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V tem četrtem in hkrati tudi zadnjem poročilu o delu
delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ
drugega sklica, je v prvem delu prikazano delo tega zbora v
letu 1981 t. j. v četrtem letu delovanja Zveznega zbora
Skupščine SFRJ na delegatskih temeljih.

V drugem delu poročila pa obravnavamo nekatera vprašanja in izkušnje o celotnem obdobju 1978-1982 s stališča
uresničevanja ustavne vloge Zveznega zbora Skupščine
SFRJ v našem delegatskem skupščinskem sistemu in o
uresničevanju delegatskih odnosov.

I. DEL
POROČILO O DELU ZA LETO 1981
1. 1. Splošne značilnosti razmer in dela
Zveznega zbora Skupščine SFRJ v letu 1981
Razmere, v katerih smo delegati uresničevali svojo odgovornost in naloge - skiadno s stališči in smernicami odgovornih organov in organizacij v republiki Sloveniji in Jugoslaviji so bile v preteklem letu zelo zaostrene in zapletene. Dogajanja v svetu, posebej poglabljanje krize v ekonomskih odnosih,
pa tudi zaostritev političnih odnosov, je močno vplivala in se
prepletala z našimi notranjimi ekonomskimi gibanji in drugim
dogajanjem. V skladu z ustanovno funkcijo je Zvezni zbor tudi

v tem obdobju dosledno uveljavil temeljna načela naše zunanje politike, zavedajoč se, da ima neuvrščenost tudi globok
notranje-politični pomen.
Predvsem pa je pozornost delegatov Zveznega zbora bila
posvečena notranje-političnim dogodkom, varstvu ustavnega
reda, varstvu in poglabljanju bratstva in enotnosti jugoslovanskih narodov, ustavni pravici in dolžnosti delovnih ljudi in
občanov, da se organizirajo in delujejo za svojo varnost in
zaščito pred sovražno dejavnostjo in elementarnimi nesrečami.
Dogodkov na Kosovu nismo le pasivno spremljali, ampak
smo od Zveznega izvršnega sveta in drugih ustreznih organov
federacije zahtevali sprotno obveščanje o dogajanju, o ukre-
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pih in sredstvih, s katerimi intervenirajo. Hkrati z odločno
obsodbo iredentizma in kontrarevolucionarnih izgredov, smo
se zavzemali za čim hitrejšo normalizacijo stanja v tej pokra-,
jini. Na delo Zveznega zbora je v preteklem letu III. kongres
samoupravljalcev vplival v dveh smereh Skupščina SFRJ je
sprejela pobudo Zveze sindikatov Jugoslavije, da bo aktivni
udeleženec v programski pripravi kongresa. Zvezni zbor je
sodeloval v pripravi osnovnih kongresnih gradiv. Po kongresu
pa so delovna telesa in zbor dopolnili svoje delovne programe, da bi zagotovili trajno izvajanje na kongresu sprejete
resolucije.
Zvezni zbor je v poročevalskem obdobju delal po programu
dela, ki je bil sprejet po razpravi, ki je zajela tudi skupščine
občin in republik oziroma avtonomnih pokrajin. Uresničili
smo pretežni del predvidenih nalog, nakatere pomembnejše
iz normativnega dela programa (zakon o razširjeni reprodukciji in minulem delu, zakon o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja), ki pomenijo dograjevanje
enotnih osnov družbenoekonomskih odnosov pa smo prenesli v leto 1982 Predlagatelj obeh navedenih zakonov sta dve
posebni delegatski komisiji zbora, ki svoje naloge nista opravili v programiranem roku. Prav tako je preložen na leto 1982
del drugih nalog, deloma tudi zato, ker smo delegati zahtevali
trifazni postopek, ki v programu ni bil predviden. Res pa je
tudi, da smo že pri sprejemu delovnega programa vedeli, da je
le-ta preobsežen in da ga ne bo mogoče v celoti uresničiti.
Poleg tega je treba dodati, da je bilo v preteklem letu obravnavanih tudi 12 tematskih gradiv in 39 zakonskih projektov, ki
niso bili predvideni v delovnem programu. Njihovo uvrščanje
na dnevne rede je bilo do neke mere pogojeno s konkretnim
družbenim dogajanjem, nepredvidenimi dogodki oziroma gibanji. Vendar kaže to prakso odstopanja od programa, ki je
stalna, analizirati in oceniti, ali je tak način dela zbora družbeno utemeljen ali pa se tako vsiljuje spreminjanje programa,
ki ni širše delegatsko dogovorjeno.
Poročila in ekspoze predsednika Zveznega izvršnega sveta
in še posebej pismo, ki ga je Predsedstvo SFRJ poslalo
obema zboroma Skupščine SFRJ, so zelo resno opozorili, da
so,ogroženi osnovni cilji politike ekonomske stabilizacije in
družbeno ekonomskega razvoja v letu 1981 in naslednjih letih
srednjeročnega planskega obdobja.
Tako je postala ekonomska stabilizacija temeljna preokupacija Zveznega zbora v drugi polovici preteklega leta. Na
dveh sejah je zbor razpravljal o stanju in problemih v naši
družbi ter sprejel ustrezne sklepe in akcijski program ter
bistveno dopolnil svoj program dela za leto 1981; več nalog
pa je dolgoročnejšega značaja in "so zato vnešene v program
dela za leto 1982.
Zbor je ocenil, da zapletenega ekonomskega stanja in neučinkovitosti v izvajanju sprejete politike ekonomske stabilizacije in neuresnicevanja osnovnih ciljev ekonomskega razvoja
(zaustavitev zadolževanja, odplačilo dolgov, povečanje
izvoza, dvig produktivnosti, rentabilnega zaposlovanja,
zmanjševanje proračunske in skupne porabe oziroma uskladitve z rastjo realno ustvarjenega dohodka) nikakor ne gre
pripisovati samoupravljanju. Obsodil je poskuse vračanja na
administrativno-centralistične odnose. Delegati so poudarili,
da so prav nezadostno uveljavljeni samoupravni odnosi eden
od temeljnih vzrokov nastale situacije in da je zato boj za
ekonomsko stabilizacijo treba bojevati z utrjevanjem samoupravljanja, z doslednim uresničevanjem ustave in zakona o
združenem delu.
Delegati smo odločno zahtevali zaostritev in dosledno izvajanje odgovornosti vseh nosilcev družbenih funkcij. Ob tej
priložnosti smo kritično ocenili tudi lastno normativno dejavnost in še posebej t. i. interventne zakone, ki jih je treba čim
hitreje odpraviti in nadomestiti z družbenimi dogovori in samoupravnimi sporazumi.
Zavzemali smo se za ustavnost in zakonitost. Neizvajanje
zakonov postaja zelo razširjen pojav. Zato smo zahtevali od
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vseh organov učinkovitejšo kontrolo na področju njihovega
delovanja. Hkrati smo delegati poudarili, da bitka za ustavnost
in zakonitost zahtevata ne le zaostreno delovanje organov
pregona , mareveč tudi uveljavljanje socialistične zavesti in
morale
Delegati Zveznega zbora smo biti v teh razpravah kritični
tudi do dela samega zbora. V njem ni prišlo dovolj do izraza
dejstvo, da je več kot polovica delegatov neposredno iz združenega dela in da je veče število delegatov iz družbenopolitičnih organizacij. Seveda je vzrok za to tudi v nerazvitih delegatskih odnosih, saj predvsem temeljne delegacije pa tudi
občinske skupščine in družbenopolitične organizacije te
možnosti niso dovolj izkoriščale
1. 2. Socialistični samoupravni
družbenoekonomski odnosi
1.2.1. Na področju družbenoekonomskih odnosov je Zvezni
zbor nadaljeval z delom na sprejemu zakonov, s katerimi se
dograjuje družbenoekonomski sistem. Sprejeti so bili: zakoni
o amortizaciji osnovnih sredstev in zakon o revalorizaciji
osnovnih sredstev, s katerima se bistveno posega v delitvena
razmerja, v korist reproduktivne sposobnosti gospodarstva
toda z velikimi posledicami za financiranje splošne in skupne
porabe, (prvotno je bilo predvideno, da se povišanje novih
amortizacijskih stopenj opravi že z zaključnimi računi organizacij združenega dela za leto 1981. Na pobudo delegatov iz
SR Siovenije pa je bila sprejeta določba, da zakon prične
veljati 1. 1. 1982 - torej kot obveznost OZD z zaključnimi
računi za leto 1982 v letu 1983); zakon o knjigovodstvu organizacij združenega dela (ob njegovi obravnavi smo se zavzemali za spremembo vseh tistih določb v osnutku oz. predlogu,
ki bi imele za posledico povečanje knjigovodskega administrirala in vodenja celotnega knjigovodstva za vse pravne
subje<te - tudi za hišne svete, društva in družbene organizacije, oz. s katerimi bi se obveznost izkazovanja podatkov
občutno povečala); zakon o varstvu izumov, tehničnih izboljšav in znaKOv razlikovanja. Ob tem zakonu, ki je izzval široko
javno razpravo in poseben interes združenega dela smo vplivali, da je bila uporaba vseh izumov in izboljšav pogojena s
samoupravnim sporazumevanjem, ob upoštevanju obveznosti iz mednarodnega patentnega prava. Sprejet je bil s|<lep
zbora, da se čimpreje sprejme družbeni dogovor o strategiji
tehnološkega razvoja Jugoslavije, ki je predpogoj za enakopravno vključevanje v mednarodno delitev dela.
Zbor je sprejel tudi nekatere zakone o spremembah in
dopolnitvah sistemskih zakonov: zakon o temeljih kreditnega
in bančnega sistema, s katerim je bila določena vloga in
mesto internih bank v podružbljanju in uveljavljanju pravic
združenega dela v bančnem in kreditnem sistemu. Zbor je
sprejel tudi sklep, da se pripravijo širše dopolnitve in spremembe tega zakona v smislu stališč in mnenj zveznih družbenih svetov (depoziti, posebne finančne službe, monetizacija
denarja itd.); zakon o sanaciji in prenehanju organizacij združenega dela, s katerim je bilo omogočeno OZD, ki poslujejo z
izgubo izplačevanje zajamčenih osebnih dohodkov, namesto
minimalnih in zagotovljen posebej položaj OZD s pretežno
sezonskim poslovanjem, pri katerih se pojavljajo sezonske
izgube in zakon o ugotavljanju in razporejanju celotnega
prihodka in dohodka s katerim so bile omiljene določbe v
zvezi z izplačevanjem regresov delavcem za počitnice in nadomestila stroškov za topli obrok.
V uresničevanju tematskega programa dela Zveznega zbora
za leto 1981 so prevladovale stabilizacijske teme, analize
uresničevanja sprejetih sistemskih zakonov in druga stabilizacijska vprašanja s stališča uresničevanja celote družbenoekonomskih odnosov. Zavzemali smo se, da je zbor sprejel
stališča, da je treba v boju za stabilizacijo iskati rešitve v
doslednješem uveljavljanju sistemskih zakonov, z uveljavljanjem in razvojem samoupravnega odločanja, dogovarjanja in
poročevalec

sporazumevanja subjektov v združenem delu, ne pa predvsem
v interventnih in administrativnih posegih. V postopkih za
sprejem interventnih zakonov (o omejevanju določenih vrst
izdatkov OZD; o omejevanju negospodarskih in neproizvodnih investicij; o omejevanju sredstev splošne porabe - proračunu družbenopolitičnih skupnosti in sredstev za financiranje samoupravnih interesnih skupnosti; o prepovedi gradnje
elektrarn, toplarn in drugih objektov na tekoča goriva - nafto;
o spreminjanju pogojev za zadovoljevanje investicijske porabe itd.), ki se ponavljajo že tretje leto in dobivajo značaj
»rednih« zakonov smo uspeli, da so bile vgrajene določbe o
obveznosti samoupravnega sporazumevanja in družbenega
dogovarjanja in da je bila veljavnost zakona omejena na trste
družbenopolitične skupnosti, ki teh ne sprejmejo.
Taka usmeritev zbora in odbora za družbenoekonomske
odnose je bila v celoti potrjena v akcijskem programu Zveznega zbora po obravnavi pisma Predsedstva SFRJ o nalogah
Skupščine SFRJ v zvezi z izvajanjem nalog stabilizacije.
1.2.2. Še bolj odločno kot v prejšnjih letih smo se delegati v
preteklem in letošnjem letu borili za zmanjševanje rasti zveznega proračuna, za njegovo uskladitev z načrtovano rastjo
družbenega proizvoda, za racionalno porabo in za maksimalno varčevanje vseh zveznih organov. Rezultati naših prizadevanj so za sedaj še skromni. V okvire rasti družbenega
proizvoda smo uspeli spraviti le tisti del proračuna federacije,
ki se nanaša na zvezno skupščino, Predsedstva SFRJ, Zvezni
izvršni svet in zvezno upravo. To pa je le okoli 11% sredstev
zveznega proračuna. Sredstva proračuna namenjena za JLA,
pomoč nerazvitim republikam in pokrajinam in za temeljno
invalidsko^pokojninsko varstvo borcev NOB in vojaških invalidov (tudi mirnodobskih), so povečana za več kot je predvidena rast družbenega proizvoda. To gotovo predstavlja velike
dodatne obremenitve republik in pokrajin, povečanje carin in
temeljnega prometnega davka, kar je v nasprotju s cilji ekonomske stabilizacije.
Ob sprejetju proračuna federacije za leto 19B2 smo v Zveznem zboru prvič uveljavili načela: da mora biti zasnovan na
virih, ki jih določa zakon, brez uporabe primarne emisije kot
vira financiranja; da je treba prenehati z deficitarnim financiranjem, ki je vsako leto vplivalo na vse večji obseg neporavnanih obveznosti, zlasti v financiranju borčevske zaščite in JLA
in daje potrebno izvajati politiko negospodarskih investicij iz
proračuna federacije na podlagi realne projekcije za celotno
srednjeročno obdobje do leta 1985, na podlagi upoštevanja
stabilizacijskih prizadevanj in opredeljenih prioritet (te pa so:
zunanja politika, varnost države in varnost v prometu].
V delu odbora za proračun federacije se je uveljavila metoda delovanja posebnih delegatskih delovnih skupin, ki so
skupaj z večjimi proračunskimi porabniki spoznavale dejanske razmere njihovega delovanja in možnosti racionalizacije
in varčevanja v njihovem poslovanju.
t. 2. 3. Komisija za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu se je v letu 1981 pretežno ukvarjala z določenimi
kompleksnimi oz. načelnimi vprašanji uresničevanja zakona o
združenem delu, kot je n. pr. delovanje samoupravnih interesnih skupnosti materialne proizvodnje; normativne rešitve, o
odgovornosti delavcev v združenem delu in delovanje samoupravne delavske kontrole. V manjši meri pa so bile uresničene
zahteve in predlogi, da bi komisija obravnavala posamezne
zakone iz programa Zveznega zbora, ki posegajo v odnose v
združenem delu.
1.3. Družbenopolitični odnosi
Težišče dela Zveznega zbora se je v preteklem letu nadalje
premaknilo od sprejemanja sistemskih zakonov - v letu 1981
je bilo sprejetih 48 zakonov, od tega 15 sistemskih - na
zakone s katerimi se ureja konkretna vprašanja oziroma posamezna področja dela (20) in na interventne zakone (12), s
katerimi se zagotavlja uresničevanje kratkoročnih ciljev poliporočevalec

