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DRUGA SKUPNA SEJA VSEH
ZBOROV SKUPŠČINE SR
SLOVENIJE
14. julija 1982

Na skupni seji vseh zborov Skupščine SR Slovenije je bila
objavljena nova sestava Predsedstva Socialistične republike
Slovenije:
predsednik:

Viktor Avbelj

člani:

Alojz Briški
Majda Gaspari
Stane Markič
Zoran Polič
France Popit
Franc Štiglic

člana po položaju:

Andrej Marine,
predsednik Centralnega komiteja
Zveze komunistov Slovenije
Franc Šetinc
predsednik Republiške
konference Socialistične zveze
delovnega ljudstva Slovenije

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE
SR SLOVENIJE
14. julija 1982

Delegati Zbora združenega
dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora so na
skupnem zasedanju poslušali
uvodno obrazložitev Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k poročilu Zveznega
izvršnega sveta o uresničevanju družbenega piana Jugoslavije,
za
obdobje
1981-1985 v letih 1981 in 1982
z oceno možnosti za uresničevanje plana v letu 1983, ki
jo je podal podpredsednik
Izvršnega sveta Skupščine
SR Slovenije Vlado Klemenčič.

- stališča in pripombe ob
obravnavi poročila Zveznega
izvršnega sveta o uresničevanju družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1981-1985 v
letih 1981 in 1982 z oceno
možnosti za uresničevanje
plana v letu 1983;
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
(Družbenopolitični zbor je
sprejel stališča);
- predlog za izdajo zakona
o kulturnoumetniških dejavnostih in o posredovanju kulturnih vrednot;
Zbor združenega dela, Zbor
- osnutek zakona o prekrobčin in Družbenopolitični ških (Družbenopolitični zbor je
zbor so na ločenih sejah spre- sprejel stališča);
jeli:
- informacijo o uresničeva-

PRILOGA;
POROČILO
a mednarodnem sodelovanju in dejavnosti v SR Sloveniji pri oblikovanju in
zvajanju skupno dogovorjene zunanje politike SFR Jugoslavije (ESA-88)
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
t sistemu zvez in PTT prometu (ESA-82)
TEZE ZA OSNUTEK ZAKONA
> sistemu zvez in PTT prometu (ESA-82)
»TATUT
[ulturne skupnosti Slovenije
AMOUPRAVNISPORAZUM
ustanovitvi Kulturne skupnosti Slovenije

nju sklepov in stališč Skupščine SR Slovenije o izvajanju in
dograjevanju sistema socialne
varnosti borcev NOV in drugih
borcev ter vojaških invalidov
(Družbenopolitični zbor je
sprejel stališča);
- sklep ob obravnavi osnutka odloka o spremembi odloka
o pripravi in sprejetju sprememb in dopolnitev družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1981-1985.

sporazuma o razlagi in uporabi VI., XVI. in XXIII. člena splošnega sporazuma o carinah in
trgovini;
- predlog odloka o soglasju
k predlogu zakona o ratifikaciji.
sporazuma med Socialistično
federativno republiko Jugoslavijo in Češkoslovaško Socialistično republiko o izogibanju
dvojnemu obdavčevanju dohodka in premoženja;
- sklep ob obravnavi osnut-

NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI
Zbor združenega dela:
Branka Car, Milan Krajnik, Vika Logar, Vlado Klemenčič,
Dunja Kosmač, Boris Kolendbrand, Ana Popovič, Drago Fojan, Franc Zorko, Drago Kranjc, Jože Humer, Ferdo Hernak,
Peter Bekeš, Ferid Comič, Marjeta Kincl, Sonja Muller, Jože
Crnič, Ivan Petrovčič, Metka Oderlap, Božidar Tvrdy, dr. Adolf
Žunič, Stane Kotnik, Rudi Šepič, Natan Bernot, Alojz Lindner,
Peter Toš.
Zbor občin:
Eva Naglič, Bruno Korelič, Mirko Škoda, Zvone Bečaj, Lado
Škrjanec, Milan Kneževič, France Kovač, Miro Naglič, Matjaž
Kmecl, Miha VVohinz, Gabrijela Orban, Mitja Klavora, Branko
Pire, Tilka Kus, Bojan Smolkovič, Boris Šetina, Metka Oderlap, Bojan Gorjup, Borut Mtklavčič, Pavel Strajn, Stane Koderman, Koloman Pintarič, Darko Kavre, Marko Kocjan, Marjan
Žalec, Malči Žitnik, Rade Kordič, Ljubo Klanjšček, Jože Globačnik, Slavko Polanič.
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Zbor združenega dela je sprejel:
- predlog zakona o spremembi in dopolnitvah zakona
,o delovnih razmerjih (Družbenopolitični zbor je ob obravnavi predloga tega zakona sprejel stališča).
Zbor združenega dela, Zbor
občin in Družbenopolitični
zbor so sprejeli:
- predlog odloka o razrešitvi in imenovanju namestnikov
republiških sekretarjev in namestnika predsednika republiškega komiteja; dolžnosti namestnika republiškega sekretarja za finance je bil razrešen
Slavko Polanič, imenovani pa
so bili Igor Vandot za namestnika republiškega sekretarja
za finance; Jernej Vrhunec za
namestnika republiškega sekretarja za pravosodje in
upravo;

Lojze Senegačnik za namestnika predsednika Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarvstvo in prehrano.
- predlog odloka o izvolitvi
predsednika Sodišča združenega dela SR Slovenije; za
predsednika Sodišča združenega dela SR Slovenije je bil
ka zakona o dopolnitvi zakona izvoljen Vinko Kastelic;
o odobritvi začasnega kredita
- predlog odloka o izvolitvi
SR Bosni in Hercegovini za
obnovo objektov, ki jih je po- predsednika Republiškega seškodoval potres z dne 26. in nata za prekrške v Ljubljani; za
predsednika Republiškega se27. oktobra 1969;
nata za prekrške v Ljubljani je
*- sklep ob obravnavi osnut- bil izvoljen Zdenko Pavlina;
ka zakona o dopolnitvi zakona
- predlog odloka o delegio določitvi skupnega obsega
proračunskih odhodkov fede- ranju delegata Skupščine SR
Slovenije v Svet družbeniega
racije za leto 1982;
sistema informiranja Sociali- sklep ob obravnavi osnut- stične federativne republike
ka odloka o obveznostih repu- Jugoslavije; v Svet družbeneblik in avtonomnih pokrajin za ga sistema informiranja Socialeto 1982, določenih z zako- listične federativne republike
nom o sredstvih za odpravo Jugoslavije je bil delegiran
posledic katastrofalnega po- Vlado Beznik, predsednik Kotresa, ki je prizadel območje misije Skupščine SR Slovenije
Socialistične republike Črne za informiranje;
gore v letu 1979;
- predlog odloka o imeno- sklep ob obravnavi osnut- vanju treh delegatov Skupščika odloka o zmanjšanju obvez- ne SR Slovenije v svet Službe
nosti republik in avtonomnih družbenega knjigovodstva v
pokrajin za leto 1982, določe- SR Sloveniji; v svet Službe
nih z zakonom o sredstvih za družbenega knjigovodstva v
odpravo posledic katastrofal- SR Sloveniji so bili imenovani:
nega potresa, ki je prizadel ob- Bernard Krivec, Milko Okoren
močje Socialistične republike in Marjan Oblak;
- predlog odloka o razrešiČrne gore v letu 1979.

Družbenopolitični zbor:
Igor Križman, Valerija Škerbec, Jože Sintič, Peter Toš, Marija
Zupančič-Vičar, Tilka Blaha, Marija Pukl, Silva Jereb, Vinko
Hafner, Kristina Kobal, Marjan Kotar, Stane Kotnik, Tomaž
Mislej, Jože Humer, Ciril Zlobec.
Zbor združenega dela in Zbor
občin sta sprejela:
- predlog zakona o knjižničarstvu
- predlog za izdajo zakona
o spremembah in dopolnitvah
zakona o republiških blagovnih rezervah;
- ugotovitve in stališča ob
obravnavi informacije o uresničevanju zdravstvenega varstva v SR Sloveniji;
- pobudo
Zdravstvene
skupnosti Slovenije za spremembo zakona o zdravstvenem varstvu;
- sklep ob obravnavi poročila delegacije skupščine SR
Slovenije v Zboru republik in
pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije o poteku usklajevanja
osnutka zakona o preložitvi
vračanja anuitet za kredite, dane organizacijam združenega
dela z ozemlja Socialistične
avtonomne pokrajine Kosovo
iz sredstev sklada federacije za
kreditiranje hitrejšega razvoja
gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin;
- predlog odloka o soglasju
k predlogu zakona o ratifikaciji

Zbor združenega dela in Zbor
občin sta sprejela tudi:
- informacijo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o
škodi po toči ter ukrepih za
zmanjšanje škode in odpravo
posledic.

tvi namestnika javnega tožilca
Višjega javnega tožilstva v
Ljubljani; dolžnosti namestnika javnega tožilca Višjega javnega tožilstva v Ljubljani je bil
z 31. avgustom 1982 razrešen
Ivan Drobnič;
- predlog sklepa o imenovanju skupine delegatov za
spremljanje uresničevanja zakona o usmerjenem izobraževanju - v skupino delegatov so
bili imenovani:
za vodjo: Mitja Horvat
za člane: Mojca Bučer, Milena Borovac, Jože Florjančič,
Janez Hofler, Tone Jesenko,
Niko Lukež, Viljem Pahor, Tatjana Stamenkovič in Martin
Šetinc
- predlog sklepa o imenovanju skupin delegatov za
proučitev statutov visokošolskih organizacij
v skupino delegatov za
proučitev statutov visokošolskih organizacij s področja
biotehniških in medicinskih
ved so bili imenovani:
za vodjo: Miran Blaha
za člane: Jožica Divjak, Tone Krajne, Franc Mlakar, Ivanka Šulgaj, Drago ŠvSr, Stane
Žunič
v skupino delegatov za
proučitev statutov visokošolskih organizacij s področja arhitekture, gradbeništva in geodezije ter Visoke tehniške šole
v Mariboru in njenih VTOZD so
bili imenovani:
za vodjo: Peter Hedžet
za člane; Rajko Dežman, Jože Jazbec, Branko Mervič, Ivo
Miklavčič, Milan Naterer, Mihael Špindler,
v skupino delegatov za
proučitev statutov visokošolskih organizacij s področja naravoslovja, tehnologije, elektrotehnike in strojništva so bili
imenovani:
za vodjo: Marko Verbič
za člane: Ivo Bernard, Lidija
Fornazarič, Vlado Jakovec,
Anton Janžekovič, Alojz Kikec,
Marija Masnec
v skupini delegatov za proučitev statutov visokošolskih
organizacij s področja družboslovnih ved in pedagoških ter
umetnostnih akademij so bili
imenovani:
za vodjo: dr. Avguštin Lah
za člane: Cirila Mali, Jože
Novak, Milka Pogačar, Lidija
Pratnemer,
Tone Šeliga
Edvard Zorko.
poročevalec

posredovanju kulturnih vrednot.
PREGLED SEJ SKUPŠČIN
Skupščina
Zdravstvene
skupnosti Slovenije je na seji
SAMOUPRAVNIH INTERESNIH
9. julija 1982 kot enakopraven
SKUPNOSTI, KI ENAKOPRAVNO
zbor s pristojnimi zbori Skupščine SR Slovenije sprejela:
ODLOČAJO S PRISTOJNIMI ZBORI
- ugotovitve in stališča ob
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
obravnavi informacije o uresničevanju zdravstvenega vastva v SR Sloveniji.
Skupščina Skupnosti soSkupščina Kulturne skup- predlog zakona o knjižni- cialnega varstva Slovenije je
nosti Slovenije je na seji 8. čarstvu;
na seji 15. julija 1982 kot enajulija 1982 kot enakopraven
kopraven zbor s pristojnimi
zbor s pristojnimi zbori Skup- predlog za izdajo zakona zbori Skupščine SR Slovenije
ščine SR Slovenije sprejeia:
o umetniških dejavnostih in o sprejela:

- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti;
- sklep ob obravnavi informacije o uresničevanju sklepov in stališč Skupščine SR
Slovenije o izvajanju in dograjevanju .sistema socialne varnosti borcev NOV in drugih
borcev ter vojaških invalidov;
Kot zainteresiran zbor je
skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije obravnavala tudi predlog zakona o
spremembah in dopolnitvah
zakona o delovnih razmerjih.

IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
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I STALIŠČA IN PRIPOMBE
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila Zveznega izvršnega sveta o uresničevanju družbenega piana Jugoslavije za obdobje 1981-1985 v letih 1981 in 1982 z
, oceno možnosti za uresničevanje plana v letu 1983
Skupščina SR Slovenije je ob obrav, navi poročila Zveznega izvršnega sveta
> o uresničevanju družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1981-1985 v letih
1981 in 1982 z oceno možnosti za uresničevanje plana v letu 1983 na sejah
Zbora združenega dela, Zbora občin in
Družbenopolitičnega zbora dne 14. julija
f 1982 sprejela tale
stališča in pripombe
\ 1. Skupščina SR Slovenije ocenjuje,
> da so ob vrsti analitičnih ugotovitev in
! podatkov premalo poudarjeni ključni
vzroki problemov našega razvoja na področju ekonomskih odnosov s tujino in z
'[ njimi povezana problematika dinamike
rasti in strukture proizvodnje, investicij,
zaposlovanja, neusklajenost v obsegu
posameznih oblik porabe in visoke inflacije. Skupščina tudi ugotavlja, da ni dovolj poudarjena ocena, da ti problemi v
pretežni meri izvirajo iz dosedanjega ekstenzivnega in avtarkičnega razvoja, k'
ga je ob visokem zadolževanju v tujini
omogočala ekspanzivna kreditno-mone, tp
jlitika. Tr.
<e cc/vzročilo, da so
( bili planski cilji opicueijeni nad dejanski' mi dohodkovnimi možnostmi združener ga dela.
[ Poročilo izhaja iz globalnih gibanj in
problemov na zvezni ravni in tako ne
ocenjuje, kako se je dogovorjena stabiliI zacijska politika izvajala v posameznih
: dejavnostih in v posameznih republikah
in pokrajinah.
Iz ocene izvajanja usmeritev in intervencijskih ukrepov v 1981. in 1982. letu,
ki temeljijo le na povprečjih, ni razvidno,
kateri ukrepi se niso izvajali in kdo jih ni
poročevale^

izvajal, kar velja na primer za prekoračitve dogovorjenega porasta plasmajev
bank, rast sredstev za osebne dohodke,
neizvajanje zakona o zagotavljanju deviznih sredstev za nafto, in podobno.
Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da
so v poročilu navedeni številni ukrepi, ki
so bili sprejeti na zvezni ravni za izvajanje
letošnje ekonomske politike, da pa ni
ocenjena njihova skladnost z vidika celovitega delovanja sistema, saj se ob odstopanjih od dogovorjene politike ugotavlja le, da nosilci odločitev na različnih
ravneh teh ukrepov niso dosledno izvajali ali da niso dodatno ukrepali za njihovo
izvedbo. Ob takšni oceni stanja je zato
prisotna težnja, da se delovanje namesto
na vsebinsko odpravljanje vzrokov usmeri v institucionalne spremembe, ali pa v
izrazito kratkoročno ukrepanje, ki ni naravnano na odpravljanje vzrokov. S tem v
zvezi Skupščina SR Slovenije meni, da ni
dovolj, da Zvezni izvršni svet predloži
zgolj Pregled veljavnih in načrtovanih
ukrepov za uresničevanje resolucije o
politiki uresničevanja družbenega plana
Jugoslavije za obdobje od 1981. do 1985.
leta v letu 1982, ne da bi delegate podrobneje seznanil z vsebino posameznih
ukrepov in z realno rokovno opredelitvijo
z vidikov izhodišč za pripravo dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije.
Različni so predvsem rezultati pri izvajanju izvoznih nalog, zlasti na konvertibilna območja, v prilagajanju obsega in
spreminjanju strukture investicij skladno
z gibanjem realnega dohodka ter pri usklajevanju gibanj vseh oblik končne porabe. Zato bi moralo poročilo na osnovi
razlik v teh gibanjih vsebovati usmeritve

za nadaljnje ukrepanje in zaostrovanje
odgovornosti za izvajanje dogovorjenih
usmeritev in nalog.
Glede na to, da poročilo, ki se nanaša
na prvih pet mesecev letošnjega gospodarjenja, še ne izhaja iz bistveno spremenjenih pogojev gospodarjenja, zlasti z vidika ekonomskih odnosov s tujino in obveznosti za vračilo visokih kreditov tujini,
se Skupščina SR Slovenije zavzema, da
Zbor republik in pokrajin pozove organizacije združenega dela, da v okviru priprav za spremembo planskih aktov čimprej pripravijo operativni program nalog
za uresničevanje planskih ciljev na podlagi predhodnega preverjanja realnosti
tako opredeljenih ciljev z obveznim medsebojnim usklajevanjem planov.
2. Skupščina SR Slovenije ocenjuje,
da bo nadaljnji gospodarski razvoj pretežno odvisen od učinkovitosti in doslednosti v izvajanju nalog na področju ekonomskih odnosov s tujino. Dosedanja
odstopanja pri dodatno zoženih plačilnobilančnih in devizno-biiančnih okvirih
zaostrujejo razmere v proizvodnji, povzročajo upadanje dinamike njene rasti in
vplivajo na možnosti razvoja na drugih
področjih. Med vzroki za takšno stanje
pa v poročilu ni dovolj poudarjeno, da
celotna ekonomska politika še ni dovolj
podrejena izvozni naravnanosti in odpravljanju deficita, zlasti s povečanjem
produktivnosti dela, ustreznejšo delitvijo
po rezultatih, politiko zadolževanja v tujini, investicijsko politiko, monetarno in
kreditno politiko, zlasti glede obsega in
strukture selektivnega kreditiranja iz primarne emisije. Skupščina obenem ugotavlja, da je še vedno premajhna narav3

nariost proizvodnih programov v izvoz,
predvsem na konvertibilno področje in
da se ne izvaja sprejetega sistema družbenoekonomskih odnosov na področju
ekonomskih odnosov s tujino, pa tudi na
drugih področjih ekonomske politike.
Skupščina SR Slovenije ocenjuje, da
se problema ekonomskih odnosov s tujino, ki se v tem srednjeročnem obdobju
kaže predvsem v problemu saniranja plačilne in devizne bilance, ne more razrešiti
s spremembami sistemskega zakona,
ampak je potrebno spremeniti strategijo
razvoja in krepiti razvoj družbenoekonomskih odnosov, kot jih postavljajo sistemska izhodišča.
Ob tem pa Skupščina SR Slovenije
poudarja, da so trenutno prav tako pomembne naloge na področju agrokompleksa, zlasti glede združevanja kmetov
za hitrejši razvoj družbenoekonomskih
odnosov v kmetijstvu z namenom povečevanja proizvodnje hrane. Prav tako je
potrebno ukrepati za učinkovito trajno
odpravljanje vzrokov izgub.
3. Skupščina SR Slovenije poudarja.
da so administrativni linearni ukrepi tekoče ekonomske politike preveč usmerjeni le v omiljanje negativnih tendenc v
gospodarskih gibanjih, ne pa v odpravljanje njihovih vzrokov. Zato ocenjuje, da
so poleg kratkoročnih ukrepov, ki bi
učinkovali v prihodnjih mesecih, nujni
tudi dolgoročnejši ukrepi na osnovi izhodišč dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije. Takšni usmeritvi je zato
treba podrediti ukrepe na vseh drugih
področjih ekonomske politike, zlasti v
kreditno-monetarni politiki, zadolževanju v tujini, pri investicijah, obvladovanju
vseh oblik porabe in s tem zmanjševanju
inflacijskih vplivov na domačem trgu.
4. Iz globalne ocene investicijske dejavnosti ni razvidno, da se združeno delo
po republikah in pokrajinah z investicijskimi odločitvami zelo različno prilagaja

realnim možnostim, kar zmanjšuje razpoložljiva sredstva za financiranje proizvodnje, povečuje pritisk na bančna sredstva in se ob nespremenjenem številu
investicijskih objektov le zmanjšuje njihova vrednost. Poleg doslednega prilagajanja obsega investicij razpoložljivim
sredstvom je zato treba ukrepati predvsem za bistveno izboljšanje njihove
strukture in kot osnovni kriterij uveljaviti
večjo izvozno naravnanost proizvodnih
povezav ob povečanju stopnje predelave
izvozne proizvodnje. V ta namen je treba
tuje kredite za reprodukcijski material in
opremo dosledno usmerjati v programe,
ki bodo zagotavljali z ustvarjenim ali
združenim deviznim prilivom devizno odplačevanje posojil, oziroma da bo že vnaprej dogovorjen način vračanja posojil
po načelu, da je dolžan posojilo vrniti
njegov koristnik.
5. Skupščina SR Slovenije podpira zahtevo, da se vse oblike porabe uskladijo s
sprejetimi razmerji v resolucijskih usmeritvah za leto 1982. Pri tem poudarja, da
je potrebno uklajevanje rasti vseh oblik
porabe urejati po samoupravni poti in da
je potrebno storiti vse, da se samoupravni način urejanja vseh oblik porabe dejansko uresniči ter dosledno izvaja odgovornost za uresničevanje tako sprejetih
obveznosti. Intervencijski ukrepi in zakoni naj bi sankcionirali odstopanja v tistih
republikah in pokrajinah in veljali za tista
področja porabe, kjer odstopanj ne razrešujejo na samoupravni način.
6. Skupščina SR Slovenije podpira
stališča konference delegacij z dne 12.
julija 1982 v zvezi z intervencijskimi zakoni, s katerimi naj se uskladi gibanje vseh
oblik končne porabe z resolucijskimi okviri in realnimi dohodkovnimi možnostmi.
7. Skupščina SR Slovenije soglaša z
oceno, da je treba sedanja gibanja preusmeriti z doslednim izvajanjem dogovor-

jenih usmeritev, z dodatnimi ukrepi pa
naj bi intervenirali le, če se na osnovi
družbenih dogovorov in samoupravnih
sporazumov ne dosegajo resolucijske
usmeritve in razmerja.
Skupščina SR Slovenije se zato zavzema, da se čimprej sprejme plačilna in
devizna bilanca Jugoslavije za 1982. leto,
ki bo določila izravnano menjavo s konvertibilnim območjem; ukrepe za doseganje v resoluciji predvidene rasti proizvodnje s povečanjem izvoza na konvertibilno območje, z učinkovitejšim povezovanjem na domačem trgu in usmerjanjem uvoza surovin in reprodukcijskega
materiala v proizvodne povezave, ki se
vključujejo v izvoz, in da se na osnovi
ponovne ocene nominalnih gibanj opredeli globalni odnos med sredstvi za porabo in akumulacijo, ki ga je potrebno doseči z ustreznimi ukrepi v posameznih
socialističnih republikah oziroma socialističnih avtonomnih pokrajinah.
8. Skupščina SR Slovenije se zavzema, da bodo že v septembru 1982 znani
osnovni elementi pogojev gospodarjenja
v letu 1983. Zlasti pa prve projekcije
splošne bilance sredstev, osnovne okvire
kreditno-monetarne politike, temeljne
usmeritve na področju ekonomskih
odnosov s tujino ter osnovne okvire za
pripravo plačilne in devizne bilance. Pri
tem posebej opozarja, da je s takim pravočasnim opredeljevanjem treba zagotoviti nadaljnji razvoj sistema družbenoekonomskih odnosov na podlagi samoupravnega združevanja dela in sredstev.
9. Delegacija Skupščine SR Slovenije
v Zboru republik in pokrajin Skupščine
SFR Jugoslavije naj poleg teh stališč in
pripomb upošteva tudi konkretne pripombe in predloge iz razprav na sejah
zborov in usmeritve iz uvodne besede
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
ter njegovih stališč in pripomb k poročilu
Zveznega izvršnega sveta.

UGOTOVITVE IN STALIŠČA
Zbora združenega dela In Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi
Informacije o uresničevanju zdravstvenega varstva v SR Sloveniji

Zbor združenoga dola In Zbor občin Skupiilno SR Slovenije sta ugotovitve In
stališče sprejela v bistvu v enakem besedilu, kot Jim Je bilo predloženo.
Sprejela sta le nekatere spremembe In dopolnitve, ki besedilo Izboljšujejo,
ne spreminjajo pa njegove vsebine.
Ugotovitve In etalliča objavljamo v Integralnem besedilu z upoštevanjem
vseh sprememb In dopolnitev.
Zbor združenega dela In Zbor občin
Skupščine SR Slovenije sta na svojih
sejah dne 14. julija 1982 obravnavala
Informacijo o uresničevanju zdravstvenega varstva v SR Sloveniji In na podlagi 255. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije sprejela naslednje
UGOTOVITVE IN STALIŠČA
I.
Zbora sprejemata informacijo o uresničevanju zdravstvenega varstva v SR Slo4

veniji skupaj z dopolnitvijo k informaciji
in programom aktivnosti za uresničevanje aktualnih nalog na področju zdravstvenega varstva in podpira ugotovitve in
stališča, ki jih je sprejelo Predsedstvo
Republiške konference Socialistične
zveze delovnega ljudstva Slovenije.
Ob tem zboru ugotavljata naslednje:
V SR Sloveniji smo si v povojnem času,
zlasti pa v zadnjih letih zagotovili visoko
raven zdravstvenega varstva. Z izenačitvijo pravic do zdravstvenih storitev za
vse občane, z ustanavljanjem in razvija-

njem zdravstvenih skupnosti in s postopnim uresničevanjem družbenoekonomskih odnosov na podlagi svobodne menjave dela smo si zagotovili ustrezno
stopnjo zdravstvene in socialne varnosti.
Ta razvoj pa ni bil povsem usklajen z
razvoje razvojnimi možnostmi in potrebami združenega dela.
Z zakonom o zdravstvenem varstvu in
podzakonskimi predpisi ter s samoupravnimi splošnimi akti so dane možnosti, da uporabniki odločilno vplivajo na
razvoj zdravstvenega varstva in tako uresničujejo družbenoekonomske odnose v
zdravstvu sklano z materialnimi možnostmi združenega dela in razvojnimi
možnostmi zdravstvenega varstva.
Ugotavljamo, da se samoupravna
preobrazba zdravstva še vedno prepočasi uresničuje in še vedno niso doseženi
ustrezni rezultati. V premajhni meri se
uresničujejo naloge pri prestrukturiranju
poročevalec

zdravstvene dejavnosti in pri uresničevanju samoupravnega sporazuma o postopkih in načinih uresničevanja pravic
do zdravstvenega varstva. Kljub temu, da
se je obseg sredstev za investicije zdravstvenih skupnosti bistveno zmanjšal, se
ponekod povečuje predvsem iz sredstev
samoprispevkov, prispevkov organizacij
združenega dela, amortizacije in drugih
virov. Tudi zdravstvene skupnosti niso v
zadostni meri uspele premostiti težav in
uskladiti programov zdravstvenega varstva z dohodkovnimi možnostmi združenega dela. Pojavljajo se zastoji pri sklepanju samoupravnih sporazumov o svobodni menjavi dela, izkazujejo se primanjkljaji v zdravstvenih skupnostih,
zaostaja pa tudi uresničevanje medobčinske solidarnosti,kar v bistvu kaže na
neodgovorno in nestabiHzacijsko ravnanje uporabnikov in izvajalcev.
V zdravstvenih skupnostih se namesto
pravega dogovarjanja in usklajevanja interesov še vedno pojavljajo tudi nesistemski in administrativni pristopi. Često
namesto razprav o vsebini zdravstvenih
programov, pogojih njihovega opravljanja ter medsebojnih obveznostih, udeleženci v svobodni menjavi dela v skupnostih razpravljajo o bilansiranju oziroma
indeksiranju sredstev za posamezne namene. Še vedno ni steklo dosledno usklajevanje pravic uporabnikov z možnostmi, ki jih daje ustvarjen in v te namene razporejen dohodek.
Prevelika je naravnanost na zadovoljevanje potreb na področju kurative, nenehno so v porastu zahteve po zdravstvenih
storitvah; zanemarjamo preventivne in
vzgojne ukrepe ter ustavno odgovornost
in skrb posmeznega občana za lastno
zdravje.
Po drugi strani pa tudi dosedanje spremembe in poizkusi ustreznejšega sodelovanja in samoupravnega organiziranja
zdravstvenih organizacij združenega dela še niso odpravili njihove razdrobljenosti-in slabe strokovne in dohodkovne povezanosti, kar povečuje potrebe po sredstvih za zdrav^veno varstvo.
Veča se razkorak v ekonomskem položaju delavcev v zdravstvenih organizacijah združenega dela v primerjavi z delavci v organizacijah združenega dela materialne proizvodnje, kar je tudi posledica
nedodelanih meril za nagrajevanje zdravstvenih delavcev po rezultatih njihovega
dela, ki bi morala izhajati predvsem iz
njihovega osebnega in kolektivnega prispevka k obvladovanju in spreminjanju
zdravstvenih razmer.
II.
STALIŠČA
1. Za spreminjanje razmer na področju

