarilo pogoje za poglabljanje in razširitev 
raziskovalnega, svetovalnega in informacijskega dela na pro- 
blematiki gospodarskega razvoja držav v razvoju, gospodar- 
skega sodelovanja med temi državami, s posebnim poudar- 
kom na gospodarskem sodelovanju Jugoslavije in SR Slove- 
nije s temi državami. Posebna pozornost je bila posvečena 
nekaterim specifičnim problemom v svetovnem gospodar- 
stvu, zlasti vprašanju vzpostavitve nove mednarodne gospo- 
darske ureditve, dejavnosti transnacionalnih kompanij, inve- 
sticijske izgradnje v teh deželah in problematiki surovin ter 
financiranja razvoja. 

Center se je v tem obdobju še bolj povezal z organizacijami 
združenega dela, bankami in interesnimi skupnostmi v Jugo- 
slaviji in Sloveniji, pri čemer je očitno, da se je zlasti v 
zadnjem letu bistveno povečal interes slovenskih organizacij 
združenega dela za sodelovanje s Centrom. Zahvaljujoč več- 
jemu deležu sredstev iz Raziskovalne skupnosti pa je Center 
lahko zastavil tudi nekaj dolgoročnih, teoretičnih študij, ne da 
bi ob tem zanemaril svoj aplikativni program. 

Po več kot enoletnih pripravah je Center septembra^ 1980 
pričel izdajati Sistem informacij in dokumentacije Dežele v 
razvoju. Poslužil se je v svetu preizkušenega sistema obve- 
ščanja uporabnikov o pomembnih in zanimivih vesteh s po- 
dročja gospodarskega in družbenega razvoja dežel v razvoju, 
ekonomskih odnosov Jugoslavije s temi državami, vključil pa 
je tudi nekatera ključna vprašanja sodobnega sveta, kot so 
transnacionalne družbe, nova mednarodna gospodarska in 
informacijska komunikacijska ureditev. 

V dejavnosti Centra so čedalje bolj prisotne različne oblike 
izobraževanja, kamor sodijo predvsem predavanja, razgovori, 

seminarji in sodelovanje delavcev Centra v izobraževalnih 
proaramih drugih institucij. 

V skladu s programom je bil leta 1980 uspesno izveden 
ciklus predavanj pod naslovom Dežele v razvoju in nova 
mednarodna gospodarska ureditev ter enomesečni seminar 
za pripravnike Samoupravne interese skupnosti za ekonom- 
ske odnose s tujino SAP Vojvodina o isti problematiki. 

Center je v zadnjem času bistveno razširil tudi sodelovanje 
z mednarodnimi organizacijami: za UNDP je izdelal študfijo o 
skupnih podjetjih dežel v razvoju ter vlogi tehničnega sodelo- 
vanja med državami v razvoju, za UNESCO dela študijo o novi 
informacijsko-komunikacijski ureditvi, s sekretariatom UNC- 
TAD pa pripravlja ekspertski sestanek o medsebojnem eko- 
nomskem in tehničnem sodelovanju držav v razvoju. 

Pri kontinuiranem spremljanju in raziskovalnem delu na 
problematiki ekonomskih odnosov z deželami v razvoju se 
pojavlja kot eden od obsežnejših problemov pravočasno za- 
gotavljanje finančnih sredstev za nekatere raziskovalne pro- 
jekte trajnega značaja. 

Aktivnost Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi Resolu- 
cije o ekonomskih stikih SR Slovenije v državah v razvoju iz 
leta 1975 ter na podlagi Stališč in sklepov o nadaljnjem 
uresničevanju Resolucije iz leta 1978, družbenega plana SR 
Slovenije ter v skladu s sklepi konferenc neuvrščenih držav v 
Colombu in Havani in drugimi dokumenti koordiniral delo v 
republiki, spremljal realizacijo sprejetih nalog in zadolžitev ter 
sodeloval pri reševanju nastalih problemov. Republiške 
upravne organe je zadolžil, Gospodarski zbornici Slovenije in 
znanstveno-raziskovalnim inštitutom pa priporočil, da vsak 
na svojem področju proučuje uresničevanje politike in nalog 
ter izdela program svoje aktivnosti sodelovanja z neuvršče- 
nimi in državami v razvoju. 

Razpravo o uresničevanju sklepov 5. in 6. konference neu- 
vrščenih držav kot tudi Resolucije o ekonomskih stikih SR 
Slovenije z državami v razvoju smo v Sloveniji do sedaj bolj ali 
manj uspešno povezovali z razpravami in prizadevanji za 
uveljavljanje načel nove mednarodne ekonomske ureditve. S 
tem v zvezi je Izvršni svet aktivno sodeloval v delu Republi- 
škega družbenega sveta za mednarodne odnose. Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije je v sodelovanju z zveznimi upravnimi 
organi dal svoj prispevek pri oblikovanju in izvajanju politike 
SFR Jugoslavije na multileteralnem in bilateralnem področju. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije aktivno sodeluje pri 
oblikovanju platform za zasedanja meddržavnih mešanih ko- 
mitejev in komisij z vključevanjem sugestij in predlogov slo- 
venskega združenega dela in drugih zainteresiranih institucij. 
Enako velja tudi za posredovanje informacij zveznih upravnih 
organov in diplomatsko-konzularnih predstavništev zaintere- 
siranim subjektom v SR Sloveniji. 