tike ekonomske stabilizacije oziroma ciljev ekonomskega razvoja, kakor so opredeljeni v resoluciji o politiki uresničevanja
družbenega plana Jugoslavije za obdobje od 1981-1985 v letu
1982.
V obravnavanem obdobju je bilo na sejah Zveznega zbora
34 tem (analiz, poročil, informacij), ki kažejo na to, da :e zbor
začel močneje uresničevati politično nadzorstvo nad delom
ZIS in zveznih upravnih organov in delovati tudi kot organ
družbenega samoupravljanja.
Poleg navedenega števila tem, ki jih je obravnaval Zvezni
zbor in sprejemal ustrezne ukrepe, je bilo še večje število
podobnih gradiv obravnavanih v delovnih telesih zbora. Čeprav o le-teh zbor ni odločal je bila njihova obravnava v
delegatskih telesih izrednega pomena za opravljanje delgatske funkcije pa tudi za delo posameznih zveznih organov
V začetku leta 1981 se je Zvezni zbor veliko angažiral pri
sprejemu ustavnih amandmajev in ustavnega zakona za njihovo realizacijo. Podlaga teh amandmajev je bilo spoznanje,
da je v skiaau z doseženo stopnjo razvoja samoupravljanja
potrebno nadalje demokratizirati politično odločanje. V ta
namen ustavni amandamji v duhu Titove pobude uvajajo
princip kolektivnega dela ir\ odločanja, kolektivne in osebne
odgovornosti vodstvenih organov oziroma članov teh organov ter omejitev trajanja mandatov, nekaterih najpomembnejših funkcij političnega sistema. V skladu z ustavnim zakonom
se bodo amandmaji v zveznih organih začeli uvajati z izvolitvijo tretjega sklica delegatskih skupščin v SFRJ - dotlej pa je
potrebno spremeniti in dopolniti vse tiste zvezne zakone, ki
niso v skladu ž novimi ustavnimi določbami. Priprava teh
zakonov je v teku, prav tako sprememba poslovnika Zveznega
zbora in poslovnika o skupnem delu obeh zborov Skupščine
SFRJ. Spremembe poslovnikov1 zborov Skupščine SFRJ izhajajo tudi iz zahtev, da se delo zborov še bolj demokratizira in
popolneje izrazi delegatske odnose.
V nadaljevanju poročila navajamo samo nekatere zakone in
druge akte, ki so posebej pomembni za izgrajevanje sistema
socialističnih samoupravnih odnosov. Ob pripravah in sprejemanju teh zakonov, ki so bili obravnavani v preteklem letu so
se pogosto pojavljale dileme, kaj je na posameznih področjih,
ki jih ureja zvezni zakon pristojnost federacije, kaj pa republik
in avtonomnih pokrajin oziroma kaj je skupno. Delegati iz SR
Slovenije smo se često morali zavzemati za spoštovanje
ustavnih pristojnosti republik kot držav in kot subjektov samoupravnega dogovarjanja in sporazumevanja.
Sprejet je bil zakon o temeljih družbenega sistema informiranja in o informacijskem sistemu federacije z namenom, da
bi zgradili v osnovi enpten sistem družbenega informiranja od
TOZD in krajevne skupnosti do občine, republike in federacije, sistem, ki bo deloval skladno, demokratično in odgovorno, ki bo zagotavljal resnične podatke in analize za
uspešno delovanje delegatskega sistema in odločanje, za
i jpešno povezovanje združenega dela in za vse druge potrebe družbenega samoupravljanja. Celovit, notranje organizacijsko in metodološko usklajen sistem naj bi omogočil tudi
več reda, racionalnost in ekonomičnost v zbiranju, obdelavi in
uporabi podatkov.
Pri pripravi tega zakona smo delegati iz SR Slovenije izoblikovali svoja stališča v skupnem delu s Komisijo za informiranje Skupščine SR Slovenije, z RK SZDL Slovenije in Republiškim komitejem za informiranje, kar nam je omogočilo, da
smo se lahko uspešno uprli močno prisotnim etatističnim in
tehnokratskim interesom, ki so takemu zakonu nasprotovali.
Zvezni zbor je obravnaval poročilo o izvajanju resolucije o
nadaljnjem razvoju krajevne skupnosti in poročilo o izvajanju
resolucije o svobodni menjavi dela v družbenih dejavnostih.
Obe poročili predstavljata vidik kontrole izvajanja predpisov
in drugih aktov, ki jih sprejema Zvezni zbor. Pripravljeni sta
bili (kakor dve leti preje obe resoluciji) v odboru za družbenopolitične odnose Zveznega zbora. V njuni pripravi so sodelovali delegati Zveznega zbora, organi zvezne konference SZDL
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Jugoslavije, sveta Zveze sindikatov Jugoslavije in nekatere
druge organizacije na ravni federacije, pa tudi ustrezni organi
in organizacije republik in avtonomnih pokrajin.
Ocenjujemo, da je tak način dela uspešen ker aktivira večje
število delegatov in ker pospešuje najširše sodelovanje vseh
družbenih in samoupravnih dejavnikov v skupni akciji za
spreminjanje stanja in odnosov
V poročilu o svobodni menjavi dela smo ugotovili, da so bili
doseženi pomembni uspehi posebej glede samoupravne organiziranosti in urejanja, manj pa glede uveljavljanja dohodkovnih odnosov in delovanja delegatskega sistema Zvezni
zbor je zato sprejel dodatne sklepe in priporočila samoupravnim organizacijam in skupnostim Za razvoj samoupravnih
ekonomskih odnosov v svobodni menjavi dela na področju
družbenih dejavnosti, sc zlasti pomembna stališča zveznih
družbenih svetov o osnovan združevanja dela in sredstev za
zadovoljevanje skupnih potreb v družbenih dejavnostih, ki jih
je Zvezni zbor povzel v svojih sklepih in priporočil vsem
samoupravnim organizacijam in skupnostim, da jih pri svojem
delu upoštevajo Zvezna družbena sveta sta tudi predlagala
Zveznemu zboru naj bi za uresničevanje stališč in resolucije o
svobodni menjavi dela dal pobudo skupščinam republik in
pokrajin za sklenitev družbenega dogovora. Prva razprava v
odboru za družbenopolitične odnose je pokazala tehtne pomisleke glede tega ali je potrebno in ali je dana ustavna
podlaga za to. da bi bila udeleženec tega. nedvomno potrebnega družbenega dogovora med republikami in pokrajinama
tudi Skupščina SFRJ.
V programu Zveznega zbora za leto 1981, je bila naloga:
»Uresničevanje in varstvo ustavnih pravic, svoboščin, dolžnosti in odgovornosti delovnih ljudi in občanov« opredeljena kot
naloga več delovnih teles zbora. Iz delovnega programa zbora
so jo prevzele tudi družbenopolitične organizacije v federaciji. pravosodni organi. ZIS in seveda ustrezna telesa skupščin, ponekod pa tudi družbenopolitične organizacije republik in avtonomnih pokrajin Kljub nekaterim pomislekom
glede obsežnosti in zahtevnosti je bila odločitev, da se ta
vprašanja proučijo, povsod sprejeta z odobravanjem, saj doslej še niso bila posebej in celovito obravnavana Gradivo z
ugotovitvami in predlcgi bo pripravljeno za obravnavo v Zveznem zboru še pred iztekom tega mandata
Na področju graditve družbenopolitičnega sistema je treba
naglasiti še nekaj vprašanj, ki jim je Zvezni zbor posvetil večjo
pozornost Eno takih je razprava o poročilu o preobrazbi
zvezne uprave na podlagi ustave in zakona o osnovah sistema
državne uprave, o zveznem izvršnem svetu in zveznih organih
uprave Razpravo so delegati povezali tudi z gospodarsko
stabilizacijo ali konkretneje s proračunsko porabo federacije.
Posebej so posvetili pozornost ekstenzivni organiziranosti
zvezne uprave, preštevilnosti in nenehni rasti, nezadostni
učinkovitosti, družbenoekonomskem položaju delavcev v delovnih skupnostih zveznih organov uprave oziroma financiranju institucij itd. Obravnavano je bilo tudi poročilo o stanju
družbenih sredstev, ki jih pri svojem delu uporabljajo zvezni
organi Poročilo je dalo prvič celoten vpogled v stanje in
upravljanje s temi sredstvi Pokazalo se je, da je bil zakon o
pravicah in dolžnostih zveznih organov v zvezi s sredstvi v
družbeni lastnini, ki jih pri svojem delu uporabljajo, še kako
potreben Šele ta zakon je zavezal uporabnike, da so napravili
ustrezno fizično in vrednostno evidenco, ki je pogoj za racionalno koriščenje in upravljanje in da je določil pogoje in način
odtujevanja oziroma prenašanje teh sredstev v družbeni lastnini na druge uporabnike.
V sklop teh vprašanj bi lahko šteli tudi razprave v delovnih
telesih obeh zborov Skupščine SFRJ v zvezi s pripravo odloka
o organizaciji služb Skupščine SFRJ, pri kateri gre za mnoge
identične pojave kakor pri zvezni upravi (ekstenzivna organiziranost, podvajanje nekaterih služb, kvaliteta dela, neustrezna delitev OD, nestimulativno financiranje in podobno).
Osnovni smisel obravnave vseh teh vprašanj je bil v tem, da
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se tako zvezna uprava kot služba-Skupščine SFRJ organizira
čim bolj racionalno in tako da bi mogla delegatska skupščina
uspešno delovati.
1.4. Notranja politika
Na področju notranje politike je Zvezni zbor okrepil politično kontrolno funkcijo glede spoštovanja zakonitosti, krepitve državne varnosti in vseh vrst varnosti občanov in zaščite
premožanja. Aktivnost zbora je bila predvsem usmerjena v
analizo vzrokov in ukrepanje proti družbeno škodljivim pojavom, ki ovirajo uresničevanje Ekonomske stabilizacije. Zbor je
obravnaval razmere na Kosovu in s tem v zvezi opredeljeval
naloge Zveznega izvršnega sveta in upravnih organov v borb^
za politično in varnostno stabilizacijo v tej pokrajini in preprečevanje kontrarevolucionarnih in sovražnih aktivnosti.
Zbor je v zvezi z uresničevanjem varnostnih nalog in zaščite
osnovnih vrednot naše družbe in družbenega razvoja posebno pozornost namenil uresničevanju družbene samozaščite v sistemu socialističnega samoupravljanja in nadaljnjem
podružbljanju varnostnih funkcij. Zbor je ugotovil, da delovni
ljudje in občani s svojo neposredno aktivnostjo vse bolj postajajo nosilec družbene samozaščite, ki tako postaja pomembna sestavina demokratizacije naše družbe. Zbor je poseben poudarek v razvoju družbene samozaščite namenil
odgovornosti delegatskih skupščin in vplivu le-teh na krepitev
zakonitosti, krepitvi celotnih samoupravnih odnosov in njihovi učinkovitejši politično kontrolni in usmerjevalni vlogi na
tem področju.
Obravnaval in dopolnjeval je zakonodajo na področju varnosti cestnega, železniškega in letalskega prometa Na teh
področjih je posebno v drugi polovici leta prišlo do poslabšanja varnosti in celo do težjih nesreč. Zbor je ugotovil, da se
njegovi sklepi o prometni varnosti slabo uresničujejo in da se
idejnopolitična izhodišča družbene samozaščite na tem področju prepočasi uveljavljajo v praksi.
Odbor za notranjo politiko je zahteval stalne informacije o
razvoju dogodkov na Kosovu, ki ga je spremljal in o tem
seznanjal delegate v Zveznem zboru. Posebno pozornost je
namenil spremljanju situacije na Kosovu in je bil o razvoju
dogodkov stalno informiral, kar je omogočilo tudi učinkovitejše delo zbora v krepitvi državne varnosti. Odbor se je
posebej zavzel za obravnavo nalog in dela organov za notranje zadeve in delovanje milice v zvezi z uresničevanjem njenih
nalog. Okrepil je sodelovanje z zveznimi organi pravosodja in
nosilcem preventivne aktivnosti na področju prometne varnosti.
V zvezi s pripravo informacije o uresničevanju družbene
samozaščite v sistemu samoupravljanja je odbor tesno sodeloval z vsemi republikami in avtonomnima pokrajinama ter
organiziral razprave v nekaterih krajevnih skupnostih in organizacijah združenega dela. Okrepil je sodelovanje z delovnimi
telesi, ki se bavijo s podobno problematiko v republikah in
avtonomhih pokrajinah in v CK ZK Jugoslavije in v ZK SZDLJ.
Člani odbora iz naše republike so bili nosilci številnih pobud za razprave v odboru in zboru o aktualnih problemih
varnostne problematike in družbene samozaščite. Med drugim smo predlagali Zveznemu zboru, da ukine zakon o omejevanju uporabe in vožnje z osebnimi in drugimi motornimi
vozili. Pri sprejemanju temeljnega zakona o osnovah varnosti
cestnega prometa smo pomembno prispevali k opredelitvam
takih zakonskih rešitev, ki vzpodbujajo podružbljanje varnosti
cestnega prometa.
1.5. Zunanja politika
V letu 1981 je Zvezni zbor obravnaval več tem s področja
zunanje politike, med drugim tudi informacijo o ekonomskem
sodelovanju Jugoslavije z državami v razvoju in je sprejel
sklepe, ki naj pospešujejo to sodelovanje v obdobju od
1981-1985.
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Po večletnih razpravah je sprejel zakon o opravljanju zunanjih zadev iz pristojnosti zveznih upravnih organov in zveznih
organizacij. Ker s tem zakonom, ki se omejuje na delovanje
zveznih upravnih organov in zveznih organizacij, še niso
urejena vsa vprašanja sodelovanja samoupravnih subjektov,
zlasti republik in avtonomnih pokrajin v oblikovanju in izvajanju zunanje politike, smo se delegati iz SR Slovenije zavzeli,
da je zbor sprejel poseben sklep, da je to vprašanje potrebno
urediti z novim, širšim sistemskim zakonom za to področje.
Zbor je sprejel tudi zakon o evidenci znanstvenega, kulturnega, prosvetnega in tehničnega sodelovanja s tujino, ki naj
omogoči bolj usklajeno in načrtno delo na tem področju,
seveda ob upoštevanju pristojnosti, ki jih imajo na tem področju socialistične republike in avtonomni pokrajini. Poseben zakon je bil sprejet o programu graditve in modernizacije
tehnične baze Radia Jugoslavije v obdobju od Ietai981-1985.
Zbor je sprejel tudi 9 zakonov o ratifikaciji mednarodnih
konvencij in sporazumov SFRJ s posameznimi državami.
Aktualna vprašanja zunanje politike in mednarodnih odnosov so bila redno obravnavana v odboru za zunanjo politiko.
Odbor je obravnaval poleg vprašanj iz programa dela Zveznega zbora še vrsto drugih vprašanj in ob tem zavzemal
stališča, bodisi kadar je šlo za priprave za razne mednarodne
sestanke, kakor tudi za konkretna vprašanja mednarodnih
odnosov naše države. Skupaj z odborom Zbora republik in
pokrajin za ekonomske odnose s tujino je večkrat obravnaval
vprašanja našega gospodarskega sodelovanja in plačilne bilance in vprašanja preobrazbe zunanjetrgovinske mreže. Odbor se je v duhu stabilizacijskih prizadevanj zavzel za racionalizacijo stroškov v mednarodneM sodelovanju in zmanjšanju
števila diplomatskih in trgovinskih predstavnikov in akcijo za
večjo koordinacijo potovanj in obiskov v tujini zaradi štednje.
Odbor je še posebno pozornost posvetil odnosom in sodelovanju v okviru gibanja neuvrščenih in odnosom Jugoslavije s
sosednjimi deželami. Razpravljal je redno o sklepanju in uresničevanju mednarodnih pogodb in o sodelovanju Skupščine
SFRJ s predstavniškimi telesi drugih držav.
1.6. Ljudska obramba
Zbor je na tem področju sprejel predlog za izdajo zakona o
splošni ljudski obrambi. Temu zakonu so posvetili posebno
pozornost tudi v občinah. Odbor za družbenopolitični sistem
družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije pa je pretresal vse pripombe in svoje mnenje posredoval Zveznemu
zboru. Zavzemal se je za to, da bi bil zakon sprejet čim prej, da
bi tako pospešili tudi sprejemanje republiških zakonov.
Odbor za ljudsko obrambo je razpravljal o zveznem proračunu, posebej pa o sredstvih, ki so namenjena za JLA. Pri tem
je upošteval stanje v gospodarstvu in stabilizacijska prizadevanja. Zmanjšanje rasti denarnih sredstev za financiranje JLA
pa ne bi smelo vplivati na pripravljenost oboroženih sil
Odbor je obravnaval tudi: informacijo o stanju organiziranosti službe opazovanja, javljanja in obveščenja; analizo stanja in odnosov na področju tipizacije, unifikacije in standardizacije transportnih sredstev in opreme; informacijo o pripravljenosti civilne zaščite ter o njeni politiki za obdobje
1976-1985; informacijo o aktualnih vprašanjih, povezanih z
bivanjem vojaških obveznikov v tujini; informacijo o sovražni
aktivnosti na Kosovu; zakon o dopolnitvi zakona o vojaški
obveznosti in poročilo o uresničevanju družbene samozaščite.
Odbor je pretresal tudi druge informacije in analize, ki
posredno zadevajo ljudsko obrambo.
Na zahtevo delegatov iz SR Slovenije, ki jo je zbor podprl, je
ZIS pripravil informacijo o možnostih nadaljnjega skrajševanja vojaškega roka, ki jo bo zbor obravnaval na eni prihodnjih
sej.
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1.7 Pravosodje
Zbor je posvetil posebno pozornost uveljavljanju samoupravnega sodstva v naši družbeni praksi. Na podlagi obravnave analize o stanju in problematiki samoupravnega sodstva, so bili sprejeti posebni sklepi o ukrepih za nadaljnji
razvoj samoupravnega sodstva. S temi sklepi je bilo med
drugim priporočeno ožjim družbenopolitičnim skupnostim,
da spodbudijo hitrejše uveljavlljanje vseh oblik samoupravnega sodstva, arbitraž, poravnalnih svetov, razsodišč . ., v
zvezi s prizadevanji za učinkovitejše delo sodišč združenega
dela je zbor naročil Zveznemu izvršnemu svetu naj predloži
zakon o postopku pred sodišči združenega dela, odbor za
pravosodje pa, da predloži spremembe in dopolnitve zakona
o sodiščih združenega dela glede na dosedanje izkušnje pri
delu teh sodišč. Zbor je sprejel na seji januarja 1982 predlog
za izdajo zakona o sodiščih združenega dela.
Pri obravnavah informacij oz. analiz o delovanju rednih
sodišč in drugih pravosodnih organov na novih ustavnih
temeljih, o trajanju kazenskega postopka v praksi jugoslovanskih pravosodnih organov in o trajanju sodnega postopka ter
učinkovitosti sodnega dela je bil zbor pozoren zlasti na vprašanja v koliki meri se pravosodje podružblja, kje so vzroki za
neažurno delo sodišč in javnih tožilstev in kako doseči učinkovitejše delo pravosodnih organov.
Pri obravnavi poročil o delu zveznega sodišča, zveznega
javnega tožilstva in zveznega javnega pravobranilstva je zbor
poleg ocenjevanja dela zveznih pravosodnih organov ugotavljal tudi vzroke povečanji števila nekaterih kaznivih dejanj n.
pr. na področju cestnega prometa, nekaterih oblik gospodarskega kriminala i dr.
Odbor za pravosodje je obravnaval tudi nekatere zakone, ki
po svoji vsebini niso »pravosodni«, pri katerih pa je bila
potrebna proučitev vprašanja usklajenosti kazenskih določb s
splošno kaznovalno politiko.
1.8. Varstvo borcev in vojaških invalidov
Na področju varstva borcev in vojaških invalidov je zbor
obravnaval in sprejel zakon o temeljnih pravicah vojaških
invalidov in družin padlih borcev; zakon o spremembah in
dopolnitvah zakona o obveznostih federacije za pokojnine
borcev; zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o dodatku za borce in še štiri zakone o temeljnih pravicah določenih kategorij borcev.
Zvezni zbor je obravnaval'tudi informacijo o aktualnih vprašanjih in problemih borčevskega in invalidskega varstva s
predlogom ukrepov. Ob obravnavi te informacije je sprejel
sklep, da mora Zvezni izvršni svet do konca prvega polletja
1982 proučiti posebej vprašanje financiranja temeljnega borčevskoinvalidskega varstva v celoti in predložiti ustrezne rešitve ter jih poslati zboru v obravnavo. Za sprejetje takega
sklepa smo se delegati iz SR Slovenije še posebej zavzemali
tudi na sejah odbora za vprašanja borcev in vojaških invalidov, kjer smo tudi v letu 1981 poudarili, da je treba oblikovanje sredstev za borčevsko invalidsko varstvo, kjer sicer federacija ureja in zagotavlja temeljne pravice, prenesti na republike in avtonomni pokrajini, ki naj ta sredstva zagotavljajo
neposredno in ob dogovorjeni solidarnosti.
Poudarili smo tudi, da temeljnih pravic borcev in invalidov
na ravni federacije ni treba širiti, pač pa jih je treba obvezno
obdržati na sedanji ravni in v zvezi s tem potrebo po večji
družbeni skrbi ožjih družbenopolitičnih skupnosti ter zagotavljanje nekaterih pravic kot na primer s področja zdravstvenega varstva, v okviru ustreznih samoupravnih interesnih
skupnosti. Zaradi tega smo tudi predložili amandmaje k predlogom petih zakonov o spremembah in dopolnitvah zakonov
o temeljnih pravicah določenih kategorij borcev, s katerimi je
bilo predvideneno širjenje njihovih temeljnih pravic, ki jih je
Zvezni zbor sprejel.
Predlagali smo tudi dva amandmaja k predlogu zakona o
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temeljnih pravicah vojaških invalidov in družin padlih borcev,
ki sta pomenila korak naprej k podružbljanju zdravstvenega
varstva na tem področju in njegovo popolno vključevanje v
samoupravne interesne skupnosti. Poleg naših amandmajev
so bili predloženi tudi drugi, katerih bistvo je bilo v tem, da se
še bolj okrepi vloga federacije na tem področju kot doslej.
Naše amandmaje smo umaknili in s tem dosegli, da tudi drugi
amandmaji niso bili sprejeti. Podprli smo predlagane rešitve,
ki so vseeno pomenile napredek na tem področju in nadaljnje
uveljavljanjesvobodne menjave dela.
1.9. Delo, zdravstvo in socialna politika
Ob obravnavi družbenega plana Jugoslavije za obdobje
1981 do 1985 so bila iz tega področja posebej poudarjena
vprašanja nadaljnjega razvoja samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v stanovanjsko komunalni dejavnosti v smislu hitrejše in bolj racionalne stanovanjske izgradnje. Posebno pozornost smo posvetili spremenjenim odnosom glede
financiranja stanovanjske izgradnje iz čistega dohodka, kjer
se financira iz dohodka le izgradnja za solidarnost in družbeno pomoč pri plačevanju stanarin za kategorije občanov z
nižjimi prejemki. Zavzemali smo se za uvedbo soudeležbe pri
pridobivanju družbenih stanovanj v celi državi.
Zbor je obravnaval tudi informacijo o založenosti tržišča z
zdravili in o izvajanju sprejetih ukrepov za boljšo preskrbo z
njimi. Sprejet je bil sklep zbora, da se dovoli izvoz zdravil le
tedaj, če je domače tržišče z določenim zdravilom preskrbljeno.
S predlogom zakona o računanju časa, ki ga je predložil
Zvezni izvršni svet, je bil predviden premik v zimskem času za
eno uro nazaj z utemeljitvijo, da bi s tem pričeli z delom
kasneje, to je ob nastopu dnevne svetlobe. Delegati iz SR
Slovenije smo uspeli preprečiti sprejetje tega zakona, ki bi
povzročil, da bi se v računanju časa Jugoslavija razlikovala od
drugih evropskih držav, s katerimi imamo mnoge gospodarske, poslovne, turistične in prometne stike. Zavzemali smo se
za letni čas, kot ga ima večina drugih evropskih držav in zato,
da se vprašanje začetka delovnega časa prepusti samoupravnemu urejanju v združenem delu.
Imeli smo obširno razpravo in sprejeli priporočila o samoupravnem organiziranju kmetov ter njihovem vključevanju v
sistem združenega dela. Pri tem smo se zavzemali za stališča,
da je treba socialno varnost kmetovalcev krepiti in razvijati v
skladu z rastjo njihove produktivnosti dela in donodka, ki se
ustvarja na osnovi dolgoročnega sodelovanja v zadrugah in
drugih oblikah združevanja kmetov.
Obravnavali smo tudi predlog za izdajo zakona o pogojih za
izmenjavo, zamenjavanje in prenašanje delov človeškega telesa, vzetih za presajevanj<3 zaradi zdravljenja. Pri tem je bilo
ugotovljeno, da pravno prepočasi urejamo to vprašanje.
V nadaljevanju priprave zakona o temeljnih pravicah iz
pokojninskega in invalidskega zavarovanja smo konec leta
sprejeli osnutek, ki je v javni razpravi. Delo na pripravi
osnutka zakona je bilo dolgotrajno, zlasti zaradi iskanja rešitev, kako minulo delo kot ekonomsko in ustavno kategorijo
vgraditi v temelje sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Kljub našim prizadevanjem predlagani osnutek še
ni zadovoljivo opredelil kategorije minulega dela in je ni
vgradil v konkretne rešitve. Vendar je treba upoštevati, da tudi
v celotnih delitvenih odnosih delavčev prispevek k razrešitvi
in bogatitvi sredstev za delo - razširjeni reprodukciji še ni
tako individualiziran, da bi ga lahko v praksi ovrednotili.
Največ novosti prinaša osnutek zakona pri opredeljevanju
invalidskega zavarovanja, kjer dobiva združeno delo odgovorno aktivno vlogo pri reševanju položaja delovnih invalidov.
1. 10. Zakonodajno-pravna vprašanja dela
Zveznega zbora
Zvezni zbor je v letu 1981 sprejel 48 zakonov. Pri tem je
zakonodajno-pravna komisija posvečala posebno pozornost
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ustavnosti in skladnosti zakonov s pravnim sistemom in
obravnavala analize, informacije in druga gradiva, ki so vsebovala ocene o izvajanju zveznih zakonov in drugih predpisov
v praksi.
Globlje presoje ustavnosti in skladnosti s pravnim sistemom, so bili tako deležni vsi sistemski zakoni pa tudi intervencijski zakoni, sprejeti na podlagi 267. člena Ustave SFRJ.
Delegati smo si zlasti prizadevali, da se spodbudi hitrejši
razvoj samoupravnega prava, da se hitreje odpravljajo vzroki
za počasno uveljavljanje samoupravnega urejanja odnosov,
da se pri pripravi zakonov odpravljajo nejasnosti, težnje po
preseganju pristojnosti federacije, da se usklajujejo kazenske
določbe in uresničujejo druge zahteve, sprejete zakonodajne
politike. Še posebno smo se ob obravnavi novih zakonskih in
drugih aktov zavzemali, da se z njimi ne povzroča širjenje
administracije oziroma družbene režije nasploh.
V obdobju poročanja smo obravnavali tudi večje število
ustavnih sporov, sproženih zoper nekatere zvezne zakone
1.11. Sodelovanje delegatov v republiki
V tem letu smo dobili več pobud in raznih predlogov iz
delovnih organizacij, kar kaže na povečano zanimanje delegatske baze za vprašanja, ki jih obravnava Zvezni zbor, vendar
je to še vedno neustrezno glede na pomen vprašanj in odnosov; ki jih normativno ureja Zvezni zbor.
Skupščine občin so v letu 1981 pogosteje obravnavale
vprašanja iz delovnega področja Zveznega zbora, kar je bilo
odvisno tudi od narave teh vprašanj oziroma od neposrednega interesa zanje. Poročilo o delu delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ za leto 1980 je obravnavalo "50 skupščin občin. Te so potrdile delo delegatov v
Zveznem zboru in dale več pobud in konkretnih predlogov za
nadaljnje delo. Nekatere skupščine občin so dale tudi konkretne predloge k delovnemu programu Zveznega zbora za
leto 1982. Posebno pozornost so skupščine občin v teku leta
posvetile nekaterim sistemskim zakonom s področja družbenoekonomskih in družbenopolitičnih odnosov, kot so bili na
primer zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o revalorizaciji osnovnih sredstev in sredstev skupne porabe uporabnikov družbenih sredstev; zakon o Spremembah in dopolnitvah zakona o amortizaciji osnovnih sredstev TCZD in drugih
porabnikov družbenih sredstev; zakon o temeljnih pravicah iz
pokojninskega in invalidskega zavarovanja; zakon o razširjeni
produkciji in minulem delu in zakon o splošni ljudski
obrambi.
Na ravni republike je bila delegatom tudi v tem obdobju v
oporo obravnava številnih vprašanj iz delovnega programa
Zveznega zbora na sejah zborov Skupščine SR Slovenije in
njihovih teles oziroma delovnih teles Skupščine SR Slovenije.
Nekatera vprašanja iz delovnega programa Zveznega zbora
so pretresala tudi delovna telesa RK SZDL Slovenije, Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, Republiškega odbora
ZZB NOV Slovenije, sočasno pa tudi Gospodarska zbornica in
nekatere samoupravne interesne skupnosti ter oblikovali stališča, predloge in mnenja do teh.
Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije je organiziral
razpravo o osnutku zakona o razširjeni reprodukciji in o
minulem delu, o osnutku zakona o varstvu izumov, tehničnih
izboljšav in znakov razlikovanja ter razgovore o temi - uresničevanje in varstvo ustavnih pravic, svoboščin, dolžnosti in
odgovornosti delovnih ljudi in občanov, ki jo bo Zvezni zbor
obravnaval v letu 1982.
Sodelovanje z Gospodarsko zbornico Slovenije je bilo širše
kot doslej. Njeni različni organi oziroma delovna telesa so bolj
sistematično obravnavala vprašanja iz pristojnosti Zveznega
zbora. Tudi nekatera društva in strokovna združenja so obravnavala več vprašanj iz delovnega programa Zveznega zbora
poročevalec