zdravstvenega varstva ter za odpravljanje
slabosti in pomanjkljivosti je potrebna
načrtna in zavzeta družbenopolitična in
samoupravna aktivnost v SR Sloveniji, ki
naj na osnovi ustvarjalnega dialoga med
udeleženci prispeva k doslednejšemu
uresničevanju svobodne menjave dela.
Zagotoviti je potrebno dosledno uresničevanje zakona o zdravstvenem varstvu
in samoupravnih sporazumih o delitvi
dela, kadrovski politiki, enotnem zdravstveno-informacijskem sistemu, o postopkih in načinu uresničevanja pravic in
že sprejetih prednostnih nalog iz planskih dokumentov ter zaostriti strokovno
in politično odgovornost vseh nosilcev
nalog, ki se nanašajo na njihovo uresničevanje. Na teh osnovah je potrebno zagotoviti razvoj zdravstvenega varstva v
skladu z možnostmi združenega dela in
doseči ustreznejšo samoupravno in strokovno povezanost zdravstvenih organizacij združenega dela, boljšo organiziranost dela, zmanjševanje administrativnega dela ter planiranje kadrovskih potreb.
Preprečiti je potrebno zapiranje v občinske in medobčinske meje ter nepotrebno
koriščenje dragih bolnišničnih in specialističnih storitev, če niso zares potrebne
za uspešno zdravljenje. S tem se bo uveljavila tudi osnovna zdravstvena dejavnost, ki ima prioritetno mesto v planskih
dokumentih.
2. Potrebno je preveriti ustreznost obsega sedanjih programov zdravstvenega
varstva, cene zdravstvenih storitev, normative in standarde ter obseg sredstev,
racionalizirati delo v zdravstvenih organizacijah združenega dela, izkoristiti vse
notranje rezerve in ponovno preveriti investicije, tako v občinah kot v republiki z
vidika delitve dela in dejanskih možnosti
združenega dela in s tem prispevati k
odpravljanju nekaterih vzrokov za družbeno nesprejemljivo zaostajanje pri sklepanju samoupravnih sporazumov o svobodni menjavi dela.
3. V večji meri je potrebno uveljaviti
neposredno svobodno menjavo dela.
Obseg teh storitev pa ne sme negativno
vplivati na izvajanje dogovorjene solidarnosti in vzajemnosti. V zvezi s tem je
pStrebno uresničiti določila 49. člena zakona o zdravstvenem varstvu, ki se nanaša na zagotavljanje zdravstvenega varstva delavcev v zvezi s poklicnimi obolenji in poškodbami pri delu.
4. V sistem zdravstvenega varstva je
potrebno uvesti standardiziranje posameznih storitev zavarovancev. Uveljavljanje pravic v višjem standardu in na lastno
zahtevo naj si uporabniki zagotavljajo iz
lastnih sredstev. Standard storitev naj se
opredeli z nekaterimi materialnimi, tehničnimi in kadrovskimi normativi, o ka-

terih bi se dogovorili udeleženci v svobodni menjavi dela v Zdravstveni skupnosti
Slovenije za storitve iz zagotovljenega
programa.
5. Z zakonom o zdravstvenem varstvu
je potrebno omogočiti uvajanje doplačil
uporabnikov k stroškom za zdravstvene
storitve tudi za zagotovljeni program. Pogoje in višino teh doplačil ter druga vprašanja v zvezi z doplačili naj udeleženci v
svobodni menjavi dela uredijo po samoupravni poti. Glede doplačil za storitve iz
zagotovljenega programa naj se občinske zdravstvene skupnosti poenotijo v
okviru Zdravstvene skupnosti Slovenije.
Za te storitve naj zakon določi izjeme, za
katere ne bi bilo mogoče uvajati doplačil
uporabnikov. Prav tako je potrebno razširiti krog uporabnikov, ki bi prispevali k
stroškom za zdravstvene storitve.
6. Posebno pozornost je potrebno posvetiti ustreznemu oblikovanju medobčinskih zdravstvenih skupnosti in hjihovim nalogam, predvsem pa regionalni solidarnosti in izpeljavi delitve dela med
zdravstvenimi organizacijami združenega dela na posameznem območju. Zdravstvena skupnost Slovenije naj v sodelovanju z občinskimi zdravstvenimi skupnostmi pripravi posebno analizo o učinkovitosti medobčinske solidarnosti in
meril za njeno oblikovanje.
7. Pospeševati je treba preventivne
oblike zdravstvenega varstva in zdravstvene vzgoje vseh skupin prebivalstva,
da bi s tem prispevali k zmanjševanju
potrebe po kurativnem zdravstvenem
varstvu ter k zmanjševanju splošne obolevnosti in odsotnosti z dela.
8. Glede na gibanje odsotnosti z dela in
invalidnosti delavcev ter z ozirom na potrebo po večjem vključevanju zdravstvenih dejavnosti v prizadevanja po dvigu
storilnosti in večanju ustvarjenega dohodka, je potrebno posebno pozornost
posvetiti preventivnemu varstvu delavcev, zato naj Skupščina SR Slovenije posebej obravnava problematiko celovitega
zdravstvenega varstva delavcev.
9. Z ozirom na pereče probleme zdravstva je potrebno v vseh občinah in zdravstvenih organizacijah pripraviti akcijske
programe, upoštevaje stabilizacijsko naravnanost celotne družbe.
10. Zbor združenega dela in Zbor občin
Skupščine SR Slovenije ter skupščina
Zdravstvene skupnosti Slovenije bodo
ustanovili medzborovsko skupino delegatov, ki bo v tem mandatnem obdobju
spremljala stanje na področju zdravstvenega varstva ter uresničevanje dogovorjene razvojne politike na tem področju.
Medzborovska skupina naj preuči tudi
pripombe iz današnje seje zborov in skupin delegatov.

UGOTOVITVE IN STALIŠČA
Skupščine Zdravstvene skupnosti Slovenije ob razpravi o informaciji o uresničevanju zdravstvenega varstva v SR Sloveniji
Na podlagi razprave o informaciji o
uresničevanju zdravstvenega varstva
ter njene dopolnitve je skupščina
Zdravstvene skupnosti Slovenije na
drugi seji dne 9. 7. 1982 sprejela
poročevalec

I.
UGOTOVITVE
V SR Sloveniji smo si v povojnem času,
zlasti pa v zadnjih letih zagotovili dokaj

visoko raven zdravstvenega varstva. Z
izenačitvijo pravic do zdravstvenih storitev za vse občane, ustanavljanjem in razvijanjem zdravstvenih skupnosti in s postopnim uresničevanjem družbeno-eko5

nomski odnosov svobodne menjave dela,
smo si zagotovili ustrezno stopnjo zdravstvene in socialne varnosti. Vendar pa ta
razvoj ni bil povsem usklajen z razvojnimi
možnostmi in potrebami združenega dela. Zaostrene gospodarske razmere v
zadnjih letih vplivajo tudi na razvojne
možnosti zdravstvenega varstva in zahtevajo še večje usklajevanje zahtev z materialnimi možnostmi.
Sistem zdravstvenega varstva je urejen
z zakonom in z vrsto samoupravnih aktov, med katerimi so zlasti pomembni:
samoupravni sporazumi o pravicah in
obveznostih iz zdravstvenega varstva, o
postopku in načinu uresničevanja pravic
uporabnikov, o skupnih podlagah za delitev dela na področju zdravstva, o skupnih osnovah kadrovske politike, enotnega zdravstveno-informacijskega sistema
in še posebej samoupravni sporazum o
temeljih planov zdravstvenih skupnosti
za tekoče srednjeročno obdobje. S tem
so podane ustrezne sistemske osnove za
uveljavljanje
družbeno-ekonomskih
odnosov, ki se uresničujejo v svobodni
menjavi dela in s tem možnosti, da tudi
uporabniki odločilno vplivajo na razvoj
zdravstvenega varstva. Kljub temu se ti
novi odnosi in samoupravna preobrazba
zdravstva prepočasi uresničujejo in še ne
dajejo ustreznih učinkov.
Zbor združenega dela in Zbor občin
Skupščine SR Slovenije sta ob razpravi o
informaciji o uresničevanju zdravstvenega varstva v SR Sloveniji na svoji seji dne
12. novembra 1981 sprejela sklep, da je
potrebno pripraviti celovit program aktivnosti, s konkretno opredljenimi nalogami, nosilci in roki in da naj bi o tem stekla
najširša razprava v družbenopolitičnih
organizacijah in skupnostih kot tudi v
zdravstvenih skupnostih. Na tej podlagi
je skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije na svoji 15. seji, dne 23. septembra
in na 16. seji, dne 23. decembra sprejela
nekatere ukrepe in načrt aktivnosti za
nadaljnjo preobrazbo zdravstva na sprejetih sistemskih podlagah. Na podlagi teh
sklepov so zastavili lastne načrte aktivnosti tudi v mnogih občinskih zdravstvenih skupnostih, v katerih so se dogovorili
o konkretnih nalogah pri izvajanju zakona in sklenjenih samoupravnih sporazumov. V vse te ukrepe so vgrajene stabilizacijske usmeritve na področju zdravstva. Ob skupnem načrtu aktivnosti za
preobrazbo zdravstva se je tudi sicer
odvijala v mnogih občinah izredno poglobljena aktivnost, v katero so se v skoraj vseh občinah vljučevale poleg zdravstvenih skupnosti tudi družbeno-politične skupnosti s svojimi zbori ali izvršnimi
organi ter tudi družbeno-politične organizacije. Ocenimo lahko, da so ta skupna
prizadevanja v zadnjih mesecih dala nekatere pozitivne rezultate.
Nekateri cilji so bili doseženi pri uresničevanju samoupravnega sporazuma o
delitvi dela. Obseg sredstev za investicije
zdravstvenih skupnosti se je bistveno
zmanjšal, čeprav se ponekod povečuje
predvsem iz sredstev samoprispevkov,
prispevkov organizacij združenega dela,
amortizacije in drugih virov. Še vedno se
v premajhni meri uresničujejo naloge pri
prestrukturiranju zdravstvene dejavnosti
in pri uresničevanju samoupravnega
6

sporazuma o postopkih in načinih uresničevanja pravic do zdravstvenega varstva. Pojavljajo se zastoji pri sklepanju
samoupravnih sporazumov o svobodni
menjavi dela, ponovno se nakazujejo primanjkljaji v zdravstvenih skupnostih,
zaostaja pa tudi uresničevanja medobčinske solidarnosti, kar v bistvu kaže na
neodgovorno in nestabilizacijsko ravnanje uporabnikov in izvajalcev. Zato tudi
zdravstvene skupnosti niso v zadostni
meri uspele premostitvi težav in uskladiti
programov zdravstvenega varstva z dohodkovnimi možnostmi združenega dela.
Prevelika je naravnanost na zadovljevanje potreb na področju kurative, nenehno so v porastu zahteve po zdravstvenih
storitvah; zanemarjamo preventivne in
vzgojne ukrepe ter ustavno odgovornost
in skrb posameznega občana za lastno
zdravje.
Po drugi strani pa tudi dosedanje spremembe in poizkusi ustreznejšega sodelovanja in samoupravnega organiziranja
zdravstvenih organizacij združenega dela še niso odpravili njihove razdrobljenosti in slabe strokovne in dohodkovne povezanosti, kar povečuje potrebe po sredstvih za zdravstveno varstvo.
Kljub prvim uspehom v uresničevanju
svobodne menjave dela v zdravstvenih
skupnostih se namesto pravega dogovarjanja in usklajevanja interesov še vedno pojavljajo tudi nesistemski in administrativni pristopi. Često namesto razprav o vsebini zdravstvenih programov,
pogojih njihovega opravljanja ter medsebojnih obveznostih, udeleženci v svobodni menjavi dela v skupnostih razpravljajo o bilansiranju oziroma indeksiranju
sredstev za posamezne namene. Še vedno ni steklo dosledno usklajevanje pravic uporabnikov z možnostmi, ki jih daje
ustvarjen in v te namene razporejen dohodek, kar že povzroča nastajanja primanjkljajev v zdravstvenih skupnostih.
Slabša se ekonomski položaj delavcev
v zdravstvenih organizacijah združenega
dela v primerjavi z delavci v organizacijah združenega dela materialne proizvodnje, kar je tudi posledica nedodelanih
meril za nagrajevanje zdravstvenih delavcev po rezultatih njihovega dela, ki bi
morali izhajati predvsem iz njihovega
osebnega in kolektivnega prispevka k
obvladovanju in spreminjanju zdravstvenih razmer.
II.
Za spreminjanje razmer na področju
zdravstvenega varstva ter za odpravljanje
ugotovljenih slabosti in pomanjkljivosti
sprejema skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije ta-le
STALIŠČA
1. Za odpravljanje slabosti in pomanjkljivosti na področju zdravstvenega
varstva je potrebna načrtna in zavzeta
družbeno-politična, samoupravna in
strokovna aktivnost v SR Sloveniji, ki naj
na osnovi ustvarjalnega dialoga med
udeleženci prispeva k doslednejšemu
uresničevanju svobodne menjave dela.
Preprečiti je potrebno nadaljnjo slabšanje družbenoekonomskega položaja delavcev v zdravstvenih organizacijah zdru-

ženega dela. Zato je potrebno pospešiti
uresničevanje zakona o zdravstvenem
varstvu in samoupravnih sporazumov o
delitvi dela, kadrovski politiki, enotnem
zdravstveno-informacijskem sistemu, o
postopkih in načinu uresničevanja pravic
in že sprejetih prednostnih nalog iz planskih dokumentov ter zaostriti strokovno
in politično odgovornost vseh nosilcev
nalog, ki se nanašajo na njihovo uresničevanje.
2. S konkretizacijo teh aktov je potrebno zagotoviti razvoj zdravstvenega varstva v skladu z možnostmi združenega
dela in doseči ustreznejšo samoupravno
in strokovno povezanost zdravstvenih organizacij združenega dela, boljšo organiziranost dela, zmanjševanje administrativnega dela ter planiranje kadrovskih
potreb. Preprečiti je potrebno zapiranje v
občinske in medobčinske meje ter nepotrebno koriščenje dragih bolnišničnih in
specialističnih storitev, če te niso zares
potrebne za uspešno zdravljenje. S tem
se bo uveljavila tudi osnovna zdravstvena
dejavnost, ki ima prioritetno mesto v dokumentih.
3. V postopku kontinuiranega planiranja je potrebno preveriti vsklajenost pravic uporabnikov z materialnimi možnostmi združenega dela, ustreznost obsega
sedanjih programov zdravstvenega varstva, cene zdravstvenih storitev, normative in standarde ter obseg sredstev, racionalizirati delo v zdravstvenih organizacijah združenega dela, izkoristiti vse notranje rezerve in ponovno preveriti investicije, tako v občinah kot v republiki z vidika
delitve dela in dejanskih možnosti združenega dela in s tem prispevati k odpravljanju nekaterih vzrokov za družbeno nesprejemljivo zaostajanje v sklepanju samoupravnih sporazumov o svobodni menjavi dela.
4. V večji meri je potrebno uveljaviti
neposredno svobodno menjavo dela.
Obseg teh storitev pa ne sme negativno
vplivati na izvajanje dogovorjene solidarnosti in vzajemnosti. V zvezi s tem je
potrebno uresničiti določila^49. člena zakona o zdravstvenem varstvu, ki se nanaša na zagotavljanje zdravstvenega varstva delavcev v zvezi s poklicnimi obolenji in poškodbami na delu.
5. V sistem zdravstvenega varstva v naši republiki je potrebno uvesti standardiziranje posameznih storitev kot individualne pravice uporabnika. Uveljavljanje
pravic v višjem standardu in na lastno
zahtevo, bi si uporabniki zagotavljali iz
lastnih sredstev. Ta standard storitve bi
bil opredeljen z nekaterimi materialnimi,
tehničnimi in kadrovskimi normativi, katerih raven bi dogovorili udeleženci v
svobodni menjavi dela v Zdravstveni
skupnosti Slovenije za storitve iz zagotovljenega programa.
6. Z zakonom o zdravstvenem varstvu
je potrebno omogočiti uvajanje doplačil
uporabnikov k stroškom za zdravstvene
storitve tudi iz zagotovljenega programa.
O pogojih in višini teh doplačil ter o drugih vprašanjih v zvezi z doplačili naj udeleženci v svobodni menjavi dela uredijo
po samoupravni poti. Glede doplačil za
storitve iz zagotovljenega programa naj
se občinske zdravstvene skupnosti poenotijo v okviru Zdravstvene skupnosti
poročevalec

Slovenije. Za te storitve naj zakon tudi
določi izjemne primere, za katere ne bi
bilo mogoče uvajati doplačil uprabnikov.
Prav tako je potrebno razširiti krog uporabnikov, ki bi prispevali k stroškom za
zdravstvene storitve in pri uvajanju doplačil upoštevati predvsem njihovo
vzgojno-usmerjevatno vlogo.
7. Posebno pozornost je potrebno posvetiti ustreznemu oblikovanju medobčinskih zdravstvenih skupnosti in njihovim nalogam, predvsem pa regionali solidarnosti in izpeljavi delitve dela med
zdravstvenimi organizacijami združenega dela na posameznem območju. Zdrav- ■

stvena skupnost bo obravnavala posebno analizo o učinkovitosti regionalne solidarnosti in ustreznost meril za njeno
oblikovanje.
8. Glede na gibanje odsotnosti z dela in
invalidnosti delavcev ter z ozirom na potrebo po večjem vključevanju zdravstvenih dejavnosti v prizadevanja po dvigu
storilnosti in večanju ustvarjenega dohodka, je potrebno posebno pozornost
posvetiti preventivnemu varstvu delavcev. Skupščina SR Slovenije bo v naslednjem letu obravnavala problematiko celovitega zdravstvenega varstva delavcev
in medicine dela v SR Sloveniji.

9. Z ozirom na pereče probleme zdravstva, je potrebno v vseh občinah in zdravstvenih organizacijah pripraviti akcijske
programe, ki naj nakažejo možnosti za
njihovo razrešitev, upoštevaje stabilizacijsko naravnanost celotne družbe in
izhodišča za izvajanje družbenega plana
SR Slovenije.
10. Zbor združenega dela in Zbor občin
Skupščine SR Slovenije ter skupščina
Zdravstvene skupnosti Slovenije bodo
ustanovili medzborovsko skupino delegatov, ki bo v tem mandatnem obdobju
spremljala stanje na področju zdravstvenega varstva ter uresničevanje dogovorjene razvojne politike na tem področju.

STALIŠČA
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona
o prekrških
Družbenopolitični zbor Skupščine SR
Slovenije je na seji dne 14. julija 1982
obravnaval osnutek zakona o prekrških
in na podlagi 72. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejel ta-le
stališča
1. Družbenopolitični zbor ugotavlja, da
so v osnutku zakona upoštevana stališča,
ki jih je k predlogu za izdajo zakona dal
■Družbenopolitični zbor.
2. Sodniki za prekrške so v osnutku
zakona utemeljeno opredeljeni kot organi, ki opravljajo pravosodno funkcijo, ni
pa temu ustrezno prilagojena njihova organiziranost. Zato naj predlagatelj te organe tudi po organizacijski plati približa
drugim pravosodnim institucijam.

3. S sistemskih vidikov bi bila ustreznejša rešitev, da vodijo postopek o prekršku le sodniki za prekrške, ne pa tudi
drugi organi, ki so z zakonom pooblaščeni, da vodijo postopek o določenih prekrških. To so v SR Sloveniji le uprave za
družbene prihodke. Zaradi tega, kot tudi
zato, da se uprave za družbene prihodke
lahko bolj posvetijo drugim svojim nalogam, naj se ta njihova funkcija prenese
na sodnike za prekrške. Da pa bi bila
sankcija za prekrške za katere vodijo postopek o prekršku uprave za družbene
prihodke hitra in zato bolj učinkovita, je
možna tudi rešitev, po kateri bi uprave za
družbene prihodke zadržale odločanje o
prekrških, vendar le na prvi stopnji.
4. Načelno stališče Družbenopolitičnega zbora je, da se prekrški lahko določijo

le z zakonom, z uredbo in odlokom Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in z
odlokom občinske skupščine. Družbenopolitični zbor bo o tem, ali naj se določajo prekrški tudi s pravilnikom, ponovno
zavzel stališče na podlagi predložene
analize, ko bo obravnaval predlog zakona o prekrških.
5. Družbenopolitični zbor podpira
osnovno besedilo 27. člena. Ni primerna
rešitev, da se denarna kazen v višini do
3.000 dinarjev, spremeni v zapor, če je
kaznovani ne plača v določenem roku.
Ker se neplačana denarna kazen, ki presega 3.000 dinarjev izterja prisilno, bi bila
oseba, ki je kaznovana na manjšo denarno kazen v slabšem položaju kot tista, ki
je kaznovana na denarno kazen, ki presega 3.000 dinarjev.

SKLEP
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi
osnutka zakona o prekrških
Zbor združenega dela in Zbor občin
Skupščine SR Slovenije sta na svojih
sejah dne 14. julija 1982 obravnavala
osnutek zakona o prekrških in na podlagi drugega odstavka 277. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejela
naslednji
sklep
1. Osnutek zakona o prekrških se
sprejme.
2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije.
3. Pri pripravi predloga zakona naj
predlagatelj izhaja predvsem iz naslednjih usmeritev:
- Položaj organov, ki vodijo postopek
o prekrških in njihova organizacija še
vedno ni celovito in sistemsko urejen.
Predlagatelj kljub načelno sprejeti usmeritvi, da naj se postopek o prekrških v čim
večji meri vodi pred organi za postopek o
prekrških, brez ustrezne utemeljitve v
poročevalec

osnutku še nadalje ohranja sedanjo ureditev, po kateri vodijo postopek v republiki poleg sodnikov za prekrške tudi
uprave za družbene prihodke. S sistemskih vidikov bi bila nedvomno najustreznejša ureditev, če bi o prekrških, glede
katerih sedaj odločajo na I. in II. stopnji
uprave za družbene prihodke, odločali
sodniki za prekrške, s čimer bi bila tudi
dosežena večja enotnost in kvaliteta pri
odločanju. V smeri razbremenitve uprav
za družbene prihodke pa bi bila začasno
sprejemljiva tudi rešitev, po kateri bi
uprave za družbene prihodke zadržale
odločanje o prekrških na I. stopnji, o pritožbah zoper njihove odločbe pa bi odločal Republiški senat za prekrške.
Še nadalje ostaja nerešeno tudi vprašanje enotnejše ureditve organizacije organov za postopek o prekrških. Ker so ti
organi sedaj v zakonu opredeljeni kot
organi, ki opravljajo pravosodno funkcijo, naj predlagatelj do predloga zakona
prouči tudi možnosti, kako te organe tudi
po organizacijski plati približati pravoso-

dnim institucijam ter s tem delavcem v
teh organih omogočiti popolnejše uresničevanje njihovih samoupravnih pravic
in obveznosti.
- V zvezi s predpisovanjem prekrškov,
ki se lahko določajo tudi s pravilnikom
kolegijskega republiškega upravnega organa oziroma funkcionarja, ki vodi republiški upravni organ, zbor podpira načleno izhlodišče, da naj bi prekrške kot represivne posege v človekove svoboščine
in pravice določal le pravni akt višjega
organa. Zato zbor predlaga, da predlagatelj z ustrezno analizo prikaže dosedanji
obseg in učinke predpisovanja prekrškov
z odredbami kolegijskih republiških
upravnih organov oziroma funkcionarjev, ki vodijo delo republiških upravnih
organov ter morebitni vpliv takšnega
predpisovanja na kopičenje prekrškov in
njihovo medsebojno neusklajenost.
- Predlog, da naj se tudi na področju
prekrškov omogoči pogojna odložitev
izrečene kazni, je sprejemljiv z vidika
omejevanja represije ter približevanja
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prava prekrškov kazenskemu pravu. Ker
pa pomanjkanje ustreznih evidenc o prekrških pomeni resno oviro za uzakonitev
tega instituta, zbor predlaga, da predlagatelj vsestransko prouči, kakšne so
realne možnosti za pripravo teh evidenc
ter na tej osnovi predloži ustrezno rešitev.
- Zbora ocenjujeta, da je sporna določba, po kateri se kot kriterij, kdaj bo sodnik za prekrške obravnaval zadevo v
skrajšanem postopku, določa višina denarne kazni, ki bi jo bilo obdolžencu po-

trebno izreči. S tem se namreč prejudicira ne samo način vodenja postopka, temveč tudi višina izrečene kazni. Zato naj
predlagatelj prouči predlog, da se kot
kriterij, kdaj bo sodnik zadevo obravnaval v skrajšanem postopku, določi višina
zagrožene kazni v zakonu ali v drugem
predpisu, predvsem pa naj oceni tudi posledice, ki bi jih predlagana ureditev imela na vodenje skrajšanega postopka v
praksi.
- Glede na to, da je zakon o prekrških
sistemski zakon, zbor predlaga, da pred-

lagatelj določi tudi rok za uskladitev zakonov in drugih predpisov, s katerimi se
določajo prekrški in sankcije, z zakonom
o prekrških.
4. Pri pripravi predloga zakona naj
predlagatelj upošteva pripombe, predloge in mnenja delovnih teles skupščine in
zborov, pripombe skupin delegatov, delovne skupine za pripravo besedila zakona pri Inštitutu za kriminologijo in pripombe iz razprave delegatov na seji
zbora.

STALIŠČA
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi informacije o
uresničevanju sklepov in stališč Skupščine SR Slovenije o izvajanju in dograjevanju
sistema socialne varnosti borcev NOV in drugih borcev ter vojaških invalidov
Družbenopolitični zbor Skupščine SR
Slovenije je na seji dne 14. julija 1982
obravnaval informacijo o uresničevanju
sklepov in stališč Skupščine SR Slovenije o izvajanju in dograjevanju sistema
socialne varnosti borcev NOV in drugih
borcev ter vojaških invalidov in na podlagi 84. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije sprejel ta-le
STALIŠČA
1. Družbenopolitični zbor sprejema informacijo o uresničevanju sklepov in stališč Skupščine SR Slovenije o izvajanju
in dograjevanju sistema socialne varnosti borcev NOV in drugih borcev ter vojaških invalidov.
2. Zbor ugotavlja, da informacija o uresničevanju sklepov in stališč Skupščine

SR Slovenije o izvajanju in dograjevanju
sistema socialne varnosti borcev NOV in
drugih borcev ter vojaških invalidov daje
celovit pregled stanja in problematike na
področju socialne varnosti borcev in vojaških invalidov in hkrati daje odgovorna
vprašanje, kako se uresničujejo stališča
in sklepi, ki jih je Skupščina na tem področju sprejela v letih 1976 in 1978.
3. Družbenopolitični zbor ugotavlja tudi, da je kljub stalnemu izboljšanju stanja
na področju socialne varnosti borcev
NOV, vojaških invalidov in družin padlih
borcev potrebno posvetiti še večjo skrb
procesu podružbljanja sistema socialne
varnosti borcev in vojaških invalidov, zlasti pa večjo vlogo samoupravnega urejanja na tem področju in s tem tudi večji
vpliv borcev na samoupravno združevanje in porabo sredstev, namenjenih za

zagotavljenje njihovih pravic. V ta namen
bi se bilo potrebno še nadalje zavzemati
zato, da se uveljavi takšen sistem financiranja, po katerem se bo financiranje temeljnih pravic preneslo na posamezne
republike in pokrajine, medtem ko naj bi
se v federaciji po načelu vzajemnosti in
solidarnosti združeval le tolikšen del
sredstev, kolikor je potrebno za kritje temeljnih pravic v posameznih republikah
in pokrajinah, ki same ne zmorejo kriti
teh obveznosti.
4. Druženopolitični zbor ob obravnavi
informacije opozarja na določene slabosti pri izvajanju predpisov in sprejete politike na tem področju. To vprašanje je
podrobneje obravnavano tudi v stališčih
in sklepih Predsedstva Republiškega odbora ZZB NOV Slovenije k obravnavani
informaciji.