Poleg tega se je Izvršni svet v zadnjih letih zelo angažiral pri 
tem, da je bil v program uradnih obiskov tujih državnikov, 
delegacij in diplomatov iz držav v razvoju vključen tudi obisk v 
SR Sloveniji z namenom, da se uradni predstavniki izdržav v 
razvoju lahko neposredno seznanijo z našimi dosežki, mož- 
nostmi ter interesi gospodarskega in drugih oblik sodelovanja 
naše republike s posameznimi državami v razvoju. Z enakim 
ciljem je bil v juniju 1981. leta realiziran tudi obisk delegacij 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije v FR Nigeriji, Repu- 
bliki Gani in Republiki Slonokoščeni obali. 

Pomemben dejavnik pospeševanja ekonomskih odnosov z 
državami v razvoju je tudi pomoč, ki se realizira preko Sklada 
solidarnosti z neuvrščenimi in državami v razvoju. Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije si je prizadeval, da se razpoložljiva 
sredstva sklada prvenstveno uporabijo za nuđenje ekonom- 
ske, humanitarne in drugih oblik pomoči najmanj razvitim 
državam v razvoju, da pa se beneficirani pogoji kreditiranja za 
izvoz opreme, ladij in investicijskih del postopoma prenašajo 
na Jugoslovansko banko za mednarodno ekonomsko sodelo- 
vanje. 

Izvršni svet si prizadeva, da bi se v nuđenje pomoči državam 
v razvoju preko Sklada solidarnosti vključilo tudi čimveč slo- 
venskih organizacij združenega dela, upoštevajoč pri tem 
dejanske možnosti in usmeritve tega Sklada. 
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"I- SKLEPNE UGOTOVITVE IN SMERI 
AKTIVNOSTI ZA URESNIČEVANJE ' 
RESOLUCIJE SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE O EKONOMSKIH 
ODNOSIH SLOVENIJE Z DRŽAVAMI V 
RAZVOJU 

1. 
Naloge zastavljene v planu družbenega razvoja SR Slove- 

nije v obdobju 1976-80 glede razvoja sodelovanja z državami 
v razvoju niso bile v celoti izpolnjene. To je v veliki meri 
posledica avtarkične proizvodne usmerjenosti našega gospo- 
darstva, predvsem na sektorjih, ki so pomembni za razvoj 
ekonomskega sodelovanja z državami v razvoju. Za izvoz v 
države v razvoju je še vedno značilno, da v večini primerov 
organizacije^ združenega dela izvažajo na te trge tedaj, ko 
blaga ni moč prodati doma ali v razvitih zahodnih in vzhodnih 
državah. 1 o med drugim kaže na kratkoročno izvozno politiko 
večjega dela naših organizacij združenega dela ter zanemar- 
janje možnosti izvoza na te trge pri planiranju lastnega ra- 
zvoja in dolgoročne izvozne orientacije. 

2. 
Pomanjkanje ustreznih količin blaga, ki bi jih po kvaliteti in 

ostalih konkurenčnih pogojih naše gospodarstvo lahko pro- 
dalo na tržišču držav v razvoju, priča o tem, da ukrepi za 
pospeševanje ekonomskih odnosov z državami v razvoju niso 
bili dovoij učinkoviti in dolgoročno naravnanimi, da bi v 
pogojih visoke konjunkture doma in visoke stopnje inflacije 
vzpodbudili prestrukturiranje slovenskega gospodarstva. 

Rezultati biagovne menjave z državami v razvoju bodo v 
prihodnje odvisni od razreševanja notranjih družbeno-eko- 
nomskih vprašanj, predvsem pa od izgradnje izvoznih kapaci- 
tet za blago, ki bo po asortimaju, kvaliteti in količini ustrezalo 
povpraševanjem tržišč ter odpiranja vrat industrijskim proi- 
zvodom iz držav v razvoju. 
3. 

V naši praksi še vedno nismo prišli do doslednega izvajanja 
dogovorjene politike na področju gospodarskega sodelova- 
nja z državami v razvoju. Doslednost prihaja do polne veljave, 
ko ločeno razpravljamo o gospodarskem sodelovanju z drža- 
vami v razvoju, ali pa ko zelo posplošeno govorimo o gospo- 
darskih odnosih s tujino. V praksi pa posvečamo pozornost 
predvsem odnosom z državami EGS in SEV (v zadnjem letu 
zlasti s poudarkom na dohodkovnih prednostih menjave s 
klirinškim področjem), medtem ko so države v razvoju pogo- 
sto na obrobju naših razmišljanj. Takšen razkorak med defini- 
rano politiko in njenim uresničevanjem resno ovira razvoj 
ekonomskih odnosov z državami v razvoju. 
4. 

Plan družbenega razvoja SR Slovenije za obdobje 1981-85 
postavlja kot eno od nalog slovenskega gospodarstva tudi 
povečanje menjave z državami v razvoju. Zato je kliučneaa 
pomena konkretna določitev nalog in ukrepov za doseqo teqa 
cilja. Pri tem bi bilo treba preučiti razvojne prioritete in 
uvozne potrebe držav v razvoju ter možnosti vključevanja 
našega gospodarstva v njihove razvojne procese. 