kot n. pr. zakon o varstvu izumov, tehničnih izboljšav in
znakov razlikovanja, zakon o knjigovodstvu idr
Na pogovorih delegatov pred sejami zbora so redno sodelovali poleg že prej navedenih, predstavniki republiških upravnih organov in organizacij, samoupravnih interesnih skupnosti ter drugih zainteresiranih organov, organizacij in skupnosti v republiki
Nadaljevalo se je tudi uspešno sodelovanje s pravosodnimi

organi in z republiškim družbenim pravobranilcem samoupravljanja
V tem obdobju se je izboljšalo javno obveščanje od delu
Zveznega zbora. Sredstva javnega obveščanja, predvsem pa
tisk so v primerjavi s prejšnjim obdobjem več pozornosti
posvetila tudi delu delovnih teles in delegatov, kar pa je še
vedno premalo, da bi javnost lahko ocenjevala s kakšnimi
problemi in dilemami se ukvarjajo.

II. DEL
NEKAJ UGOTOVITEV O DELU ZVEZNEGA
ZBORA SKUPŠČINE SFRJ, O
URESNIČEVANJU DELEGATSKIH ODNOSOV
IN O IZKUŠNJAH DELEGATOV V RAZDOBJU
1978 - 1982
'
2.1. Uresničevanje ustavne vloge Zveznega
zbora
V ustavi SFRJ je vloga Zveznega zbora opredeljena z naslednjimi pristojnostmi: odloča o spremembi ustave SFRJ!
določa temelje notranje politike in zunanjo politiko SFRJ;
sprejema zvezne zakone in druge predpise in splošne akte,
razen zveznih zakonov, ki jih sprejema Zbor republik in pokrajin; opravlja politično nadzorstvo nad delom Zveznega izvršnega sveta in zveznih upravnih organov; določa politiko izvrševanja zveznih zakonov, drugih predpisov, in splošnih aktov,
ki jih on sprejema ter obveznosti zveznih organov v zvezi z
izvajanjem teh predpisov in sprejetih aktov ter druge v ustavi
določene naloge.
Pri opravljanju funkcije Skupščine SFRJ kot organa družbenega samoupravljanja ima Zvezni zbor v okviru pravic in
dolžnosti federacije posebno vlogo v obravnavanju vprašanj
in usklajevanju odnosov in interesov, ki so skupnega pomena
za samoupravne organizacije in skupnosti in pri vzpodbujanju
samoupravnega sporazumevanja in družbenega dogovarjanja.
Zvezni zbor je v tem razdobju sprejel 39 zakonov in 50
drugih predpisov in splošnih aktov, sprejel je ustavna dopolnila k ustavi SFRJ, sodeloval v sklepanju petih pomembnih
družbenih dogovorov, obravnaval 147 tematskih vprašanj,
analiz o izvajanju zakonov in poročil o stanju in problemih na
posameznih področjih družbenega življenja. Tako se je v delu
Zveznega zbora poleg zakonodajne vse bolj uveljavljala tudi
vloga politične kontrole nad delom ZIS in zveznih upravnih
organov, pa tudi vloga organa družbenega samoupravljanja v
okviru pravic in dolžnosti federacije, v katerem se obravnavajo in rešujejo vprašanja, ki zadevajo skupni interes delovnih
ljudi in samoupravnih organizacij in skupnosti vseh narodov
in narodnosti SFRj.
Pri tem pa se glede uresničevanja ustavne vloge Zveznega
zbora še vedno pojavljajo nekatere pomanjkljivosti, dileme in
nerazčiščena vprašanja.
V zakonodajnem delu Zveznega zbora imajo glavno pobudo ZIS in zvezni upravni organi. Izjemoma je predlagatelj
zakonov zbor, oziroma njegovo delovno telo (n pr. zakon o
temeljih družbenega sistema informiranja, o razširjeni reprodukciji in minulem delu, o invalidskem in pokojninskem zavarovanju). Ni pa bilo zakonodajnih pobud delegatov oziroma
delegatske baze. V zakonodajnem delu zbora tudi niso bile
dovolj upoštevane prioritete, ki jih je zahtevala graditev sistema in urejanje perečih družbenih vprašanj. Do izraza je
prihajal tudi pretirani normativizem in pogosta težnja k pretežno administrativnemu reševanju vprašanj. Pogoste so bile
sremembe in dopolnitve zakonov in izvršilnih predpisov, kar
povzroča velike težave v njihovem izvajanju. Zato je ena
glavnih halog nadaljnjega izpolnjevanja zakonodajne dejavporočevalec