SKLEPA
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi
informacije o uresničevanju sklepov in stališč Skupščine SR Slovenije o izvajanju in
dograjevanju sistema socialne varnosti borcev NOV in drugih borcev ter vojaških
invalidov
Zbor združenega dela
Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije je na svoji 4. seji dne 14. julija
1982 obravnaval informacijo o uresničevanju sklepov in stališč Skupščine SR
Slovenije o izvajanju in dograjevanju sistema socialne varnosti borcev NOV in
drugih borcev ter vojaških invalidov in
na podlagi 255. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejel naslednji
sklep
1. Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije sprejema informacijo o uresniZbor občin
Zbor občin Skupščine SR Slovenije je
na 4. seji dne 14. julija 1982 obravnaval
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čevanju sklepov in stališč Skupščine SR
Slovenije o izvajanju in dograjevanju sistema socialne varnosti borcev NOV in
drugih borcev ter vojaških invalidov.
2. Zbor ugotavlja, da informacija o uresničevanju sklepov in stališč Skupščine
SR Slovenije o izvajanju in dograjevanju
sistema socialne varnosti borcev NOV in
drugih borcev ter vojaških invalidov daje
celovit pregled stanja in problematike na
področju socialne varnosti borcev in vojaških invalidov in ugotavlja, kako se uresničujejo stališča in sklepi, ki jih je skupščina na tem področju sprejela v letih
1976 in 1978.
3. Zbor nadalje ugotavlja, da je večina
stališč in sklepov Skupščine SR Sloveni-

je o izvajanju in dograjevanju sistema
socialne varnosti borcev NOV in drugih
borcev ter vojaških invalidov že uresničenih in da glede na to ni potrebno sprejemati novih ukrepov. Kljub temu pa zbor
ugotavlja, da se nekateri predpisi in sprejeta politika na tem področju uresničuje
še vedno prepočasi, zato poudarja, da so
ti sklepi in stališča še vedno aktualni, in
jih bo potrebno učinkovitejše izvajati. V
zvezi s tem zbor podpira ugotovitve in
predloge nadaljnjih usmeritev iz informacije, usmeritve in predloge komisije
Skupščine SR Slovenije za vprašanja
borcev NOV, navedene v njenem poročilu in stališča Družbenopolitičnega zbora
Skupščine SR Slovenije.

informacijo o uresničevanju sklepov in
stališč Skupščine SR Slovenije o izvajanju in dograjevanju sistema socialne
varnosti borcev NOV in drugih borcev
ter vojaških invalidov in na podlagi 255.

člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejel naslednji
sklep:
1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije
poročevalec

jemlje na znanje informacijo o uresničevanju sklepov in stališč Skupščine SFI
Slovenije o izvajanju in dograjevanju sistema socialne varnosti borcev NOV in
drugih borcev ter vojaških invalidov.

2. Zbor ugotavlja, da predložena informacija celovito prikazuje uresničevanje
sklepov in stališč Skupščine SR Slovenije o izvajanju in dograjevanju sistema
socialne varnosti borcev NOV in drugih

borcev ter vojaških invalidov ter lahko
služi kot osnova za nadaljnje dosledno
uresničevanje sistema socialne varnosti
borcev NOV in drugih borcev ter vojaških
invalidov.

SKLEP
Skupščine Skupnosti socialnega varstva Slovenije ob obravnavi Informacije o
uresničevanju sklepov In stališč Skupščine SR Slovenije o izvajanju In
dograjevanju sistema socialne varnosti borcev NOV In drugih borcev ter vojaških
Invalidov
Informacija o uresničevanju sklepov In
stallič Skupščine SRS o Izvajanju In dograjevanju sistema socialne varnost!
borcev NOV In drugih borcev ter vojaških Invalidov
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije Je na 2. seli dne 15. julija

1982. leta obravnavala In sprejela Informacijo o uresničevanju sklepov In stališč Skupščine SR Slovenije o Izvajanju
In dograjevanju sistema socialne varnosti borcev NOV In drugih borcev ter
vojaških Invalidov.
Skupščina poziva občinske skupnosti
socialnega varstva, da prek svojih koor-

dinacijskih odborov in v sodelovanju z
borčevskimi organizacijami, krajevnimi
skupnostmi in upravnimi organi ugotovijo, kakšen je socialni položaj borcev na
njihovem območju ter na tej podlagi izoblikujejo programe aktivnosti skupnosti
socialnega varstva v občini ter zagotovijo
njihovo uresničitev.

SKLEPA
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnav!
pobude Zdravstvene skupnosti Slovenije za spremembo zakona o zdravstvenem
varstvu
Zbor združenega dela
Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije je na svoji 4. seji dne 14. julija
1982 obravnaval pobudo Zdravstvene
skupnosti Slovenije za spremembo zakona o zdravstvenem varstvu In na podlagi 255. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije sprejel naslednji
Zbor občin
Zbor občin Skupščine SR Slovenije je
na 4. seli dne 14. julija 1982 obravnaval
pobudo Zdravstvene skupnosti Slovenija za spremembo zakona o zdravstvenem varstvu In na podlagi 255. člena

sklep
1. Zbor združenega dela Skupščine
SR Slovenije sprejema pobudo za spremembo zakona o zdravstvenem varstvu.
2. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu z osnutkom zakona naj
čimprej pripravi Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije.

3. Pri pripravi predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o zdravstvenem varstvu z osnutkom zakona naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije upošteva ugotovitve in stališča
zbora, sprejeta ob obravnavi informacije
o uresničevanju zdravstvenega varstva v
SR Sloveniji, usmeritve delovnih teles
skupščine in zbora in predloge delegatov
v razpravi na seji zbora.

poslovnika Skupščine SR Slovenije
sprejel naslednji
sklep:
1. Pobuda Zdravstvene skupnosti Slovenije za spremembo zakona o zdravstvenem varstvu se sprejme.
2. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
naj čimprej pripravi predlog za izdajo z

osnutkom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu
v skladu z ugotovitvami in stališči, sprejetimi ob obravnavi informacije
o uresničevanju zdravstvenega varstva v SR Sloveniji, ter s stališči delovnih teles skupščine in zbora, pripombami skupin delegatov in pripombami delegatov iz razprave na seji zbora.

SKLEP
Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi Informacije o škodi po toč! ter
ukrepih za zmanjšanje škode In odpravi njenih posledic
Zbor občin Skupščine SR Slovenije je
na 4. seji dne 14. julija 1982 obravnaval
Informacijo o škodi po toči ter ukrepih
za zmanjšanje škode in o odpravi njenih
posledic ter na podlagi 255. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejel
naslednji

poročevalec

■i

sklep:
1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije
jemlje na znanje informacijo Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije o škodi po
toči ter podpira ukrepe Izvršnega sveta

za zmanjšanje škode in odpravo posledic.
2. Zbor priporoča občinskim skupščinam, da v okviru svojih pristojnosti, kolikor še niso, ukrenejo vse potrebno za
zmanjšanje škode in odpravo nastalih
posledic.

STALIŠČA
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih
Družbenopolitični zbor Skupščine SR
Slovenije je na seji dne 14. julija 1982
obravnaval predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih
razmerjih in na podlagi 72. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejel
ta-le
Stališča
1. Družbenopolitični zbor ugotavlja, da
je predlagatelj pripravil predlog zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o
delovnih razmerjih v skladu s stališči
Družbenopolitičnega zbora, ki jih je zbor
sprejel ob obravnavi predloga za izdajo
zakona z osnutkom,
2. Ob predlogu zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih Družbenopolitični zbor opozarja
na izredno odgovorno politično nalogo
pri usklajevanju samoupravnih splošnih
aktov v organizacijah združenega dela s
spremembami in dopolnitvami zakona o
delovnih razmerjih ter pri njihovem uresničevanju. Pri zaposlovanju mladih ljudi
še posebej štipendistov in pripravnikov,

VPRAŠANJA

pa morajo aktivno delovati vse družbenopolitične organizacije, še zlasti Zveza sćcialistične mladine Slovenije in Zveza
sindikatov Slovenije.
3. Družbenopolitični zbor podpira rešitev: da delavci v svojih samoupravnih
splošnih aktih samoupravno določijo primere in pogoje za razporejanje delavcev
iz enega kraja v drugi kraj brez njegove
privolitve in meni, da zadošča za zakonsko urejanje določba, da se s tem bistve. no ne poslabšajo njegovi življenjski pogoji in življenjski pogoji njegove družine,
ne da bi konkretneje opredeljevali te pogoje (zagotovljen prevoz na delo in z
dela, zagotovljeno otroško varstvo, urejeno stanovanjsko vprašanje itd.), ki jih je
treba prilagoditi specifičnim razmeram
vsake organizacije združenega dela.
4. Družbenopolitični zbor podpira
amandma k 12. členu predloga zakona, v
katerem so zajeti vsi bistveni elementi, ki
so potrebni za pravico delavca, da se
lahko vrne v svojo temeljno organizacijo
(sporazum prizadetega delavca in temelj-

DELEGACIJ

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 14. 7. 1982
- Kje so sredstva za
izvoznikov?
Skupina delegatov za delegiranje delegatov v Zbor združenega dela Skupščine SR
Siovenije v občini idrija je ob
razpravi v zvezi z gradivi za
sklic 3. seje republiške skupščine obravnavala tudi delegatsko vprašanje, ki ga je delegacija Kolektorja Idrija naslovila na Zbor združenega
dela občinske skupščine ter
sklenila, da ga posreduje
Zboru združenega dela Skupščine SR Siovenije.
Delegatsko vprašanje se
nanaša na sredstva, ki so se v
SRS zbirala za dodatno stimulacijo izvoznikov.
V naši republiki smo namreč v drugi polovici leta
1961 z velikimi težavami zbirali finančna sredstva za dodatno stimulacijo izvoznikov,
z namenom, da z ekonomskimi ukrepi podpremo prizadevanja OZD za pospešen izvoz.
V zvezi s tem vprašujemo
aii so se predvidena sredstva
zbraia, v kolikšni višini za SRS
in zakaj niso bila razdeljena
tistim, katerim so bila namenjena, oziroma kdaj bodo leta razdeljena.
10

stimulacijo
Na vprašanje je odgovoril Rudi
Šepič, član izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije in republiški sekretar za finance:
Ob analizi ekonomskih gibanj v prvih 4 mesecih leta
1981 je bilo ugotovljeno, da
ekonomski odnosi s tujino bistveno odstopajo od planiranih v letnih planskih aktih in
projekciji plačilne bilance
SFRJ za leto 1981. Da bi preprečili še nadaljnje poslabšanje zatečenega stanja in usmerili blagovne tokove v povečanje izvoza, predvsem na konvertibilno področje, je interesna skupnost Jugoslavije za
ekonomske odnose s tujino
predlagala, da se pospešuje
izvoz, poleg že zagotovljenih
stimulacij, še z dodatnimi oblikami pospeševanja. V ta namen je bilo potrebno dodatno
zagotoviti 14.066 milj. din (dodatne stimulacije 7.846 milj.
din + 4.648 milj. din razlike
med zagotovljenimi sredstvi in
finančnim načrtom Sklada ISJEOT za pospeševanje izvoza
+ 792 milj. din za dodatno stimuliranje izvoza tobaka in tobačnih izdelkov 780 milj. din

IN

ne organizacije, interesi temeljne organizacije ter družbeni interes).
5. Družbenopolitični zbor meni, da je v
amandmaju k 49. členu predloga zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o
delovnih razmerjih ustrezno opredeljeno
stališče Predsedstva Republiškega sveta
Zveze sindikatov Slovenije, pri čemer
zbor opozarja na pomembno družbenopolitično akcijo in odgovornost podpisnikov pri usklajevanju kolektivne pogodbe s predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih
razmerjih.
6. Družbenopolitični zbor meni, da so
vprašanja, ki so bila zajeta v amandmaju
14. a člena in 25. člena, ki jih je Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije umaknil,
izredno pomembna in družbenopolitično
utemeljena, zato terjajo ustrezno ureditev. Ker v razpravi ti vidiki niso bili dovolj
osvetljeni in proučeni, Družbenopolitični
zbor meni, da je treba v nadaljnjem dograjevanju področja delovnih razmerij in
delovnega časa v celoti ter tudi ob zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju najti ustrezne rešitve.

DELEGATOV

za neporavnane obveznosti iz
leta 1980).
Sprejeto je bilo stališče, da
se sredstva za ta namen zagotovijo z ustreznim zmanjšanjem sredstev, ki se po veljavnem sistemu oblikujejo za
izvajanje nalog na področju
skupne in splošne porabe.
V ta namen je bil koncem
julija 1981 v Skupščini SFRJ
sprejet zakon o začasni prepovedi razpolaganja z delom
družbenih sredstev družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti
(Uradni list SFRJ, št. 32/81), s
katerim je bila določena prepoved razpolaganja z delom
družbenih sredstev v višini
2,347% od prihodkov v letu
1980.
Izhajajoč iz določil tega zakona in v skladu z dogovorom,
da se ta sredstva namensko
usmerjajo v pospeševanje
izvoza, so izvršni sveti skupščin SR in SAP sprejeli družbeni dogovor o zagotovitvi
sredstev za pospeševanje izvoza v letu 1981. V tem dogovoru
je bila določena uporaba teh
sredstev in zneski sredstev, ki
so jih zagotavljale SR in SAP.
V SR Sloveniji smo za izpolnitev sprejetega zakona in dogovora sprejeli družbeni dogovor o načinu zagotavljanja in
usmerjanja dela družbenih

sredstev za pospeševanje izvoza (Uradni list SRS, štev.
26/81).
Zbrana so bila sredstva v višini 1.605 milj. din.
V 4. členu dogovora o zagotovitvi dela sredstev za financiranje pospeševanja ekonomskih odnosov s tujino v letu
1981, je določeno, da Zvezni
sekretariat za finance odpokliče zbrana sredstva po SR in
SAP v skladu s potrebami
Sklada ISJEOT za pospeševanje izvoza in o tem obvešča
podpisnike dogovora.
Saldo n?l računu Sklada ISJEOT je bil med letom 1981
visoko pozitiven in se je šele
meseca novembra znižal na
raven, ki je zahtevata odpoklic
sredstev, zbranih po dogovoru. Izvršni Svet Skupščine SR
Slovenije je konec meseca decembra in v začetku januarja
nakazal ISJEOT sredstva v višini 657 milj. din, kot je bilo potrebno, da je ISJEOT do 15. 1.
1982 poravnala vse svoje obveznosti do izvoznikov za leto
1981.
Zvezni izvršni svet je še v
mesecu februarju in marcu
vztrajal, da mora republika
Slovenija nakazati ISJEOT vsa
zbrana sredstva. Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije pa je
striktno vztrajal na določilu
dogovora, da so se dodatna
poročevalec

sredstva za izvozne stimulacije
zagotavljala samo za potrebe
leta 1981 in zato ni odvedel
vseh zbranih sredstev.
V 6. členu omenjenega dogovora je namreč tudi določeno, da se zbrana sredstva, ki
presežejo potrebe ISJEOT za
pospeševanje izvoza blaga in
storitev v letu 1981, uporabijo
lahko samo za dopolnilno pospeševanje izvoza blaga in storitev v SR in SAP.
Delovna telesa Izvršnega

sveta Skupščine SR Slovenije
prav sedaj pripravljajo sistem
pospeševanja izvoza v republiki, SIS za ekonomske odnose s
tujino pripravlja kriterije za
razporejanje izvoznih stimulacij. Republiški sekretariat za finance je že pripravil predlog
možnih virov za stimulacije
izvoza. Mednje so vključena
tudi v lanskem letu zbrana
sredstva za stimulacije izvoza,
ki niso bila odvedena v ISJEOT, v višini 948 milj. din.

- Vrsta vprašanj v zvezi z uvedbo
posebnega republiškega davka od
plačil za projektantske storitve
Zbor združenega dela javnosti na drugi strani, so
Skupščine občine Ljubljana delavci - projektanti nad taBežigrad je obravnaval dele- kim odnosom ogorčeni.
3. Nikjer ni podana obragatsko vprašanje, ki ga je posredovala konferenca dele- zložitev, zakaj je bila v ta zagacij in sprejel sklep, da se kon na novo uvedena projekposreduje Skupščini SR Slo- tantska dejavnost, zato od sestavljaica zakona zahtevamo
venije.
V Uradnem listu SRS, št. 39 to obrazložitev.
4. Nikjer ni pojasnjeno, kaj
z dne 30.12.1981 je bil objavljen Zakon o spremembah in vse je projektantska storitev
dopolnitvah zakona o poseb- in s tem zapada temu davku:
nem republiškem davku od ali je to zgolj izdelovanje inveprometa proizvodov in od pla- sticijsko-tehnične dokumenčil za storitve ter o načinu, po tacije, ali spadajo sem npr. tukaterem občani in zasebne di študije, geodetska dela, fopravne osebe obračunavajo tokopiranje in podobne dejavin plačujejo davek od prome- nosti. Prosimo za ustrezno
ta proizvodov in storitev, ki je tolmačenje.
5. Ker nemalokrat prihaja
stopil v veljavo 1. 1. 1982 in v
katerem je s tarifno številko 9 do opravljanja projektantskih
celotna projektantska dejav- storitev za notranje potrebe
nost obdavčena s posebnim, med TOZD znotraj DO ozirona novo uvedenim republi- ma med DO znotraj SOZD, bo
navedeni posebni republiški
škim davkom po stopnji 5%.
V zvezi s tem zakonom opo- davek zgolj poveča! notranje
zarjamo na sledeče nepravil- režijske stroške, s tem pa tudi
nosti, nejasnosti in možne po- proizvodnjo za trg.
6. Ker je stopil zakon v vesledice:
1. Ta zakon je bil sprejet ljavo s 1. 1. 1982 in bo obdavmimo in brez kakršnegakoli čena vsa realizacija po 1. 1.
sodelovanja
Poslovnega 1982, četudi so bile pogodbe
združenja za gradbeništvo in podpisane v letu 1981, bo to
industrijo gradbenega mate- pomenilo sklepanje ogromneriala pri Gospodarski zbornici ga števila aneksov k pogodSRS, v okviru katerega deluje bam, kjer pa investitor ne bo
Odbor za projektivno dejav- pristal na to, bo to pomenilo
nost, ki bi lahko v tem primeru neplanirano finančnir breme
zastopal interese slovenske za projektantsko organizaprojektive. Ne soglašamo s cijo.
takšnim postopkom in od se7. Če bo prihajalo do obrestavljalca zakona zahtevamo menjevanja poslovnih rezuljasno in ustrezno tolmačenje tatov leta 1981 po pogodbah,
za tak postopek.
sklenjenih v letu 1981 in fak2. Popolnoma nerazumljivo turiranih v letu 1982, se kaj
nam je uvrščanje projektant- lahko zgodi, da se bodo zaraske dejavnosti med take de- di zmanjšanega dohodka v
javnosti kot so prirejanje iger odnosu na izplačane osebne
na srečo, prirejanje sejmov, dohodke v letu 1981 projekreklama, propaganda, zabav- tantske organizacije pojavljane prireditve, diskoteke in po- le kot množični kršilci resoludobno, ki so s tem posebnim cijskih načel o delitvi dohodrepubliškim davkom obreme- ka in sredstev za osebne donjene pod drugimi tarifnimi hodke.
številkami. Glede na samo
8. Glede na dejstvo, da je s
naravo in način ustvarjanja takim posebnim republiškim
prihodka ter dejavnosti na eni davkom obremenjena samo
strani ter projektantske de- slovenska projektiva, ostale

jugoslovanske projektantske
organizacije pa ne, to pomeni
nekonkurenčnost slovenske
projektive izven meja SR Slovenije in to tako v SFRJ, kakor
v tujini. Slednje je še zlasti
problematično v današnjih razmerah, ko se izvoz postavlja
med najpomembnejše stabilizacijske naloge.
9. Nikjer ni pojasnjeno, ali
so materialni stroški prav tako obdavčeni ali ne. Prosimo
za ustrezno pojasnilo.
10. Predlagamo, da ima
omenjeni posebni republiški
davek značaj prispevka iz dohodka in ne značaj materialnega stroška, torej se obračunava po ugotavljanju dohodka. S tem se namreč izognemo tudi pojavom kršenja resolucije in družbenega dogovora, čeprav za to ne bi mogli
biti krivci, saj nas v tak položaj postavlja »post festum«
omenjeni republiški zakon.
11. Ker projektantska organizacija nemalokrat sodeluje
po eni pogodbi z enim ali več
kooperanti na področjih projektiranja za katera ni registrirana, to pomeni, da bo v takih
primerih pogodb med samimi
projektanti prihajalo do dvojnega obdavčevanja in seveda
še dražjega projektiranja; davek bo obračunan v pogodbi
med projektantoma, davek na
davek pa se bo pojavil v pogodbi med projektantom in investitorjem.
Z delegatskim vprašanjem
je bila seznanjena skupina
delegatov.
Na delegatsko vprašanje
skupine delegatov za gospodarsko področje 1. okoliša
Ljubljana Bežigrad za Zbor
združenega dela Skupščine
SR Slovenije je odgovoril Tone
Pengov direktor Republiške
uprave za družbene prihodke:
Skupina delegatov za gospodarsko področje 1. okoliša
Ljubljana Bežigrad za Zbor
združenega dela Skupščine
SR Slovenije je v zvezi z uvedbo posebnega republiškega
davka od plačil za projektantske storitve postavila vrsto
vprašanj, ki so razvidna iz priloge.
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
posebnem republiškem davku
od prometa proizvodov in od
plačil za storitve ter o načinu,
po katerem občani in zasebne
pravne osebe obračunavajo in
plačujejo davek od prometa
proizvodov in storitev je bilo
mogoče pripraviti šele konec
meseca novembra, ker so se
do tedaj proučevali možni viri
prihodkov republiškega proračuna za leto 1982 ter način zagotavljanja sredstev za kom-

penzacije in intervencije v
kmetijstvu. Ker so bile z navedenim zakonom predlagane
tudi spremembe v stopnjah
posebnega republiškega davka od prometa proizvodov, ki
so terjale popis zalog proizvodov, je bilo ocenjeno, da bi
bilo smotrno, da bi zakon začel veljati s 1. januarjem 1982,
tako da bi se lahko spremembe v stopnjah upoštevale ob
redni inventuri ob koncu leta.
Zato je Izvršni svet predlagal
Skupščini SR Slovenije, da zakon sprejme v skladu s Poslovnikom Skupščine SR Slovenije
po hitrem postopku.
Ob proučevanju možnih virov sredstev je bilo ocenjeno,
da bi bilo primerno, da se uvede posebni republiški davek
od plačil za določene storitve,
in to predvsem storitve, ki še
niso obdavčene s posebnim
občinskim davkom od plačil za
storitve. Vse občine v SR Sloveniji so namreč že uvedle posebni občinski davek od plačil
za obrtne in nekatere druge
storitve, kadar se opravljajo
občanom in civilnim pravnim
osebam. Storitvene dejavnosti,
na katere je mogoče uvesti posebni davek od plačil za storitve, pa so navedene v četrtem
odstavku 39. člena pravilnika o
uporabi davčnih stopenj ter o
načinu evidence, obračunavanju in plačevanju davka od
prometa proizvodov in storitev
(Uradni list SFRJ, št. 21/80,
38/80, 17/81, 31/81 in 31/82).
Med naštetimi dejavnostmi je
navedeno tudi projektiranje
gradbenih objektov in drugo
projektiranje.
Predlog delegacije, naj bi
imel posebni republiški davek
od plačil za projektantske storitve značaj prispevka iz dohodka, bi terjal spremembo
zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela. Predloga za dodatno
obremenjevanje
dohodka
TOZD pa glede na sprejeto politiko ne bi bilo primerno realizirati. Pripominjamo, da so v
programu dela že predvidene
spremembe in dopolnitve republiškega zakona o prometnem davku in bomo ob tej priliki ponovno izpostavili tudi
primernost obdavčevanja teh
storitev.
Republiška uprava za družbene prihodke je Splošnemu
združenju gradbeništva in
gradbene obrti ter vsem občinskim upravam za družbene prihodke že posredovala podrobnejšo razlago določb tarifne
številke 9 tarife posebnega republiškega prometnega davka,
in sicer:
»V posameznih tarifnih številkah tarife posebnega repu11
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bliškega prometnega davka je
določeno, da je davčni zavezanec prejemnik plačila za
opravljeno storitev. Glede na
določbo 12. člena zakona o
obdavčevanju proizvodov in
storitev v prometu (Uradni list
SFRJ, št. 33/72 do 3/81) je
davčni zavezanec za prometni
davek vsaka temeljna organizacija združenega dela, druga
pravna oseba, organ ali občan,
ki za plačilo opravi določeno
storitev, ki je zavezana plačilu
posebnega davka od plačil za
storitve.
V 19. členu navedenega
zveznega zakona je določeno,
da je davčna osnova davka od
plačil za storitve znesek plačila
za opravljeno storitev. Posebni
davek od plačil za storitve ni
vsebovan v davčni osnovi,
temveč obremenjuje uporabnika storitev, če ni z republiškim zakonom drugače določeno. Ker z republiškim zakonom ni drugače določeno,
izvrševalec storitve torej lahko
posebni republiški davek od
plačil za storitve prišteva k ceni storitve in skupno zaračunava uporabniku storitve. V
davčno osnovo se ne vštevajo
tisti stroški, ki jih izvrševalec
storitve plača za naročnika, če
so v fakturi posebej izkazani.
Za projektantske storitve, od
katerih se plačuje posebni republiški davek od plačil za storitve, se šteje izdelava tehnične dokumentacije po 5. členu
zakona o graditvi objektov
(Uradni list SRS, št. 42/73 do
31/81), ki obsega glede na
vrsto objekta: projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja,
projekt za razpis, projekt za
izvedbo in projekt izvedenih
del.
Od izvlečka iz glavnega
gradbenega projekta za etažne
lastnike, ki je naveden v 5. točki 5. člena navedenega zakona, se ne plačuje posebni republiški davek od plačil za storitve, ker izvleček predstavlja
kopijo dela projekta izvedenih
del.
Davek po tej tarifni številki
se plačuje tudi od plačil za izdelavo druge tehnične dokumentacije (drugo projektiranje
iz podskupine 110403 enotne
klasifikacije dejavnosti).
Če pri izdelavi projekta sodeluje več organizacij združenega dela, ki svoje storitve za-

računavajo glavnemu izdelovalcu projekta, je davčni zavezanec vsaka organizacija združenega dela, ki prejme plačilo
za opravljeno projektantsko
storitev. Glavni izdelovalec
projekta v takšnem primeru
obračuna davek le od plačila
za projektantske storitve, ki jih
je sam izvršil. V fakturi, ki jo
izda naročniku dela, pa je dolžan ločeno prikazati vrednost
del organizacij združenega dela, ki so sodelovale pri izdelavi
projekta in vrednost svojega
dela, od katerega obračuna
posebni republiški davek od
plačil za projektantske storitve.
Enako velja v primeru, kadar
pri izdelavi projekta sodeluje
več temeljnih organizacij združenega dela v okviru iste organizacije združenega dela.
Glavni izdelovalec projekta
pa je lahko sam davčni zavezanec. V tem primeru mora podizvajalcem dati pismeno izjavo,
da bo posebni republiški davek od plačil za storitve sam
obračunal.
Posebni republiški davek od
plačil za storitve se ne plačuje
od projektantskih storitev,
izvršenih za izvajalce del v tujini ali za tuje naročnike glede
na določbo 8. točke 40. člena
zakona o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu, po
kateri se posebni davek od
plačil za storitve ne plačuje od
plačil za zunanjetrgovinske
posle in storitve.
Kolikor je poslovna enota
uporabnika družbenih sredstev, ki sklene pogodbo o izdelavi tehnične dokumentacije
na območju SR Slovenije, je ta
poslovna enota zavezanec za
plačilo posebnega republiškega davka od plačil za projektantske storitve, čeprav je naročnik storitve iz druge republike oziroma avtonomne pokrajine.
Posebni republiški davek od
plačil za projektantske storitve
se ne plačuje od tistih projektantskih storitev, ki so bile
opravljene pred 1/1-1982, katerih plačila so se vštevala v
celotni prihodek leta 1981 v
skladu z določbami zakona o
ugotavljanju in razporejanju
celotnega prihodka in dohodka (Uradni list SFRJ, št.
63/80).«
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motornega bencina. Ob obravnavi teh ukrepov se je Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije
zavzel, da bi z ustrezno politiko cen vplivali na porabo motornega bencina. Pri tem bi nastalo razliko med obstoječo in
novo ceno usmerili predvsem
v raziskave domačih nahajališč vseh energetskih virov, izgradnje cestne infrastrukture,
in odplačilo kreditov, ki so bili
najeti za gradnjo cest. Ugotovljeno je bilo, da je v zadnjem
obdobju cena motornega bencina naraščala počasneje kot
je bil dvig osebnega dohodka,
kar je predvsem v letošnjem
letu povzročilo povečano porabo bencina. Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije pa je
hkrati tudi predlagal, da se v
tej turistični sezoni ne spremeni cena bencina za tuje turiste,
ki bodo kupovali bencin s turističnimi boni.
Strinjamo se z ugotovitvijo,
da jugoslovanski proizvajalci
motornih vozil ne sledijo v celoti prizadevanjem za varčno
in racionalno porabo pogonskih goriv. Vendarle pa je ob
tem potrebno ugotoviti, da se
je slovenska avtomobilska industrija že pričela preusmerjati na proizvdonjo osebnih in
tovornih vozil z manjšo porabo
goriva. Tudi v letošnjem letu
sprejeti zakon o spremembah
in dopolnitvah zakona o obdavčenju proizvodov in storitev v prometu stimulira nakup,
s tem pa tudi prodajo in proizvodnjo bolj varčnih avtomobilov z manjšo delovno prostornino. Stopnje temeljnega prometnega davka namreč niso
odvisne le od vrednosti avtomobila, pač pa tudi od njegove
delovne prostornine.
V družbenem planu Slovenije za to srednjeročno obdobje
je dana usmeritev nadaljnjega
razvoja motornih vozil s čimmanjšo porabo pogonskega
goriva. V družbenem planu Jugoslavije pa je podana zahteva
za spodbujanje razvoja standardizacije, kar vključuje tudi
usmeritev k pripravi standardov za proizvodnjo varčnejših
avtomobilov.