Pri kontkretizaciji in izvrševanju planskih nalog bomo mo- 
rali y večji meri upoštevati razvojrle načrte držav v razvoju. 
Taksno usklajevanje razvojnega planiranja je obojestransko 
koristno in siri možnosti medsebojnega gospodarskega sode- 

Mosilci nalog: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, organiza- 
cije združenega dela, Splošna združenja in Gospodarska 
zbornica Slovenije ter Samoupravna interesna skupnost SR 
Slovenije za ekonomske odnose s tujino. 

5. 
Za izvrševanje mednarodnih obveznosti Jugoslavije, ki 

iz-hajajo iz dokumentov srečanj neuvrščenih in držav v razvoju 
in uresničevanje razvojnih ciljev iz družbenega plana SR 
Slovenije, je potrebno zagotoviti približno dvakrat hitrejšo 
rast slovenskega izvoza v države v razvoju v primerjavi s 

stopnjo rasti celotnega slovenskega izvoza. Da bi te cilie 
dosegli, je potrebno: 

- vzpodbujati neposredno trgovino z državami v razvoju in 
s tem v zvezi neposredno prisotnost naših organizacij združe- 
nega dela na tržiščih držav v razvoju, 

- zagotoviti enoten nastop na trgih držav v razvoju na 
podlagi dohodkovnega povezovanja in združevanja dela in 
sredstev v SR Sloveniji in Jugoslaviji, 

- z ukrepi tekoče ekonomske politike in z dogovori v okviru 
Samoupravne interesne skupnosti SR Slovenije za ekonom- 
ske odnose s tujino zagotoviti dohodkovno motiviranost or- 
ganizacij združenega dela za izvoz na ta tržišča na dolgoročni 
osnovi. 

- v našem zunanjetrgovinskem instrumentariju za po- 
dročje blagovne menjave omogočiti normalno delovanje vseh 
oblik menjave, ki ustrezajo interesom naših organizacij zdru- 
ženega dela, pri tem pa zlasti opozoriti na reguliranje vpraša- 
nja sprejemanja protidobav (tudi za investicijska dela), barter 
aranžmajev, paralelnih in kompenzacijskih poslov, kjer pa je 
koristno treba razmisliti o ponovni uvedbi kliringa, 

- dodatne izvozne spodbude razširiti še na nekatera po- 
membna področja podpore organizacijam združenega dela 
pri razvoju sodelovanja oziroma izvoza na nova tržišča držav v 
razvoju, ker je ta aktivnost povezana z velikimi stroški v prvih 
nekaj letih. Prav tako bi kazalo določiti dodatno izvozno 
spodbudo za izvoz novih, potrošnikom v državah v razvoju 
nepoznanih proizvodov, ki imajo možnost dolgoročnega pla- 
siranja in izrivanja konkurentov s teh trgov, 

- sprejetje dolgoročnega programa reguliranja izvoza in 
uvoza iz držav v razvoju, ki naj bi zlasti zagotavljal večjo 
stopnjo liberalizacije za uvoz iz držav v razvoju v funkciji 
povečanja našega izvoza. 

- na področju zaščitne politike - blagovnih režimov spro- 
žiti iniciativo za spremembe v zaščitni politiki, ki bi omogočile 
odpiranje našega trga blagu iz teh držav, 

~ pripraviti konkreten spisek proizvodov, ki jih je možno 
izvažati v dežele v razvoju, kot tudi spisek proizvodov, ki jih 
želimo, oziroma jih lahko uvažamo iz držav v razvoju. Pri 
uvozu blaga je potrebno dajati vso prednost uvozu iz dežel v 
razvoju, oziroma preko regionalnih soglasij zagotoviti, da je 
uvoz določenega blaga možen le iz dežel v razvoju. 

Nosilci nalog: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Gospo- 
darska zbornica Slovenije, organizacije združenega dela, SIS 
za ekonomske odnose s tujino. 

6. 
Pri zunanjetrgovinski menjavi z državami v razvoju smo 

dosegli določene sistemske olajšave, ki jih je potrebno še 
naprej zagotavljati, oziroma zagotoviti njihovo izvrševanje 
preko organiziranega nastopa na trgih držav v razvoju in 
preko ustreznih sekcij. 

Nosilci nalog: Gospodarska zbornica Slovenije 

7. 
Višje oblike ekonomskega sodelovanja z državami v razvoju 

z ozirom na omejene možnosti razvoja blagovne menjave v 
klasični obliki postopoma pridobivajo na pomenu v mednaro- 
dni menjavi dela in morajo biti tudi vnaprej cilj aktivnosti vseh 
ekonomskih subjektov. To aktivnost morajo dosledno spod- 
bujati ustrezne rešitve ekonomske politike tako na področju 
financiranja teh projektov kot na področju zagotovitve stabil- 
nosti uvoznih režimov in oprostitve uvoznih dajatev za blaqo 
proizvedeno v lastnih in mešanih podjetjih v državi v razvoju. 
Se naprej si je potrebno prizadevati, da bo vsebinska usmeri- 
tev iz ekonomskih dokumentov konferenc neuvrščenih še bolj 
prisotna v našem gospodarskem sistemu, še posebej v davč- 
nem ter sistemu cen in ekonomskih odnosov s tujino. 