nosti Zveznega zbora, razvijanje takih odnosov, v katerih bo
celokupna normativna dejavnost zbora prilagojena osnovnim
interesom, potrebam in zahtevam združenega dela in Reševanju perečih vprašanj družbenega razvoja sploh. V večji meri
moramo razviti zakonodajno pobudo iz osnovnih samoupravnih organizacij in skupnosti, zlasti preko pobud občinskih in
republiških skupščin in družbenopolitičnih organizacij
V zvezni zakonodaji je vse bolj poudarjena potreba po večji
strokovnosti predpisov, njihovi večji jasnosti in racionalnosti,
po boljši medsebojni usklajenosti zakonov, večji preciznosti
določb, kar vse je izrednega pomena za njihovo izvajanje. Za
razliko od ustavnih načel, ki imajo tudi programsko razsežnost, bi morali zakoni posebno še podzakonski akti, ustrezati
potrebam sedanje etape razvoja in dejanskim možnostim
družbe ter predpisovati rešitve, ki so izvedljive Zbor je zahteval, da se ob sprejemanju zaionov seznani tudi z vsebino
podzakonskih predpisov, in da se v zakonih precizno opredelijo roki za njihovo izdajo. To še vedno ni postala praksa ZIS
niti zveznih upravnih organov.
Delegati iz SR Slovenije smo se zavzemali tudi za analizo
učinkov, ki jih ima zvezna zakonodaja na širjenje administracije v združenem delu, v občinah, republikah in avtonomnih
pokrajinah in na rast stroškov družbene režije v celoti. To
vprašanje še ni bilo obdelano.
V uresničevanju svoje politično-kontrolne in nadzorne
vloge je Zvezni zbor obravnaval vrsto analiz in poročil o
stanju, problemih in pojavih na posameznih področjih družbenega življenja, kakor tudi informacij o izvajanju zakonov in
sprejetih dogovorov. Na osnovi tega je sprejel sklepe o nadaljnjih ukrepih in akcijah. Zbor je poleg poročila ZIS o njegovem
delu, ki ga mora predložiti Skupščini SFRJ vsako leto, obravnaval tudi poročila posameznih zveznih upravnih organov o
uresničevanju že sprejetih zakonov in drugih predpisov Tudi
prek delegatskih vprašanj in zahtevanih pojasnil so delegati
pogosto načenjali vprašanja, za katera je zainteresirana delegatska baza, zlasti ždruženo delo in tako opozarjali na resna
nerešena vprašanja in probleme.
Vendar politično-kontrolna in nadzorna funkcija Zveznega
zbora, ki se je v drugem mandatnem razdobju še močneje
uveljavila, še vedno ne prihaja dovolj do izraza.
Spremljanje, kako se izvaja določena politika in izvršujejo
zvezni zakoni in drugi predpisi, bi zahtevalo, da se celotna
delegatska baza bolj ukvarja s tem vprašanjem in da delegate
stalno opozarja na konkretne probleme ter jih spodbuja s
pobudami in predlogi Res pa je tudi to, da so se do sedaj
pobude baze, ki smo jih poskušaliuveljaviti v zboru, v zveznih
upravnih organih zelo težko in počasi uresničevale. Primer za to sta pobudi za poenostavitev knjigovodstva in za
zmanjšanje števila obveznih kazalcev v obrazcih SDK, ki sta
bili dani pred dvemi leti pa kljub večkratnim opozorilom še
vedno nista v celoti uresničeni.
Način, kako ZIS poroča o svojem delu je še dokaj splošen in
pretežno omejen na opisovanje opravljenega dela. Zvezni
zbor bo moral posvetiti več pozornosti ne le uresničevanju te
obveznosti ZIS, ampak tudi sprotnemu poročanju zveznih
upravnih organov in zveznih organizacij, kako uresničujejo
zakone in predpise in sprejeto politiko na posameznih po7

dročjih. Poročila nekaterih zveznih upravnih organov so bila
predmet obravnave le v delovnih telesih zbora. Pri tem pa smo
neredko ugotavljali, da so preveč splošna in pretnalo kritična.
Tudi sicer so se odnosi zveznih upravnih organov do Zveznega zbora odvijali preko ZIS in redkeje neposredno, kar je
slabilo njihovo, neposredno odgovornost pred skupščino.
Delegati v zveznem zboru se bomo morali v sodelovanju z
delegatsko bazo še bolj usposobiti za spremljanje in ocenjevanje izvajanja zakonov in sprejete politike, kakor tudi za
spremljanje delovanja izvršnih organov sploh, v okviru tega
pa tudi izdajanje podzakonskih predpisov ZIS in posameznih
zveznih upravnih organov. Pogosti so namreč očitki na račun
posameznih izvršilnih predpisov, da so neprecizni, da zamujajo ali pa povrzočajo posledice, ki jih zakonodajalec ni predvideval ali pa so celo v nasprotju z njegovimi nameni.
V opravljanju vloge organa družbenega samoupravljanja v
okviru pravic in dolžnosti federacije, je Zvezni zbor posvečal
posebno pozornost usklajevanju odnosov in interesov na
področjih, ki so skupnega pomena za vse delovne ljudi in
njihove samoupravne organizacije in skupnosti. S sprejemanjem resolucije, priporočil in drugih splošnih aktov je pospeševal samoupravno sporazumevanje in dogovarjanje. Naj
omenimo zlasti resolucijo o krajevni skupnosti, o svobodni
menjavi dela, o informiranju, priporočilo o samoupravnem
organiziranju kmetov ter njihovem vključevanju v sistem združenega dela in drugo.
Zlasti na tem področju prihaja v delu Zveznega zbora vse
močneje do vključevanja družbenopolitičnih organizacij,
predvsem SZDL in sindikatov, konference za vprašanja družbenega pložaja ženska Jugoslavija, konference mest in občin
Jugoslavije in drugih samoupravnih združenj v federaciji. To
sodelovanje še vedno ni razvito tako, da bi tudi prek družbenopolitičnih organizacij prihajal do izraza vpliv delegacij, temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti in da bi to v
večji meri predstavljalo korektiv pretežno normativnemu reguliranju odnosov in da bi olajšalo tudi identifikacijo etatistično-birokratskih in partikularističnih interesov.
Tudi kot organ družbenega samoupravljanja bi Zvezni zbor
v svojem delovanju moral biti še bolj oprt na celotno samoupravno delegatsko bazo, da bi še bolj deloval kot njeno
delovno telo in bil zato še bolj neposredno vpet v njene
probleme in interese.
2.2. Uresničevanje delegatskih odnosov
Vse od sprejetja nove ustave se v Zveznem zboru pojavljajo
nekatera vprašanja in nejasnosti o tem, kako naj delegati v
tem zboru uresničujejo svojo odgovornost pred delegatsko
bazo, se ravnajo po njenih smernicah in izražajo ter usklajujejo različna stališča in interese.
Ustavna določba, da so delegati v Zveznem zboru »delegati
samoupravnih organizacij in skupnosti in družbenopolitičnih
organizacij v republikah in avtonomnih pokrajinah« in pa
določba o pristojnostih Zveznega zbora govori o tem, da se
prek zbora rešujejo zelo pomembna vprašanja življenja in
dela delovnih ljudi, njihovih samoupravnih organizacij in
skupnosti ter narodov in narodnosti SFRJ.
Zato je še posebno pomembno, kako v delu Zveznega zbora
prihajajo do izraza interesi in stališča delegatske baze in kako
poteka zapleten proces usklajevanja interesov in dogovarjanje o uresničevanju skupnega interesa v federaciji.
Že samo dejstvo, da je več kot polovico delegatov iz združenega dela in precejšnje število iz družbenopolitičnih organizacij do neke mere zagotavlja, da je v delu Zveznega zbora
prisoten utrip okolja, iz katerega prihajajo.
Delegati smo se poskušali čimbolj organizirano povezovati
z občinskimi skupščinami v njihovi vlogi konference delegacij, in v tem pogledu je bil dosežen določen napredek. Zlasti
ob vprašanjih, ki zadevajo razvoj družbenoekonosmkih odnosov in ob interventnih ukrepih se je pokazal večji interes občin
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za delo Zveznega zbora. Vsako leto smo občinskim skupščinam posredovali v obravnavo tudi poročilo o delu v Zveznem
zboru. Največjo oporo pa smo delegati za svoje delo imeli v
delovnih telesih in zborih republiške skupščine in v organih
njenega izvršnega sveta, pa tudi republiških družbenopolitičnih organizacijah, predvsem v RK SZDL Slovenije in njenih
organih.
Na rednih pogovorih, ki smo jih imeli delegati pred vsako
sejo zbora, so sodelovali predstavniki Skupščine SR Slovenije, njenega izvršnega sveta in republiških upravnih organov,
RK SZDL Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije, samoupravnih interesnih skupnosti, znanstvenih in strokovnih organizacij ter drugih zainteresiranih v republiki.
Tako smo bili slovenski delegati v glavnem dobro pripravljeni za delo v odborih in na sejah zbora in smo mu dali viden
prispevek. Vendar še vedno ostaja aktualno vprašanje, kako
zagotoviti resnično dosledno uveljavljanje delegatskih odnosov od temeljnih delegacij do Zveznega zbora. Pri tem se
pojavljata zlasti dva problema. Prvič - kako okrepiti stik z
osnovnimi samoupravnim organizacijami in skupnostmi in
njihovimi delegacijami in drugič - kako doseči učinkovitejše
usklajevanje različnih interesov v federaciji.
Očitno je, da delegati ob še tako prizadevnem delu ne
morejo kontaktirati z vsemi temeljnimi organizacijami (delegacijami) oziroma samoupravnimi organizacijami in skupnostmi, da bi ugotavljali njihova stališča o vprašanjih iz pristojnosti skupščine SFRJ. V tem jim morajo pomgati organizirana prizadevanja družbenopolitičnih organizacij, ki bi morale spodbujati delovanje celotnega delegatskega sistema.
Vendar se še vedno dogaja, da je delegat prepuščen sam sebi
v iskanju smernic in potrditev za stališča, ki naj jih zastopa, ali
pa je izključno izpostavljen pritisku raznih administrativnih in
poslovodnih struktur, ki želijo prek njega rešiti neke posebne
interese svoje organizacije. Tako je zlasti delegatom, ki to
dolžnost opravljajo neprofesionalno dostikrat otežkočeno
vključevanje v širše procese usklajevanja in v odločanje o
skupnem interesu na ravni federacije. Zelo slab je tudi povratni tok informacij, ki naj bi delovnim ljudem omogočile
boljšo obveščenost in razumevanje sprejetih rešitev. V tem
pogledu vloga javnih občil tudi še ni prišla dovolj do izraza. To
še zlasti velja za lokalna in tovarniška glasila.
Posebno zapleteno je v delu Zveznega zbora vprašanje
usklajevanja interesov in stališč med delegati iz različnih
republik in pokrajin na ravni federacije. Razen v izjemnih
primerih, ko Zvezni zbor odloča ob soglasju republiških in
pokrajinskih skupščin (sprememba ustave, sprememba meja)
se v njem odločitve sprejemajo z večino glasov. Usklajevanje
različnih stališč in intresov se začne že z obravnavo v delovnih
telesih zbora, na sejah zbora pa pogosto odloča šele glasovanje. Samo razprava na sejah zbora na glasovanje največkrat
nima odločilnega vpliva, ker si delegati svoja stališča oblikujejo že ob dogovorih v svojih republikah in avtonomnih pokrajinah in v delovnih telesih. Nekateri zato v teh dogovorih vidijo
nevarnost za uresničevanje ustavne vloge delegatov, češ da
se s tem poskuša uvajati neka vrsta imperativnega mandata v
delo Zveznega zbora. Ta očitek bi bil upravičen, če bi se
obnašanje oziroma glasovanje delegatov strogo uravnavalo z
neko »republiško disciplino« in jim ne bi bilo omogočeno, da
se samostojno opredeljujejo.
Vendar vsa dosedanja praksa za to ne daje osnove. I o
potrjuje tudi dejstvo, da je bil v dveh mandatnih obdobjih le
enkrat uveljavljen poseben postopek za sprejetje zakona na
osnovi posebnega interesa republike oziroma avtonomne pokrajine (SAP Vojvodina).
Tudi ni posebne nevarnosti, da bi se zaradi dogovarjanja v
republiki stališča delegatov oblikovala izključno pod vplivom
republiške uprave in določenih parcialnih interesov, če se v to
dogovarjanje resnično vključujejo vsi samoupravni in družbenopolitični dejavniki.
Nasprotno lahko trdimo, da so prav pogovori delegatov, ob
poročevalec

sodelovanju s predstavniki republiške skupščine in družbenopolitičnih organizacij, bili zelo pomembni tudi za usklajevanje
na ravni federacije, ker pomenijo pomoč delegatom pri njihovi pripravi za obravnavo na sejah delovnih teles in zbora.
Pri končnem odločanju pa delegati glasujejo samostojno.
Seveda so se kazale v zboru tudi drugačne težnje. Včasih je
prihajala do izraza vpetost delegatov v stroge republiške in
pokrajinske smernice pod vplivom različnih interesov. To pa
ni samo problem delegatske organiziranosti, ampak politični
pojav, ki zahteva močnejše angažiranje subjektivnih socialističnih sil, da bi resnično zaživeli samoupravni delegatski
odnosi in da bi se tudi v delu Zveznega zbora utrjevalo
bratstvo in enotnost narodov in narodnosti Jugoslavije.
2.3. Sodelovanje med Zveznim zborom
in Zborom republik in pokrajin
Vsebina in oblika sodelovanja med zboroma Skupščine
SFRJ je opredeljena s poslovniki, zlasti s poslovnikom Skupščine SFRJ in nekaterimi določbami poslovnikov Zveznega
zbora oziroma Zbora republik in pokrajin. V teh okvirih se je
sodelovanje tudi uresničevalo, pri tem pa niso bile izkoriščene vse dejanske možnosti in potrebe skupnega in usklajenega delovanja obeh zborov Skupščine SFRJ.
Največ sodelovanja je bilo v tem, da se je eden ali drugi zbor
pri določenih programskih nalogah proglasil kot zainteresiran. Tako prihaja do izmenjave mnenj, čeprav stališča zainteresiranega zbora na končno sprejemanje zakonskih aktov ali
sklepov niso imela bistvenega vpliva, zaradi dokaj formalnega
upoštevanja dokumentov, ki jih pripravi zainteresirani zbor ali
delovno telo zbora.
Možnosti in potrebe po sodelovanju so mnogo večje, zlasti
še med delovnimi telesi obeh zborov. To potrjuje n. pr. praksa,
ki jo je razvil odbor za zunanjo politiko Zveznega zbora v
sodelovanju z odborom za ekonomske odnose s tujino Zbora
republik in pokrajin v spoznanju, da so ekonomski odnosi s
tujino sestavni del zunanje politike. Poskusi sodelovanja so
bili tudi med odborom za proračun Zveznega zbora in odborom za finance Zbora republik in pokrajin pri pripravi in
sprejemanju proračuna federacije za tekoče leto. ki pa še niso
postali redna praksa.
Sodelovanje med zboroma in delovnimi telesi bi zlasti moralo priti bolj do izraza v obravnavi priprave in uresničevanja
srednjeročnega plana družbenega razvoja Jugoslavije, uresničevanja stabilizacijskega programa, proračuna itd., to je v
obravnavi vseh tistih vprašanj in aktov, ki jih sprejema Zbor
republik in pokrajin na osnovi sprejetih sistemskih zakonov,
za katere je pristojen Zvezni zbor.
Oba zbora bi morala tudi bolj usklajeno (tako po vsebini kot
tudi časovno) obravavati vprašanja v zvezi z delovanjem Zveznega izvršnega sveta in zveznih upravnih organov in z delom
strokovnih služb Skupščine SFRJ ter pri tem koordinirati
sprejemanje odločitev.
Vse to so razlogi, da je treba izboljšati sodelovanje v pripravah in sprejemanju programov dela obeh zborov. Sodelovanje
med delegati iz SR Slovenije v Zveznem zboru in delegacijo
Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin pa je
potekalo v sprotnem delu obeh zborov jn bilo zelo koristno.