- Ali temeljna banka lahko kreditira
komunalno opremljanje zemljišč,
vezanih za stanovanjsko gradnjo?

Na delegatsko vprašanje, ki
ga je dne 25. 3.1982 postavila
skupina delegatov, ki delegira delegate za ZZD Skupščine
SR Slovenije za področje gopostavila konferenca delega- spodarstva okoliš 12 in skupina delegatov, ki za ZO Skupcij.
V času od 7. do 9. maja 1982 ščine SR Slovenije delegira
so sredstva javnega obve- delegate in Skupščine občine
ščanja poročala o težki in za- Kranj je odgovoril Republiški

- Razvoj motornih vozil s čimmanjšo
porabo pogonskega goriva
, Zbor združenega dela
Skupščine občine Ljubljana
Bežigrad je na svoji seji dne
27. 5. 1982 sprejel in podprl
delegatsko vprašanje, ki ga je

skrbljujoči situaciji preskrbIjenosti z nafto in naftnimi derivati ter o stališčih, ki jih je v
zvezi s tem sprejel Zvezni
izvršni svet. Med drugimi so
bili omenjeni tudi možni ukrepi, ki naj bi pripomogli k izboljšanju stanja na tem področju.
Variantno je bilo ponujeno
sledeče:
1. ponovna uvedba takoimenovanega zakona lihi-sodi
2. uvedba bencinskih bonov
3. prepoved prodaje naftnih
derivatov ob določenih dnevih
4. začasna visoka podražitev naftnih derivatov.
Ugotoviti je treba, da so vsi
predlagani ukrepi administrativne narave, da so kratkoročni ali začasni ter da so nepreverjeni in nezanesljivi po
učinkovitosti, noben pa resnično ne posegajo na področje smotrnega izkoriščanja naftnih derivatov. Motorna vozila naših proizvajalcev
v avtomobilski industriji, ki so
največji potrošniki bencinov
in drugih naftnih derivatov,
imajo povprečno take konstrukcijske rešitve motorjev,
da je za večino težko trditi, da
so varčni v uporabi goriv.
Mnogo kje po svetu so avtomobilsko industrijo že zakonsko zavezali, da v določenem
obdobju, to je običajno nekaj
let, uvede v redno proizvodnjo tako tehnično izpopolnjene motorje, katerih povprečna poraba bo ustrezno nižja
od današnje. To je običajno
od 15 do 30%. Dajemo pobudo, da pristojni izvršni svet
(republiški ali zvezni) preveri
ustreznost predloga za izdajo
takšnega zakona.
Na vprašanje je odgovoril
Alojz Saviozzi, pomočnik
predsednika Republiškega komiteja za energetiko:
Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije tekoče spremlja stanje oskrbljenosti tržišča z naftnimi derivati ter tudi ukrepe, ki
jih v zvezi s tem sprejema ali
pripravlja Zvezni izvršni svet.
Ukrepi, ki jih navajate v svojem
vprašanju, se nanašajo predvsem na zmanjšanje porabe

komite za družbeno planiranje.
Vprašanje, ki smo ga postavili in na katerega smo hoteli
dobiti odgovor, je imelo namen, da bi dobili pozitiven odgovor tako, da je komunalno
opremljanje zemljišč za stanovanjsko gradnjo sestavni
del stanovanjske gradnje ter
poročevalec

da je možna uporaba posojil,
ki so jih s plani predvidele poslovne banke za kreditiranje
komunalnega
opremljanja
zemljišč.
Izpolnjevanje programov
stanovanjske gradnje, pa tudi
programov
komunalnega
opremljanja zemljišč je odvisno tudi od tega, če bodo poslovne banke odobrile posojila.
Problematika je toliko bolj
pereča, ker po samoupravnih
sporazumih
dogovorjenih
sredstev
za
komunalno
opremljanje zemljišč ni mogoče akontirati med letom, kot je
to primer za stanovanjsko
gradnjo.
Aktualnost vprašanja je nesporna in predlagamo, da na
osnovi drugega odstavka 47.
člena Poslovnika Skupščine
socialistične republike Slovenije na vprašanje odgovori
Izvršni svet ter da o tem vprašanju razpravljata tudi pristojna odbora zborov.
Na delegatsko vprašanje delegatov občine Kranj je odgovorila Alenka Markič, pomočnica
predsednika Republiškega komiteja za družbeno planiranje:
Izvršni svet je v svojem odgovoru pojasnil razloge, ki so
ga vodili, da je v resoluciji za
1982. leto ob usmeritvah investicijske politike in opredelitvi
namenov uporabe bančnih
sredstev predlagal, da se iz
omejitev pri kreditih izločijo
sredstva za stanovanjsko
gradnjo, pri garancijah pa tudi
naložbe v komunalno opremljanje zemljišč za to gradnjo.
Pri tem je upošteval zmanjšani
obseg bančnih sredstev, nujnost nadaljnje izostritve naložbenih prioritet in potrebo po
večji usklajenosti komunalne
in stanovanjske gradnje.
Delegati niso bili zadovoljni
z odgovorom Izvršnega sveta,
ker le-ta ni bil pozitiven v smislu omogočanja bančnih kreditov za komunalno opremljanje zemljišč.
Izvršni svet je ponovno
proučil problematiko stanovanjske gradnje oziroma zanjo

potrebnega
komunalnega
opremljanja zemljišč. Meni, da
je materialne probleme komunalnega opremljanja zemljišč
za stanovanjsko gradnjo v
1982. letu treba rešiti z uporabo dela združenih sredstev za
stanovanjsko gradnjo.
Z uveljavitvijo zakona o komunalnem gospodarstvu je bilo z letom 1982 uvedeno združevanje sredstev za komunalo
iz čistega dohodka, to je po
zaključnem računu. V 1981. letu je veljal prehodni režim, po
katerem so lahko komunalne
skupnosti na osnovi samoupravnega sporazuma s stanovanjskimi skupnostmi koristile
20% združenih sredstev za
stanovanjsko gradnjo. V letu
1981. leta naj bi komunalne
skupnosti s sporazumi zagotovile trajen način (višina združevanja, usklajenost dinamike
s stanovanjsko gradnjo) združevanja sredstev za izvedbo
programov.
Ugotavljamo, da v tem času
vse komunalne skupnosti niso
oblikovale ustreznih samoupravnih sporazumov, ki bi že
vsebinsko vključevali rešitve
za 1982. leto, kot izhajajo iz
nove zakonske ureditve na tem
področju.
Prisotna je tudi neusklajenost (po dinamiki in obsegu)
med programi stanovanjske
gradnje in komunale oziroma
obeh skupaj z dejanskimi možnostmi. Te problematike pa ni
moč nadalje razreševati z deficitarnim financiranjem.
Tako je letos pereč problen\
zagotavljanja sredstev za komunalno dejavnost, ki izvira
predvem iz neurejenih razmer
na tem področju. Ukinjanje deficitarnega financiranja kaže,
da pričakovani priliv sredstev
na osnovi sprejetih samoupravnih sporazumov ne dovoljuje izdajanja potrebnega obsega bančnih garancij za
izvedbo želenega programa.
Sedanji gospodarski položaj
pa hkrti ne omogoča povečevanja stopenj za združevanje
sredstev po samoupravnih
sporazumih in zahteva uskladitev obsega stanovanjske in
komunalne gradnje.

- Ali imamo dovolj sredstev za
gradnjo obrambnega sistema pred
točo?
Skupina delegatov za Zbor čila Republiškega sekretariazdruženega dela kmetijska ta za notranje zadeve pod III.
dejavnost 11. okoliš skupšči- točka 11., kjer je sprejet
ne Brežice je med ostalimi sklep, da je potrebno nadaljetočkami dnevnega reda za 4. vati z dograjevanjem sistema
sejo zbora združenega dela obrambe pred točo, tako da bi
obravnavala ugotovitve, skle- v čim večji meri zaščitili kmepe in priporočila republiške tijska območja v SR Sloveniji.
Ravno tako je skupina
skupščine pri obravnavi poroporočevalec

obravnavala tudi poročilo
Izvršnega sveta Skupščine
občine Brežice o stanju na
območju občine Brežice prizadetem zaradi neurja s točo,
dne 29. 6. 1982 ter ukrepi za
sanacijo. Po grobih ocenah
znaša škoda samo na območju občine Brežice cca 300 milijonov din, kot vemo pa je toča uničila pridelke tja od Kranja prek Savinjske doline,
Kozjanskega in Bizeljskega
do Sotle, se pravi na osrednjem delu Slovenije, ki zajema 22 občin.
Območje SR Slovenije je
namreč v skladu z določili Odloka o določitvi območij na
katerih se organizira obramba pred točo, razdeljeno na
branjeno območje severovzhodne Slovenije, na obranjeno območje osrednje Slovenije ter branjeno območje Primorske.
V skladu z določili 12. člena
Zakon o sistemu obrambe
pred točo zagotavlja sredstva
za izgradnjo obrambnega sistema SR Slovenije ter zavarovalne skupnosti na podlagi
posebnega sporazuma.
Skupina delegatov postavlja naslednja delegatska
vprašanja:
1. Kdaj je mogoče pričakovati izgradnjo obrambnega sistema proti toči za območje
osrednje Slovenije?
2. Ali je zbranih dovolj sredstev na podlagi odloka Skupščine SR Slovenije ter na podlagi sporazuma sklenjenega
med Izvršnim svetom Skup-

ščine SR Slovenije ter zavarovalnimi skupnostmi, da bi se
lahko v najkrajšem času pričelo z gradnjo obrambnega
sistema?
Odgovor ob obravnavi informacije o toči posredoval Milan
Kneževič, predsednik republiškega komiteja za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
V Sloveniji trenutno deluje
samo en obrambni sistem za
severovzhodno Slovenijo, ki
je v celoti dograjen. V načrtu
je gradnja še dveh sistemov,
in sicer za zahodno Slovenijo
oziroma za Primorsko, kjer so
v zaključni fazi dogovori z Italijo za skupno gradnjo. V najkrajšem času bi lahko pristopili h gradnji tega sistema.
Drugo je gradnja sistema za
osrednjo Slovenijo. Tudi te
občine, ki so bile zdaj prizadete so znotraj tega sistema.
Gradnja sistema za osrednjo
Slovenijo je predvidena v letih 1984 in 1985.
Izvršni svet je razpravljal
tudi o tej problematiki in sprejel sklep, da je potrebno pospešiti vsa pripravljalna dela,
da bi se gradnja sistemov
obrambe pred točo v obeh
primerih čimprej pričela. Tu je
problem predvsem zagotovitve finančnih sredstev. Proučuje se možnost, kako z določenimi premostitvami skupaj
z zavarovalnico zagotoviti
čimprej sredstva, da bo gradnja obeh sistemov čimprej
stekla.

ZBOR OBČIN - 14. 7. 1982
- Jeseni nov pravilnik o stalnih
sodnih cenilcih
Skupina delegatov za delegiranje delegatov v Zbor občin Skupščine SR Slovenije iz
občine Novo mesto je postavila tole delegatsko vprašanje:
»Javno pravobranilstvo Novo mesto je skupščini občine
v preteklih letih večkrat poročalo o pomanjkljivostih v zvezi s cenitvami nepremičnin, ki
jih opravljajo sodno zapriseženi cenilci, kadar se le-te s
pravnimi posli pridobivajo v
družbeno lastnino ali pa se iz
družbene odtujejo v zasebne
sfere. V poročilih je navajalo,
da cenilci ocenjujejo nepremičnine po različnih kriterijih
in interesih različno za razne
vrste nepremičnin tako da se
njihove cenitve v kriterijih in
ocenah močno razlikujejo, kar
povzroča težave in zaplete pri

praktičnem reševanju cenitev, še posebej zato, ker so
vsa pooblastila javnega pravobranilca, ki jih Ima po posebnih predpisih, vselej odvisna od pravilnih cenitev. Cenitve nepremičnin bi morale
biti čimbolj v skladu z dejanskimi razmerami in veljavnimi
predpisi iz tega področja. Na
pravilnost in strokovno zanesljivost cenitev nepremičnin se morajo pri svojem delu
zanašati tudi sodišča, premoženjskopravne službe, pa tudi
uprave za družbene prihodke
pri odmeri davka.
V zvezi s cenitvami je prav
tako potrebno opredeliti kriterije glede na različne pravne
pojme v zvezi s pravično odškodnino, prometno oziroma
tržno ali gradbeno vrednostjo.
Javno pravobranilstvo ugo13

tavlja, da cenilci kriterijev ne
Glede na zgoraj nakazano
poznajo, v kolikor pa jih poz- stanje skupine delegatov za - Gradivo v roku, ki ga določa
najo, jih razlagajo po svoje in zbor občin iz občine Novo me- poslovnik Skupščine SR Slovenije
cenilne ocene navezujejo na sto postavlja naslednje delesistem, ki ga obravnava »Pra- gatsko vprašanje:
Na 2. seji skupin delegatov likih izvodih, kolikor je delevilnik o enotni metodologiji za
občine Nova Gorica so bili k gatskih mest.
izračun valorizirane vrednosti
»Zakaj Republiški sekreta- točki dnevnega reda Predlogi
Vsi člani skupin delegastanovanjskih hiš oziroma riat za pravosodje in občo in vprašanja delegatov, spre- tov2. naj
bi prejeli poslovnik o
stanovanj,« za katerega pa je upravo ni sprejel in objavil jeti naslednji predlogi: .
ravnanju
z zaupnimi in strogo
znano, da je bil prirejen naj- pravilnika o stalnih sodnih ce1. Predlagamo, da bi prejezadevami.
prej kot dopolnilni prepis k nilcih, kdaj namerava to stori- mali vsi člani skupin delega- zaupnimi
Gradivo za seje SkupščiZakonu o pogojih za prodajo ti in kako bo zagotovil izvaja- tov Skupščine SR Slovenije ne3.SR
Slovenije naj bi prejestanovanjskih hiš in stanozaupno oz. strogo zaupno
vanj v družbeni lastnini, sedaj nje določb tega pravilnika?« gradivo, katerega so doslej mali v roku, kot je določen s
poslovnikom Skupščine SR
pa se nanj navezuje tudi novi
Na navedeno delegatsko prejemali le vodje skupin v to- Slovenije.
Zakon o razlastitvi.
vprašanje je odgovoril Miha
Glede na to, da je bila pro- VVohinz, republiški svetovalec
blematika v zvezi s cenil- v Izvršnem svetu Skupščine - Dostava gradiv delegatom
stvom pogosto predmet kriti- SR Slovenije.
Ob razpravi gradiva za 4. Prav tako bomo upoštevali
ke, je na podlagi poročila javnega pravobranilstva SR SloSodno cenilstvo je posebna zasedanje skupščine SR Slo- predlog, da se pravilnik o ravvenije v januarju 1977 pod na- veja sodnega izvedenstva. venije, je v skupini delegatov nanju z zaupnimi gradivi pošslovom »Pomanjkljivosti v Izboljšanje dela sodnih cenil- za Zbor občin in Zbor združe- lje članom skupin delegatov.
Glede opozorila, da je pozvezi s cenitvami nepremič- cev je zato odvisno od urejanja nega dela bila sprejeta pobunin«, ki so ga nato obravnava- nekaterih splošnih vprašanj in- da, da v zvezi z dostavo gradi- trebno gradiva za seje zborov
pošiljati v roku, pa moram reči,
li pristojni zbori Skupščine SR dividualnega sodnega izve- va delegatom predlagamo:
- gradivo z vabilom o skli- da smo se dogovorili, da bomo
Slovenije in nato zadolžili pri- denstva, kot so nagrajevanje,
stojne republiške upravne or- organiziranje in strokovno cu naj bi po možnosti bilo do- od, s poslovnikom določenih
oziroma 60-dnevnih rokih, odgane, da takoj pristopijo k usposabljanje sodnih izveden- stavljeno skupaj
- pripombe, mnenja, stali- stopali samo v primerih, ki jih
proučitvi in uskladitvi republi- cev. Glede na veliko število
ške zakonodaje, ki ureja pro- izvedenskih strok je urejanje šča itd. posameznih teles IS, predvideva poslovnik, seveda
met z nepremičninami, pred- teh vprašanj izredno zapleteno DPO in drugih institucij h gra- pa velja to samo za osnovna
vsem pa proučitvi metodolo- in zahteva obsežnejše prouče- divu pa bi naj bilo naknadno gradiva, ne pa tudi za poročila
gij za izračun vrednosti posa- vanje. Poleg ureditve vprašanj skupaj dostavljeno pred za- ter predloge in stališča, ki jih
meznih vrst nepremičnin, Re- organizacijske narave pa je za sedanjem skupščine delega- do teh gradiv pošiljajo organi
in organizacije, ter naša delovpubliški sekretariat za pravo- izboljšanje kakovosti dela stal- tom.
Na taK način sprejema gra- na telsa, ki sodelujejo v posodje, upravo in proračun dne nih sodnih cenilcev še posebej
23/9-1980 sklical strokovni pomembno uveljavljanje me- diva bi delegatom olajšali stopku oblikovanja stališč oziposvet o tej problematiki. Na todologij za cenitve posamez- obravnavo posameznih poro- roma sprejemanja skupščintem sestanku je bil sprejet nih vrst nepremičnin. V okviru čil, analiz, osnutkov, predlo- skih aktov. Ta pa bodo seveda
sklep, da se na sedežih te- nalog, ki jih je v sklepih o na- gov itd. in tako uspeli še bolj tudi v bodoče prihajala vse do
meljnih sodišč skličejo regij- daljnji družbeni preobrazbi vsebinsko okrepiti delegat- sej zborov, ker je to drugače
nemogoče urediti. Prizadevali
ski posveti v zvezi s proble- pravosodja opredelil Izvršni sko vključevanje.
si bomo, da bi tudi stališča
matiko cenitev nepremičnin svet Skupščine SR Slovenije
Na 4. seji Zbora občin Skup- pa
in obravnavanjem statusa so- dne 29/9-1980, so pristojni re- ščine SR Slovenije, ki je bila in gradiva delovnih teles in
dnih cenilcev. V Novem me- publiški upravni organi - Re- 14. julija 1982, je na delegatski drugih organov prihajala vsaj
stu je bil regijski posvet v dru- publiški sekretariat za pravo- vprašanji skupine delegatov iz do sej skupin delegatov.
gi polovici novembra 1980. sodje in upravo, Republiški občine Nova Gorica in skupine
Danes pa smo dobili še poRazprava je potrdila, da je ce- komite za kmetijstvo, gozdar- delegatov iz občine Maribor budo skupine delegatov iz obnilna problematika, tako v stvo in prehrano ter Republiški Ruše (le-ta je zastavila pisme- čine Maribor Ruše, ki predlavsebinskem, kot v pravnem komite za varstvo okolja in no vprašanje med sejo zbora), ga, da bi gradivo z vabilom o
pogledu, neurejena, čeprav je urejanje prostora - proučili bi- je odgovoril Mitja Horvat, sklicu seje po možnosti bilo
izredno aktualna in so bili ce- stvena vprašanja, ki zadevajo predsednik Zbora občin Skup- dostavljeno skupaj. In drugič,
nilci enotnega mnenja, da je v organiziranje sodnih cenilcev ščine SR Slovenije.
da bi pripombe, mnenja in statem vzrok za njihovo slabo in poenotenje njihovega dela,
Skupina delegatov iz občine lišča posameznih delovnih tedelo, še posebej pa zato, ker ter pripravili gradivo za spre- Nova Gorica je predlagala, naj les in drugih institucij bila donjihovega dela ni nihče stro- jem ustreznih podzakonskih bi prejemali zaupna in strogo stavljena naknadno, vendar
kovno usmerjal. Ugotovitve o predpisov. Izvršni svet predvi- zaupna gradiva in poslovnik o prav tako skupaj.
teh posvetih so v celoti objav- deva, da bo pravilnik o stalnih ravnanju z zaupnimi oz. strogo
Glede prvega predloga opoljene v informaciji RSPUP pod sodnih cenilcih sprejet in ob- zaupnimi gradivi vsi člani sku- zarjamo, da imamo v poslovništ. 74-3/80 z dne 4/2-1981. Isti javljen do septembra 1982, pin delegatov za Zbor združe- ku določeno, da morajo biti
republiški sekretariat je pod medtem ko je sprejem meto- nega dela in Zbor občin.
gradiva delegatom dostavljena
št. 74-4/80 dne 9/7-1981 do- dologije za cenitve kmetijskih
Poslovnik Skupščine SR 45 oziroma pri zahtevnejših
stavil vsem pravosodnim in- zemljiščih vezan na spremem- Slovenije v petem odstavku 39. gradivih pa 60 dni pred obravstitucijam »Predlog pravilnika be zakona o kmetijskih zemlji- člena določa, da način ravna- navo. Sklic, seje pa mora biti
o stalnih sodnih cenilcih«, ker ščih, sprejem metodologije za nja z gradivi, ki veljajo za zaup- opravljen 30 dni pred zasedabi bil le-ta solidna podlaga za cenitve stavbnih zemljišč pa na in strogo zaupna, ureja po- njem. Zato torej, ko dobimo od
nadaljnje reševanje ugotov- na sprejem zakona o stavbnih seben pravilnik, ki ga sprejme- Izvršnega sveta ali drugih
ljene problematike. Čeprav je zemljišč. Republiški sekreta- jo zbori skupščine. Skupščina predlagateljev
posamezna
tozadevna problematika izre- riat za pravosodje in upravo bo tega pravilnika še ni sprejela,je gradiva, le-ta čimprej objavidno aktualna, omenjeni pra- izvajanje pravilnika o stalnih pa v pripravi in bo med drugim mo v Poročevalcu ali jih nepovilnik kljub temu, da je pote- sodnih cenilcih zagotavljal z določal tudi, kdo prejema sredno razmnožimo in na ta
klo že 9 mesecev, ni bil objav- izvajanjem pooblastil, ki jih zaupna gradiva in v kolikih način damo v javnost, ne glede
ljen, zato tudi ni bilo vse do ima na področju pravosodne izvodih. Ob oblikovanju osnut- nato, kdaj bo Sklic seje zbora.
danes nobene konkretne ak- uprave ter s sodelovanjem s ka tega pravilnika bomo po- Zato sklic in osnovno gradivo
cije za razreševanje ugotov- pristojnimi republiškimi komi- skušali upoštevati pobudo, da praviloma ne more biti poslaljenega položaja v zvezi s so- teji in Javnim pravobranil- naj zaupna gradiva prejmejo no hkrati.
dnim cenilstvom.
stvom SR Slovenije.
Glede drugega predloga pa
vsi člani skupin delegatov.
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publiškega komiteja za družlovnih teles skupščine in dru- na Zboru združenega dela.
Na vprašanje je posredovala beno planiranje in odgovor
gih organov v republiki, ker bi
s tem bila stališča skupine de- enak odgovor Alenka Markič, objavljamo v tej številki Porolegatov in občinskih skupščin pomočnica predsednika Re- čevalca
prepozna. To pa terja, da ta
gradiva kompletiramo v nekaj - Ali imamo dovolj sredstev za
pošiljkah.
gradnjo obrambnega sistema pred
točo?
- Ali temeljna banka lahko kreditira
komunalno opremljanje zemljišč,
V zvezi s sredstvi za gradnjo enak odgovor Milan Knežević,
obrambnega sistema pred to- predsednik Republiškega kovezanih za stanovanjsko graditev?
čo je bilo prav tako kot v Zboru miteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in ga objavljaV zvezi s tem ali lahko te- nih za stanovanjsko gradnjo, združenega dela tudi v Zboru mo v tej številki Poročevalca.
meljna banka kreditira komu- je bilo tudi na Zboru občin po- občin postavljeno vprašanje,
nalno urejanje zemljišč, veza- stavljeno enako vprašanje, kot na katerega je posredoval

si bomo prizadevali, da bi čimveč mnenj, stališč in predlogov
delovnih teles in drugih organov, ki obravnavajo skupščinske akte, pošiljali skupaj. Vendar pa tudi tu ne bo mogoče
čakati vse do zadnjih sej de-
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Skupščine