Potrebno je ustvarjati pogoje, da vse oblike dolgoročnega 
sodelovanja z državami v razvoju postanejo sestavni del ra- 
zv°ja in pianii"anja razvoja organizacij združenega dela ter 
tudi širših reprodukcijskih celot v SR Sloveniji in Jugoslaviji 
na en ad-hoc iniciativ na različnih nivojih. Potrebno je sprožiti 
iniciativo za spremembo naših predpisov, ki urejajo delovanje 
lastnih in mešanih podjetij v državah v razvoju tako, da se v 
večji meri upoštevajo predpisi držav, v katerih so ta podjetja 
ustanovljena. 
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Nosilci nalog: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Samou- 
pravna interesna skupnost SR Slovenije za ekonomske 
odnose s tujino, Gospodarska zbornica Slovenije 

8. 
Na področju izvajanja investicijskih del v državah v razvoju 

je potrebno, da se aktivnost slovenskih organizacij združe- 
nega dela še intenzivira. Poseben poudarek je treba nameniti 
boljšemu medsebojnemu sodelovanju in uveljavljanju dohod- 
kovnih odnosov med projektantskimi, svetovalnimi in inženi- 
ring organizacijami ter ostalimi izvajalci investicijskih del in 
proizvajalci domače opreme, saj je plasman domače opreme 
in tehnologije še vedno nezadosten. Zato je nujno, da se 
pospešijo priprave za ustanovitev Splošnega združenja za 
inženiring. 

Organizacije združenega dela naj bi si zlasti prizadevale za 
izboljšanje strukture investicijskih del v tujini v smislu prido- 
bivanja poslov izgradnje kompleksnih objektov, ki omogočajo 
večji izvoz naše opreme in tehnologije. K temu lahko prispeva 
tudi širše povezovanje znotraj našega gospodarstva vključno 
s povezovanjem med potrošniki surovin, proizvajalci opreme 
in izvajalci investicijskih del. (Zato naj bi naša regulativa 
omogočila plačevanje za izvršena investicijska dela tudi z 
blagom). 

Na vseh nivojih si je treba prizadevati za večje koriščenje 
možnosti, ki jih dajejo razvojni programi in financiranje ra- 
zvoja s strani Mednarodne banke za obnovo in razvoj, regio- 
nalnih bank in drugih mednarodnih institucij ob uveljavljanju 
naših projektantskih in svetovalnih kapacitet, ki so še vedno 
premalo zastopane v strukturi izvršenih del v državah v ra- 
zvoju. 
Nosilci nalog: Gospodarska zbornica Slovenije, organizacija 
združenega dela, Samoupravni sporazum o načinu in pogojih 
usklajenega nastopanja pri izvajanju investicijskih del v tujini. 

Ob splošnem pomanjkanju kadrov v Sloveniji, ki bi bili 
usposobljeni za delo, na področju mednarodnih ekonomskih 
odnosov, je zlasti pereče vprašanje kadrov za delo v državah v 
razvoju (zaradi klimatskih pogojev, materialnih pogojev, pro- 
blema šolanja otrok in zagotovitve delovnega mesta ob vrnitvi 
v domovino). 

Organizacije združenega dela ob pomoči Gospodarske 
zbornice Slovenije in znanstvenoizobraževalnih institucij naj 
namenijo večjo pozornost planiranju in pripravi kadrov za 
delo na mednarodnih ekonomskih odnosih s posebnim pou- 
darkom na državah v razvoju. 

Planiranje kadrov za delo na področju gospodarskega so- 
delovanja z državami v razvoju (vključno z delom predstavni- 
štev, mešanih in lastnih podjetij, izvajanja investicijskih del 
itd.) mora postati sestavni del kadrovske politike vsake orga- 
nizacije združenega dela in tudi širših asociacij združenega 
dela, bank, itd. Še posebej je pomembno, da se problematika 
razvoja ekonomskih odnosov s tujino, zlasti pa sodelovanje z 
državami v razvoju vključi tudi v programe usmerjenega izo- 
braževanja. Pri tem je ključnega pomena znanje tujih jezikov, 
vključno z jeziki držav v razvoju, kot tudi poznavanje pravnih 
predpisov in poslovnih običajev v državah v razvoju. 

Gospodarska zbornica Slovenije naj preko svoje Šole za 
izobraževanje delavcev v zunanji trgovini v Radencih nada- 
ljuje z izvajanjem dopolnilnega izobraževanja kadrov in z 
organizacijo specializiranih seminarjev posebej za področje 
držav v razvoju. 

Nosilci nalog: Gospodarska zbornica Slovenije, organiza- 
cije združenega dela, Interesne skupnosti za izobraževanje, 
Zavod za mednarodno, znanstveno, tehnično, prosvetno in 
kulturno sodelovanje, republiški upravni organi. 