poročevalec

2.4. Programiranje dela Zveznega zbora
Na vsebinsko usmerjenost in uspešnost dela zbora bi moral
bistveno vplivati program dela. Že na podlagi izkušenj iz
prvega sklica smo se delegati zavzemali, naj bi program dela
zbora obravnavali kot pomemben politični dokument, ki naj
delo zbora usmeri k prioritetnim nalogam v uresničevanju
njegove ustavne vloge in ki naj postane tudi osnova za sodelovanje z ZIS in zveznimi upravnimi organi. Program dela je
pomemben tudi zaradi čim aktivnejšega in časovno usklajenega vključevanja delegatske osnove v obravnavo vprašanj, ki
bodo prišla na dnevni red sej zbora, zlasti za predhodno
obravnavo v občinskih in v republiški skupščini.
Kljub našim prizadevanjem je programiranje dela zbora še
vedno v glavnem omejeno na sodelovanje strokovne službe
zbora z organi zvezne uprave. Programi so preobsežni in zelo
nerealni. Redno ostane neizvršenih 20 - 40% nalog. V teku
leta pa prihaja do pogostega spreminjanja programa in prelaganja rokov, predvsem na predlog ZIS kot predlagatelja, ki ni
vedno v stanju svoje kapacitete prilagoditi programu dela
skupščine.
Čeprav smo delegati iz SR Slovenije poskušali že nekaj let v
pripravo programa dela vključiti tudi pobude delegatske baze,
smo iz občin pa tudi iz republike dobili le malo predlogov. Pač
pa je iz sprejetega programa Zveznega zbora nekatera vprašanja vključila v svoj program Skupščina SR Slovenije in tudi
večina skupščin občin.
2.5. Sodelovanje z družbenopolitičnimi
organizacijami v republiki
Za delo delegatov v Zveznem zboru je zelo pomembno
sodelovanje, ki je na republiški ravni razvito z družbenopolitičnimi organizacijami, posebej z ustreznimi telesi Republiške
konference SZDL Slovenije in republiškim svetom Zveze sindikatov Slovenije pa tudi z drugimi glede na njihov interes za
posamezne zadeve iz delovnega programa zbora (n. pr. z
Republiškim odborom ZZB NOV Slovenije). V nekaterih najvažnejših vprašanjih, o katerih odločamo v Zveznem zboru, so
ob pomanjkanju stališč in smernic temeljnih samoupravnih
organizacij in skupnosti delegatom pri njihovem delu in sprejemanju odločitev bila v pomoč stališča, izražena v splošnih
dokumentih družbenopolitičnih organizacij na ravni republike in federacije. Delegati bi si želeli, da bi družbenopolitične organizacije še bolj dejavno uresničevale vodilno vlogo,
ki jo imajo po Ustavi v delegatskem sistemu in da bi tudi
njihova stališča ne bila le stališča forumov, ampak da bi se
prek njih ugotavljali in usklajevali skupni interesi delovnih
ljudi in občanov.
Za delegate v Zveznem zboru je tak način dela družbenopolitičnih organizacij toliko večjega pomena ne le kadar obravnavamo vprašanja temeljev sistema družbenoekonomskih in
političnih odnosov, ampak tudi da bi uspešno uresničevali
politično nadzorno vlogo skupščine. Za ta vprašanja pa doslej
družbenopolitične organizacije na ravni občin niso bile dovolj
zainteresirane, oziroma niso dovolj vzpodbujale razprav med
svojim članstvom. To potrjuje tudi ugotovitve delegatov, ki
izhajajo iz temeljnih samoupravnih organizacij, Prav ti bi si
želeli večje pomoči s strani družbenopolitičnih organizacij
tudi na tej ravni.
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Delegati Zbora združenega
dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije so na skupnem zasedanju poslušali
uvodno obrazložitev k informaciji o preskrbljenosti tržišča s proizvodi široke porabe
s posebnim poudarkom na
osnovnih proizvodih vsakodnevne rabe v letu 1982, ki jo
je podal Alojz Klemenčič, član
Izvršnega sveta Skupščine
SR Slovenije in predsednik
Republiškega komiteja za tržišče in splošne gospodarske
zadeve.
Zbor združenega dela, Zbor
občin in Družbenopolitični
zbor so na ločenih sejah sprejeli:
- sklepe ob obravnavi informacije o varstvu samoupravnih pravic;
- ugotovitve, priporočila in
sklepe za izvajanje zakonov s
področja kmetijstva,
- sklepe ob obravnavi informacije Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o preskrbljenosti tržišča .s proizvodi široke porabe s posebnim poudarkom na osnovnih proizvodih vsakodnevne porabe v letu
1982;
predlog za izdajo zakona
o spremembah in dopolnitvah
/akona o zaposlovanju za primer brezposelnosti z osnut-

kom zakona (Družbenopolitični zbor je sprejel stališča);
- osnutek družbenega dogovora socialističnih republik
in socialističnih avtonomnih
pokrajin o skupnih temeljih
izobraževanja in izpopolnjevanja kadrov za delovna področja vzgoje in izobraževanja
Zbor združenega dela in Zbor
občin sta sprejela;
- predlog za izdajo zakona
o spremembah in dopolnitvah
zakona o upravnih taksah z
osnutkom zakona,
- odlok o potrditvi oziroma
o soglasju k samoupravnemu
sporazumu o ustanovitvi in
statutu Zdravstvene skupnosti
Slovenije,
samoupravnemu
sporazumu o ustanovitvi in
statutu Skupnosti socialnega
skrbstva Slovenije, samoupravnemu sporazumu o ustanovitvi in statutu Skupnosti
otroškega varstva Slovenije in
statutu Skupnosti starostnega
zavarovanja kmetov v SR Sloveniji.
Ob obravnavi poročil o aktivnosti in ukrepih samoupravnih interesnih skupnosti na
ravni republike v zvezi s sprejemanjem planskih dokumentov je Zbor združenega dela
sprejel sklepe, Zbor občin pa
je poročila obravnaval kot
zainteresirani zbor ter sprejel
stališča in predloge

Zbor združenega dela je sprejel:
- predlog za izdajo zakona
o spremembah in dopolnitvah
zakona o delovnih razmerjih z
osnutkom zakona (Družbenopolitični zbor je sprejel stališča).
Zbor občin in Družbenopolitični zbor sta sprejela:
- predlog za izdajo zakona
o spremembi zakona o postopku za ustanovitev, združitev oziroma spremembo območja občine ter o območjih
občin, s predlogom zakona.

Zbor združenega dela, Zbor
občin in Družbenopolitični
zbor so sprejeli:
- predlog odloka o izvolitvi
Jožice Velkavrh-Sušec za sodnico Višjega sodišča v Kopru;
- predlog odloka o razrešitvi Bogdana Salbergerja dolžnosti spdnika Višjega sodišča
v Ljubljani.
Zbor združenega dela, Zbor
občin in Družbenopolitični
zbor so odložili obravnavo
predloga zakona o spremembi
in dopolnitvah zakona o gozdovin

NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI
Zbor združenega dela:
Ana Popovič, Franci Polak, Alojz Klemenčič, Miro Gošnik,
Ančka Čad, Milivoj Samar, Jurij Pirš, Milan Žnidarič, Franc
Sikošek, Zorka Mikuš, Jure Mlinar, Vladimir Rosina, Jože
Turk, Bojan Sever, Tanja Šareč, Franc Gračner, Ivan Kastrevc,
Tomaž Možina, Imre Varju, Zdravko Gruden, Aleš Šmit, Griša
Nagy, Franc Krabonja, Štefka Šoba, Franc Fašalek, Franc
Križnar, Janez Urbas, Mihajlo Madžarovič.
Zbor občin:
Tilka Blaha, Bojan Zavašnik, Ivan Godec, Zdravko Dolinšek,
Stanko Lesnika, Karel Sukič, Kristina Skube, dr. Mitja Mrgole,
Jože Beg, Vinko Leskovec, Slavko Glinšek, Andrej Grahor,
France Kovač, Franc Škufca, Jože Kolbl, Aleksander Škraban,
Ivo Marenk, Jože Vilfan
Družbenopolitični zbor:
Vinko Kastelic, Damjan Mozetič, Emil Šuštar, Ludvik Golob,
Geza Bačič, Majda Naglosf, Miloš Prosenc, Stane Gavez, |vo
Marenk, Tina Tomlje, Jože Globačnik, Peter Toš, Teodora
Krpan, Vili Vindiš, Marija Aljančič, Igor Uršič, Majda Gaspari,
Jože Pacek, Majda Poljanšek.

IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
MNENJE
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k poročilom samoupravnih interesnih skupnosti na ravni republike v zvezi s sprejemanjem planskih dokumentov za obdobje
1981-1985
Skupščina SR Slovenije je v decembru 1981 obravnavala
problematiko sprejemanja planskih dokumentov samoupravnih interesnih skupnosti na ravni republike. Na podlagi sklepov skupščine ob tej obravnavi so samoupravne interesne
skupnosti pripravile poročita o sprejemanju planskih aktov za
obdobje 1981-85 V poročilih naj bi skupščine samoupravnih
interesnih skupnosti ocenile svojo aktivnost in ukrepe v postopku sporazumevanja in ocenite aii je bila pri tem v zadostni
meri uresničena odgovornost delegatov
1 Podana poročita dajejo pregled pristopa k planiranju in
sporazumevanju v posamezni samoupravni interesni skupnosti ter vključujejo postopke in aktivnosti predvsem strokovnih
služb ter samoupravnih interesnih skupnosti, premalo pa ana10

lizirajo odnose v svobodni menjavi dela in pri razvijanju družbenoekonomskih odnosov v teh skupnostih. Prav tako poročila ne obravnavajo problemov uveljavljanja delegatskega sistema v skupščinah samoupravnih interesnih skupnosti Zato
poročita večinoma tudi ne podajajo vsebinskih vzrokov za
kasnitev sporazumevanja in sprejemanja teh aktov
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je sodeloval v akcijah
usklajevanja sporazumov o temeljih planov samoupravnih
interesnih skupnosti z dogovorom o temeljih družbenega
plana SR Slovenije za obdobje 1981-85 prek aneksov k tem
sporazumom Skupaj s samoupravnimi interesnimi skupnostmi je organiziral enotno objavo aneksov in si prizadeval,
da bi v občinah zagotovili hkratno obravnavo te teh pri temeljporočevalec

rtih nosilcih planiranja ter skupaj z Republiško konferenco
SZDL in Zveze sindikatov Slovenije sodelovali v akcijah za
sprejem planskih dokumentov.
2. Sporazumevanje o planskih dokumentih samoupravnih
interesnih skupnosti s področja gospodarske infrastrukture je
bilo oteženo, ker so se v času priprave teh dokumentov
podrobneje definirala nekatera temeljna vprašanja nadaljnjega razvoja družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih
interesnih skupnostih materialne proizvodnje. Ker samoupravni sporazumi o temeljih planov samoupravnih interesnih
skupnosti niso bili usklajeni z dogovorom o temeljih družbenega plana SR Slovenije, jih je bilo potrebno naknadno uskladiti. Z aneksi je bil usklajen obseg naložb ter opredeljene
enotne osnove, merila in viri za zagotavljanje sredstev Pri tem
so se v globalu zmanjšale obveznosti združenega dela glede
na opredelitve sporazumov o temeljih planov teh samoupravnih interesnih skupnosti. S sprejemanjem aneksov so se ponavljali postopki sporazumevanja zlasti tam, kjer so ocenili,
da je anekse potrebno sprejemati na referendumih, ker temeljni nosilci v svojih elementih oziroma temeljih plana niso
sprejeli takšnih opredelitve, da bi na osnovi le teh o aneksih
lahko odločali delavski sveti: Bolj dodelani temelji planov bi
omogočili tudi večjo uveljavitev delegatov v skupščinah samoupravnih interesnih skupnosti. Prav tako bi morali razdelati načelo, da lahko skupščine samoupravnih interesnih
skupnosti ob spremenjenih materialnih možnostih, vendar
istih virih, osnovah in merilih prilagajajo dinamiko izvajanja
naložb, možnost za tako ukrepanje skupščini samoupravnih
interesnih skupnosti pa bi morala biti dana že v samoupravnih
sporazumih o temeljih njihovih planov. Izvršni svet meni, da je
ta načela potrebno ustrezno vgraditi v ustanovitvene akte
samoupravnih interesnih skupnosti.
3. Izvršni svet smatra, da se v sedanjem času ne kaže
opredeliti za sprejem intervencijskih zakonov, s katerimi bi
predvideli obvezno združevanje sredstev za nepodpisnike.
Potrebno pa je pospešti sprejemanje samoupravnih sporazumov o temeljih planov oziroma aneksov k tem sporazumom,
zato naj bi samoupravne interesne skupnosti nadaljevale z
akcijami, za katere jih je Skupščina SR Slovenije zadolžila s
sklepi 16. 12. 1981, predvsem v okviru zborov združenega dela
skupščin občin in angažiranjem delegacij v skupščinah samoupravnih interesnih skupnosti Pri tem bi skupščine samoupravnih interesnih skupnosti morale določiti materialne
prednost pri uporabi posameznih storitev gospodarske infrastrukture Ob tem izvšrni svet meni, da naj se v samoupravnih
interesnih skupnostih dogovorijo tudi o prioritetnem izvajanju
storitev za organizacije združenega dela - podpisnice, ki so
usmerjene v izvoz na konvertibilno področje.
V postopku kontinuiranega planiranja bi morale samoupravne interesne skupnoti upoštevati tudi smotrne predloge
posameznih dosedanjih nepodpisnikov. V primerih neupravičenega priznavanja skupnih interesov pa bi morale dati skupščinam občin pobude za ukrepe družbenega varstva Utrjevati
moramo spoznanje, da v samoupravnih interesnih skupnostih
na ravni republike delavci v organizacijah združenega dela
uveljavljajo reprodukcije, kar mora biti tudi izhodišče za opredeljevanje in podrejanje ožjih oziroma neposrednih interesov
posameznih nosilcev. To pa zahteva dosledno uveljavljanje
sistema družbenega planiranja, ki z zakonom opredeljenimi
postopki zahteva večfazno usklajevanje
4. Izvršni svet ugotavlja, da. nižja rast družbenega proizvoda
in razpoložljivih sredstev v republiki, xše večja usmerjenost
proizvodnje in naložb v izvoz ter spremenjeni pogoji pridobivanja dohodka in poslovanja zaradi povečane amortizacije in
revalorizacije osnovnih sredstev zahtevajo nadaljnje prilagajanje programov samoupravnih interesnih skupnosti materialne proizvodnje in družbenih dejavnosti

Uporabniki in izvajalci v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje se bodo morali dogovoriti o prilagoditvi dinamike investicij za izvajanje razvojnih nalog z ozirom na počasnejšo rast proizvodnje in porabe ter glede na
manjša razpoložljiva sredstva za te namene Na podlagi zbranih podatkov ocenjujemo, da v zaostrenih razmerah kljub
materialnim težavam na posameznih področjih gospodarske
infrastrukture v globalu ne bi smeli povečati dela dohodka, ki
se po enotnih virih, osnovah in merilih združuje za razvoj teh
dejavnosti Ob tem bo potrebno ponovno ovrednotiti in selekcionirati prioritete med posameznimi dejavnostmi in znotraj
njih, hkrati pa zagotoviti dosledno namensko uporabo združenih sredstev.
Povečana obveznost za amortizacijo osnovnih sredstev v
izvajalskih organizacijah zahteva, da samoupravne interesne
skupnosti dopolnijo svoje opredelitve glede oblikovanja cen
infrastrukturnih storitev, glede načina izvajanja uveljavljenih
sprememb v zveznem zakonu o amortizaciji ter upoštevanju
amortizacije kot vira za izvajanje programov naložb. S politiko
cen infrastrukturnih storitev v elektroenergetiki bi postopno
omogočali pokrivanje stroškov enostavne reprodukcije. V železniškem prometu se bomo zavzemali za nekoliko hitrejšo
relativno rast cen storitev, tako da bi se povečevalo pokrivanje
stroškov enostavne reprodukcije s ceno.
Zlasti pereč bo problem oblikovanja amortizacije za ceste,
kjer bo potrebno razčistiti status posameznih cest ter opredeliti način uveljavljanja zakona. Sredstva za to povečano amortizacijo ne moremo zagotavljati s povečanjem prispevka iz
čistega dohodka, ampak s povečanjem pristojbin ob registraciji cestnih vozil, s povečanjem prispevka od prodaje pogonskih goriv in cestnin.
Uporabniki in izvajalci v samoupravnih interesnih skupnostih družbenih dejavnosti bodo s spremembami in dopolnitvami planskih dokumentov zagotovili, da bo obseg dogovorjenih programov in pravic usklajen z razpoložljivimi sredstvi
Pri tem bodo omogočili izvajanje z dogovorom o temeljih
družbenega plana opredeljenih prioritet na področju raziskovalne dejavnosti in usmerjenega izobraževanja. Programe, s
katerimi se uresničujejo socialne pravice občanov, bodo nadalje prilagojevali družbenoekonomskim razmeram. Ponovno
bodo preverili obseg skupnih programov, za katere združujejo sredstva na republiški ravni.
V prihodnjih letih tega srednjeročnega obdobja samoupravne interesne skupnosti ne bodo mogle povečevati deleža
sredstev za naložbe Razpoložljiva sredstva bodo omogočala
predvsem zagotavljanje dogovorjenega obsega dejavnosti,
vključno z usklajevanjem rasti osebnih dohodkov delavcev v
družbenih dejavnostih z rastjo osebnih dohodkov v materialni
proizvodnji. V večji meri se bodo morali usmeriti na zagotavljanje sredstev prek neposredne svobodne menjave dela. Ponovno bo potrebno preveriti programe investicij iz samoprispevkov in jih prilagoditi manjšim investicijskim možnostim v
samoupravnih interesnih skupnostih, hkrati s tem pa tudi
planirati potrebna sredstva za novo oziroma razširjeno dejavnost.
Proučiti in prilagoditi bo potrebno način uveljavljanja spremenjenih amortizacijskih stopenj materialnim možnostim gospodarstva in potrebam družbenih dejavnosti.
5. Izvršni svet smatra, da bi morale samoupravne interesne
skupnosti pri spreminjanju in dopolnjevanju svojih planskih
aktov zagotoviti istočasno obravnavo prvotnih sporazumov in
teh sprememb v organizacijah združenega dela, ki dosedaj
niso podpisale sporazumov oziroma njihovih aneksov. Prilagajanje programov, zlasti investicij, zoženim možnostim bi
morali pretežno izvesti z zamiki v dinamiki izvajanja, za kar bi
lahko izpeljali postopke v okviru Skupščin samoupravnih interesnih skupnosti, vendar tako, da bi zagotovili hkratno paketno obravnavo vseh sprememb in dopolnitev

STALIŠČA IN PREDLOGI
Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročil o aktivnostih in ukrepih
samoupravnih interesnih skupnosti na ravni republike v zvezi s sprejemanjem
planskih dokumentov
Zbor občin Skupščine SR Slovenije je
ob obravnavi poročil o aktivnostih in
poročevalec

ukrepih samoupravnih interesnih skupnosti na ravni republike v zvezi s spreje-

manjem planskih dokumentov v skladu
z določbami 86. člena poslovnika Skup11

ščine SR Slovenije na seji dne 10. marca 1982 sprejel tale

STALIŠČA IN PREDLOGE
l.
Zbor občin ugotavlja, da poročila celovito prikazujejo probleme pri sprejemanju planskih dokumentov v samoupravnih interesnih skupnostih. Iz poročil je
razvidna zelo različna aktivnost organov
samoupravljanja, zlasti delavskih svetov,
delegacij in delegatov, poslovodnih organov, strokovnih služb in družbenopolitičnih organizacij. Niso pa razčlenjeni
vzroki za ugotovljene rezultate sporazumevanja in zakaj kljub vsestranskim aktivnostim nekateri samoupravni sporazumi o temeljih plana in aneksi še vedno
niso v celoti sprejeti. Iz poročil tudi ni
razvidno, v kolikšni meri so se v vsebino
problemov sporazumevanja poglobile
delegatske skupščine samoupravnih interesnih skupnosti.
Zbor občin ugotavlja, da je kljub temu
v primerjavi s prejšnjim srednjeročnim
obdobjem dosežen napredek, zlasti glede uveljavljanja samoupravnega odločanja pri usklajevanju skupnih potreb in
interesov. Vendar pa se skupščine samoupravnih interesnih skupnosti zaradi
prepočasnega uveljavljanja družbenega
planiranja in svobodne menjave dela le
postopno uveljavljajo kot mesto dogovarjanja in še vedno prevladuje vpliv izvajalskih organizacij združenega dela in
strokovnih služb.