ANALIZE

Hitri

IN OCENE

ukrepi

za odpravo

motenj

v

preskrbi

z zdravili

• Obeta se še resnejše pomanjkanje zdravil, ki so zelo pomembna za zdravstvo
• Težave pri zagotavljanju deviz za uvoz surovin, zdravil in medicinskega materiala
• Treba bo preskrbeti okrog 345 milijonov dolarjev za nemoteno preskrbo domačega trga z zdravili
• Zahteve za povečanje cen zdravil v povprečju za 12 odstotkov, odobreno povečanje pa znaša 8 odstotkov
Delegatom v Zveznem zboru
Skupščine SFRJ je bila poslana v obravnavo Informacija o
preskrbljenosti trga z zdravili,
ki jo je pripravil Zvezni komite
za delo, zdravstvo in socialno
politiko v sodelovanju s zveznima sekretariatoma za tržišče
in splošne gospodarske zadeve in za zunanjo trgovino.
Namen informacije je da pokaže na preskrbljenost države
z zdravili, na vzroke vse pogostejšega pomanjkanja zdravil,
kot tudi na dosedanje ukrepe
in aktivnosti, ki so bile sprejete
za premagovanje težav na tem
področju. Glede na vse bolj
poudarjeno poslabšanje preskrbe države z zdravili in medicinskim materialom so v informaciji prav tako našteli ukrepi,
ki bi jih bilo treba sprejeti, da
bi omogočili normalno proizvodnjo zdravil za domači trg.
PRESKRBLJENOST
DRŽAVE Z ZDRAVILI
V naši držav se ukvarja s
proizvodnjo gotovih zdravil 15
organizacij združenega dela,
ki proizvedejo okrog 1.500
zdravil v približno 3.800 različnih oblikah. Okrog 4 odstotke
od skupne porabe zdravil v državi so zdravila tuje proizvodnje, tako da obstoječa izbira
zdravil zagotavlja zadovoljive
pogoje za učinkovito nuđenje
zdravstvenega varstva prebivalstva.
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Vendar pa je v državi slabo
razvita bazična proizvodnja
surovin in je delež uvoznih surovin v skupni proizvodnji gotovih zdravil okrog 80 odstotkov. Tako velika odvisnost domače farmacevtske industrije
od uvoza ustvarja največje
probleme v proizvodnji in preskrbovanju domačega trga z
zdravili, posebej v sedanjih
plačilnobilančnih težavah.
Pomanjkanje posameznih
zdravil, je poudarjeno v informaciji, se kaže že od leta 1978.
Po večjem pomanjkanju konec
preteklega leta je prišlo v
prvem trimesečju letos do občutnejšega izboljšanja, toda že
v aprilu je prišlo do ponovnega
poslabšanja.
Konec maja je manjkalo
okrog 320 zdravil, med katerimi jih je okrog 180 z liste prednostnih zdravil. Posebej resno je stanje preskrbljenosti z
zdravili v posameznih republikah in pokrajinah, kjer pomanjkanje zdravil ni enako in
ne zajema istih vrst zdravil.
Vendar pa je zaskrbljujoče to,
da je pomanjkanje tistih zdravil, ki so nujna in nezamenljiva
pri zdravljenju obolelosti večjega števila obolelih in kroničnih bolnikov.
To se nanaša predvsem na
zdravila za zdravljenje povišanega krvnega pritiska in srčna
obolenja, na antituberkulotike,
citostatike, antibiotike, infuzijske raztopine in raztopine za

kemodializo, sredstva za
amnezijo, kot tudi zdravila za
zdravljenje astme, duševnih
motenj, Parkinsonove bolezni
in drugo.
Poleg tega je v posameznih
republikah in pokrajinah (SR
Srbija, SR Makedonija, SAP
Vojvodina in SAP Kosovo) občutno pomanjkanje medicinske vate in nekaterih proizodov iz vate kot tudi papirnate
vate. To otežuje in celo onemogoča nuđenje urgentne
medicinske pomoči v kirurgiji,
ginekologiji in drugih vejah
medicine.
Neredna in slaba preskrba
zdravstvene službe z medicinskim alkoholom in bencinom
traja že več kot osem mesecev,
v nekaterih področjih pa pomanjkanje rentgenskih kontranstnih sredstev in rentgenskih filmov onemogoča ali odlaga pravočasno in učinkovito
diagnozo pri zdravljeju obolelih.
Prav tako se je pokazalo pomanjkanje surovin za izdelavo
zdravil v lekarnah po receptih
in za izdelavo galenskih preparatov. Uvoz kemikalij za te namene se je zmanjšal na mini-

mum, pomanjkanje teh surovin pa je posebej občutno v
proizvodnji infuzijskih raztopin in raztopin za kemodializo.
Po poročilih štirih proizvajalcev zdravil (Pliva, Galenika,
Lek in Krka), ki zagotavljajo
okrog dve tretjini skupne jugoslovanske proizvodnje zdravil,
je trenutna situacija zelo težka
in ne daje garancije, da se bo
preskrba z zdravili izboljšala in
je že v juliju pričakovati še resnejša pomanjkanja zdravil,
celo tistih, ki so izrednega pomena za zdravstvo.
VZROKI ZA
POSLABŠANJE
PRESKRBE Z
ZDRAVILI
V informaciji je ocena, da je
do takšnega stanja prišlo iz
več razlogov. Med drugim so
na motnje v preskrbi z zdravili
vplivale resne težave pri zagotavljanju deviznih sredstev za
uvoz surovin, gotovih zdravil
in medicinskega materiala.
Prav tako je na to vplivalo tudi
neizpolnjevanje obveznosti iz
Družbenega dogovora o ukre-

soooosoeoooaoooco
INFORMACIJA O PRESKRBLJENOSTI TRGA Z ZDRAVILI
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pih za preskrbovanje enotnega
jugoslovanskega trga, ki je posebnega pomena za neposredno porabo delovnih ljudi in
občanov v letu 1982, kot tudi
ne obveznost in Samoupravnega sporazuma, ki so ga podpisali proizvajalci.
Do poslabšanja preskrbe
trga z zdravili je prišlo tudi zaradi premajhnih zalog surovin
in gotovih zdravil, neracionalne porabe in ustvarjanja rezerv
zdravil pri občanih, kot tudi zaradi nenamenske uporabe surovin, ki so bile uvožene zaradi
proizvodnje zdravil za domači
trg, uporabljene pa so bile za
zdravila namenja za izvoz.
Dispariteta cen večjega števila zdravil domače proizvodnje, počasnost pri dogovarjanju o spremembi zatečenih
cen zdravil in izvoz zdravil kot
pogoj za zagotavljanje deviznih pravic za uvoz surovin je
prav tako vplivalo na motnje
pri preskrbovanju z zdravili v
letošnjem letu.
SPREJETI UKREPI
IN AKTIVNOSTI
Zaradi premagovanja nastale situacije v zadnjih dveh letih
je bilo predloženih in sprejetih
več ukrepov, Upoštevajoč
sklepe Zveznega zbora Skupščine SFRJ, ki so bili sprejeti
29. decembra 1981 je Zvezni
izvršni svet sprejel Odlok, na
podlagi katerega je bil dotedanji prosti režim izvoza zdravil
zamenjan z režimom dovoljenj, kot začasnim ukrepom.
Poleg tega so bili pristojni organi zadolženi, da predložijo
ukrepe, z izvajanjem katerih bi
lahko trajneje odpravili težave
pri preskrbi domačega trga z
zdravili.
Zvezni izvršni svet je prav tako sprejel Odlok o skupni devizni politiki za leto 1982 v katerem je dana prednost za
uvoz surovin in polproizvodov

za proizvodnjo zdravil in medicinskega materiala, ki se ne
proizvajajo v državi.
Sprejete so bile materialne
bilance o zdravilih in medicinskem materialu, sprejetih pa je
bilo tudi več družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov, namen katerih je bil
zagotoviti redno preskrbo jugoslovanskega trga z zdravili.
Vendar pa je v informaciji
poudarjeno, da omenjeni
ukrepi in aktivnosti niso prinesli pričakovanih rezultatov.
Čeprav so bili sprejeti nujni
dogovori in sporazumi, se niso
izvajali. Glede na sedanje devizno-bilančne in deviznoplačilne težave države je posebej
težka situacija pri zagotavljanju potrebnih deviznih sredstev.
TEŽAVE PRI
IZVAJANJU
SPREJETIH UKREPOV
Za nemoteno preskrbovanje
domačega trga z zdravili in
medicinskim materialom v letošnjem letu bi morali, po
sprejetih materialnih bilancah,
zagotoviti okrog 345 milijonov
dolarjev in za nakup surovin za
potrebe domačega trga okrog
240 milijonov dolarjev. V informaciji je poudarjeno, da je bilo
v prvih petih mesecih efektivno izkoriščenih samo 26 milijonov ali 11 odstotkov od
skupno planiranega letnega
zneska deviznih sredstev za
uvoz surovin za proizvodnjo
zdravil.
Potrebna devizna sredstva
niso bila pravočasno odobrena, ni pa bila zagotovljena tudi
prednost za pridobivanje sredstev pri poslovnih bankah. Zagotavljanje potrebnih surovin
otežuje tudi različen obseg
pravic za prosto razpolaganje
z deviznimi sredstvi ustvarjenimi z izvozom. Vendar se učinek dogovorjenih ukrepov

Povišanje osebnih
proizvodnje

in

nje lahko povzroči za zdravje
in razpoloženje prebivalstva je
Zvezni komite za delo, zdravstvo in socialno varstvo predložil ukrepe in aktivnosti, ki bi
jih bilo treba sprejeti za normaliziranje proizvodnje zdravil
za domači trg.
Na koncu informacije so naštete konkretne zadolžitve za
posamezne pristojne organe,
ki se nanašajo na hitro sprejemanje ukrepov za pravočasno
odpravljanje motenj pri preskrbi z zdravili.
Prav tako sta zadolženi Interesna skupnost Jugoslavije za
ekonomske odnose s tujino in
Narodna banka Jugoslavije, da
sprejmeta potrebne ukrepe za
pravočasno zagotovitev prioritet in deviznih sredstev za uvoz
surovin za domačo proizvodnjo zdravil in sicer v skladu s
sprejetimi materialnimi bilancami potreb države za leto
1982.
Prav tako morata Zvezni devizni inšpektorat in Zvezni
tržni inšpektorat opraviti kontrolo proizvajalcev in uvoznikov zdravil zaradi preprečevanja nenamenske uporabe uvoženih surovin in proti kršilcem
sprejeti ustrezne ukrepe.
Prav tako morajo republike
in pokrajini v okviru svojih pravic in dolžnosti sprejeti dolgoročne ukrepe za odpravljanje
vzrokov za sedanje stanje.
Prav tako se priporoča Zvezi
skupnosti zdravstvenega zavarovanja in zdravstva Jugoslavije, da v sodelovanju z Zvezno
skupnostjo za cene pristopi k
preiskusu cen zdravil na zatečeni ravni in da sprejme ukrepe za odpravljanje disparitete
cen za posamezna zdravila.
In na koncu Zvezna direkcija
za rezerve industrijskih proizKONKRETNI UKREPI
vodov naj prav tako hitro
IN AKTIVNOSTI
sprejme potrebne ukrepe za
Izhajajoč iz vse večjega po- zagotavljanje rezerv zdravil, ki
manjkanja zdravil in škodljivih so posebnega pomena za
posledic, ki jih obstoječe sta- zdravstvo.

zmanjšuje tudi zaradi pogoste
prakse nenamenske uporabe
deviznih pravic in sredstev za
uvoz surovin, ker se uporabljajo za proizvodnjo zdravil, ki se
izvažajo na tuji trg. V prvih treh
mesecih je bilo na ta način
izvoženih zdravil in drugih
proizvodov v vrednosti 8,5 milijona dolarjev, pretežno na klirinško področje.
V informaciji je poudarjeno,
da kljub uvedbi dovoljenj za
izvoz zdravil niso odpravljene
motnje na domačem trgu zdravil, razen pri preskrbovanju z
najnujnejšimi antibiotiki, penicilinom, streptomicinom in
amplicilinom. Zaradi zmanjšanega deviznega priliva sredstev za uvoz surovin, so se
proizvajalci v glavnem opredelili za proizvodnjo tistih zdravil,
ki zagotavljajo večji dohodek.
Zmanjšan obseg proizvodnje zdravil, naraščanje materialnih stroškov in velike finančne obveznosti so vplivale
na precejšnje povečanje disparitete cen v letu 1982. V začetku letošnjega leta so proizvajalci zdravil predlagali povečanje cen v povprečju za 12
odstotkov, ker se cene zdravil
niso spremenile od leta 1980.
V tej zahtevi so v glavnem tista
zdravila, katerih proizvodnja
zagotavlja dohodek, niso pa
zajeta zdravila, katerih cena se
leta ni spremenila in so nujna v
zdravstvu kljub relativno majhni porabi.
V zvezi s tem je bilo ta mesec
doseženo soglasje, da se opravi povečanje cen zdravil v višini 8 odstotkov s tem, da bi do
konca leta deloma odpravili dispariteto cen posameznih
zdravil do želenega povečanja.

dohodkov brez

produktivnosti

rasti

dela

• V družbenih in ostalih negospodarskih dejavnostih je masa izplačanih osebnin
dohodkov naraščala počasneje od sredstev za osebne dohodke v gospodarstvu
• V letu 1982 je bila zabeležena hitrejša rast izločanja za osebne dohodke in skupno
porabo TOZD od dela za akumulacijo in rezerve
• Če ne bo prišlo do bistvenejših sprememb glede planiranega gibanja življenjskih
stroškov, bo realna vrednost pokojnin ohranjena
ah
• V okviru rasti življenjskih stroškov so se najbolj povečali stroški za prehrano,
obleko in obutev, kar je posebej neugodno vplivalo na proračune gospodinjstev
z nižjimi prejemki
poročevalec
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rasti čistega dohodka (za 4,7 osebni dohodki zmanjšali za 3
odstotka) in to v vseh republi- odstotne točke. Rast realnih
INFORMACIJA O URESNIČEVANJU POLITIKE DELITVE
kah in pokrajinah, razen v SR osebnih dohodkov, ob ustrezSREDSTEV ZA OSEBNE DOHODKE V LETU 1981 IN V
Srbiji in SAP Vojvodini. Samo ni rasti produktivnosti dela, je
PRVEM TRIMESEČJU 1982 TER O AKTUALNIH VPRAŠAv desetih gospodarskih pano- bila ustvarjena v šestih induNJIH ŽIVLJENJSKEGA STANDARDA
gah je bila situacija obrnjena. strijskih panogah, medtem ko
©SOOOOOOOOCOOOOOOOBOOOOCCOOOeOOC®'.'!
Masa izplačanih osebnih do- so se v petnajstih panogah dov materialni proizvod- hodki zmanjšali ali pa stagniTemeljne opredelitve, cilji in za akumulacijo in rezerve kot hodkov
se je v preteklem letu v pri- rali, ne glede na precejšnje ponaloge ekonomske stabilizaci- rast sredstev za osebne do- nji
merjavi z letom 1980 povečala večanje produktivnosti dela. V
je so se v letu 1981 dosledno hodke in za skupno porabo. V za
39,4 odstotka, medtem ko enajstih vejah industrije je bil
uresničevale na področju deli- letu 1981 so se sredstva za so se
osebni dohodki v neproi- zabeležen padec produktivnotve čistega dohodka in sred- akumulacijo in rezerve povestev za osebne dohodke, če- čala za 49,9 odstotka v primer- zvodnih dejavnostih povečali sti dela, z zmanjšanjem osebprav je bilo opaziti nekatera javi z letom 1980 in so nara- za 35,2 odstotka, v družbenih nih dohodkov.
za 31,8 odstotka in
Osebni dohodki v republiodstopanja od sprejete politi- ščala hitreje od rasti dohodka vdejavnostih
ostalih negospodarskih de- kah in pokrajinah so naraščali
ke. Z zmanjševanjem realne in čistega dohodka v vseh revrednosti osebnih dohodkov publikah in SAP Vojvodini, ra- javnostih za 30,6 odstotka. V neizenačeno. Tako je bila najse je precej zmanjšala kupna zen v SR Črni gori in SAP Ko- družbenih in ostalih negospo- večja nominalna rast zabeležemoč, kot tudi obseg osebne sovu, Na ta način so se pove- darskih dejavnostih je masa iz- na v SAP Kosovu in SAP Vojporabe na podlagi osebnih do- čale stopnje reproduktivne in plačanih osebnih dohodkov vodini (38 odstotkov), najnižja
naraščala počasneje od sred- pa v SR Sloveniji (30 odstothodkov v družbenem sektorju, akumulativne sposobnosti go- stev
za osebne dohodke v go- kov) in SR Makedoniji (32 odkar pa se ni dogajalo na drugih spodarstva. V družbenih deza 6,98 oziroma 8 stotkov). Ne glede na rast realpodročjih združenega dela javnostih pa so hitreje nara- spodarstvu
odstotnih točk, kar je primer v nih osebnih dohodkov so v
kjer je premalo delavskega ščala izločanja za osebne do- vseh
republikah in pokrajinah. vseh republikah in pokrajinah
vpliva.
hodke in skupno porabo od
Takšno gibanje dohodka, je nižji v primerjavi z letom 1980.
V začetku letošnjega leta se izločanja za pospeševanje in
ugotovljeno v informaciji, ka- Največji realni padec je bil zaje zaustavilo nadaljnje padanje razširitev materialne osnove že,
da je bolj cenjeno proiz- beležen v SR Sloveniji (9 odosebnih dohodkov in je prišlo dela in rezerv.
vodno delo od dela v neproi- stotkov), SR Makedoniji in SR
do postopnega realnega poveSprejeta politika rasti mase zvodnih
in negospodarskih Srbiji brez pokrajin (6 odstotčanja, čeprav za to v pogojih izplačanih osebnih dohodkov
kov), najmanjši pa v SAP Vojstagnacije produktivnosti dela v gospodarstvu je bila v glav- dejavnostih.
V dejavnostih z oteženimi vodini. Najnižji povprečni
ni ekonomsko opravičljivih nem ustvarjena v okviru rasti
pogoji in tistimi, kjer osebni dohodek so imeli devzrokov.
dohodka, kot je poudarjeno v delovnimi
bili osebni dohodki precej lavci v SR Makedoniji (8.064)
Takšno gibanje osebnih do- informaciji, z določenimi od- so
v gospodar- dinarjev oziroma 19,1 odstotka
hodkov bi lahko pripeljalo do stopanji v posameznih gospo- pod povprečjem
so osebni dohodki nara- pod povprečnim osebnim doprecejšnjega odstopanja od darskih področjih in panogah, stvu,
ščali hitreje od rasti v dejavno- hodkom v državi.
sprejete politike na tem po- kot tudi na ravni republik in stih
visokimi doV skladu s politiko določeno
dročju, osebni dohodki pa bi pokrajin. Tako se je rast mase hodki.z relativno
Vendar so še vedno v resoluciji o ekonomskem
postali nov povzročitelj infla- osebnih dohodkov gibala v ok- precejšnji
panožni
razponi
v
cije.
viru dohodka v industriji, ru- višini povprečnega osebnega razvoju za leto 1981 je bila nominalna rast povprečnih osebTe ugotovitve so v informa- darstvu, kmetijstvu, ribištvu dohodka, ki niso zasnovani sa- nih
dohodkov največja v gociji o uresničevanju politike gozdarstvu, trgovini, finančnih mo na razlikah v delu in rezul- spodarskih
dejavnostih s tein
drugih
storitvah,
medtem
ko
delitve sredstev za osebne dotatih dela, ampak so v precejš- žavnimi pogoji dela (v gozdarje
na
ostalih
gospodarskih
pohodke v letu 1981 in prvem trinji meri posledica različnih po- stvu 45 odstotkov, kmetijstvu
mesečju leta 1982 ter o aktual- dročjih masa izplačanih oseb- gojev gospodarjenja.
in ribištvu 41 ter v industriji in
nih
dohodkov
naraščala
hitrenih problemih življenjskega
rudarstvu 37 odstotkov). V
standarda, ki jo je Zvezni izvrš- je od povečanja dohodka. V 23 PADEC REALNE
ostalih dejavnostih je bila bolj
ni svet poslal v obravnavo de- gospodarskih panogah od 66
umirjena nominalna rast.
legatom v Skupščini SFRJ. In- je masa izplačanih osebnih VREDNOSTI OSEBNIH
Kar zadeva delovne organidohodkov
naraščala
počasneDOHODKOV
formacijo je pripravil Zvezni je od rasti dohodka in to v SR
zacije,
ki so v preteklem letu
komite za delo, zdravstvo in
Povprečni čisti osebni doho- poslovale z izgubo je povprečMakedoniji,
SR
Sloveniji,
SR
socialno varstvo.
Srbiji brez pokrajin in SAP Voj- dek na delavca je v letu 1981 ni osebni dohodek v gospovodini. V ostalih republikah in znašal 9.846 dinarjev in je bil darstvu znašal 8.664 in je bil
RAZPOREJENI
SAP Kosovu so se osebni do- za 34 odstotkov večji kot leta nižji za 12 odstotkov od povDOHODEK VEČJI OD
hodki povečevali hitreje od do- 1980. Povprečni osebni doho- prečnega osebnega dohodka
dek v gospodarstvu (9.675 di- skupnega gospodarstva, v
hodka.
USTVARJENEGA
narjev) se je povečal za 35, v družbenih dejavnostih 9.799
Usklajenost
odnosov
med
Delovne organizacije v go- gibanjem dohodka in sredstev negospodarskih dejavnostih oziroma za 7,4 odstotka manj
spodarstvu in v družbenih de- za osebne dohodke je po in- (10.746 dinarjev) pa za 28 od- od povprečnega osebnega dojavnostih, je poudarjeno v in- formaciji
v manjši meri rezultat stotkov. Visoka rast življenj- hodka delovnih organizacij v
formaciji, so v letu 1981 ustva- doslednega
obnašanja udele- skih stroškov 40,7 odstotka je družbenih dejavnostih v celoti.
rile večji dohodek kot v letu žencev pri izvajanju
sprejete bila vzrok za zmanjševanje Vendar pa so bili tudi primeri,
1980 (v gospodarstvu za 38 od- politike, mnogo bolj pa posle- realne vrednosti osebnih do- da so osebni dohodki v delovstotkov), toda tudi razporejeni dica odstopanj v eni ali druqi hodkov v primerjavi z letom nih organizacijah, ki so poslodohodek je bil večji od ustvar- smeri.
1980 (za 5 odstotkov), kar ka- vale z izgubo, bili tudi do 10
jenega in sicer zaradi povečaže, da v preteklem letu niso bili odstotkov nad ravnijo osebnih
nega deleža sredstev za skupustvarjeni pogoji, da bi na dohodkov panoge kateri prine in splošne družbene potre- IZPLAČANI DOHODKI
podlagi hitrejše rasti proizvod- padajo / proizvodnja^ naftnih
V
GOSPODARSTVU
be. Pri tem se je del sredstev,
nje in povečanja produktivno- derivatov, črna metalurgija,
ki ostanejo temeljnim organi- NARAŠČALI HITREJE
sti dela zaustavili nadaljnje zračni promet.
zacijam združenega dela, OD ČISTEGA
zmanjševanje realnih osebnih
V informaciji je posebej prizmanjšal.
dohodkov.
kazano uresničevanje politike
Ko je govor o razporejanju DOHODKA
V zvezi s tem je v informaciji delitve sredstev za osebne dočistega dohodka je bila v orgaPozornost vzbuja tudi podada je produktiv- hodke v prvih treh mesecih lenizacijah s področja gospo- tek, da je masa izplačanih poudarjeno,
nost v industriji v primerjavi z tos. Po podatkih za prve tri
darstva zabeležena precej hi- osebnih dohodkov v gospo- letom 1980 narasla za 1 odsto- mesece je bil v gospodarstvu
trejša rast sredstev izločenih darstvu naraščala hitreje od tek, medtem ko so se realni ustvarjen
za 27 odstotkov večji
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poročevalec

dohodek kot v istem obdobju
lani. Povečal se je tudi razporejeni dohodek zaradi rasti
izločanja za splošne družbene
in skupne potrebe in za ostale
namene nad okviri dogovorjene politike. V družbenih dejavnostih prav tako hitreje naraščajo ta izločanja od dela dohodka, ki ostaja za delitev v
delovni organizaciji.
Razporejeni čisti dohodek
se je v primerjavi z istim obdobjem lani povečal za 27,4
odstotka. Pri tem so hitreje naraščala izločanja za osebne
dohodke in skupno porabo
TOZD (30,6 odstotka) od dela
za akumulacijo in rezerve
(18,4) kar ni v skladu s sprejetimi opredelitvami in zaradi česar je bila zaustavljena težnja
krepitve deleža sredstev izločenih za akumulacijo in rezerve v čistem dohodku. Podobna
situacija je tudi v družbenih
dejavnostih.
Sredstva izločena za osebne
dohodke in skupno porabo so
naraščala hitreje tudi od čistega dohodka (za 3,2 odstotka),
kar je v nasprotju s planiranim
Ko je govor o masi izplačanih osebnih dohodkov se je leta v delovnih organizacijah v
gospodarstvu povečala za 36
odstotkov, v družbenih dejavnostih za 33,2, v ostalih negospodarskih dejavnostih pa za
30,6 odstotka v primerjavi z
istim obdobjem v letu 1981.
Politika počasnejše rasti mase
izplačanih osebnih dohodkov
v negospodarskih dejavnostih
od rasti v gospodarstvu je bila
uresničena v vseh republikah
in pokrajinah, razen v SR Sloveniji.
POVEČANJA OSEBNIH
DOHODKOV NI
SPREMLJALA RAST
PROIZVODNJE
V prvih treh mesecih letošnjega leta je povprečni osebni
dohodek v gospodarstvu, po
podatkih, ki so navedeni v informaciji, znašal 11.020 dinarjev (povečan za 32,1 odstotka v
primerjavi z istim obdobjem lani), v družbenih dejavnostih pa
11.995 dinarjev (povečanje za
29,6 odstotka).
V tem obdobju so se življenjski stroški povečali za 29 odstotkov, tako da je realna vrednost povprečnega osebnega
dohodka delavcev v gospodarstvu večja za 2,6 odstotka, v
družbenih dejavnostih pa za
0,5 odstotka večja kot v istem
obdobju lani. Največja rast
realnega osebnega dohodka v
gospodarstvu je bila zabeležena v SR Bosni in Hercegovini
(5,5 odstotka), najmanjša pa v
SR Sloveniji (1,7 odstotka). V
poročevalec

družbenih dejavnostih je bilo
povečanje 4,7 odstotka doseženo v SR Bosni in Hercegovini, medtem ko so v SR Makedoniji in SR Sloveniji dohodki
realo nižji za 0,2 oziroma 0,1
odstotka.
Zaustavitev padca realnih
osebnih dohodkov in tendence v smeri njihovega povečanja ni, tako je ocena v informaciji, spremljana z ustrezno
rastjo proizvodnje in produktivnosti dela.
V začetku letošnjega leta se
uresničuje politika počasnejše
rasti osebnih dohodkov v neproizvodnih in negospodarskih dejavnostih od rasti v materialni proizvodnji. Tako so
bili v prvih treh mesecih izplačani čisti osebni dohodki v
materialni proizvodnji večji za
36,4, v neproizvodnih dejavnostih gospodarstva pa za 34,8
odstotka. Odstotek povečanja
v družbenih dejavnostih znaša
33,2 odstotka, v ostalih negospodarskih dejavnostih pa
30,6 odstotka. V informaciji je
v zvezi s tem poudarjeno, da v
posameznih družbenih dejavnostih (osnovno in srednje izobraževanje, zdravstvo in drugo), osebni dohodki resno
zaostajajo.
Povprečni osebni dohodek v
gospodarskih delovnih organizacijah, ki so poslovale z izgubo je v obdobju januar-marec
letos znašal 10.384 dinarjev in
je nižji za 5,8 odstotka od povprečnega osebnega dohodka
skupnega
gospodarstva
(11.020 dinarjev). Čeprav so
osebni dohodki v takšnih organizacijah v celoti vzeto nižji,
je vse več primerov preseganja
povprečja panoge kateri organizacija pripada. Večji osebni
dohodki od panožnega povprečja so bili izplačani v elektrogospodarstvu, strojegradnji, ribištvu, zračnem prometu,
gostinstvu, komunalni dejavnosti in zavarovanju premoženja in oseb.
Povprečni čisti osebni dohodek zgubašev v družbenih dejavnostih je znašal 12.027 dinarjev in je večji za 9,1 odstotka od povprečnega osebnega
dohodka gospodarstva v celoti.
PREDVIDEVA SE
OHRANITEV REALNE
VREDNOSTI
POKOJNIN
V posebnem delu informacije je posvečena posebna pozornost usklajevanju pokojnin
v letih 1981 in 1982, kot tudi
vplivu na standard upokojencev. Med drugim je poudarjeno, da so bile v začetku preteklega leta pokojnine usklajene

z rastjo nominalnih osebnih
dohodkov v letu 1980 (povečane v povprečju za 22 odstotkov).
Glede na to, da se usklajevanje pokojnin opravi po gibanjih v preteklem letu, kakor tudi upoštevajoč visoko rast življenjskih stroškov, je realna
vrednost pokojnin v preteklem
letu padla za 10,5 odstotka
(dvakrat več kot je bil padec
realne vrednosti osebnih dohodkov), kar je povzročilo zaostajanje pokojnin v primerjavi
z osebnimi dohodki. To se je
pokazalo predvsem pri upokojencih z nizkimi pokojninami.
V letu 1981 je okrog 30 odstotkov skupnega števila upokojencev prejemalo pokojnino
nižjo od 6.000 dinarjev mesečno, varstveni dodatek k pokojnini pa je prejemalo le 210.000
upokojencev, ali komaj vsak
šesti.
V začetku letošnjega leta so
bile pokojnine usklajene z
rastjo nominalnih osebnih dohodkov v preteklem letu in so
tako v precejšnji meri premagani probiemi, ki so nastali zaradi padca njihove realne vrednosti. V informaciji je ocena,
da bo letos, če ne bo prišlo do
bistvenih sprememb glede planiranega gibanja življenjskih
stroškov, realna vrednost pokojnin ohranjena, ali pa se bo
celo povečala (za 1 do 3 odstotke).
V zvezi s tem se bodo skupni
izdatki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje povečali za
okrog 40 odstotkov, toliko pa
bo znašal tudi porast prihodkov.
PADEC
ŽIVLJENJSKEGA
STANDARDA
Ko je govor o življenjskem
standardu je v informaciji poudarjeno, da so se sredstva za
življenjski standard realno
zmanjšala v letu 1981 za 1,7
odstotka. Pri tem so se v primerjavi z letom 1980 sredstva
za osebno porabo prebivalstva
zmanjšala za 1,2 odstotka, za
družbeni standard pa za 3,3
odstotka. Obenem se je relativno zmanjšal delež sredstev
za življenjski standard v družbenem proizvodu od 69,3 v letu 1980 na 66,1 odstotka v letu
1981. Znižanje življenjskega
standarda je predvsem rezultat
zmanjšanja osebne porabe,
posebej osebnih dohodkov od
dela (nižji za 5 odstotkov). Visoka rast življenjskih stroškov
in padec realnih prejemkov so
posebej težko sprejele družine
delavcev, ki žive le od osebnega dohodka.