10. 
Da bi se banke lahko še aktivneje vključile v napore organi- 

zacij združenega dela in drugih subjektov pri sodelovanju z 
državami v razvoju, bodo morale predvsem: 

- s sredstvi podpirati tiste razvojne programe OZD, ki pre- 
dvidevajo povečanje ekonomskih odnosov z državami v ra- 
zvoju in še posebej povečanje izvoza v države v razvoju, 

- zagotavljati sredstva predvsem za takšno prestrukturira- 
nje proizvodnih in storitvenih zmogljivosti organizacij združe- 
nega dela, ki bo omogočilo hitrejše in učinkovitejše vključe- 
vanje slovenskega gospodarstva v mednarodno delitev dela z 
državami v razvoju, 

- pospeševati vse vrste in oblike združevanja dela in sred- 
stev organizacij združenega dela s ciljem, da se ob večji 
dohodkovni povezanosti, soodvisnosti in organiziranosti go- 
spodarstva učinkoviteje nastopa v državah v razvoju, 

- zagotoviti nemoteno združevanje in povečevanje priliva 
novih sredstev tako za potrebe SSDVR kot tudi za izvoz 
opreme, znanja in kompletnih objektov pod ugodnejšimi kre- 
ditnimi pogoji, 

- nadaljevati z razvijanjem vseh višjih oblik gospodarskega 
sodelovanja s tujino zlasti skupnih naložb, ki dolgoročno 
krepijo izvozno sposobnost OZD in naše gospodarstvo traj- 
neje povezujejo z gospodarstvi DVR, 

- razvijati informacijsko dejavnost s področja bančništva in 
mednarodnih financ, kakor tudi s področja poslovne informa- 
tike, kjer organizirajo in koordinirajo posredovanje informacij 
lastnih predstavništev in lastnih virov, 

- širiti in izboljševati mrežo predstavništev v DVR, s čimer 
bodo ustvarile dodatne možnosti za uspešno nastopanje OZD 
in spoznavanje trgov DVR. 
Nosilci nalog: poslovne banke 

V okviru Samoupravnega sporazuma o združevanju sred- 
stev za pospeševanje gospodarskega sodelovanja z državami 
v razvoju pri Gospodarski zbornici Slovenije, naj si organiza- 
cije združenega dela, podpisnice tega sporazuma, prizade- 
vajo za povečanje članstva in namenskega združevanja fi- 
nančnih sredstev upravljalcev bank za realizacijo projektov v 
državah v razvoju. 
Nosilci nalog: Gospodarska zbornica Slovenije, organizacije 
združenega dela, banke. 

V preteklem obdobju so bili na področju znanstvenega, 
tehničnega, prosvetnega in kulturnega sodelovanja z drža- 
vami v razvoju doseženi pomembni rezultati, obenem pa so se 
že vedno pojavljale določene pomanjkljivosti in nerešena 
vprašanja, kar je negativno vplivalo na ustvarjene rezultate. 

Eden od osnovnih problemov je, da mednarodno sodelova- 
nje na teh področjih še ni postalo sestavni del dejavnosti 
nosilcev in njihovih razvojnih planov ter programov, istoča- 
sno pa se pri nosilcih pojavljajo določeni pomisleki glede 
vključevanja v mednarodno sodelovanje ali pa prihaja do 
poskusa odlaganja ali odpovedovanja že sprejetih obveznosti. 
Tudi vprašanje financiranja tega sodelovanja se rešuje še vse 
preveč kratkoročno, kar onemogoča sprejemanje predvsem 
dolgoročnih programskih obveznosti. Nadalje je prihajalo do 
izraza neenotno in neusklajeno delovanje posameznih nosil- 
cev na teh področjih s širšimi in dolgoročnejšimi družbenimi 
potrebami, kakor tudi s potrebami in interesi drugih nosilcev. 
K takemu stanju je prispeval v veliki meri nezadostno vzpo- 
stavljeni informacijski sistem, ki bi kompleksno zajel celotno 
področje mednarodnega sodelovanja in s tem nosilcem omo- 
gočil celovit pregled ter načrtno in sistematično koriščenje 
možnosti za vključevanje v mednarodno sodelovanje, v 
skladu z razvojnimi potrebami združenega dela in republike 
oziroma federacije. 

Za nadaljnjo pospešitev znanstveno-tehničnega in pro- 
svetno-kulturnega sodelovanja z deželami v razvoju in za 
učinkovitejše razvijanje tega sodelovanja je potrebno zagoto- 
viti uresničevanje naslednjih ciljev in nalog: 

- nadaljnje podružbljanje znanstveno-tehničnega in pro- 
svetno-kulturnega sodelovanja, kar pomeni, da se bodo v to 
sodelovanje vključevali novi nosilci dejavnosti, 

- to sodelovanje je potrebno v skladu s predvideno strate- 
gijo tehnološkega in drugega razvoja načrtovati v družbenih 
planih samoupravnih interesnih skupnosti, v razvojnih pro- 
gramih, v meddržavnih sporazumih in programih in drugih 
planskih dokumentih, 

- sodelovanje na teh področjih mora izhajati iz prednostnih 
usmeritev v razvojnih programih nosilcev in v družbenih pla- 
nih, 
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- razvijati je potrebno tisto znanstveno-tehnično in pro- 
svetno-kultumo sodelovanje z deželami v razvoju, ki najbolj 
prispeva k razširitvi gospodarskih stikov s temi državami, 
predvsem k izvozu blaga in storitev in k razvoju višjih oblik 
gospodarskega sodelovanja s temi državami in ki prispeva k 
razreševanju razvojnih vprašanj teh držav, 

- sodelovanje na teh področjih naj se financira kot redna 
dejavnost nosilcev sodelovanja, z združevanjem sredstev za 
skupne programe v SR Sloveniji in SFR Jugoslaviji, z uporabo 
sredstev drugih držav in mednarodnih organizacij, 