II.
Izhajajoč iz teh ugotovitev Zbor občin
poudarja, da je potrebno v nadaljnjih aktivnostih pri sklepanju samoupravnih
sporazumov in aneksov:
1) Dosledno uveljavljati odgovornost
delavcev v združenem delu za samoupravno sporazumevanje in usklajevanje
skupnih potreb in interesov ter za zagotavljanje nemotenega poteka družbene
reprodukcije. To odgovornost je moč
uveljaviti le ob vsestranski uveljavitvi delegatskih skupščin samoupravnih interesnih skupnosti, njihovih strokovnih služb
in družbenopolitičnih organizacij;
2) Dosledno uresničevati sistem družbenega planiranja :n vztrajati, da vse samoupravne interesne skupnosti sprejmejo predpisane planske akte. Glede na to,
da postopek usklajevanja medsebojnih
pravic, obveznosti in odgovornosti po
programih iz samoupravnih sporazumov
o temeljih planov ni bil vselej ustrezen in
zato ni bilo mogoče na programe vplivati
oziroma jih usklajevati, se zbor zavzema,
da se uveljavi dvakratno obravnavanje
samoupravnih sporazomov. o temeljih
planov. To je predpogoj za bolj usklajene
programe in odgovorno prevzemanje
skupnih obveznosti.
Prav tako je potrebno zagotoviti uskladitev aktivnosti samoupravnih interesnih
skupnosti in vse samoupravne sporazume o temeljih planov hkrati predložiti
združenemu delu v razpravo in sprejem;
3) Ukreniti vse potrebno, da slabi rezultati poslovanja oziroma izgub organizacij
združenega dela ne bodo razlog za odklonitev sporazumov, saj sklenitev sporazuma ne more pomeniti le sprejemanja

finančnih obveznosti, temveč gre za sporazumno opredeljen obseg določene dejavnosti v procesu družbene reprodukcije. Zato morajo organi samoupravnih interesnih skupnosti dosledno izpolnjevati
obveznosti po zakonu o združenem delu
in odložiti izpolnjevanje obveznosti ali
določiti ugodnejše pogoje za njihovo izpolnitev.
III.
1) Zbor občin podpira ukrepe, ki so jih
že sprejele skupščine samoupravnih interesnih skupnosti za pospešitev sporazumevanja in sprejete ukrepe glede nepodpisnikov in tistih, ki so sporazume
odklonili.
2) Zbor poudarja, da je potrebno ponovno oceniti realnost predlaganih ukrepov oziroma zakonske intervencije glede
na dejstvo, da so se že začeli postopki za
spremembe in dopolnitve planskih aktov
na vseh ravneh zaradi nujne uskladitve
planiranih ciljev s stvarnimi dohodkovnimi možnostmi. Pred uveljavitvijo zakonske intervencije je potrebno izčrpati vse
možnosti samoupravnega razreševanja
vprašanj in le izjemoma, če bo ogroženo
izvajanje kjučnih nalog družbene reprodukcije, zakonsko intervenirati.
3) Zbor predlaga občinskim skupščinam, da v skladu s sprejetimi sklepi zborov Skupščine SR Slovenije ta poročila
obravnavajo z vidika rezultatov sporazumevanja na njihovih območjih in o svojih
ugotovitvah in stališčih poročajo skupščini. V primerih, ko ugotovijo, da sporazumi sploh niso bili obravnavani, morajo
naložiti obvezno izvedbo postopka sporazumevanja.

SKLEP
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila o aktivnostih
in ukrepih samoupravnih interesnih skupnosti na ravni republike v zvezi s sprejemanjem planskih aktov
Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije je na svoji 74. seji dne 10.
marca 1982 obravnaval poročila o aktivnostih In ukrepih samoupravnih Interesnih skupnosti na ravni republike v zvezi s sprejemanjem planskih aktov in na
podlagi 255. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejel naslednji
Sklep
1. Zbor združenega dela skupščine SR
Slovenije je ob obravnavi poročil samoupravnih interesnih skupnosti materialne
proizvodnje in družbenih dejavnosti o
njihovih aktivnostih in ukrepih v zvezi s
sprejemanjem planskih aktov ugotovil,
da je na tem področju dosežen v primerjavi s prejšnjim srednjeročnim obdobjem
pomemben napredek, zlasti glede uveljavljanja samoupravnega odločanja in
usklajevanja planskih nalog oziroma
skupnih potreb in interesov.
Ob tem zbor hkrati ugotavlja, da predložena poročila prikazujejo le proceduralni vidik priprav in sprejemanja planskih aktov, ne analizirajo pa subjektivnih
in objektivnih okoliščin, ki so ponekod v
precejšnji meri vplivali na potek in vsebi12

no samoupravnega sporazumevanja, zlasti ne analizirajo vzroke za nepodpisovanje samoupravnih sporazumov in aneksov k tem sporazumom oziroma vzroke
za neizpolnjevanje obveznosti iz sporazumov.
2. Zbor poudarja, da je bilo v postopku
sporazumevanja, zlasti na področju gospodarske infrastrukture, še vedno premalo prisotno usklajevanje interesov
med uporabniki in izvajalci v samoupravnih interesnih skupnostih, to sporazumevanje še premalo odraža zavestno odločanje delavcev o pomenu teh dejavnosti
in o sredstvih, ki so potrebna za uresničitev dogovorjenih planskih nalog, premalo pa je prisoten tudi vpliv in odgovornost
delavskih svetov in drugih samoupravnih
organov in poslovodnih organov, glede
uveljavljanja svobodne menjave dela in
pristopanja k samoupravnim sporazumom.
3. Zbor ocenjuje, da glede na spremembe in dopolnitve planskih aktov zaradi uskladitve planiranih ciljev z dejanskimi dohodkovnimi možnostmi, ni utemeljeno zakonsko intervenirati, pač pa je
potrebno v tem obdobju izčrpati vse
možnosti za samoupravno urejanje

odnosov na teh področjih.
4. Za nadaljnjo aktivnost v zvezi s
sprejemanjem planskih aktov naj samoupravne interesne skupnosti, kjer sporazumevanje še ni končano, do konca marca 1982 pripravijo program aktivnosti za
obravnavo in sprejem samoupravnih
sporazumov za nepodpisnike teh sporazumov.
5. Samoupravne interesne skupnosti
na ravni republike naj ponovno ocenijo
planske cilje in naloge glede na to, da se
pričenjajo postopki za spremembe in dopolnitve planskih aktov na vseh ravneh.
Pri tem zbor predlaga Izvršnemu svetu
Skupščine SR Slovenije, da usklajuje potek vseh aktivnosti v zvezi s temi nalogami.
6. Zbor nalaga skupščinam samoupravnih interesnih skupnosti materialne
proizvodnje in družbenih dejavnosti, da v
mesecu juniju 1982 ponovno poročajo o
izpolnjevanju planskih nalog na podlagi
ugotovitev in stališč zbora v tem sklepu,
posebej pa nalaga samoupravnim interesnim skupnostim materialne proizvodnje, da poročajo o nalogi, opredeljeni v
uvodu programa dela Zbora združenega
poročevalec

dela Skupščine SR Slovenije za leto
1982.
7. Zbor ugotavlja, da večina zborov
združenega dela občinskih skupščin ni
realizirala sklepa Zbora združenega dela
republiške skupščine z dne 16. decembra
1981, s katerim jim je bilo priporočeno,
da obravnavajo informacijo Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije o sprejemanju planskih dokumentov samoupravnih interesnih skupnosti na ravni republike in da ocenijo, kako so v občinah pote-

kale aktivnosti glede obranavanja in
opredeljevanja o samoupravnih sporazumih o temeljih planov samoupravnih interesnih skupnosti materialne proizvodnje in o aneksih k njim; da posebej ugotovijo, kako so se o teh sporazumih in
aneksih opredeljevale posamezne temeljne organizacije združenega dela, da
ocenijo tudi, kako so bili v samoupravno
sporazumevanje vključeni izvajalci in
uporabniki v samoupravnih interesnih
skupnostih. Zbor poudarja, da je navede-

ni sklep še vedno aktualen in ga je zato
treba uresničiti do obravnave polletnih
poročil o uresničevanju družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 v
letu 1982.
8. Zbor podpira stališča Zbora občin,
stališča Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije, pripombe, predloge in mnenja
delovnih teles zbora in priporoča samoupravnim interesnim skupnostim, da vsa
ta stališča upoštevajo pri svoji nadaljnji
aktivnosti.

SKLEP
Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR
Slovenije ob obravnavi informacije Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o preskrbi je nosti tržišča s proizvodi široke porabe s posebnim poudarkom na osnovnih
proizvodih vsakodnevne rabe v letu 1982
Zbor združenega dela zbor občin in
Družbenopolitični zbor Skupščine SR
Slovenije so na svojih 74. sejah dne 10.
marca 1982 obravnavali Informacijo
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o preskrbljenosti tržišča s proizvodi
široke porabe s posebnim poudarkom
na osnovnih proizvodih vsakodnevne
rabe v letu 1982 in na podlagi 255. člena
poslovnika Skupščine SR Slovenije
sprejeli naslednji
Sklep
1. Zbori sprejemajo informacijo o preskrbljenosti tržišča s proizvodi široke porabe s posebnim poudarkom na osnovnih proizvodih vsakodnevne rabe v letu
1982 in sprejema ugotovitve in sklepe
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije,
predlagane v informaciji.
2. Informacija daje celovit pregled stanja in preskrbljenosti tržišča s proizvodi
široke porabe ter tako omogoča ustrezno
ravnanje nosilcev preskrbe in ukrepanje
organov in organizacij, ki so odgovorni
za stanje na tem področju.
Pomembno vlogo in odgovornost za
preskrbo imajo predvsem proizvajalne in
trgovinske organizacije združenega dela,
ki so nosilke preskrbe. Svojo vlogo morejo v celoti razviti in uveljaviti le preko
vsestranskega sodelovanja z drugimi organi, ki imajo prav tako pomembne naloge pri preskrbi kot so zlasti Samoupravna interesna skupnost SR Slovenije za
ekonomske odnose s tujino, Gospodarska zbornica Slovenije z ustreznimi
splošnimi združenji, organizirani potrošniki - sveti potrošnikov in samoupravne
interesne skupnosti za preskrbo. Zlasti je
pomembno sodelovanje organizacij
združenega dela, ki so nosilke preskrbe z
občinami, s katerimi morajo med drugim
usklajevati bilance potreb živil in drugih
pomembnejših izdelkov vsakdanje rabe
in zagotavljati njihovo pokrivanje.
Zbori posebej poudarjajo tudi pomembnost nalog, ki jih morajo za zadovoljivo preskrbljenost tržišča s proizvodi
široke porabe opraviti sveti potrošnikov.
V okviru krajevnih skupnosti, občin in
mest bi bila nujna široka družbena akcija, ki naj vzpodbudi hitrejše ustanavljaporočevalec

nje, uveljavljanje in povezovanje potrošniških svetov pri razreševanju konkretnih
vprašanj pri preskrbi.
V vseh večjih potrošniških središčih je
potrebno proučiti tudi možnost za čimprejšnje oblikovanje interesnih skupnosti
za preskrbo, opredeliti njihove naloge in
usmeritve, posebej še pri načrtovanju usklajevanja nalog in ukrepanj organizacij,
ki so nosilke preskrbe.
Prav tako je potrebno razvijati blagovne rezerve, ki imajo pomembno vlogo
tudi pri zagotavljanju preskrbe. Te rezerve v organizacijah združenega dela, občinah, republiki in v federaciji je potrebno okrepiti in jih povezati v enoten sistem, znotraj katerega bo mogoče hitro
in med seboj usklajeno ukrepanje na tržišču. Tudi v sedanjih razmerah zožanih
materialnih okvirov in ob dejstvu, da sistem stalnih virov financiranja rezerv še
ni razrešen, je potrebno pospešeno iskarti
rešitve, da se bodo že v tem srednjeročnem obdobju postopno oblikovale rezerve, skladno ž že sprejetimi programi.
3. Zbori menijo, da je glede na ugotovitve, ki izhajajo iz informacije in iz poročil delovnih teles, potrebno na vseh ravneh oceniti izvajanje sprejetih administrativnih ukrepov, zlasti z vidika aH dejansko prispevajo k uresničevanju dogovorjene politike na področju preskrbe in
aH dosegajo cilje, ki jih zasledujejo. Skladno s tem stališčem naj delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in
pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije
sproži vprašanje ustreznosti sedanjega
sistema zagotavljanja deviz oziroma
združevanja sredstev za uvoz nafte in
učinkov sprejetih ukrepov glede prepovedi izvoza zdravil.
4. V Samoupravni interesni skupnosti
SR Slovenije za ekonomske odnose s
tujino je potrebno pospešiti prizadevanja
za sklenitev samoupravnega sporazuma
o združitvi deviznih sredstev za deficitarne proizvode široke potrošnje, uvozniki
teh proizvodov pa so dolžni ta sredstva
uporabljati samo skladno z namenom, za
katera so bila ta sredstva združena in
tako zagotoviti nemoteno in enakomerno
preskrbo tržišča s temi proizvodi. Prav
tako je Samoupravna interesna skupnost
SR Slovenije za ekonomske odnose s
tujino kot udeleženka družbenega dogo-

vora o ukrepih za preskrbo enotnega jugoslovanskega tržišča s proizvodi posebnega pomena za neposredno potrošnjo
delovnih ljudi in občanov v letu 1982
dolžna skrbeti, da bodo v usklajenih planih ekonomskih odnosov s tujino vključene uvozne obveznosti, ki izhajajo iz
tega dogovora za organizacije združenega aela v SR Sloveniji.
5. Za pravočasno in sprotno reševanje
občasnih problemov na področju preskrbe je zelo pomembno tekoče spremljanje
preskrbe s posameznimi izdelki. Zato je
potrebno, da organizacije združenega
dela, upravni organi na ravni republike,
zlasti pa upravni organi na ravni občin
zagotovijo način spremljanja in medsebojnega obveščanja o stanju preskrbljenosti s posameznimi izdelki.

K tej informaciji je Zbor občin sprejel dodatni sklep, ki se
glasi:
- V pogojih napetih materialnih bilanc je
izrednega pomena tudi odnos občanov
do potrošnje posameznih proizvodov.
Zato zbor poziva vse samoupravne in
druge organe ter organizacije, delovne
judi in občane, da z zmanjševanjem potrošnje v vseh primerih, kjer je to mogoče, prispevajo svoj delež k zmanjševanju
porabe. To velja predvsem za derivate
nafte in tiste prehrambene proizvode, ki
jih moramo uvažati.