V prvih štirih mesecih letos
so se življenjski stroški povečali za 29 odstotkov. Dinamika
njihove rasti pa je na ustrezno
obdobje lani občutno upočasnena, vendar pa še zmeraj hitrejša, kot je bilo predvideno v
resoluciji za letošnje leto. Zaključno z aprilom je bila v primerjavi z decembrom preteklega leta ustvarjena rast 9,9
odstotka, s čemer je izkoriščenih 59 odstotkov skupno predvidenega povečanja do konca leta. Najbolj so se povečali
stroški za hrano, obleko in
obutev, kar je imelo slabe posledice za družinske proračune gospodinjstev z nižjimi prejemki in večjim ševilom članov.
UKREPI, DA BI
OBDRŽALI OSEBNE
DOHODKE V
PREDVIDENIH
OKVIRIH
Na koncu so v infomaciji
predloženi ukrepi z namenom,
da bi se gibanja osebnih dohokov obdržala v predvidenih okvirih. Poudarjena je potreba za
najširšo družbeno akcijo, da bi
se rast sredstev, izločenih za
osebne dohodke in skupno
porabo uskladila z rastjo čistega dohodka, realno povečanje
povprečnega osebnega dohodka pa spravila v okvire rasti
produktivnosti dela.
Prav tako je poudarjeno, da
je treba na vseh ravneh začeti
izdelovati konkretne programe
ukrepov in aktivnosti, da bi pristojni organi družbenopolitičnih skupnosti, kot tudi telesa,
ki spremljajo izvajanje samoupravnih sporazumov na tem
področju dokončno sprejli
konkretne ukrepe glede tistih
uporabnikov družbenih sredstev, ki ne upoštevajo sprejete
politike. Posebnega pomena je
tudi odpravljanje vzrokov za
visoko rast osebnih dohodkov
v mnogih delovnih skupnostih
v gospodarstvu, družbenih in
drugih negospodarskih dejavnostih in v zvezi s tem zagotavljanje doslednega izvajanja republiških in pokrajinskih predpisov o izplačilu osebnih dohodov v organizacijah, ki poslujejo z izgubo.
Razen tega je treba bolj vsestransko preučiti problematiko
osebnih dohodkov v določenih
družbenih in drugih dejavnostih in to glede na njihov
odnos z gospodarstvom (glede
na ocenjevanje ustreznih vrst
dela in podobno).
Pri reševanju socialnih problemov delavcev z nizkimi prejemki je treba, je poudarjeno v
informaciji, izločiti primere
kjer je nizek osebni dohodek
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posledica nizke ocene dela,
delovnih pogojev in podobno,
od tistih, kjer je to pogojeno s
slabim delom in nizkim delonim prispevkom.

Ukrepi
manj

In končno z učinkovitim preprečevanjem dopolnilnega dela "delavcev zaposlenih v družbenem sektorju, z zmanjšanjem vseh drugih vrst dopol-

nilnega dela, nadurnega dela
in dela upokojencev v najnujnejše okvire je treba vplivati na
zmanjševanje dopolnilnih prihodkov, ki se ustvarjajo na tej

za spodbujanje

razvitih se

podlagi, kot tudi na krepitev
položaja osebnega dohodka
kot dejavnika, ki v osnovi opredeljuje materialni položaj vsakega delavca.

hitrejšega

uresničujejo

razvoja

redno

in

tekoče
• Manj razvitim republikam in SAP Kosovu je bilo v letu 1981 prek Sklada federacije
razdeljeno 21,4 milijarde dinarjev, do sredine maja 1982 pa še 13 milijard dinarjev
• Rast družbenega proizvoda je bila v nerazvitih področjih v letu 1981 nekoliko nad
povprečjem države
• ' SR Bosni in Hercegovini in SR Makedoniji so bile lani dosežene nadpovprečne
stopnje rasti kmetijske proizvodnje, v SR Črni gori se nadaljuje stagniranje, medtem
ko je v SAP Kosovu zabeležen padec za 2 odstotka
• Zaposlenost v družbenem sektorju manj razvitih področij je v letu 1981 rasla za 48
odstotkov nad povprečjem v državi
• V prvih štirih mesecih letos se je zaradi neugodnih tendenc, prenešenih iz
preteklega leta tudi v manj razvitih področjih upočasnila gospodarska aktivnost,
razen v SR Črni gori
Manj razvite republike in
SAP Kosovo so leta 1981 prek
Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja manj razvitih dobile 21,4 milijarde dinarjev, iz proračuna federacije
pa še dopolnilna sredstva za
financiranje družbenih dejavnosti in drugih služb v znesku
približno 16 milijard dinarjev.
Proračun federacije je zagotavljal tudi sredstva za premostitev razlik med roki vpisa posojila in plasmaja sredstev
Sklada v znesku 659. milijonov
dinarjev, SR Črni gori pa so
bila odobrena tudi posebna
sredstva v znesku 650 milijonov dinarjev (za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje, za
odplačevanje
mednarodnih
posojil za prometnice in za odpravljanje posledic potresa).
Uresničujejo se tudi posebni
ukrepi za spodbujanje najhitrejšega razvoja Kosova. Med
drugim je bil sprejet Zakon o
prevzetju odplačil posojila Mednarodne banke za obnovo in
razvoj od leta 1981 do 1985, ki
je bil porabljeno za graditev
hidrosištema Ibar. Pokrajina je
dobila tudi 80 odstotkov njenega prispevka proračunu federacije (leta 1981 je to znašalo okoli 1.112 milijonov dinarjev), Mednarodna banka za obnovo in razvoj pa je odobrila
90 milijonov dolarjev kredita
za razvoj agroindustrije, 34 milijonov dolarjev za moderniza20

cijo železnic, in 41 milijonov
dolarjev za vodovod.
To je nekaj podatkov iz gradiva Zveznega zavoda za družbeno planiranje o uresničevanju politike hitrejšega razvoja
gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosova v letu
1981 in prvih mesecih leta
1982. Podatki kažejo, kakor je
v njem poudarjeno, da se redno in v skladu z določeno dinamiko uresničujejo dogovorjeni ukrepi za spodbujanje hitrejšega razvoja teh območij.
To gradivo je s Poročilom o
uresničevanju srednjeročnega
plana v letih 1981 in 1982 je
Zvezni izvršni svet poslal v
obravnavo delegatom Skupščine SFRJ.

13 milijard dinarjev. Proračun
federacije predvideva tudi dopolnilna sredstva za financiranje družbenih dejavnosti in
drugih služb v Višini 19,7 milijarde dinarjev, nadalje namenska sredstva za Črno goro v
znesku 878 milijonov dinarjev
in približno 2,8 milijarde dinarjev kot posebna sredstva za
SAP Kosovo.
Za združevanje dela in sredstev Sklada gradivo ocenjuje,
da so, čeprav začetni, doseženi pomembni rezultati, Sklenjenih je bilo 119 samoupravnih sporazumov o realizaciji
programov na gospodarsko
manj razvitih območjih po predračunski vrednosti okoli 49,2
milijarde dinarjev. V SR Bosni
in Hercegovini je 57 takih projektov v vrednosti 24,7 milijarde dinarjev, v SR Črni gori so 4
v vrednosti 1,5 milijarde dinarjev, v SR Makedoniji je 39 takih
programov v vrednosti 13,6
milijarde dinarjev in v SAP Kosovo 19 projektov v vrednosti
okoli 9,4 milijarde dinarjev.
Največ sklenjenih sporazumov je za programe s področja
kovinsko predelovalne dejav-

nosti, proizvodnje električnih
aparatov, gradbenih materialov, tekstilne in prehrambene
industrije in z drugih področij.
Poteka pa tudi usklajevanje o
51 novih sporazumih, medtem
ko je okoli 270 predlogov v
obravnavi.
Gradivo ocenjuje, da ne moremo biti zadovoljni z doseženimi rezultati združevanja dela
sredstev Sklada federacije, čeprav je bil dosežen pomemben
korak naprej v primerjavi s
prejšnjim planskim obdobjem,
Med težavami, ki so se pojavile
pri dosedanjem dogovarjanju
je med drugim omenjeno zagotavljanje sredstev iz drugih
virov za graditev dogovorjenih
objektov, zagotavljanje deviznih sredstev za uvoz opreme,
težave so tudi pri usklajevanju
interesov za namensko združevanje sredstev Sklada itd.

UKREPI ZA
SPODBUJANJE
RAZVOJA NERAZVITIH
OBMOČIJ
URESNIČEVANJE
CILJEV POLITIKE
Uvodni del gradiva našteva
cilje in naloge hitrejšega razRAZVOJA MANJ
voja manj razvitih območij, naRAZVITIH
to pa navaja podatke o uresniPoseben del te analize
čevanju ukrepov za spodbujaobravnava uresničevanje tenje tega razvoja. Poleg naštevanja ukrepov v letu 1981, gradivo prinaša tudi podatke o
uresničevanju ukrepov v letu
URESNIČEVANJE POLITIKE HITREJŠEGA RAZVOJA
1982. Tako je med drugim 0 GOSPODARSKO
MANJ RAZVITIH REPUBLIK IN SAP KOomenjeno, da je bilo prek 8 SOVA V LETU 1981 IN V PRVIH MESECIH LETA 1982
Sklada federacije do sredine
maja letos zagotovljenih okoli <oooo96ooooocoaaoooocoeoocooooosooooosoa>i
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kovin, papirja, kož in obutve in oziroma zmanjšanja proizvodpri proizvodnji pijač. V elektro- nje pa je prišlo v barvni metagospodarstvu se je proizvod- lurgiji, nekaterih panogah prenja povečala le za odstotek, delave kovin, pri proizvodnji
proizvodnja premoga pa za 5 kamna, peska in gradbenega
materiala ter v nekaterih panoodstotkov.
Pri izvozu industrijskih iz- gah predelave kmetijskih pridelkov niso bili zabeleženi pri- delkov.
Precejšnje povečanje proizčakovani rezultati, kar velja še
posebej za izvoz na konverti- vodnje električne energije je
bilno tržišče. V industriji kot bilo omogočeno z večjim izkoceloti pa se s številom izmen riščanjem termoelektrarn Nedokazuje, da zmogljivosti niso govito in Oslomej ter z večjo
bile dovolj izkoriščene. Zaradi proizvodnjo hidroelektrarn, saj
tega je bil po ocenah dosežen so bili večji del leta ugodni hiza okoli 16 odstotkov manjši drološki pogoji. Kljub temu pa
družbeni proizvod od realno so v Makedoniji še težave zaramožnega. To pa je tudi razlog di pomanjkanja električne
energije.
za visoke izgube.
Fizični obseg industrijske
Rast industrijske proizvod- proizvodnje
v SAP Kosonje v SR Črni gorije podobno vopovečal zase6,7je odstotka,
kar
kot na drugih območjih,
za 60 odstotkov več kot je
spremljalo veliko težav. Pre- je
povprečje v Jugoslaviji. Kljub
majhna je bila preskrbljenost s temu
pa vseh gibanj na tem
posameznimi uvoženimi surovinami in reprodukcijskimi področju, poudarja gradivo, še
ne moremo oceniti kot zadomateriali, upočasnjeno je na- voljivih,
saj je bila visoka rast
raščal industrijski izvoz, do proizvodnje
dosežena po skomotenj je prihajalo pri delovanju enotnega jugoslovanskega raj triletni stagnaciji, mimo tepa so zmogljivosti v ključtržišča, vse to je spremljala vi- ga
nih panogah (na področju
soka inflacija in podobno.
V strukturi industrijske pro- energetike in v barvni metalurizvodnje te republike je bila giji) še naprej premalo izkorinajvečja rast, več kot 10 od- ščene.
Precejšnja rast proizvodnje
stotna, dosežena v proizvodnji
bila zabeležena pri predelavi
premoga, rudnin, barvnih ko- je
v črni metalurgiji,
vin in nekovin, pri predelavi premoga,
kovin razen ladjedelništva, pri proizvodnji in predelavi nekopredelavi kemičnih proizvod- vin, v kovinsko predelovalni inelektroindustriji in inov, kakor tudi v proizvodnjah dustriji,
gradbenega materiala,
kož, krzna, obutve in galanteri- dustriji
proizvodnji končnih tekstilje, pijač in v grafični industriji. pri
Relativno visok odstotek rasti nih izdelkov, kož, krzna, usnjeobutve in galanterije, preproizvodnje je bil dosežen v ne
hrambenih izdelkov in pri prečrni metalurgiji, pri proizvodnji delavi
tobaka ter v grafični debarvnih kovin in pri predelavi
Po drugi strani se je
kavčuka. V drugih dejavnostih javnosti.
proizvodnja
zmanjšala v elekje proizvodnja stagnirala ali pa trogospodarstvu,
pri izkopavase je celo zmanjšala, na primer nju rude barvnih kovin,
v strojv elektrogospodarstvu za 18 ni industriji, izdelavi prometodstotkov ,pri predelavi barvnih kovin za 6 odstotkov, pri nih sredstev, lesni industriji.
proizvodnji gradbenega mateProizvodnja električne enerriala za 16 odstotkov itd.
gije je bila za 6 odstotkov
Gradivo omenja, da je na manjša kar je pod možnostmi
upočasnjeno rast industrijske tega gospodarstva. Vzrok za to
proizvodnje Črne gore med zmanjšanje so bile pogoste
INDUSTRIJSKA
drugim precej vplival upad prekinitve dela termoelektrarn
PROIZVODNJA
proizvodnje električne energi- zaradi okvar, revizije, remonNA MANJ RAZVITIH
je. Zaradi slabih hidroloških tov, pomanjkanja premoga in
prilivov sta hidroelektrarni Pe- podobno.
OBMOČJIH
ručica in Piva dosegli le 70 odZa leto 1981 pa gradivo tudi
Gradivo posebej obravnava stotkov načrtovane proizvodpoudarja, da se je pokrajina
vsako manj razvitih območij. nje.
spopadala z velikimi izgubami
Za gibanje industrijske proizV SR Makedoniji se je indu- (1.171 milijonov dinarjev ozirovodnje SR Bosne in Hercegovine poudarja, da so temeljne strijska proizvodnja povečala v ma 42 odstotkov vseh izgub).
značilnosti teh gibanj dinamič- večini dejavnosti, predvsem v
na rast proizvodnje, predvsem elektrogopodarstvu, pri proiz- KMETIJSKA
v predelovalni industriji, upo- vodnji železove rude, v črni PROIZVODNJA
časnjena pa je rast v največjem metalurgiji, predelavi nekovin
Gradivo Zavoda za družbeno
številu energetsko surovinskih in kemični proizvodnji. Večja
panog, ki sicer niso bile v večji je bila tudi proizvodnja prediv planiranje prinaša tudi podatmeri odvisne od uvoza. Visoka in tkanin, kož in obutve ter ke o rasti kmetijske proizvodrast proizvodnje (več kot 10 kavčuka. V primerjavi z letom nje na manj razvitih območjih
odstotkov) je bila dosežena v 1980 se je v teh dejavnostih in o rasti proizvodnje v drugih
dejavnostih.
črni metalurgiji, pri proizvodnji lani proizvodnja povečala za gospodarskih
in predelavi barvnih kovin, ne- 10 odstotkov. Do stagnacije Kmetijska proizvodnja se je na

meljnih ciljev in nalog politike
hitrejšega razvoja manj razvitih v letu 1981. Po splošni oceni so bili ti cilji leta 1981 doseženi v zelo težavnih pogojih,
uspehi pa so pri tem različni.
Kljub nekaterim težavam pa so
bili doseženi ugodni uspehi na
področju razvoja socialističnih
samoupravnih družbenoekonomskih odnosov, povečala se
je industrijska proizvodnja,
povečale so se tudi zaposlenost, investicije in izvoz.
Gospodarska gibanja so bila
lani pod vplivom številnih nestabilnosti in neusklajenosti, ki
so se nadaljevale kot breme iz
prejšnjih let, vendar je bila na
nerazvitih območjih dosežena
rast družbenega proizvoda
družbenega gospodarstva nekaj nad povprečjem države, saj
je znašala 5,5 odstotka. Nadpovprečno rast družbenega
proizvoda so dosegli v Bosni
in Hercegovini (9,4 odstotka), v
Makedoniji (1,7 odstotka) in na
Kosovu (11 odstotkov), medtem ko je bila v SR Črni gori
rast družbenega proizvoda za
okoli 13 odstotkov nižja od
povprečja v državi.
V industriji so bili, kljub težavam, doseženi relativno
ugodni uspehi, predvsem zaradi visoke konjunkture na domačem tržišču, zalog surovin
in reprodukcijskega materiala
in njihovega uvoza v letu 1981.
Celovito gledano so manj razvita območja leta 1981 dosegla za 45 odstotkov hitrejšo
rast fizičnega obsega industrijske proizvodnje kot je bila
zabeležena v povprečju v državi.
K povečani rasti industrijske
proizvodnje so precej prispevali tudi začetek obratovanja
novih objektov, relativno dobra izkoriščenost zmogljivosti
v predelovalnih panogah in
precejšnje zaloge surovin in
reprodukcijskega materiala iz
leta 1980.

poročevalec

različnih območjih različno razvijala.
V Bosni in Hercegovini in v
Makedoniji so dosegli nadpovprečne stopnje rasti. Na visoko
stopnjo kmetijske proizvodnje
Bosne in Hercegovine (5 odstotno) je med drugim vplivala
tudi precej manjša proizvodnja
leta 1980, medtem ko so v Makedoniji, kjer se je proizvodnja
povečala za 2 odstotka tudi leta 1980, v primerjavi z letom
poprej, lani beležili 7 odstotno
rast kmetijske proizvodnje.
V Črni gori seje lani nadaljevalo stagniranje kmetijske proizvodnje, na Kosovu pa je prišlo ponovno do njenega zmanjšanja, in sicer za 2 odstotka.
Za vsa območja je značilno,
da je zemlja premalo izkoriščena, nizki so tudi hektarski
donosi v poljedelstvu in prirast
v živinoreji, predvsem v individualnem sektorju.
Nadalje gradivo omenja težave pri blagovni menjavi s tujino. V celoti gledano so nerazvita območja več izvažala glede na raven izvoza v vsej državi, vendar pa se je tudi uvoz
povečal trikrat hitreje. Najboljši rezultati so bili na tem področju doseženi v Bosni in
Hercegovini, kjer znaša stopnja njenega pokritja uvoza z
izvozom okoli 75 odstotkov.
Tudi v Makedoniji je izvoz hitreje naraščal od uvoza, čeprav je stopnja pokritja dosegla 58,2 odstotka. Na Kosovu
in v Črni gori pa je uvoz precej
hitreje naraščal od izvoza, tako
da je pokritje uvoza z izvozom
znašalo le 47,5 oziroma 40,6
odstotka.
GIBANJA NA
PODROČJU
INVESTICIJ
Podatki o investicijah kažejo
na upočasnjeno investicijsko
porabo v primerjavi z letom
1980, to pa je rezultat restriktivnih ukrepov, s katerimi se
želijo zavreti nove investicije v
negospodarstvu, kakor tudi
ukrepov, da bi investicije prilagodili razpoložljivim sredstvom. Vendar pa se na tem
področju še vedno spopadajo
s težavami počasne gradnje
novih objektov in njihovega
začetka obratovanja, z visokimi prekoračitvami predračunskih vrednosti, pri čemer se
vse teže najdejo sredstva za
pokritje teh prekoračitev.
Največjo rast gospodarskih
investicij so zabeležili v SR
Črni gori. Na 39,2 odstotno
rast je vplivala predvsem pospešena gradnja na območjih,
ki jih je prizadel potres. Najmanjšo rast gospodarskih investicij pa so dosegli na Koso21

vu. Znašala je 8,2 odstotka ali
za 55 odstotkov manj od splošnega povprečja, na kar je vplivalo predvsem pomanjkanje
lastnih sredstev in manjši priliv
sredstev Sklada.
V strukturi gospodarskih investicij ni prišlo do bistvenih
sprememb. Delež industrije v
izplačanih investicijah manj
razvitih je znašal okoli 58 odstotkov ali toliko kot v vsej Jugoslaviji, kar ustreza ravni iz
leta poprej. Do večjih sprememb je prišlo le v gostinstvu,
kjer se je delež povečal za okoli 2 odstotka in znaša približno
5 odstotkov plačanih gospodarskih investicij.
Gradivo ugotavlja, da je bil
larii pretežen del sredstev
Sklada namenjen industriji
(okoli 73 odstotkov), nadalje
kmetijstvu (okoli 7 odstotkov),
vodnemu gospodarstvu (6 odstotkov) in prometu (okoli 6
odstotkov). Taka struktura vlaganj je v glavnem značilna za
vsa območja, do odstopanj je
prišlo le glede na razvojne
specifičnosti posameznih območij.
Vendar pa je taka struktura
vlaganj sredstev Sklada bistveno odstopala od dogovorjene
usmeritve za petletno obdobje.
Največji del sredstev je bil namreč namenjen kapitalno intenzivnim dejavnostim (energetika, metalurgija in vodno
gospodarstvo), ki sorazmerno
manj prispevajo k rasti dohodka in k večjemu angažiranju
delovno sposobnega prebivalstva.
RAST ZAPOSLENOSTI
Poseben del analize namenja prostor obravnavi vprašanj
zaposlenosti na manj razvitih
območjih. Po podatkih se je
rast zaposlenosti v družbenem
sektorju na teh območjih lani
gibala nad povprečno dinamiko zaposlovanja v Jugoslaviji
za okoli 48 odstotkov. Dosežena stopnja rasti zaposlenosti
na manj razvitih območjih je
bila večja od načrtovanega
povprečja za to petletno obdobje. Izjema je le SAP Kosovo, kjer je bila nekoliko nižja,
saj je znašala namesto 6 odstotkov 5,5 odstotka. Najbolj
dinamično rast so zabeležili v
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Črni gori, kjer je stopnja rasti
dosegla 5,7 odstotka.
Skupno število zaposlenih
delavcev se je povečalo za približno 66.000 ljudi. V Bosni in
Hercegovini za 34.000, v Črni
gori za okoli 7.000, v Makedoniji za 16.000 in na Kosovem za
10.000. V gospodarskih dejavnostih zaposlenost hitrejo narašča kot v negospodarski (4,6
v primerjavi s 3 odstotki), v okviru gospodarstva pa je najhitrejša in najpomembnejša rast
v industriji, kjer je znašala 5,7
odstotka oziroma polovico novih delovnih mest. Taka gibanja so v skladu z načrtovanimi
in tudi v skladu z usmeritvami
politike ekonomske stabilizacije, ki terja hitrejše zaposlovanje v materialni proizvodnji.
Kljub dinamični rasti zaposlenosti na nerazvitih območjih, iskanje delovnih mest prekoračuje ekonomsko objektivno možnost odpiranja novih
delovnih mest. Zaradi tega
gradivo opozarja, da krati z
večjim zaposlovanjem narašča
tudi ■ stopnja nezaposlenosti.
Lani je iskalo delo na teh območjih 365.000 ljudi ali 45,2
odstotka vseh nezaposlenih v
Jugoslaviji. Ta številka pa je za
petinpolkrat višja od povprečni letnih možnosti zaposlovanja v družbenem sektorju.
POSLOVANJE
ORGANIZACIJ
ZDRUŽENEGA DELA
Glede finančnih rezultatov
poslovanja organizacij združenega dela v letu 1981 gradivo
ugotavlja, da je bila po podatkih v vseh republikah in pokrajinah dosežena visoka nominalna rast osnovnih kategorij
poslovanja. V največjem številu primerov je to posledica povečanja cen, v manjši meri pa
je to povzročil povečan obseg
proizvodnje in storitev. Gospodarstvo manj razvitih je doseglo za okoli 45 odstotkov večji
.celotni prihodek kot leta 1980,
kar je za približno 5 odstotkov
več kot je znašala rast v državi.
Najbolj dinamična rast je bila
dosežena v SR Črni gori (za
okoli 53 odstotkov), najpočasnejša pa na Kosovem (za okoli 40 odstotkov).

Sekundarna delitev dohod- gibanj iz prejšnjega leta, v doka še naprej opozarja na težnje ločeni meri pa so se pogoji gohitrejše rasti namenjanja sred- spodarjenja še zaostrili. To postev za skupne potrebe in dru- sebej velja za zunanjetrgovinge namene. To je povzročilo sko menjavo in za zagotavljazmanjševanje deleža dohodka, nje zunanje likvidnosti države.
ki ostaja organizacijam zdru- V takih pogojih se tudi gospoženega dela. Do največjega darstvo manj razvitih spopada
zmanjšanja tega deleža je v z upočasnjeno gospodarsko
primerjavi z letom 1980 prišlo dejavnostjo. Fizični obseg inna Kosovem (od 66,2 na 61,4 dustrijske proizvodnje pa se je
odstotke), nadalje v Črni gori sicer povečal za 2,9 odstotka
in Makedoniji, kjer se je ta de- ali za nekaj več kot znaša povlež zmanjšal za okoli 2 od- prečje v državi. Dinamično rast
stotka.
beleži le industrija Črne gore
Gibanje o interni delitvi do- (6,6 odstotno), v Bosni in Herhodka pa kažejo pozitivne tež- cegovini in Makedoniji je stopnje, saj so se sredstva za razši- nja proizvodnje znašala 2,6, na
ritev materialnih temeljev dela Kosovem pa le 0,8 odstotka.
na manj razvitih območjih v
Investicijska izplačila na
celoti povečala za 44 odstot- manj razvitih območjih so nakov. Pri tem pa je povprečen rasla za 28 odstotkov, kar je
čisti oseben dohodek na de- nad povprečjem, doseženim v
lavca naraščal hitreje od pro- Jugoslaviji. Največja rast je biduktivnosti dela na vseh manj la v Bosni in Hercegovini (okoli
razvitih območjih, prav tako pa 43-odstotna), v Črni gori 30tudi v razvitejših republikah odstotna, najpočasnejša pa v
(Hrvatska, Slovenija). Hkrati je Makedoniji, in sicer 2-odstotbilo posebej veliko razhajanje na. Za razliko od prejšnjih let
med rastjo osebnih dohodkov je na Kosovem zabeležena poin produktivnostjo dela zabe- večana rast investicij (21-odleženo na Kosovu.
stotna), na kar so vplivala visoDoseženi poslovni rezultati ka investicijska vlaganja feorganizacij združenega dela bruarja letos.
pa so bili devalvirani s povečaNa področju zunanjetrgonjem izgub, kar je povzročila vinske menjave teh območij je
visoka rast cen surovin in re- prišlo do precejšnje rasti izvoprodukcijskega materiala, nji- za in upadanja uvoza. To je
hovo pomanjkanje, premalo so vplivalo tudi na večje pokritje
bile tudi izkoriščene zmoglji- uvoza z izvozom, in sicer od
vosti, nizka je bila produktiv- okoli 57 odstotkov v obdobju
nost dela, ni bilo dovolj stro- januar-april 1981 na približno
kovnih kadrov itd. Izgube teko- 72 odstotkov v tekočem letu.
čega poslovanja gospodarstva Sicer pa so bila gibanja izvoza
na manj razvitih območjih so in uvoza na posameznih obnarasle za okoli 50 odstotkov, močjih različna. Izvoz se je potako da so znašale 10,8 milijar- večal v vseh manj razvitih rede dinarjev.
publikah, medtem ko se je s
Najbolj so izgube narasle v Kosova zmanjšal za okoli 10
Bosni in Hercegovini in na Ko- odstotkov. Uvoz se je zmanjšal
sovem (približno za dvakrat), v Črni gori, predvsem pa na
tako da znašajo 4,6 oziroma Kosovu (za 45 odstotkov), v
2,8 milijarde dinarjev, medtem BiH je tak kot lani, v Makedoniko je prišlo v Črni gori, ki je ji pa se je povečal za 5 odstothkrati edino tako območje v kov.
državi, do zmanjšanja izgub in
Za obdobje januar-marec
sicer za 13 odstotkov.
1982 je značilna dinamična,
nadpovprečna rast zaposlenosti na vseh nerazvitih območGOSPODARSKA
GIBANJA V LETU 1982 jih. Stopnja je znašala 4,6 odstotka, v Jugoslaviji pa 2,7.
Na koncu gradivo poudarja, Število zaposlenih se je najhida je za gospodarska gibanja v treje povečevalo na Kosovem,
prvih štirih mesecih letos zna- kjer je stopnja znašala 5,3 odčilna kontinuiteta neugodnih stotka.
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Temeljne

pravice

invalidov

naj

še

borcev

naprej

in

vojaških

ureja federacija

• Temeljne pravice borcev, vojaških invalidov in družin padlih borcev, ki jih ureja in
zagotavlja federacija, se urejajo enotno za vso državo
• Vse republike in pokrajini, razen SR Slovenije in SR Srbije, se zavzemajo, da bi
varstvo borcev in invalidov še naprej urejala federacija, ne pa republike in pokrajini
• Federacija mora pravočasno zagotoviti vsa sredstva za pokojnine borcev in ne
kot doslej, da je zagotovila samo 65 do 70 odstotkov svojih obveznosti
Zvezni izvršni svet je poslal
Skupščini SFRJ Informacijo o
aktualnih vprašanjih financiranja temeljnega varstva borcev
in invalidov, ki jo je na podlagi
sklepa Zveznega zbora pripravil Zvezni komite za vprašanja
borcev in vojaških invalidov. V
informaciji je kratek prikaz
razvoja varstva borcev in invalidov ter zadnjih sprememb in
dopolnitev zakona s tega področja ter so prikazana nekatera vprašanja in problemi v
zvezi s financiranjem temeljnega varstva borcev in invalidov. ,

nekaterih uživalcev temeljnega varstva.
Takšno reševanje varstva borcev in invalidov potrjuje njegov družbeni pomen in skrb
celotne družbe za njegov razvoj. V skladu s tem je bil namen zadnjih sprememb, da se
zakoni, ki urejajo to varstvo
uskladijo z razvojem družbenopolitičnega sistema in dolgoročnimi cilji ekonomske stabilizacije ter da se jasneje in
natančneje obdelajo nekatere
določbe, da bi bila tako onemogočena različna razlaga in
uporaba zakona.