- pospeševati je potrebno neposredno povezovanje med 
izobraževalnimi, kulturnimi in raziskovalnimi in drugimi orga- 
nizacijami z ustreznimi organizacijami v deželah v razvoju, 

- zagotoviti je potrebno smotrnejšo in učinkovitejšo druž- 
beno organiziranost mednarodnega sodelovanja na teh po- 
dročjih pri odločanju o tem sodelovanju, pri njegovem uskla- 
jevanju doma in v tujini ter pri zagotavljanju pogojev za to, 

- omogočiti je potrebno vzpostavitev in delovanje informa- 
cijskega sistema za mednarodno sodelovanje na teh področ- 
jih, da bi bilo omogočeno organizirano obveščanje in povezo- 
vanje nosilcev sodelovanja med seboj, v občinah, v republiki 
in v SFRJ Jugoslaviji ter s tujino, v okviru informacijskega 
sistema pa vzpostavitev in uporaba evidenc o uresničevanju 
sodelovanja v SR Sloveniji na osnovi zakona, drugih predpi- 
sov in samoupravnega dogovarjanja, 

- potrebno je zagotoviti bolj sistematično, kontinuirano in 
organizirano koriščenje in prenos izkušenj, ki so si jih prido- 
bili strokovnjaki v deželah v razvoju v okviru misij, ki so jih 
opravili na osnovi znanstveno-tehničnega sodelovanja z dr- 
žaami v razvoju, 

- zagotoviti je potrebno bolj sistematično in organizirano 
seznanjanje državljanov, ki prihajajo v SR Slovenijo na razne 
oblike šolanja in strokovnega ter znanstvenega izpopolnjeva- 
nja v okviru znanstveno-tehničnega in prosvetno-kulturnega 
sodelovanja s temi državami, z našim družbenopolitičnim 
sistemom, gospodarskim, znanstveno-raziskovalnim in dru- 
gim potencialom ter obenem zagotoviti bolj sistematično 
spremljanje njihovega razvoja in delovanja po vrnitvi, 

- omogočiti je potrebno kontinuirano razvijanje vseh obsto- 
ječih aktivnosti v zvezi z meddržavnimi programi znanstveno- 
tehničnega in prosvetno-kulturnega sodelovanja z deželami v 
razvoju tako v fazi priprav na te programe kakor tudi pri 
realizaciji obveznosti iz teh programov. 

Za uresničevanje zgoraj navedenih ciljev in nalog je po- 
trebno med drugim čimprej sprejeti: 
- Družbeni dogovor o znanstvenem, tehničnem, prosvet- 

nem in kulturnem sodelovanju ter 
- Zakon o evidenci znanstvenega, kulturnega, prosvetnega 

in tehničnega sodelovanja. 
Nosilci nalog: Zavod SR Slovenije za mednarodno znan- 

stveno, tehnično, prosvetno in kulturno sodelovanje, Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije, Izobraževalna skupnost Slove- 

nije, Kulturna skupnost Slovenije, Raziskovalna skupnost Slo- 
venije, Gospodarska zbornica Slovenije, Republiška konfe- 
renca SZDL, organizacije združenega deta in njihove samou- 
pravne asociacije. 

13. 
Slovenske organizacije združenega dela naj se s pripravo 

ustreznih projektov še v večji meri vključujejo v nuđenje 
pomoči državam v razvoju preko Sklada solidarnosti z neuvr- 
ščenimi in državami v razvoju. Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije si bo tudi nadalje prizadeval, da se razpoložljiva 
sredstva Sklada prvenstveno uporabljajo kot pomoč najmanj 
razvitim državam v razvoju, da pa se benificirani pogoji kredi- 
tiranja za izvoz opreme, ladij in investicijskih del postopom 
prenašajo na Jugoslovansko banko za mednarodno ekonom- 
sko sodelovanje. 

Nosilci nalog: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Gospo- 
darska zbornica Slovenije, poslovne banke 

14. 
Zavarovalnice naj proučijo dosedanje pogoje, zlasti višino 

zgornje meje zavarovanja proti komercialnim rizikom, kar 
resno ovira sklepanje večjih poslov. 

Nosilci nalog: Zavarovalnice 

15. 
Potrebno je zagotoviti, da se z informacijami skupnih go- 

spodarskih predstavništev, bank, diplomatsko-konzularnih 
predstavništev v državah v razvoju tekoče seznanjajo vse 
zainteresirane organizacije združenega dela. Poleg tega je 
potrebno zagotoviti tudi tok povratnih informacij. Potrebno je 
nadaljevati z vključevanjem slovenskega gospodarstva v pri- 
prave in delo mešanih meddržavnih komitejev in komisij za 
gospodarsko, znanstveno, tehnično in prosvetno-kulturno 
sodelovanje s posameznimi državami v razvoju. 

Sredstva javnega obveščanja naj še v večji meri informirajo 
naso pvfiKt o dogajanjih v državah v razvoju, o sodelovanju 
SFRJ in SRS s temi državami na vseh področjih, kakor tudi o 
skupnih prizadevanjih za dosego ciljev nove mednarodne 
ekonomske ureditve. 

Nosilci nalog: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Gospo- 
darska zbornica Slovenije, poslovne banke, Center za prouče- 
vanje sodelovanja z deželami v razvoju, sredstva javnega 
obveščanja in Zavod za mednarodno znanstveno, tehnično 
prosvetno in kulturno sodelovanje. 