Družbenopolitični zbor pa je k
tej informaciji sprejel naslednja dodatna sklepa:
- Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
naj pripravi konkretne predloge za razreševanje problemov, na katere opozarja
odbor Družbenopolitičnega zbora za
družbenoekonomske odnose v poročilu
in da z ukrepi ekonomske politike zagotovi, da bodo organizacije združenega
dela, družbenopolitične skupnosti in
drugi organi, ki so odgovorni za preskrbljenost tržišča s proizvodi široke porabe,
uresničevali svojo vlogo na področju
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oskrbe Prav tako je treba še nadalje
vztrajati na samoupravnem razreševanju
problematike oskrbljenosti tržišča in doslednejšem izvrševanju dogovorjenih na-

log.
- Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
naj ob polletnih gibanjih tudi poroča,
kakšni so rezultati na področju preskrbe

glede na sredstva, ki so bila združena z
namenom, da bi spodbudili večjo proizvodnjo, ki je osnovni pogoj boljše preskrbljenosti

STALIŠČA
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih z osnutkom
zakona
Družbenopolitični zbor Skupščine SR
Slovenije je na seji dne 10. marca 1982
obravnaval predlog za izdajo zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o
delovnih razmerjih z osnutkom zakona
in na podlagi 72. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejel tale
Stališča
1. Družbenopolitični zbor ugotavlja, da
so razlogi za izdajo zakona utemeljeni in
da je zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih potreben. Družbenopolitični zbor tudi podpira
predlog za združitev prvih dveh faz zakonodajnega postopka, predloga za izdajo
zakona in zakonskega osnutka
2 Predlagane spremembe in dopolnitve zakona odražajo ugotovitve iz celovite analize o uresničevanju zakona o delovnih razmerjih o tem, katere določbe v
zakonu o delovnih razmerjih je treba na
novo urediti oziroma dopolniti. Analizo,
ki je bila pripravljena na podlagi široke
obravnave v družbenopolitičnih organizacijah, Gospodarski zbornici Slovenije,
v združenem delu in številnih mnenj, stališč in sugestij drugih družbenih subjektov, Družbenopolitični zbor v celoti sprejema.
3. Neustrezna in v nasprotju s samoupravnimi pravicami delavcev je rešitev v

7. členu osnutka zakona, da v primeru,
da delavci ne določijo števila pripravnikov v skladu s predlaganim novim prvim
in drugim odstavkom 42. člena, skupščina občine določi število in strukturo pripravnikov, s katerimi so delavci temeljne
organizacije dolžni skleniti delovno razmerje. Družbenopolitični zbor meni, da
že določba o določitvi števila pripravnikov in sklenitvi delovnega razmerja z njimi v skladu s kadrovskim načrtom temeljne organizacije in samoupravnim
sporazumom o uresničevanju letnega
načrta o zaposlovanju v občini oziroma s
skupnim letnim kadrovskim planom sklenjenim v skladu s samoupravnim sporazumom o združitvi v delovno organizacijo, zagotavlja ustrezno zaposlitev pripravnikov. V nasprotnem primeru bi to
pomenilo kršitev sprejetih planskih obveznosti in možnosti uporabe ukrepov
družbenega varstva.
Skupščina občine pa je skupno s skupnostjo za zaposlovanje odgovorna, da
sproti spremlja in usmerja poHtiko zaposlovanja pripravnikov
4. Družbenopolitični zbor meni, da je
določitev razdalje 30 km kot meje, do
katere se lahko delavec brez privolitve
razporedi na delo iz enega kraja v drug
kraj, preveč toga Kljub zagotovitvi prevoza se lahko za delavca, tudi če gre za
manjše razdalje od 30 km, glede na kon-

kretne prometne razmere in druge okoliščine, ki so v Sloveniji zelo različne, bistveno poslabšajo njegovi življenjski pogoji.
5. Kadar delavcu ni mogoče zagotoviti
dela zaradi zmanjšanega obsega dela v
temeljni organizaciji, aH je potrebna pomoč drugi temeljni organizaciji, je po
osnutku novele lahko delavec v določenih primerih in pogojih začasno razporejen na delo v drugo temeljno organizacijo, vendar le za določen čas, ki ne sme
trajati več kot šest mesecev. Takšno rešitev narekuje družbena potreba in se zato
Družbenopolitični zbor v načelu z njo
strinja, vendar meni, da bi moral že zakon natančneje opredeliti status takega
delavca v obeh temeljnih organizacijah z
vidika celovitega uresničevanja njegovih
družbenoekonomskih in drugih samoupravnih pravic ter odločanja o drugih
vprašanjih njegovega družbenoekonomskega položaja
6. Pri pripravi predloga zakona naj
predlagatelj prouči in upošteva stališča
in predloge Izvršnega odbora Predsedstva RK SZDL Slovenije.
7 Družbenopolitični zbor predlaga
Zboru združenega dela, da sprejme predlog za izdajo zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih
z osnutkom zakona v skladu s predloženimi stališči.

SKLEP
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi analize o uresničevanju zakona o delovnih razmerjih s predlogom za izdajo zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih z osnutkom zakona
Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije je na svoji 74. seji dne 10.
marca 1982 obravnaval analizo o uresničevanju zakona o delovnih razmerjih
s predlogam za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih z osnutkom zakona in na
podlagi 255. člena ter drugega odstavka
271. in drugega odstavka 277. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejel
naslednji
sklep
1. Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije ugotavlja, da je predlagatelj pri
pripravi predloga za izdajo zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o
delovnih razmerjih z osnutkom zakona
upošteval usmeritve zbora, in predložil
analizo o uresničevanju zakona o delovnih razmerjih.
Analiza o uresničevanju zakona o delovih razmerjih objektivno in celovito pri14

kazuje stanje na področju delovnih razmerij in daje zadostno in kvalitetno podlago za razpravo o spremembah in dopolnitvah zakona o delovni razmerjih. Na
podlagi teh ugotovitev zbor sprejema,
predlog za izdajo zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih, z osnutkom zakona.
2. Predlog zakona o delovnih razmerjih
naj pripravi Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije. Pri pripravi zakonskega predloga naj predlagatelj skladno s stališči
delovnih teles skupščine in zbora izhaja
iz načel, da je urejanje medsebojnih
odnosov pravica, obveznost in odgovornost delavcev samih in da naj zato zakon
določi le načela in podlage za urejanje
teh odnosov, medtem ko naj samoupravna razmerja v združenem delu uresničujejo delavci po samoupravni poti.
3. Ob pripravi predloga zakona naj
predlagatelj ponovno prouči predlagane
rešitve v četrtem odstavku 7. člena. Števi-

lo pripravnikov mora biti določeno v
planskih dokumentih organizacij združenega dela, zato ni sprejemljivo, da bi občinske skupščine določale število in
strukturo pripravnikov za posamezne organizacije združenega dela. Kolikor pa
organizacije združenega dela ne bi izpolnile planskih dokumentov na področju
kadrovskega načrtovanja števila pripravnikov. ima to lahko za posledico tudi
izvajanje ukrepov družbenega varstva.
Podrobno je potrebno proučiti tudi
predvidene rešitve v 11. členu, ker gre za
nov delovno-pravni. institut, ki ga je treba
glede na to v zakonu natančneje opredeliti.
4. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
naj prouči in pri pripra vi predloga zakona
ustrezno upošteva tudi stališča Družbenopolitičnega zbora, predloge, stališča
in pripombe delovnih teles skupščine m
zbora ter pripombe delegatov v razpravi
na seji zbora
poročevalec

Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga ugotovitev,
priporočil in sklepov za izvajanje zakonov s področja kmetijstva
Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije je na svoji 74. seji dne 10.
marca 1982 obravnaval predlog ugotovitev, priporočil in sklepov za izvajanje
zakonov s področja kmetijstva in na
podlagi 255. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejel naslednji
sklep
1. Zbor združenega dela skupščine SR

Slovenije jemlje na znanje poročilo o
uresničevanju plana setve v letu 1981/82,
ki ga je pripravil Republiški komite za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
2. Zbor podpira ugotovitve, predloga
in sklepa Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije o uresničevanju plana setve
1981-1982.
3. Zbor poudarja nujnost, da postane
akcija za doseganje čim boljših rezulta-

tov pri jesenski in spomladanski setvi,
stalna naloga, ki mora zagotoviti doseganje planskih nalog na področju kmetijstva Zato zbor meni. da morajo osnovni
nosilci razvoja kmetijstva prevzeti odgovornost za izpolnjevanje planskih nalog
Občinske skupščine, zlasti zbori združenega dela, pa naj spremljajo potek setve
ter po potrebi predlagajo pristojnim organom ustrezne ukrepe.

Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila o uresničevanju plana
setve v letu 1981/82
Zbor občin Skupščine SR Slovenije je
na 70. seji dne 10. marca 1982 obravnaval poročilo o uresničevanju plana setve v letu 1981/82 in na podlagi 255.
člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejel naslednji

sklep
1. Zbor občin jemlje na znanje poročilo o uresničevanju plana setve v letu
1981/82 ter podpira ugotovitve, predloga
in sklepe Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije o uresničevanju plana setve v
letu 1981/82.

2 Da bi bilo mogoče uresničiti planirane naloge na področju kmetijske proizvodnje, naj občinske skupščine sproti
spremljajo, kako v ugotovitvah, predlogih in sklepih Izvršnega sveta zavezani
nosilci nalog na področju uresničevanja
plana setve uresničujejo dogovorjene
obveznosti.

STALIŠČA
jf
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo
zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, z osnutkom zakona
Družbenopolitični zbor Skupščine SR
Slovenije je na seji dne 10. marca 1982
obravnaval predlog za izdajo zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o
zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti, z osnutkom zakona in
na podlagi 72. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejel tale
stališča
1. Družbenopolitični zbor meni, da je
osnovni cilj pri razreševanju problematike zaposlovanja, da si mladi z delom zagotavljajo svojo socialno varnost. Pri tem
bi bilo potrebno povečati odgovornost

poročevalec

organizacij združenega dela, da v svojih
načrtih zaposlovanja predvidijo zaposlovanje pripravnikov in drugih mladih delavčev ter da dosledno uresničujejo samoupravne sporazume o zaposlovanju
Zato je treba pospešeno razvijati načrtno
in usklajeno delovanje organizacij združenega dela v okviru skupnosti za zaposlovanje. Skupščine teh skupnosti in njihovi organi naj pripravijo dolgoročne akcijske programe za urejanje teh vprašanj,
pri čemer je treba zagotoviti kvalitetne
strokovne podlage za urejanje medsebojnih pravic in obveznosti.
2 Družbenopolitični zbor v načelu
podpira predlog predlagatelja, da se za-

gotovi socialna varnost v okviru skupnosti za zaposlovanje za vse pripravnike, ki
so uspešno končali pripravniško dobo za
primer brezposelnosti.
3. Družbenopolitični zbor meni, da ne
bi bilo potrebno spreminjati osnove za
izračun najnižjega nadomestila za primer
brezposelnosti.
4. Predlagatelj naj pri izdelavi predloga zakona najtesneje sodeluje z družbenopolitičnimi organizacijami.
5. Družbenopolitični zbor predlaga
pristojnima zboroma, da sprejmejo predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona
upoštevaje stališča zbora.
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REPUBLIŠKA SKUPNOST ZA CESTE
Strokovna služba
ANALIZA
URESNIČEVANJA SREDNJEROČNEGA
PROGRAMA
IN

RSC V OBDOBJU

URESNIČEVANJE

1976-1980

PROGRAMA V

LETU

1981
1.1. UVOD
Pri sestavljanju srednjeročnega plana 1976-1980 je ocena
potrebnih izvedbenih ukrepov in finančnih sredstev za izboljšavo cestnega omrežja v SR Sloveniji pokazala, da izgradnje
cestnega omrežja, ki bi v popolnosti ustrezala tehničnim
predpisom, ni možno realizirati v doglednem časovnem obdobju (50 let) Zato je bilo v predloženem planu cestno
omrežje razdeljeno na ceste, na katerih se ukrepi morajo
izvajati po predpisih (avtoceste, magistralne in delno regionalne ceste) in na ceste, po katerih je možno izvajati ukrepe
po obstoječih trasah.
Hkrati je bilo ugotovljeno, da je cilj za čim hitrejšo modernizacijo makadamskih vozišč rnožno doseči le, če je izgradnja v
prvi etapi izboljšave cestnega omrežja v SR Sloveniji usmerjena k izgradnji po DOLŽINI, in da je prepričljivo izdelana
prioriteta z načini izvedbenih ukrepov porok za izboljšavo
cestnega omrežja v okviru realnih finančnih zmožnosti v doglednem času
Zaradi prej naštetih ugotovitev je bil srednjeročni plan za
■obdobje 1976-1980 sestavljen iz:
- prioritetnih razredov po ocenjevalnih izhodiščih za prometno, gradbeno in razvojno ustreznost in ustreznost vozne
površine v okviru predvidenih finančnih sredstev ter ob upoštevanju naslednjih sklepov:
- 25% sredstev od modernizacij in rekonstrukcij investicijskega vzdrževanja v SR Sloveniji je bilo namenjenih manj
razvitim in obmejnim področjem,
- vse sprejete, a neizvršene obveznosti z plana 1971-1975
so bile prenešene v naslednje plansko obdobje,
- predvideno je bilo dokončanje že začetih modernizacij ali
rekonstrukcij,
- vsem občinam bi rriorali zagotoviti do konca 1980 vsaj
50% moderniziranih regionalnih cest,
- upoštevani so bili tudi dodatni predlogi sprejeti na javnih
razpravah
1.2. ANALIZA URESNIČEVANJA PLANA
V OBDOBJU 1976-1980
V analizi uresničevanja srednjeročnega plana obravnavamo:
- analizo realizacije viro sredstev
- analizo realizacije razporeditve "sredstev po namembnosti.
1.2.1. Analiza realizacije virov sredstev
Iz prikaza realizacije virov sredstev RSC za obdobje
1976-1980 (TABELA 1) je razvidno, da je bilo v preteklem
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obdobju realiziranih za 65% več sredstev kot je bilo planiranih. Takšna realizacija je razumljiva, saj v planiranih postavkah niso bila upoštevana inflacijska gibanja. Domača posojila, ki v odstotku realizacije najbolj odstopajo, so bila v planu
upoštevana le toliko, kolikor so bila v času sestavljanja plana
znana. Pri realizaciji plana zasledimo relativno velik izpad
sredstev od prometnega davka od plinskega olja in od povečanih cen pogonskih goriv in združitve dela sredstev od
prometnega davka za pogonska goriva za ceste na splošno
stopnjo (postavki 3 in 4). Tak izpad sredstev je nastal zaradi
nerealiziranega medrepubliškega dogovora o prerazporeditvi
prometnega davka.
Ker je primerjava planiranih in realiziranih virov nerealna
dokler ne eliminiramo inflacijskih vplivov, smo realizirane vire
v posameznih letih preračunali v cene leta 1975, na katere so
preračunane tudi planske postavke. Na ta način smo namesto
planiranih 11.312,8 mio din sredstev realizirali 10.984 mio din.
V sami strukturi virov sredstev za obdobje 1976-1980 so z
največjim odstotkom udeležena sredstva od prodaje pogonskih goriv, sledijo jim združena sredstva TOZD in domača
posojila, najmanjši delež pa predstavljajo takse na tuja motorna vozila in prispevek 0,40 din od prometnega davka od
plinskega olja (TABELA 1 in GRAFIKON 1).
1.2.2. Analiza realizacije razporeditve sredstev
po namembnosti
Realizacija razporeditve sredstev po namembnosti je prikazana v TABELI 2 Medtem ko je odstotek realizacije največji
pri odplačilih posojil in pri rednem vzdrževanju magistralnih
in regionalnih cest, je pri investicijskem vzdrževanju in novogradnjah relativno nizek. Velik porast odplačil posojil in stroškov rednega vzdrževanja v preteklem obdobju je v veliki meri
spremenil strukturo razporeditve sredstev po namembnosti
prav v škodo investicijskega vzdrževanja in novogradenj. Če
pa upoštevmao še inflacijska gibanja, je razumljivo, da realizirano investicijsko vzdrževanje v km in realizirane novogradnje
v km zaostajajo za istovrstnimi planiranimi postavkami. Primerjava strukture planirane in realizirane razporeditve sredstev po namembnosti prikazuje GRAFIKON 2. Od planiranih
novogradenj so bili v preteklem obdobju zgrajeni naslednji
odseki avtocest in hitrih cest: Dolgi most-Vrhnika, Črnuče-Titova cesta, Celovška cesta-Dolgi most, mestni del hitre
ceste skozi Maribor, magistralne ceste skozi Celje, del obalne
ceste in rekonstrukcija mejnega prehoda Šentilj.
V skladu z obveznostmi iz mednarodnega sporazuma z
Italijo sta bila zgrajena mejna prehoda Vrtojba in Fernetiči ter
odsek Ravne-Kambreško. V preteklem srednjeročnem obporočevalec

Jobju pa ni bil zgrajen odsek Titova cesta-Celovška cesta,
/elik del obalne ceste, za izgradnjo predora Karavanke in na
sdseku Solkan-Brda pa so se začela pripravljalna dela.
Zaradi nerealiziranega medrepubliškega dogovora o pre-

razporeditvi prometnega davka se niso začela dela na naslednjih odsekih: Razdrto-Fernetiči, Naklo-Ljubljana, Dolgi most-Škofljica, Pesnica-Šentilj, Selo-Nova Gorica in dodatni pasovi na cesti Ljubljana-Višnja gora.