ENOTNO UREJANJE
VARSTVA BORCEV IN
INVALIDOV
Izhodišče pri zasnovi varstva
borcev in invalidov je družbena opredelitev, da je treba temeljne pravice borcev, vojaških invalidov in družin padlih
borcev, ki jih ureja in zagotavlja federacija, urediti enotno za
vso državo. S tem se potrjuje
povezanost in enotnost vseh
udeležencev NOV v socialistični revoluciji oziroma zagotavlja enako tretiranje, ne glede
na materialne možnosti posameznih republik in pokrajin.
Za uveljavljanje temeljnih
pravic je bilo v proračunu federacije za leto 1982 izločenih
27,7 milijarde dinarjev, kar
znaša 13,60 odstotka celotnih
sredstev tega proračuna. Od
tega je bilo okrog 95 odstotkov
sredstev namenjenih za temeljno varstvo borcev, vojaških invalidov in družin padlih
borcev, približno 5 odstotkov
pa za zdravstveno varstvo in
zdraviliško in klimatsko zdravljenje.
Republike in avtonomni pokrajini, občine, samoupravne
interesne skupnosti in organizacije združenega dela s svojimi predpisi in sredstvi ščitijo z
dopolnilnim varstvom približno 400,000 uživalcev, ki niso
zajeti s temeljnim, varstvom, ali
pa zboljšujejo gmotni položaj

FINANCIRANJE
VARSTVA
Ob pripravljanju sprememb in
dopolnitev zakonov s tega področja je biio odprtih več vpra-,
šanj od katerih je bilo najbolj
poudarjeno vprašanje varstva
borcev in invalidov, ki je še odprto. Razen v SR Sloveniji in
SR Srbiji je bilo o,tem vprašanju povsod sprejeto enotno
stališče, da mora biti financiranje temeljnega varstva borcev
in invalidov in njeno urejanje
še naprej obveznost federacije.
Kod razlog za spremembo
dosedanjega načina urejanja
tega vprašanja je bilo poudarjeno, da bi prenos financiranja
temeljnega varstva borcev in
• invalidov na republike in avtonomni pokrajini omogočil nadaljnje podružbljanje varstva.
Sistema financiranja bi bil v
tem primeru zgrajen na načelih družbenega dogovarjanja
in samoupravnega sporazumevanja med družbenopolitično skupnostjo in samoupravnimi interesnimi skupnostmi
za zdravstvo, pokojninsko in
invalidsko zavarovanje, stanovanjsko skupnostjo in drugimi,
pri čemer bi bila predstavnikom borcev zagotovljena aktivna udeležba.
V SR Srbiji so dali tudi idejo,
da bi financiranje temeljnega
varstva lahko prenesli na repu-
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blike in pokrajini samo za prihodnje uživalce pravic, na primer od 1. januarja 1983, za dosedanje uživalce pravic pa bi
sredstva še nadalje zagotavljala federacija, toda ob drugačnih instrumentih za njihovo zagotavljanje. Nujno solidarnost
med republikami in pokrajinama bi lahko predpisali ali se o
njej dogovorili na ravni federacije, tako da bi tak način financiranja, če bi bil izpolnjen ta
pogoj, lahko naglo in učinkovito deloval.
Glede na to ker mnenja niso
enotna v postopku usklajevanja stališč republik in pokrajin
v Zboru republik in pokrajin
Skupščine SFRJ o Osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju
federacije stališča niso bila usklajena o načinu financiranja
varstva borcev in invalidov.
Sicer pa je zvezni izvršni
svet sprejel stališče, da je financiranje temeljnega varstva
borcev in invalidov obveznost
federacije in da mora biti enotno za vso državo.
Poleg tega je bilo v razpravah predlagano, da je treba
izboljšati način financiranja temeljnega varstva borcev in invalidov.
PRAVOČASNO
ZAGOTAVLJANJE
SREDSTEV
Ker je problem pravočasnega zagotavljanja potrebnih
sredstev za pokojnine borcev
že zelo resen in dolgotrajen, je
bilo poudarjeno, da bi se moral spremeniti sedanji odnos
do zagotavljanja teh sredstev,
iz katerih se financirajo pokojninski prejemki nad 400.000
borcev in njihovih družinskih

članov. Že dalj časa sredstva,
ki se zagotavljajo v proračunu
federacije niso dovolj za kritje
zakonskih obveznosti federacije za pokojnine borcev. To
otežuje delo republiških in pokrajinskih samoupravnih interesnih skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki so prisiljene, da uporabljajo bančne kredite, ker federacija redno poravnava le 65
do 70 odstotkov svojih obveznosti za te pokojnine. Tako je
bil v leto 1982 prenešen dolg iz
1980 in 1981 leta v višini 7,2
milijarde dinarjev. Zaradi tega
je treba čim prej doseči dogovor o načinu poravnave prej
sprejetih obveznosti.
Sicer pa je bilo ocenjeno, da
morajo biti višine teh pokojnin
odvisne od rasti pokojnin v državi, v skladu z Zakonom o obveznostih federacije za pokojnine borcev.
Če bi našli rešitev za pravočasno zagotavljanje sredstev
za obveznosti federacije za pokojnine borcev bi to pomenilo
okrog 75 odstotkov skupnih
sredstev, ki se zagotavljajo v
proračunu federacije za temeljne pravice borcev, vojaških invalidov in družin padlih
borcev.
Glede ostalih oblik varstva
borcev in invalidov bi, poleg že
sprejetih ukrepov, lahko dosegli pozitivne učinke glede zagotavljanja sredstev za varstvo
borcev in invalidov (brez pokojnin) z nadaljnim izpopolnjevanjem sistema evidenc,
načina izplačila in kontrole porabe sredstev. Zaradi tega je
treba nujno opraviti zagotavljanje sistema evidenc z izplačilom na ravni republik in pokrajin, kar pa že pripravlja
Zvezni komite za vprašanja
borcev in vojaških invalidov.
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I. UVOD
1. Izhodišče za poročilo
Skupščina SR Slovenije je julija 1980. leta obravnavala
uresničevanje ustavne vloge SR Slovenije pri oblikovanju
in izvajanju skupno dogovorjene zunanje politike SFR
Jugoslavije, mednarodne stike nosilcev sodelovanja s tujino v SR Sloveniji in republiško organiziranost na tem
področju. Skupščina SR Slovenije je ob tej obravnavi
sprejela gradivo »Naloge Socialistične republike Slovenije
pri oblikovanju in uresničevanju ciljev zunanje politike in
mednarodnega sodelovanja Socialistične federativne republike Jugoslavije«, v katerem so opredeljena njena stališča, priporočila in sklepi.
Nosilci mednarodnega sodelovanja v SR Sloveniji so v
preteklih dveh letih intenzivno razvijali stike s tujino, tako
na političnem področju kot na področju gospodarstva in
družbenih dejavnosti, in sicer s sosednjimi državami in
deželami v alpskem prostoru, z državami v razvoju, z
zahodnimi in socialističnimi državami ter z mednarodnimi
organizacijami iz sistema OZN ter drugimi mednarodnimi
in regionalnimi organizacijami.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je spremljal to mednarodno sodelovanje in dejavnost republike pri oblikovanju in izvajanju enotne zunanje politike SFR Jugoslavije
ter organiziranost v republiki na tem področju ter sprejemal ustrezne ukrepe in oblikoval predloge. Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije je o tem redno obveščal Skupščino SR Slovenije, ki je v zadnjih dveh letih večkrat
obravnavala dejavnost republike in nosilcev mednarodnega sodelovanja na tem področju in sprejemala Stališča
in usmeritve.
Sedanje »Poročilo o mednarodnem sodelovanju in dejavnosti v SR Sloveniji pri oblikovanju in izvajanju skupno
dogovorjene zunanje politike SFRJ« je torej le eno v vrsti
poročil. Poročilo daje kratko oceno mednarodnega položaja in dejavnosti SR Slovenije na področju mednarodnih
stikov, daje osnovne podatke in opozarja na odprta vprašanja gospodarskih stikov s tujino in stikov na področju
družbenih dejavnosti s posameznimi državami oziroma
skupinami držav ter z mednarodnimi organizacijami. V
poročilu ne ponavljamo vseh nalog, ki jih je Skupščina SR
Slovenije opredelila julija 1980. leta in kasneje in ki še
vedno veljajo.
2. Kratka ocena mednarodnega položaja
V zadnjih dveh letih se je zaostrovala kriza in so se
poglabljala protislovja v mednarodnih ekonomskih in političnih odnosih. Tako v razvitem kapitalizmu kot v tako
imenovanem realnem socializmu se je zaostrilo temeljno
protislovje med stanjem proizvajalnih sil in razvojem proizvodnih in širših družbenih odnosov. Ta protislovja so se
v svetovnih razsežnostih izražala kot kriza sistema blokovske delitve sveta in sistema mednarodnih političnih in
ekonomskih odnosov, zasnovanih na dominaciji dveh velesil.
Na področju mednarodnih političnih odnosov je prišlo
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do zastoja in nazadovanja procesa popuščanja napetosti,
vse pogosteje uporabe sile in pritiskov ter poskusov utrjevanja in širjenja vplivnih območij velesil, pospeševanja
oboroževalne tekme, nastajanja novih in širjenja dosedanjih kriznih žarišč.
Na mednarodnem ekonomskem področju se je kriza
izrazila v upočasnitvi industrijske proizvodnje, visoki stopnji inflacije, povečanju nezaposlenosti, zastojih v mednarodni trgovini, še zlasti pa v slabšanju položaja dežel v
razvoju in poglabljanju prepada med njimi in razvitimi
državami.
Nasproti tendencam dominacije in blokovskim pritiskom pa so se v svetu hkrati krepili emancipacijski procesi, odpori imperialistični in hegemonistični politiki, gibanja za mir in razorožitev, zavzetost za utrjevanje neodvisnosti, za razvoj enakopravnega sodelovanja in za demokratizacijo mednarodnih odnosov ter za uveljavljanje nove
mednarodne ekonomske ureditve.
Politika in gibanje neuvrščenosti, ki se je borila in se
bori proti vsem oblikam odvisnosti in dominacije, je bila in
ostaja kot globalni, zunajblokovski in neodvisni dejavnik v
mednarodnih odnosih edina alternativa politiki sile in blokovski delitvi sveta. Kljub temu, da je bilo tudi gibanje
neuvrščenih izpostavljeno zunanjim pritiskom velesil, ki
so poskušale spremeniti njegovo neodvisnost in ga notranje razdvajati, je uspelo ohraniti in razvijati svojo enotnost
in dejavnost na temelju izvirnih načel neuvrščenosti. Potrdilo je svojo vitalnost in svojo nezamenljivo vlogo v mednarodnih odnosih. Med temeljnimi usmeritvami v dejavnosti gibanja neuvrščenosti je bil posebno pomemben
poudarek politični aktivnosti za reševanje perečih mednarodnih problemov in za izboljšanje mednarodne situacije
na podlagi načel aktivne miroljubne koeksistence in enakopravnosti ter akcijam za postopno uveljavitev nove mednarodne ekonomske ureditve na temelju koncepcije kolektivnega naslanjanja na lastne sile. Pomembno je bilo in
ostaja uresničevanje teh načel v akcijskih programih neuvrščenih dežel, v njihovem bilateralnem sodelovanju in v
multilateralni dejavnosti neuvrščenih dežel, še posebej v
okviru Organizacije združenih narodov.
SFR Jugoslavija je aktivno in vsestransko razvijala zunanjepolitično aktivnost v okviru politike in gibanja neuvrščenosti. Neuvrščenost je bila in ostaja bistveni pogoj za
neodvisen in stabilen mednarodni položaj in varnost Jugoslavije, obenem pa je tudi neločljivi zunanji aspekt socialističnega samoupravljanja v njenem notranjem razvoju.
Kakor je bil naš mednarodni položaj in ugled odvisen od
notranje trdnosti in razvoja samoupravnih socialističnih
odnosov, tako je bil tudi naš notranji razvoj najtesneje
povezan s krepitvijo naše neuvrščene pozicije v svetu. Vse
to velja v še večji meri za prihodnost.
3. Dejavnost SR Slovenije na področju
mednarodnega sodelovanja
SR Slovenija je v zadnjih dveh letih aktivno sodelovala v
oblikovanju, sprejemanju in izvajanju skupne neuvrščene
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zunanje politike SFRJ, Hkrati se je zavzemala za pospeševanje procesa podružbljanja zunanje politike in mednarodnega sodelovanja in na tem področju razvijala široko
dejavnost vseh udeležencev: delovnih ljudi in občanov,
organizacij združenega dela, samoupravnih interesnih
skupnosti, družbenih organizacij in društev, občin, mest in
republike ter družbenopolitičnih organizacij v okviru
skupno dogovorjene zunanje politike SFRJ.
Zastavljena organiziranost v republiki za mednarodno
sodelovanje se je postopoma uresničevala. V organizacijah združenega dela, v samoupravnih interesnih skupnostih, družbenih organizacijah in društvih ter v družbenopolitičnih skupnostih so delovali strokovni in drugi organi,
ki so prispevali k reševanju odprtih vprašanj na področju
stikov s tujino. Vključevanje širšega kroga delovnih ljudi in
občanov, samoupravnih organov in delegacij v načrtovanje ter izvajanje mednarodnega sodelovanja je prispevalo
k podružbljenosti teh stikov ter s tem k oblikovanju in
izvajanju zunanje politike SFR Jugoslavije. K temu je bistveno prispevalo delovanje Samoupravne interesne
skupnosti za ekonomske odnose s tujino, Gospodarske
zbornice Slovenije s splošnimi združenji in sekcijami za
sodelovanje s posameznimi državami ali skupinami držav
ter upravnih organov, tudi Republiškega komiteja za mednarodno sodelovanje, in znanstveno-raziskovalnih organizacij, ki se v SR Sloveniji ukvarjajo z mednarodnim
sodelovanjem.
Občine v SR Sloveniji so nadaljevale z uresničevanjem
stališč, opredeljenih na posvetovanju o mednarodnem sodelovanju v Škofji Loki. V toku so prizadevanja za stalno
usklajevanje teh dejavnosti in mednarodnih obiskov, ki jih
uresničujejo občine, ter za strokovno sodelovanje občinskih in republiških organov pri teh aktivnostih.
V okviru spremljanja in preučevanja stikov s tujino ter
njihovih rezultatov je bil sprejet Družbeni dogovor o informacijskem sistemu ekonomskih odnosov s tujino, ki so ga
podpisali Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, Samoupravna interesna skupnost
SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino in Narodna
banka Slovenije. V teku so priprave za uveljavitev že sprejetega zveznega zakona o evidenci znanstvenega, kulturnega, prosvetnega in tehničnega sodelovanja s tujino.
Pred podpisom je Družbeni dogovor o znanstvenem, tehničnem, prosvetnem in kulturnem sodelovanju s tujino v
SR Sloveniji, Raziskovalna, Izobraževalna ter Kulturna
skupnost Slovenije so pripravile mehanizem za stalno
usklajevanje mednarodnega sodelovanja na teh področjih. Pri tem je bila pomembna dejavnost in razvoj Zavoda
SRS za mednarodno znanstveno, tehnično, prosvetno in
kulturno sodelovanje v strokovno ter operativno službo ter
Centra za preučevanje sodelovanja z deželami v razvoju v
inštitucijo s pomembno aktivnostjo v SFRJ in v tujini.
Pomembno je bilo tudi sodelovanje z Mednarodnim centrom za upravljanje podjetij v družbeni lastnini v državah v
razvoju in Mednarodnim UNESCO centrom za kemijske
študije.
Pri razvijanju mednarodnega sodelovanja in oblikovanja
ter uresničevanja zunanje politike je imel posebno pomembno vlogo Republiški družbeni svet za mednarodne
odnose, ki je koordiniral dejavnike v republiki, ki delujejo
na tem področju, in obravnaval najpomembnejša vprašanja s tega področja ter se s pobudami in opredeljenimi
stališči vključevalv delo Zveznega družbenega sveta za
mednarodne odnose.
Dopolnjevanje organiziranosti v republiki za mednarodno sodelovanje je zajelo tudi stike z mednarodnimi organizacijami. Z delom je pričelo pet komisij Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije, in sicer za sodelovanje z Organizacijo za prehrano in kmetijstvo (FAO), s Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO), z Mednarodno organizacijo
Združenih narodov za pomoč otrokom (UNICEF), z Mednarodno organizacijo dela (ILO) in z Organizacijo ZN za
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izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO), poleg že
obstoječe republiške komisije za nuklearno energijo. Potrebno^ pa bo še zagotoviti pogoje, da združeno delo samo,
v splošnih združenjih in GZS prevzame skupaj z drugimi
vlogo nosilcev sodelovanja z mednarodnimi ekonomskimi
organizacijami in z regionalnimi organizacijami, kot so
OECD, EGS, SEV in druge.
Nosilci mednarodnega sodelovanja so direktno ali
preko svojih delegacij v SISEOT-u in drugih samoupravnih
interesnih skupnostih, v republiških upravnih organih, v
Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije, v Republiškem
družbenem svetu za mednarodne odnose in v Skupščini
SR Slovenije sodelovali pri oblikovanju stališč za najpomembnejša globalna vprašanja mednarodnih odnosov, še
zlasti na področju dejavnosti gibanja neuvrščenosti in v
pripravah za 7. sestanek neuvrščenih na vrhu, na področju
boja za novo mednarodno gospodarsko ureditev, odnosov
sever-jug in medsebojnega sodelovanja neuvrščenih in
dežel v razvoju ter na področju dela Organizacije združenih narodov, njenih specializiranih agencij in drugih mednarodnih organizacij,
Na področju bilateralnih mednarodnih odnosov SFRJ je
bila SR Slovenija aktivno udeležena zlasti pri oblikovanju
in uresničevanju politike in odnosov s sosednjimi državami. Pri tem se je zavzemala za dosledno uresničevanje
načela odprte meje in vsestranskega dobrososedskega in
obmejnega sodelovanja ter za neoviran razvoj in pravice
naših narodnih skupnosti v zamejstvu na podlagi mednarodno-pravnih obveznosti ter obstoječih bilateralnih in
multilateralnih pogodb in načel o človekovih pravicah in
pravicah manjšin v dokumentih OZN.
SR Slovenija je aktivno sodelovala pri izdelavi izhodišč
za jugoslovanske obiske na visoki ravni v nekaterih sosednjih državah in za obiske državnikov iz teh držav v SFRJ.
Prav tako je bila neposredno udeležena v delu mešanih
komitejev in drugih mešanih teles z nekaterimi sosednjimi
državami, njeni predstavniki pa so vodili vač jugoslovanskih delegacij za različna področja sodelovanja s sosednjimi državami.
SR Slovenija je bila udeležena tudi v oblikovanju in
izvajanju bilateralnih odnosov SFRJ z deželami v razvoju,
razvitimi zahodnimi državami in s socialističnimi državami. Stalno je sodelovala tudi v komisijah Zveznega izvršnega sveta za odnose z deželami v razvoju in za odnose z
integracijskimi skupnostmi (SEV in EGS, EFTA, OECD) in
v medrepubliških koordinacijah za znanstveno, tehnično
in prosvetno-kulturno sodelovanje.
SR Slovenija je vzdrževala in razvijala, v okviru dogovorjene skupne jugoslovanske zunanje politike, tudi neposredne odnose s posameznimi državami in regijami iz raznih
območij, še zlasti pa iz sosednjih držav. V tem okviru je
aktivno sodelovala tudi v multilateralnih oblikah regionalnega sodelovanja v prostoru Alpe-Jadran in v celotnem
alpskem prostoru. Uresničujoč načelo podružbljanja zunanje politike in mednarodnih odnosov je vsestransko
vzpodbujala in tudi usklajevala široko mednarodno sodelovanje občin, mest in skupnosti občin ter dejavnikov na
področju gospodarstva, znanosti, izobraževanja, kulture,
zdravstva in drugih družbenih dejavnosti z ustreznimi
partnerji v tujini, še zlasti v sosednjih deželah in v deželah
v razvoju.
V zvezi s tako aktivnostjo se je v preteklih dveh letih
razvilo tudi sodelovanje s tujino na področju informativnopropagandne dejavnosti. Vzporedno z dokajšnjim prilivom
tujih gostov, novinarjev, publicistov, pisateljev in strokovnjakov s področja komunikacij se je izboljšalo poročanje o
SR Sloveniji v tujem tisku. Napredek je bil dosežen v
sodelovanju s sosednjimi državami tako na področju
izmenjave informacij, kakor v porastu stikov med časopisnimi redakcijami, še zlasti na področju televizije. Sodelovanje z državami v razvoju je bilo na tem področju skromno, pa bi ga kazalo povečati.
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II. MEDNARODNO SODELOVANJE NA
PODROČJU GOSPODARSTVA IN DRUŽBENIH
DEJAVNOSTI
1. Mednarodno sodelovanje na področju
gospodarstva
Za gospodarsko sodelovanje s tujino v zadnjih dveh letih je
značilno, da je SR Slovenija ob izredno zaostrenem plačilnobilančnem in devizno-bilančnem stanju v državi predvsem v
odnosih s konvertibilnim območjem, dosegla precejšnje pozitivne premike v zunanjetrgovinski menjavi. Ob naraščanju
konvertibilnega izvoza blaga in storitev realno po stopnji
14%, ter realnem zmanjšanju uvoza blaga in storitev po stopnji 3% je izboljšano pokrivanje uvoza z izvozom blaga in
storitev od 90,5% v letu 1980 na 106% v letu 1981.
K dobrim plačilnobilančnim gibanjem so prispevali ugodni
rezultati, doseženi na neblagovnem področju, pri čemer je bil
v letu 1981 dosežen skokovit porast izvoza storitev (realno za
38% v primerjavi s preteklim letom). Tako je slovenskemu
združenemu delu v letu 1981 uspelo kljub nekoliko nižjem
izvozu blaga od predvidenega izpolniti s projekcijo postavljene cilje.
Pri tem se delež konvertibilnega izvoza SR Slovenije v
jugoslovanskem izvozu povečuje (od 22% v letu 1978 na 24%
v letu 1979, na 25% v letu 1980 in 26% v letu 1981), delež
uvoza blaga pa stagnira (na približno 17 do 18%), tako da se
delež trgovinskega deficita SR Slovenije v trgovinskem deficitu SFRJ zmanjšuje (od 14% v letu 1978 na 8,3% v letu 1981
in v prvi polovici leta 1982).
V regionalni usmerjenosti zunanjetrgovinske menjave SR
Slovenije so v zadnjih letih doseženi nekateri pozitivni premiki, čeprav še vedno prevladuje močna uvozna navezanost
na zahodne razvite države in prevelika izvozna usmerjenost
na klirinško področje. Pri uvozu blaga se je od leta 1980 na
1981 delež socialističnih držav povečal od 23% na 24%, držav
v razvoju od 6% na 13%, delež zahodnih držav pa zmanjšal od
71% na 63%. Pri izvozu blaga prav tako raste delež socialističnih držav (povečanje od 29% na 31%) in držav v razvoju
(od 13% na 15%), pada pa delež razvitih zahodnih držav (od
58% na 54%).
Če analiziramo samo izvoz blaga s konvertibilnim načinom
plačila, ugotovimo, da se je delež zahodnih razvitih držav
zmanjšal od 75% v letu 1980 na 73% v letu 1981. Ob tem seje
povečal delež držav v razvoju od 17% na 21%, medtem ko
preostali del predstavlja izvoz v socialistične države s konvertibilnim načinom plačila, ki pa še je znižal od 8% v letu 1980
na 6% v letu 1981.
Velika rast izvoza je torej v letu 1981 dosežena v socialistične države s klirinškim načinom plačevanja in sicer za 36%
v primerjavi z letom 1980. Ob naraščanju cen doma in ob
neustrezni tečajni politiki je interes za izvoz na konvertibilno
področje postajal dohodkovno vse manj zanimiv, ter se je
pričel preusmerjati na dohodkovno bolj zanimivo in manj
zahtevno klirinško področje. Te tendence se nadaljujejo tudi v
letu 1981.
V strukturi celotnega izvoza blaga so v letu 1981 prevladovali proizvodi visoke stopnje predelave 78%, proizvodi nizke
stopnje predelave so bili udeleženi s 17%, neobdelanih proizvodov pa smo izvozili 5%. Uvozna struktura je bila nekoliko
drugačna, saj smo uvozili 25% neobdelanih proizvodov, 19%
proizvodov nizke stopnje obdelave in 56% proizvodov visoke
stopnje predelave.
Klasificirana kot oprema, reprodukcija in široka potrošnja
prej opisana struktura pomeni, da smo v letu 1981 izvozili
44% surovin in reprodukcijskega materiala, 40% blaga široke
porabe in 16% opreme. Ob tem je bila rast investicijske
opreme v letu 1981 največja (54% glede na leto poprej), pri
čemer je bil pomemben predvsem izvoz strojev za obdelavo
kovin in lesa, kmetijskih in pogonskih strojev, deloma tudi
izvoz električnih strojev in naprav, medtem ko je izvoz transportnih sredstev stagniral.
Tudi v strukturi uvoza so v letu 1981 prevladovale surovine
in repromaterial (79%), medtem ko se delež opreme iz leta v
leto znižuje (v letu 1980 17%, lani 15%), prav tako pa tudi
blago široke porabe (6%), kjer gre praktično le še za uvoz
najnujnejših proizvodov za osnovno oskrbo občanov.
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Vljučevanje v mednarodno menjavo se povečuje tudi preko
višjih oblik gospodarskega sodelovanja s tujino. Tako je bilo v
letu 1981 sklenjenih 55 pogodb o dolgoročni proizvodni kooperaciji, 18 pogodb za pridobitev materialne pravice do tehnologije, nakupa licenc in blagovnih znamk, 3 pogodbe o
poslovno-tehničnem sodelovanju ter dve pogodbi o vlaganjih
sredstev tujih oseb v domače organizacije združenega dela.
Izvoz po pogodbah o dolgoročni proizvodni kooperaciji je v
letu 1980 predstavljal 11%, lani pa okoli 9% slovenskega
konvertibilnega izvoza, v prvih petih mesecih letos pa se je
povečal na 12%. S tem v zvezi so se pojavljali tudi precejšnji
problemi, posebej ker organizacije združenega dela te vrste
menjave praviloma niso vključevale v svoj redni plan zunanjetrgovinske menjave in ker se končni proizvodi iz te proizvodnje pretežno prodajo na domačem tržišču, kar ob blagovni in
izravnani menjavi po kontokorentu ne daje nobenih deviznih
efektov.
Na področju vlaganja sredstev tuiih oseb v domače organizacije združenega dela v letu 1981 ni bilo bistvenih sprememb.
V Sloveniji je bilo leta 1981 za opravljanje poslov zunanjetrgovinskega prometa registriranih 309 organizacij združenega
dela, zunanjetrgovinska mreža v tujini pa je bila sestavljena iz
109 lastnih in mešanih podjetij, 99 poslovnih enot ter 7 bank
oz. finančnih organizacij.
Na splošno je v zunanjetrgovinski mreži doma kot tudi v
tujini prišlo do določenih pozitivnih sprememb. Mreža doma
se je skrčila, medsebojno že delno povezala, sprejela programe svojih aktivnosti na tujih tržiščih ter se začela usmerjati
v opravljanje večjih poslov, kot so n. pr. izvajanja investicijskih del v tujini. Prav tako se je skrčila tudi mreža v tujini,
organizacije združenega dela se že dogovarjajo za skupen
nastop preko gospodarskih enot v tujini, kar naj bi zmanjševalo njihovo medsebojno konkuriranje v tujini.
Kljub temu so v organiziranosti zunanjetrgovinske mreže še
vedno nekatere pomanjkljivosti. Podrobno poročilo o stanju
na tem področju je Izvršni svet Skupščini SR Slovenije že
posredoval v posebnem gradivu, skupaj s predlogi aktivnosti
za nadaljnje ukrepe.
V letu 1981 kot tudi v letu poprej sta bili za zunanjetrgovinsko menjavo v SR Sloveniji značilni dve obdobji. Razmeroma
nemoten potek uvoza (razen opreme) ni bil spremljan z odgovarjajočimi izvoznimi rezultati na konvertibilno področje v
prvem polletju, visoka odstopanja od sicer zahtevanih planov
uvoza in izvoza so bila posledica takih gibanj, nato pa je
nastopila izredno zaostrena situacija, predvsem v zadnjem
trimesečju, ko je bilo potrebno nadoknaditi zamujeno pri
izvozu in ko so bile uvozne možnosti praktično prepolovljene.
Takšna gibanja so bila predvsem posledica dejstva, da
slovensko gospodarstvo še vedno ni dovolj usmerjeno v izvoz
na konvertibilna tržišča. Izvoz se pretežno realizira le do
višine, ki je nujna za vzdrževanje procesa proizvodnje, t. j. da
se pokrije nujen uvoz surovin in reprodukcijskih materialov in
eventualno še za pridobivanje deviz za najnujnejše združevanje v okviru reprodukcijske verige in s tem zagotavljanja
dobav domačih surovin in reprodukcijskih materialov.
Izredno visoki terminski nakupi deviz, ki so bili karakteristični za lansko prvo polletje, kažejo na to, da so organizacije
združenega dela še vedno predvsem pripravljene izkoristiti
vsakršno možnost pridobivanja deviz, ki ne temelji na izvozu
na konvertibilno področje.
Posledica nihanj v izvozno uvoznih gibanjih ter odstopanj
od zastavljenih planov so bili tako številni administrativni
ukrepi, s katerimi naj bi zunanjetrgovinsko menjavo prilagodili realnim možnostim oz. predvsem zmanjšali uvoz.
Pri tem smo si posebej prizadevali, da se aktivnosti, tudi v
najtežjih pogojih gospodarjenja, odvijajo po samoupravni
poti v okviru Samoupravne interesne skupnosti SR Slovenije
za ekonomske odnose s tujino in da se krepi odgovornost
delavcev v združenem delu tudi na tem področju družbene
reprodukcije.
Delegatsko odločanje v vsakem posameznem primeru sicer
še ni bilo uveljavljeno, vendar pa so bila merila in smeri
ukrepov dogovorjene na Skupščini Samoupravne interesne
skupnosti SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino in v
okviru njenih delovnih teles.
Za gospodarsko sodelovanje Slovenije s tujino v letu 1982
je značilno nadaljnje povečevanje izvoza in zmanjševanje
priloga poročevalca