16. 
Predpisi za poslovanje z deželami v razvoju naj ne bodo 

strogo zaupni ali zaupni, ampak javni oziroma dostopni vsem 
organizacijam združenega dela, da se le-te lahko v celoti 
seznanijo s pogoji poslovanja s temi deželami. 

Nosilci nalog: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Naro- 
dna banka Slovenije, poslovne banke. 
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1975 1976 1977 1978 1979 
Priloga 1 

1980 

Izvoz 
Izvoz SRS v celoti v 000 $ 
Izvoz SRS v DVR v 000 $ 
Stopnja rasti celotnega izvoza SRS v % 
Stopnja rasti izvoza SRS v DVR v 
Delež izvoza SRS v DVR v 
izvozu SFRJ v DVR v % 
Delež DVR v izvozu SRS v % 

% 

760.588 
67.038 

9,5 
8,8 

909.644 
98.553 

19,6 
47,0 

12,6 
10,8 

942.909 
115.873 

3,7 
17,6 

11.2 
12.3 

1.025.410 
148.586 

21,7 
28,2 

14,2 
14,5 

1.369.659 
177,906 

33.6 
19.7 

16,5 
13,0 

1.836.370 
236.660 

34,1 
33.0 

16.1 
12,9 

UVOZ 
Uvoz SRS v celoti v 000 $ 
Uvoz SRS iz DVR v 000 $ 
Stopnja rasti celotnega uvoza SRS v % 
Stopnja rasti uvoza SRS iz DVR 
Delež uvoza SRS iz DVR 
v uvozu SFRJ iz DVR v % 
Delež DRV v uvozu SRS v % 

1.496.283 
73.243 

6,5 
5,0 

1.264.907 
63.471 
-15,5 
-13,3 

5,6 
5,0 

1.604.288 
78.099 

26,8 
23.0 

5.8 
4.9 

1.612.387 
76.167 

0,5 
-2,5 

5,5 
4,7 

2.350.762 
129.013 

45,8 
69,4 

6,6 
5,5 

2.462.836 
157.149 

4,8 
21,8 

6,1 
6,1 

L/r \V V UVUtu oi v /u  •      ——   
Opomba: Zaradi primerljivosti podatkov iz leta v leto smo se odločili za P^kfz^°^h

Rf^
ritatistlko"3'1116"6 ^ 

proučevanje sodelovanja z deželami v razvoju na temelju primarnih podatkov Zavoda SRS za statistiko. _ _ _ . 
Priloga 2 

V 000 S 

Priloga 4 

1976 1977 1978 1979 1980 

IZVOZ 
povečanje izvoza 
SRS v celoti 
povečanje izvoza 
SRS v DVR 
UVOZ 
povečanje uvoza 
SRS v celoti 
povečanje uvoza 
SRS v DVR 

149.644 33.265 82.501 344.249 466.711 

31.515 17.320 32.713 30.680 58.666 

231.376 339.381 8.099 738.375 112.074 

9.772 14.628 1.932 52.846 28.136 
Opomba: Zaradi primerljivosti podatkov iz leta v leto smo se odločili 

za prikaz v tekočih dolarjih. 
Vir analitične tabele: Center za proučevanje sodelovanja z deželami 

v razvoju na temelju primarnih podatkov Zavoda SRS za statistiko. 

Priloga 3 

- vrednost enote proizvoda v menjavi SR Slove- 
nije z deželami v razvoju 

(dolarjev/000 kg) 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 

IZVOZ 
Celoten slovenski izvoz 
DVR 
Afrika 
Azija 
- od tega Bližnji vzhod 
Latinska Amerika 

570 
653 
626 
576 
496 

360 
658 
625 
614 
537 

1.739 1.821 

258 
778 
734 
791 
734 
964 

637 316 419 
930 1.137 1.278 
948 1.331 1.736 
931 1.001 1.161 
822 1.026 1.077 
802 1.704 561 

UVOZ 
Celoten slovenski uvoz 
DVR 
Afrika 
Azija 
- od tega Bližnji vzhod 
Latinska Amerika 

553 
176 
224 
715 
305 

45 

616 
188 
245 
709 
298 

62 

623 
241 
336 
243 
774 
142 

629 748 
199 312 
225 350 
191 272 
107 1.234 
169 303 

685 
253 
295 
326 
194 
166 

Opomba: Zaradi primerljivosti podatkov iz leta v leto smo se odločili 
za prikaz v tekdčih dolarjih. 

Vir analitične tabele: Center za proučevanje sodelovanja z deželami 
v razvoju na temelju primarnih podatkov Zavoda SRS za statistiko. 