TABELA 1: PRIKAZ REALIZACIJE VIROV SREDSTEV RSC ZA OBDOBJE 1976-1980
Plan
Realizacija
1976 - 1980 1976 - 1980

OPIS VIRA SREDSTEV
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Prispevek od prodoje pogonskih goriv:
Združevanje sredstev TOZD:
0,40 din od prometnega davka od pl. olju:
Od povečanih cen pog. goriv in združitev dela sredstev
prom. davka za pog. goriva za ceste rod splošno stopnjo
v skupnem znesku:
Cestna taksa:
Taksa na tuja motorna vozila:
Cestnina:
Odplačila posojil:
Domača posojila:
Posojila za ceste - prodaja obveznic:
Mednarodna posojila:
Drugi dohodki:
SKUPAJ:

%
realiz.

mio din
Strukt. %
realizacije

1.706,1
2.760,3
729,3

4.627,6
4.016,9
132,0

271
146
18

25
21
1

3.327,8
782,2
22,5
' 255,0
25,0
52,0
900,0
652,6 *

327,8
1.164, i
159,4
606,2
16,3
2.717.5
1 .378,3
1.663,2
1.897.6

10
149
708
238
65
5.226
153
256

2
6
1
3

11.312,8

18,712,2

165

15
7
9
10
100

Prvotni znesek 187,0 mio din je bil povečan no osnovi definitivnih razgovorov s predstavniki IBRD v času sprejemanja planskih
dokumentov.
GRAFIKON T: Prikaz strukture virov sredstev in razporeditve sredstev po namembnosti

VIRI SREDSTEV

redno vzdrževanje
prispevek od prodaje pog .gor ?t=
Milil! modernizacije cest in objektov
cestna taksa
p
1 odplačila posojil
ostali dohodki^
.2)
C!! 111 ostali s troski
združevanje sredstev OZD
domača posojila, posojilo za
ceste
mednarodna posojila

C^\ novogradnje cest
F3J novogradnje objektov
vH rekonstrukcije in obvozi

OPOMBA:
1) ostali dohodki: takse na tuja mot.vozila, 0,40
din od prometnega davka od plinskega oljn, cestnina, drugi dohodki
2) ostali stroški: upravljanje cest, in vest .preddela,
obvezne rezerve, drugi izdatki
3)

prispevek od prodaje pogonskih goriv vsebuje
tudi prispevek od povečanih cen goriv

RAZPOREDITEV SREDSTEV
poročevalec
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TABELA 2: PRIKAZ REALIZACIJE NAMEMBNOSTI SREDSTEV ZA OBDOBJE 1976-1980
v mio din
OPIS NAMEMBNOSTI

Plan
1976 - 1980

Realizacija
1976 - 1980

804.3

3.139,0

390

17

427,2
2.775.8
259,2
484,8
100,0
22,0
130,0
5.393,6
5.027.9

117
303
236
121
i oo
22
100
127
121

2
15
1
3

165

100

1.

Odplačilo posojil:

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Upravljanje cest - strokovna služba:
Redno vzdrževanje mag. in reg. cest :
Redno vzdrževanje cest:
Investicijska preddela:
Tekoče rezerve:
Obvezne rezerve:
Obveze iz srednj. obdobja 1971 - 1975
Investicijsko vzcfrževanje za obdobje 1976 - 1980:
Novogradnje:
Drugi izdatki:
Ostanek na žiro računu:

365,0
916.4
110,0
400,0
100,0
100,0
130,0
4.237,1
4.150,0

SKUPAJ:

1 1 .312,8

%
Strukt. %
realiz. realizacije

936., 4
16,3
18.712,2

1
29
27
5

* Prvotni znesek 3.684,4 mio din je bil povečan za znesek IBRD, ki naj bi bila odobrena zo grcdnjo odsekov AC Ljubljana
Vrhnika, Celovška c. - Dolgi nost (zapadna obvoznica) in Dolgi most - Dolenjska cesta (južna obvoznica).
GRAFIKON 2: Primerjava strukture planirane in realizirane razporeditve sredstev po namembnosti

REALIZACIJA
1 investicijsko vzdrževanje
111 I I: I novogradnje
br-J redno vzdrževanje
II I ! I 11 odplačila posojil
ostalo (obvezne rezerve,
upravljanje cest
invest. preddela
drugi izdatki)

PLAN
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Kakšen delež celotnih sredstev za investicijsko vzdrževanje
so v preteklem obdobju porabile posamezne regije prikazuje
grafikon 3. Na prvem mestu je novomeška regija, sledijo ji
celjska regija, mariborska, ljubljanska, kranjska regija, najmanjši delež pa je odpadel na obalno regijo.
GRAFIKON 3: Struktura realizacije plma investicijskega vzdrževanja (v din) po
regijah

Vf//\ Celje
K \ \\1 Koper
I I I I 11 Kranj
Ljubljana
Maribor
II1: i'' I Nova Gorica
Novo mesto

Poraba sredstev za investicijsko vzdrževanje po regijah v
preteklem obdobju je v nekem logičnem razmerju z dolžinami
moderniziranih vozišč na regionalnih cestah po regijah na
začetku preteklega planskega obdobja. Prav novomeška regija je imela manj kot 50% dolžin moderniziranih vozišč v letu
1975, medtem ko je obalna regija v istem letu imela 71%
kilometrov regionalnih cest že moderniziranih. Prikaz dolžin
moderniziranih vozišč na republiških cestah je v grafikonu 4.
GRAFIKON 4: Prikaz dolžin moderniziranih vozišč na regionalnih
cestah po regijah v letih 1975 in '.980 v %
□ 1.1980
i. 1975

—
c
1
^
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1.3 SKLEP
V analizi uresničevanja srednjeročnega plana 1976-1980
smo ugotovili:
- v preteklem obdobju realizirani viri sredstev preračunani na
cene leta 1975 minimalno zaostajajo za planiranimi viri sredstev,
- nominalni znesek realiziranih virov znatno presega planirani znesek po cenah iz leta 1975,
- struktura realiziranih virov sredstev se razlikuje od strukture planiranih virov sredstev,
- struktura realizirane razporeditve sredstev po namembnosti se razlikuje od planirane razporeditve zaradi velikega porasta odplačil posojil in stroškov rednega vzdrževanja,
- investicijsko vzdrževanje in novogradnje po količinskih kazalcih zaostajajo za planom, ker so strpški gradnje rastli
hitreje kot nominalni viri,
- vse občine, razen Šentjurja, Kočevja in Sevnice imajo nad
50% kilometrov regionalnih cest moderniziranih.
Srednjeročni plan 1976-1980 torej ni bil v celoti realiziran.
Pri iskanju vzrokov, ki so privedli do neuresničevanja preteklega srednjeročnega plana, srrVo ugotovili, da v preteklem
obdobju niso bili izpolnjeni nekateri ukrepi, ki bi pripomogli k
uresničitvi plana in sicer:
- niso bili realizirani vsi viri sredstev oz. ni bilo rešeno financiranje cest tako, da bi se s povečanimi viri pokrivala rast cen
pri vzdrževanju in gradnji cest,
- sprejet ni bil družbeni dogovor o enotnem sistemu financiranja cest v SFR Jugoslaviji,
- sklenjeni niso bili samoupravni sporazumi s pristojnimi
samoupravnimi interesnimi skupnostmi: za železniški in luški
promet, zvezo vodnih skupnosti, podjetji za distribucijo električne energije in PTT podjetji o obsegu in deležu finančnih
sredstev ob križanjih objektov ali tangiranja s cestami, ki se
rekonstruirajo ali za novogradnje, zaradi združenega ukrepanja za varovanje splošnih družbenih koristi,
- z zakonskimi predpisi ni bila zagotovljena možnost modernizacija cestnega omrežja po obstoječih voziščih,
- zmanjšani niso bili upravni postopki za izvedbene ukrepe,
kot so modernizacije, ojačitve in manjše rekonstrukcije.
Zaradi nerešenega financiranja cest in druge nakazane
problematike se modernizacija in gradnja cest odvija počasneje od predvidevanj in potreb uporabnikov cest, s čimer
nastaja ekonomska škoda tako na cestnem omrežju kot pri
samih uporabnikih cest.
2. URESNIČEVANJE PROGRAMA
REPUBLIŠKE SKUPNOSTI ZA CESTE V LETU
1981
Skladno s samoupravnim sporazumom o temeljih srednjeročnega plana vzdrževanja in izgradnje magistralnih in regionalnih cest v SR Sloveniji za obdobje od leta 1981 do 1985 s
spremembami po aneksu, katerih podpisovanje trenutno še
traja, so samoupravni organi Republiške skupnosti za ceste
Ljubljana za leto 1981 sprejeli finančni načrt, ki je predvideval
dohodke in odhodke v višini din 6.875,584.000,00.
Med viri srel stev za enostavno reprodukcijo v skupni višini
din 3.634,184.000,00 je bil načrtovan najmočnejši dohodek iz
prodaje pogonskega goriva v višini 2.970,7 mio din, preostanek pa iz takse na domača in tuja motorna vozila, cestnine,
itd.
Od načrtovanih prihodkov za razširjeno reprodukcijo v
skupni višini din 3.052,700.000,00 je bilo predvidenih prihodkov iz združenih sredstev TOZD v višini 1,072 mio din, posojila
domačih bank bi znašala 208,6 mio din in tujih bank 1.035 mlo
din, ostanek pa predstavljajo sredstva sofinancerjev.
Iz načrtovanih prihodkov enostavne reprodukcije je bilo za
redno vzdrževanje cest in cestnih objektov namenjenih
1,300,364.000,00 din, za odplačila posojil in kreditov
1.760,045.000,00 in za modernizacije in obnove cest
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311,946.000,00 preostanek odpada na ostalo kot upravljanje
cest, odškodnine in odkupe, investicijsko tehnično dokumentacijo itd.
Od dohodkov za razširjeno reprodukcijo v višini din
3.052,700.000,00 je bila načrtovana uporaba 152 mio dinarjev
za gradnjo mostov, 2.900,7 mio din pa za druge cestne novogradnje.
Po tem finančnem načrtu predvideni prihodki sicer ne bi
zadoščali za odvijanje cestnih del v obsegu, ki bi ustrezal
letnemu povprečju glede na srednjeročne planske dpkumente, vendar bi vseeno dopuščali izvajanje vrste pomembnejših cestnih del, od katerih je tu omenjena gradnja mostov
č?z Savo v Radečah, Zagorju in Kranju ter mostu čez Soro v
Trebiji, nadalje gradnje zahodne obvozne ceste v Ljubljani,
izvajanje del na mednarodnem mejnem prehodu Šentilj in
Fernetiči ter v okviru II. etape hitre ceste skozi Maribor, dela
na izgradnji priključkov Semedela- Koper in Ruda ob istočasnem pričetku del za izgradnjo moderne obalne ceste na
odseku Ruda - Strunjan. Nadalje so tu zajeta dela na priključku Rožna dolina (Nova Gorica), na I. etapi Zasavske ceste, na
cesti Solkan - Brda ter na rekonstrukciji in modernizaciji
»Uranske ceste«. Finančni načrt je končno predvideval poleg
nadaljevanja del na izgradnji I. faze cestnega predora Karavanke in pričetku del na izgradnji same predorske cevi tudi
pričetek del na izgradnji avtoceste Naklo - Ljubljana in južne
obvozne ceste v Ljubljani.
Pri izvajanju tega finančnega načrta pa so se že proti
sredini leta pričele pojavljati težave zaradi zmanjšanega dotoka prihodkov, ki so se proti koncu leta še povečale. Pri
prihodkih za enostavno reprodukcijo je prišlo do določenih
zmanjšanj načrtovanega prihodka pri cestnini in pristojbinah
na cestna motorna vozila, zelo občutno pa pri prihodku iz
prodanega pogonskega goriva, kjer bo izpad prihodka znašal
najmanj 715 mio din.
Pri sredstvih za razširjeno reprodukcijo so izpadli krediti
domačih bank v celoti, za približno 10% pa je manj tudi tujih
bančnih kreditov. Združena sredstva TOZD prav tako izkazujejo izpad v višini slabih 10%, na sredstvih sofinancerjev pa je
zaostanek vsaj 13%.
Na strani odhodkov pa ni ostajal brez posledic porast cen,
ki je bil posebno občuten pri asfalterskih delih in pa iz dneva v
dan večje tečajne razlike pri odplačevanju v tujini najetih
kreditov.
Zato je bil v drugi polovici leta sprejet rebalans finančnega
načrta RSC za leto 1981, v katerem znašajo načrtovani prihodki le 5.317,920.000,00 dinarjev od tega 2.749,620.000,00
din za enostavno reprodukcijo in 2.568,300.000,00 din za
razširjeno reprodukcijo, odhodki v enaki višini din
5.317,920.000,00 pa zajemajo enostavno reprodukcijo v višini
din 3.134,034,000,00, razširjeno reprodukcijo pa z din
2.183,886.000.00.
V tem rebalansiranem finančnem načrtu niso bili samo
ustrezpo prihodkodkom znižani odhodki, temveč je bilo potrebno prenesti v leto 1982 tudi nekatera dela in druge obveznosti in sicer pri enostavni reprodukciji za 64,1 mio din del in
za 768,9 mio din drugih obveznosti, pri razširjeni reprodukciji
pa za 437,2 mio din del in za 431,6 mio din drugih obveznosti.

Glede na to je bil v teku leta 1981 obseg izvajanih cestnih
del znatno skrčen in izvajanje dela teh del tudi upočasnjeno.
Neprizadeto je ostalo le redno vzdrževanje avtocest ter magistralnih in regionalnih cest v skupni dolžini 4.892 km ter
njihovih objektov. S področja investicijskega vzdrževanja so
bile izvedene rekonstrukcije regionalnih cest v skupni dolžini
28,5 km, izven tega pa je potrebno posebej omeniti rekonstrukcijo mostu v Kranju vključno križišče
Dograjena so bila cestna dela pri izgradnji mednarodnih
mejnih prehodov v Vrtojbi, Fernetičih in Šentilju, prav tako pa
tudi na zahodni obvoznici v Ljubljani, ki je bila že v jeseni
predana v promet. Tik pred dograditvijo pa je tudi priključek
Semedela v Kopru. V načrtovanem okviru so potekala dela na
izgradnji hitre ceste skozi Maribor, II. etapi, na ureditvi križišča v Rožni dolini (Nova Gorica) ter priključku v Rudi (Izola).
Od del na izgradnji I. etape cestnega predora Karavanke je
bila poleg zgrajenega mostu čez Savo izvajana v manjšem
obsegu rekonstrukcija magistralne ceste Jesenice - Kranjska
gora na območju bodočega predora do Hrušice. V manjšem
obsegu so bila izvedena tudi nekatera dela na rekonstrukciji
»Uranske ceste« ter manjša dela na cesti Solkan - Brda (brez
mostu) in zasavski cesti I. etapa.
V celoti pa so bila preložena na leto 1982 dela na izgradnji
odseka obalne ceste Ruda-Strunjan, avtoceste Naklo-LjubIjana, južne obvoznice v Ljubljani ter dela na izgradnji prve
cevi cestnega predora Karavanke.
V finačnem pogledu do izdelave zaključnega računa ni
mogoče podati točnih podatkov, na podlagi dosedaj evidentiranega pa se ocenjuje, da je tako pri enostavni kot tudi
razširjeni reprodukciji dosežena približno 100% realizacija
rebalansiranega finančnega načrta. Pri tem so vsa natekla
sredstva v celoti izkoriščena odnosno angažirana.
Dela, ki jih glede na razpoložljiva finančna sredstva ni bilo
mogoče zajeti v rebalansiranem finančnem načrtu RSČ za
leto 1981, pa so bila predvidena v prvotnem finančnem načrtu, bi morala biti praviloma izvedena v letu 1982. Žal pa
zasnove finančnega načrta RSC za leto 1982, izdelane po
sedanjem stanju po realno pričakovanih prihodkih kažejo, da
bodo pričakovani prihodki morali biti uporabljeni prvenstveno za odplačevanje kreditov in posojil v skupni višini
3.286 mio dinarjev, kar predstavlja 65,7 odstotkov vseh prihodkov. Preostali del prihodkov pa bo lahko samo še delno
pokrival stroške upravljanja in rednega vzdrževanja cest.
To pomeni, da v letu 1982 predvidoma ne bo možno izvajati
del s področja investicijskega vzdrževanja oziroma novogradenj, ki obsegajo dela na nadaljni izgradnji II. etape hitre
ceste skozi Maribor, na dokončanju zahodne obvoznice v
Ljubljani ter priključku Ruda in priključku Rožna dolina pri
Novi Gorici, nadalje izgradnji cestnega poteza Ruda-Strunjan, dela na izgradnji prve faze cestnega predora Karavanke
in prve predorske cevi, dela na »Uranski« cesti, I. etapi zasavske ceste ter II. etapi zahodne obvoznice v mestu Celje, prav
tako pa se ne bodo mogla pričeti gradbena dela na avtocesti
Naklo-Ljubljana in južni obvoznici v Ljubljani ter na gradnji
14 cestnih mostov-v SR Sloveniji, oziroma se bodo vsa ta
navedena dela mogla izvajati le, če bodo zagotovljena dodatna potrebna sredstva.
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