Izvoz 
država 

delež 
v % 

uvoz 
država 

delež 
v % 

Irak 
Libija 
Egipt 
Iran 
Nigerija 
Saud. Arabija 
Jordanija 
Libanon 
Kuvajt 
Alžirija 
Sirija 
Pakistan 
Zdr. arab. emirati 
Tunizija 
Venezuela 
Indija 
Bangladeš 
Ciper 
Indonezija 
Gana 

18,3 Egipt 8,2 
15,1 Brazilija 6>9 

12,8 Peru 5,5 
9.5 Slonokoščena obala 5,5 
4.6 Malezija 5,3 

4,6 Irak 5,1 
4,6 Indonezija 5,1 
3,0 Kamerun 3,7 
3,0 Gvineja 3,4 

2,8 Tunizija 3,2 
2,8 Malgaška republika 3,2 
2,0 Sudan 3,0 
1,8 Indija 3,0 
1,8 Ekvador 2,8 
1,8 Centralnoafr. repub. 2,5 
1,3 Gabon 2,5 
1,3 Kolumbija 2,3 
1,2 Zambija 2,1 
0,9 Botsvana 2,0 
0,8 Sri Lanka 1.8 

Skupaj 82,7 77,1 

Priloga 5 

1975 1978 1979 1980 

IZVOZ 
vrednost izvoza SRS 
v najmanj razvite DVR v 000 
S 
delež izvoza SRS v najmanj 
razvite DVR v skupnem 
izvozu SRS v % 
delež izvoza SRS v najmanj 
razvite DVR v izvozu SRS 
v DVR v % 

2.552 6.912 4.757 8.039 

0,3 0,7 

3,8 4,7 

0,3 

2,7 

0,4 

3,4 

UVOZ 
vrednost uvoza SRS 
iz najmanj razvitih DVR 
v 000 $ 
delež uvoza SRS iz najmanj 
razvitih DVR v skupnem 
uvozu SRS v % 
delež uvoza SRS iz najmanj 
razvitih DVR v uvozu SRS 
iz DVR v % 

10.036 10.721 18.667 22.375 

0,7 0,6 0,8 

13,7 14,1 14,5 

0,9 

14,2 

Opomba: Zaradi primerljivosti podatkov iz leta v leto smo se 
odločili za prikaz v tekočih dolarjih. 

Vir analitične tabele: Center za proučevanje sodelovanja z 
deželami v razvoju na temelju primarnih podatkov Zavoda 
SRS za statistiko. 

priloga poročevalca 
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Vrednost menjave SR Slovenije z deželami v razvoju 

1975 1976 1977 1978 1979 

Az'ja .. 23.413 46.378 52^878 69^173 

Priloga 6 

v 000 $ 
1980 

IZVOZ   
Celoten slovenski izvoz 760.558 909.644 942.909 1,025.410 1,369.659 1 836.370 

67.038 98.553 115.873 148.586 177.906 236 666 
AIi 36.106 43.211 53.307 70.134 70 880 96.033 

97.885 131.135 Od tega Bližnji vzhod 17.706 32^018 40^942 50.269 80 290 91 985 
UVOZ a 7.313 8.060 8.821 9.279 9.141 9.498 
Celoten slovenski uvoz 1,496.283 1,264.907 1,604.288 1,612.387 2,350.762 2 462.836 

73.243 63.471 78.099 76.167 129.013 157 149 
^fnka 47-991 33.874 38.689 30.773 58.285 76724 

a* d,- u 16252 16198 23816 32.848 35.582 41 153 - Od tega Bližnji vzhod 398 717 1.185 10.858 5.189 10 293 
Latinska Amerika 8.168 10.927 15.761 12.547 35 146 39 272 

Priloga 7 

Regionalna usmerjenost izvajanja investicijskih 
del SRS v DVR v obdobju 1979-81 v % 

Priloga 8 

Regionalna usmerjenost v izvajanju investicij- 
skih del SRS v DVR 1979-1981 

regija 1979 
Bližnji vzhod 
Azija 
Afrika 
Latinska Amerika 

62,9 
0,9 

35,6 
0,5 

1980 
86,7 

13,3 
0,0 

1981/1—VI 
95,9 

4,1 

Preračunano iz podatkov Zavoda SRS za statisiko 1 $ = 
27,30 din 

1979 

Irak 
Iran 
Libija 
Mali 
Nigerija 
Pakistan 
Venezuela 
Sirija 
Kuvajt 

62,2 
0,0 

33,8 
0,1 
1,7 
0,9 
0,5 

0,7 

1980 

86,2 

12,8 
0,5 

0,0 

0,5 

1981 
6 mes. 

92,7 

4,0 
0,1 
0,0 

0,7 
2,7 

Priloga 9 

Vrednost izyršenih investicijskih del SRS v deželah v razvoju v obdobju 1975-1980 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981/b mes. 
vrednost izvršenih investicijskih del 
SR Slovenije v tujini (v 000 S) 33.4 34,6 57 4 mg 131 7 13g4 
vrednost izvršenih investicijskih del ' 
SR Slovenije v DVR (v 000 $) 2,1 2,8 17,2 56,8 46 4 46 2 63 6 
delež DVR v vrednosti izvršenih ' ' 
investicijskih del SRS v tujini (v %) 6,3 8,1 29,9 49,8 35 2 33 1 559 
delež SR Slovenije v vrednosti 
investicijskih del SFRJ v DVR (y %) 0 5 0 5 2,0 7,4 5 6 4 2 

Preračunano iz podatkov Zavoda SR Slovenije za statistiko, 1 $ = 27,30 din 

Priloga 10 

Lastna in mešana podjetja slovenskih organiza- 
cij združenega dela 

1974 % 1977 % 1980 % 
v državah v razvoju 6 9,8 13 15,1 20 18 0 
v visoko razvitih 
državah 55 90,2 73 84,9 91 82,0 
skupaj 61 86 111 

Vir analitične tabele: Republiški komite za mednarodno 
sodelovanje 
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