uvoza. Struktura blagovne menjave ostaja enaka kot leto
poprej, v prvem polletju pa smo realizirali 39% izvoza in 48 %
uvoza predvidenega s projekcijo plačilno-bilančnega položaja v celotni menjavi s tujino ter 37 % izvoza in 44 % uvoza
na konvertibilnem področju'.
Na zunanjetrgovinsko menjavo in pogoje gospodarjenja je
vplivala v prvi vrsti izredno zaostrena situacija na področju
zunanje likvidnosti. Obveznosti, ki izhajajo iz najetih kreditov
in letos zapadejo v plačilo, predstavljajo v merilu celotne
Jugoslavije izjemno visok devizni odliv. Tudi SR Slovenija ne
ustvarja dovolj konvertibilnega deviznega priliva, da bi poravnala vse svoje zapadle kreditne obveznosti do tujine in potrebe uvoza za tekočo reprodukcijo. Ker so dospeli dolgovi do
tujine zelo neenakomerno razporejeni po posameznih organizacijah združenega dela in bankah, je bil dogovorjen vzajemni
način odplačevanja dolgov na podlagi t. i. začasnih posojil. To
pa pomeni bistveno ožje pogoje gospodarjenja ter nujnost še
večje ekspanzije izvoza na konvertibilna tržišča.
Celotna družbena akcija je tako posvečena skrbi, da
promptno in v celoti odplačamo dospele obveznosti do tujine
ter da s povečanjem konvertibilnega izvoza zagotovimo odvijanje procesa proizvodnje na nivoju, kot je predviden v Resoluciji o izvajanju družbenega plana v letu 1982.
V ta namen je bil v Sloveniji pripravljen operativni načrt, ki
Vsebuje ukrepe in aktivnosti za odplačila zapadlih obveznosti,
predvsem pa za ohranjanje proizvodnje. Pri tem je posebna
pozornost posvečena izvozu na konvertibilno področje,
izboljšanju njegovega dohodkovnega položaja, povečanju
priliva deviz, racionalni porabi deviz ter boljši preskrbljenosti
gospodarstva s surovinami in reprodukcijskimi materiali.
Povezave organizacij združenega dela - posebej medrepubliške, katerih cilj je čimvečja predelava surovin doma in
plasman tako obdelanih proizvodov v izvoz - je še premalo,
tiste, ki so sklenjene pa še ne dajejo optimalnih rezultatov.
Zato bo potrebna dopolnilna aktivnost predvsem gospodarskih zbornic in samoupravnih interesnih skupnosti za ekonomske odnose s tujino z namenom, da se gospodarstvo v
SFRJ medseboj čimbolj poveže in da bo rezultat teh povezav
tudi povečanje izvoza na konvertibilno področje.
2. Mednarodno sodelovanje na področju
družbenih dejavnosti
Za mednarodno sodelovanje s tujino na področju družbenih dejavnosti je značilno večje povezovanje tega z gospodarskimi stiki s tujino, zaostritev finančnih vprašanj tega sodelovanja ter delna usmeritev na tiste oblike stikov s tujimi partnerji, ki dajejo trajnejše rezultate.
Znanstveno-tehnično sodelovanje s tujino je v letih
1980-1981 potekalo na osnovi meddržavnih sporazumov
SFRJ s 101 državo in na tej osnovi sklenjenih enoletnih in
večletnih programov, v katere so bili bolj kot v preteklih letih
vključeni predlogi nosilcev tega sodelovanja iz SR Slovenije.
To sodelovanje je temeljilo tudi na sporazumih o sodelovanju
z mednarodnimi organizacijami iz sistema OZN in drugimi
mednarodnimi ter regionalnimi organizacijami; v okviru regionalnega sodelovanja pa s pokrajinami v Italiji, Avstriji in
Madžarski in sodelovanja SRS s pokrajinami v drugih državah
(Bavarska, Belorusija, Gruzija, Katalonija). Pomembno mesto
so v tem obdobju imeli neposredni stiki nosilcev tega sodelovanja SRS s partnerji v tujini.
V sodelovanju z mednarodnimi organizacijami iz sistema
OZN se je SR Slovenija pojavljala kot uporabnik pomoči, ki jo
te organizacije dajejo SFRJ, in kot izvajalec pomoči teh organizacij državam v razvoju. Informativne stike v sklopu prizadevanj po boljši informiranosti mednarodnih organizacij in samih držav v razvoju o naših možnostih za razvijanje znanstvenotehničnega sodelovanja pa je SRS poleg tradicionalnih
(UNDP, TCDC, UNIDO, IAEA, FAO, UNCTAD) vzpostavila tudi z
IFAD, IADB in Afriško razvojno banko. V sodelovanju SR
Slovenije z OECD (TECO) so v teku 3 projekti, prav tako z EGS
sodeluje SR Slovenija v 3 projektih. V sodelovanju s SEV pa je
SR Slovenija vključena s 5 projekti.
Sodelovanje z razvitimi zahodnimi državami na osnovi meddržavnih programov se je v zadnjih dveh letih zmanjševalo,
čeprav je po obsegu še vedno prevladujoče, in sicer predvsem
na račun pomoči, ki so jo te države pripravljene dajati v obliki
štipendij in specializacij. Uspešnejše poteka to sodelovanje v
priloga poročevalca

okviru neposrednih stikov nosilcev v SR Sloveniji s tujimi
partnerji.
V regionalnem pogledu je bilo sodelovanje z zahodnimi
državami usmerjeno predvsem na Francijo, ZRN in Veliko
Britanijo, porastlo pa je zanimanje za sodelovanje s skandinavskimi državami (Švedska). Manj uspešno je potekalo sodelovanje z Italijo, Avstrijo, Švico in Nizozemsko, razen v primerih neposrednega sodelovanja zainteresiranih dejavnikov z
obeh strani. Sodelovanje s sosednjimi državami je bilo neenakomerno: z Albanijo ni bilo sodelovanja, z Romunijo in Bolgarijo je bilo skromno, v porastu pa je sodelovanje z Grčijo in
Madžarsko. Izmed izvenevropskih razvitih držav je sodelovanje z ZDA najobsežnejše. Na osnovi meddržavnega sporazuma je v letu 1981 potekalo 22 skupnih znanstvenoraziskovalnih projektov, od katerih se jih je 13 pričelo v letu 1981.
Pri sodelovanju z vzhodnoevropskimi državami je v porastu
zanimanje slovenskih organizacij za te stike. Največ sodelovanja je bilo s ČSSR, NDR, ZSSR, Madžarsko in Poljsko. Leta
1981 je bilo 33 strokovnjakov iz SR Slovenije na strokovnih
obiskih v teh državah, medtem ko je bilo v SR Sloveniji 71
njihovih strokovnjakov.
V sodelovanju SR Slovenije z državami v razvoju so se
poleg nekdanjih klasičnih oblik tehnične pomoči razvile nekatere nove kompleksnejše oblike; sklenjenih je bilo več skupnih znanstveno-raziskovalnih projektov, ki se funkcionalno
vključujejo v prizadevanja naših proizvodnih organizacij za
vzpostavitev višjih oblik sodelovanja. Pomembni so tudi nekateri aranžmaji z razvitejšimi državami v razvoju pri projektih, ki
se izvajajo na stroške teh držav.
V primerjavi s preteklimi leti se je povečalo število predlogov slovenskih nosilcev, ki so vključeni v večletne programe
sodelovanja s posameznimi državami v razvoju, obenem pa je
prišlo do neravnovesja med sprejetimi obveznostmi in dejansko izvedenimi akcijami. Vzrok so tako finančne težave v teh
državah kakor problemi pri zagotavljanju sredstev pri nas.
V letu 1981 je bilo na šolanju in strokovnem izpopolnjevanju
v SR Sloveniji 163 štipendistov iz držav v razvoju (leta 1980 pa
147). Na podlagi dvostranskih dogovorov je delovalo v 10
državah v razvoju 109 strokovnjakov iz SR Slovenije v primerjavi s 134 v letu 1980. Realiziranih je bilo 6 konzultantskih
misij z udeležbo 16 konsultantov iz SR Slovenije, kar pomeni
25% padec v odnosu na leto 1980. SR Slovenijo je obiskalo 30
strokovnjakov iz 9 držav v razvoju, kar pomeni skoraj 50%
padec v primerjavi z letom 1980. Pomemben premik je bil
storjen na področju storitvenih dejavnosti v okviru kompleksnejših projektov, ki obsegajo več oblik sodelovanja in so
praviloma povezani z nastopi organizacij združenega dela v
državah v razvoju. Takšni projekti so se leta 1981 izvajali na
področju zdravstva z Libijo in Kuvajtom, V Mehiki pri raziskavi
tropskih lesnih vrst in pri proučevanju večnacionalnih družb.
Kompleksni projekti so bili sklenjeni tudi z Gvajano, Angolo,
Nepalom in drugimi.
Prosvetno-kulturno sodelovanje s tujino v letih 1980-1981
je potekalo na osnovi sporazumov SFRJ s 83 državami in
programov sodelovanja s 56 državami ter na osnovi drugih
pogodb in stikov.
Sodelovanje na osnovi meddržavnih programov in neposrednih dogovorov je bilo posebej razvito z Italijo, Avstrijo in
Madžarsko spričo trajnega interesa za razvijanje dobrososedskih odnosov in tudi za intenzivno kulturno-prosvetno sodelovanje z državami, v katerih živijo naše narodnosti, ki so
skupaj z italijansko in madžarsko narodnostjo v naši republiki
tudi pomemben subjekt sodelovanja s temi državami. Z ostalimi sosednjimi državami SFRJ je bilo sodelovanje skromnejše.
Večina prosvetnega in kulturnega sodelovanja z vzhodnoevropskimi socialističnimi deželami, ki niso sosede SFRJ, poteka na osnovi meddržavnih programov prosvetno-kulturnega sodelovanja. Največje po obsegu je bilo sodelovanje z
ZSSR (v tem okviru tudi z Belorusijo), zatem s Poljsko in
ČSSR, nekaj manj pa z NDR.
Sodelovanje SR Slovenije z zahodnoevropskimi razvitimi
državami, ki poteka preko meddržavnih programov, v veliki
meri pa tudi direktno, je bilo v letih 1980-1981 obsežno.
Največ je bilo sodelovanja z ZRN (dnevi kulture ZRN), zatem z
Veliko Britanijo in Francijo, manj pa s skandinavskimi državami, državami Beneluksa in Portugalsko. Sodelovanje z
5

izvenevropskimi razvitimi državami kot so ZDA, Avstralijo,
Japonsko in Kanado je v porastu.
Povečalo pa se je tudi sodelovanje z državami v razvoju, kar
velja posebej za države Latinske in Srednje Amerike in Azije. V
letu 1981 je bilo najmanj sodelovanja z afriškimi državami, od
azijskih držav pa je bilo največ sodelovanja s Kitajsko.
Leta 1981 je potekalo tudi sodelovanje z nekaterimi arabskimi državami. Kljub temu porastu pa sodelovanje z državami v razvoju v celoti ne zadovoljuje.
Na področju izobraževanja je bilo s štipendijami tujih vlad
in fondacij na strokovnem izpopolnjevanju v tujini v šolskem
letu 1980/81 29 kandidatov iz SR Slovenije v 16 državah, v
šolskem letu 1981/82 pa 39 v 19 državah.
Stalno je tudi zanimanje za poletne tečaje tujih jezikov in
književnosti, ki se jih je v 13 državah v letu 1981 udeležilo 48
kandidatov iz SR Slovenije.
Seminarja slovenskega jezika, literature in kulture ter mednarodnih kulturnih prireditev v SR Sloveniji (grafični bienale,
blejsko srečanje pisateljev, filmski in glasbeni festivali, Ljubljanski festival) se je udeleževalo veliko število tujih znanstvenikov, strokovnjakov in umetnikov. Obe slovenski univerzi sta
razvijali stike z 21 tujimi univerzami na osnovi pogodb o
sodelovanju. Poleg delovanja 13 lektorjev slovenskega jezika
na tujih univerzah v 9 državah je pričel z delom v zimskem
semestru 1981/1982 lektorat v Budimpešti. Na fakultetah,
visokih in srednjih šolah je v SR Sloveniji v šolskem letu
1981/1982 delovalo 18 lektorjev tujih jezikov iz 12 držav, na
novo pa sta pričela z delom lektor madžarskega in španskega
jezika. Brez zastojev je potekalo tudi sodelovanje na področju
šolstva v korist pripadnikov slovenske narodnosti v Italiji,
Avstriji in na Madžarskem in madžarske in italijanske narodnosti v naši republiki. Pomembno je bilo tudi prosvetnokulturno sodelovanje, čeprav še premalo razvito, z delavci na
začasnem delu v tujini in z izseljenci slovenskega porekla.
Mednarodno sodelovanje na področju telesne kulture je
bilo v zadnjih letih najrazvitejše s sosednjimi državami in še
zlasti z obmejnimi pokrajinami v teh državah, in sicer tako z
matičnimi narodi v teh državah kot zamejskimi Slovenci. Sodelovanje je bilo tudi z izseljenci in delavci na začasnem dleu
v tujini. Z državami v razvoju pa so slovenski športniki sodelovali v okviru jugoslovanskih reprezentanc.
III. MEDNARODNO SODELOVANJE Z DRUGIMI
DRŽAVAMI IN MEDNARODNIMI
ORGANIZACIJAMI
1. Sodelovanje s sosednjimi državami
a) Italija, Avstrija in Madžarska
Razvijanje stikov s sosednjimi državami je bilo tudi v preteklem obdobju ena od prednostnih nalog v mednarodnih stikih
SR Slovenije.
Politika dobrososedskih odnosov je omogočila, da razvijamo s sosednjimi državami-na osnovi vzajemnih interesovskupne dejavnosti na področju stikov med ljudmi, gospodarstva in turizma, prometnih povezav, vodnega gospodarstva,
varstva in urejanja prostora, kulturnega in znanstveno-tehničnega sodelovanja.
SR Slovenija sodeluje s sosednjimi državami v mešanih
meddržavnih komitejih, komisijah in delovnih skupinah ter
kontaktnih regionalnih komitejih. Z Italijo sodeluje v 14, z
Avstrijo v 19 ter z Madžarsko v 16 omenjenih mešanih skupinah. Z Italijo ima ustanovljena tudi dva posebna odbora na
republiški in zvezni ravni za uresničevanje Osimskih sporazumov ter Komisije? za opravljanje zadev v zvezi z upravljanjem
proste industrijske cone.
V preteklih dveh letih je bilo več medsebojnih obiskov s
sosednjimi državami. Maja 1981 je bila na obisku v AD FJK
delegacija Skupščine SR Slovenije, marca 1982 je delegacija
deželnega sveta AD FJK vrnila obisk. Oktobra 1981 je prišlo
do delovnega srečanja med predsednikom Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije in predsednikom deželnega odbora
AD FJK.
Marca 1981 je bil na obisku v SR Sloveniji predsednik
deželnega odbora Veneto Bernini, marca 1982 pa deželni
odbornik iz Venefa Fabris. Jeseni 1980 je obiskala SR Slovenijo delegacija deželnega sveta in odbora dežele Tridentin6

sko-Gornje Poadižje na čelu s predsednikom odbora Pancherijem, jeseni 1981 je delegacija Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije s podpredsednikom Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije Dušanom Šinigojem vrnila obisk Deželi Tridentinsko-Gornje Poadižje. Aprila letos je ob obisku v SFRJ SR
Slovenijo obiskal zvezni predsednik Republike Avstrije dr.
Rudolf Kirchschlager. Predsednik Izvršnega sveta Skupščine
SR-Slovenije pa se je v minulih dveh letih sestal z deželnimi
glavarji zveznih dežel Štajerske, Koroške in Gradiščanske.
Julija 1981 je obiskal SR Slovenijo član deželne vlade Tirolske, julija 1982 pa je predsednica Republiškega komiteja za
turizem obiskala Avstrijo.
Predsednik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije se je v
začetku leta 1982 sestal s predseniki županijskih svetov Železne županije in županije Zala. Delegacija Skupščine SR
Slovenije je marca letos bila na obisku v Železni županiji.
★ ★ ★
Med sosednjimi državami ima SR Slovenija najrazvitejše
vsestransko sodelovanje z Republiko Italijo. Osimski sporazumi so dali pomembno spodbudo za nadaljnji razvoj odnosov z Italijo. Od ratifikacije teh sporazumov pred petimi leti so
bili doseženi pomembni rezultati. Po obeležitvi celotne jugoslovansko-italijanske meje so bili v zadnjih dveh letih odprti
nov mejni prehod druge kategorije na Erjavčevi cesti ter nova
mednarodna mejna prehoda na Vrtojbi in Lipici. Podpisana
sta bila pravilnik o uporabi sabotinske ceste in sporazum o
skupni obrambi pred točo na obmejnem področju, maja letos
pa novelirani Videmski sporazum. Redno se odvijajo stiki v
okviru jugoslovansko-italijanske komisije za vodno gospodarstvo, proučujejo se tudi možnosti za izgradnjo plovne poti
Tržič - Gorica - Ljubljana. Do določenega napredka je prišlo
tudi Goriškem sporazumu. V lanskem letu je blagovna menjava dosegla 189 mlrd Lit, kar je 95% povečanje v enem letu.
Delež obmejne blagovne menjave v celotni blagovni menjavi
Jugoslavije z Italijo je predstavljal lansko leto skoraj 10%,
delež obmejne blagovne menjave v slovenski blagovni menjavi z Italijo pa je še presegel 20%. V prvih petih mesecih
letošnjega leta je obmejna blagovna menjava dosegla že
121,5 mlrd Lit, kar je več kot 100% povečanje v primerjavi z
enakim obdobjem lani. Letos naj bi bila ustanovljena jugoslovansko-italijanska komisija za obmejno gospodarsko sodelovanje. V teku je tudi usklajevanje novih blagovnih list brezcarinske blagovne menjave C in D Tržaškega sporazuma, ki se
bodo vrednostno povečale.
SR Slovenija ima razvito znanstveno-tehnično in prosvetno-kulturno sodelovanje s sosednjo AD Furlanijo-Julijsko
krajino in Venetom. Znanstveno in tehnično sodelovanje se
odvija na področju znanstvenih raziskav v okviru ustanov s
področja farmakologije, biofizike, biokemije, teoretske fizike,
med univerzami in fakultetami. Na kulturno-prosvetnem področju se odvija sodelovanje med dramskimi hišami, galerijami in knjižnicami. Zelo živahno je sodelovanje na področju
šolstva v korist slovenske narodne skupnosti v Italiji in italijanske narodnosti v SR Sloveniji. Na univerzah v Rimu in
Napoliju delujeta lektorja slovenskega jezika. Na podlagi novega programa o kulturno-prosvetnem sodelovanju za
1982-1984, ki je bil podpisan po dvoletni prekinitvi, bo vpeljan
lektorat slovenščine vTrstu nazamenjalni osnovi. Ta program
bo urejal tudi kulturne dejavnosti v prid manjšini.
Avstrija zavzema šesto mesto v skupnem slovenskem
izvozu, v jugoslovanskem enajsto mesto; v uvozu prav tako 6.
mesto, v jugoslovanskem pa sedmo mesto.
Po pomenu gospodarskih odnosov obeh dežel je blagovna
menjava še vedno na prvem mestu. Medsebojna blagovna
menjava med Jugoslavijo in Avstrijo je v letu 1981 dosegla
786,8 mio $, pokritje našega uvoza z izvozom je znašalo 41%.
SR Slovenija je v letu 1981 izvozila v Avstrijo za 86,6 mio $,
uvozila za 139,6 mio $, tako da je deficit znašal 53 mio $,
stopnja pokrivanja uvoza z izvozom pa 62%. Delež SR Slovenije v celotnem jugoslovanskem izvozu je znašal 37,3%, v
uvozu pa 25,1%.
V primerjavi z letom 1980 se je v letu 1981 izvoz SFRJ v
Avstrijo povečal za 15%, uvoz zmanjšal za 8%, medtem ko se
je v istem letu izvoz SR Slovenije v Avstrijo zmanjšal za 4% in
uvoz za 10%.
Osnovna značilnost blagovne menjave z Avstrijo ostaja tudi
v letošnjem letu zunanjetrgovinski deficit, ki je že dosegel
priloga poročevalca

mejo, preko katere bi bila škoda obojestranska. V prvih petih
mesecih letošnjega leta je SR Slovenija izvozila v Avstrijo za
26 mio $, uvozila pa za 57,5 mio $, stopnja pokritja uvoza z
izvozom je 45,3% in je nižja, kot je bila v letu 1981.
Rešitev takšne situacije je predvsem v povečanju našega
izvoza, razvoju višjih oblik gospodarskega sodelovanja, kot so
industrijska kooperacija, skupne naložbe ter skupni nastopi
na tretjih tržiščih.
Večji jugoslovanski izvoz v Avstrijo so ovirale predvsem
avstrijske carine, oziroma neenaki pogoji za blago, ki prihaja s
področja EGS in EFTE in za naše blago.
Struktura blagovne menjave med SFRJ oziroma SRS in
Republiko Avstrijo ni bila v celoti zadovoljiva. Izvažali smo
predvsem hrano in surovine, medtemko je bil izvoz opreme
neznaten, uvažali smo v pretežni meri opremo in kemijske
proizvode.
Višje oblike gospodarskega sodelovanja niso bile zastopane v zadostni meri. V zadnjih letih je tudi zastalo sklepanje
novih pogodb o dolgoročnem industrijskem sodelovanju. Pogodbe o višjih oblikah gospodarskega sodelovanja in menjava po teh pogodbah pa so pogosto takšne, da naše OZD
izvažajo predvsem izdelek nižje stopnje predelave, od tujih
pogodbenih patnerjev pa uvažajo izdelke višje stopnje obdelave.
Znaten delež v gospodarskem sodelovanju med SR Slovenijo in Avstrijo je predstavljalo sodelovanje po sejemskih
kompenzacijskih sporazumih. Kontingent za leto 1980 je znašal 9,0 mio $, za leto 1981 pa 10,8 mio $. Realizacija SR
Slovenije po sejemskih sporazumih je bila na dan 30. 6.1982
za leto 1980: izvoz 84,1% in uvoz 75% ter za leto 1981: izvoz
20% in uvoz 13,80%.
SFRJ in Slovenija si že vrsto let prizadevata, da bi z Republiko Avstrijo sklenili sporazum o obmejnem gospodarskem
sodelovanju, ki bo omogočil razvoj gospodarskega sodelovanja na obmejnih območjih. Avstrija te naše pobude še ni
sprejela.
Znanstveno-tehnično sodelovanje z Avstrijo se je uresničevalo na osnovi sporazuma o gospodarskem, industrijskem in
tehničnem sodelovanju iz leta 1972. Večji del sodelovanja je
potekal izven programov, predvsem na osnovi neposrednih
stikov med slovenskimi in avstrijskimi organizacijami in institucijami. Sodelovanje je bilo na področju energetike, kemije,
elektronike, računalništva, zdravstva, veterine, kmetijstva, hidrometeorologije, sociologije in sodobne zgodovine.
Prosvetno-kulturno sodelovanje se je uresničevalo na
osnovi Programa prosvetno-kulturnega sodelovanja, še več
pa na osnovi neposrednih stikov. Dokaj redno so sodelovale
posamezne fakultete, inštituti in knjižnice Ljubljanske in Mariborske univerze z Graško in Celovško univerzo. Razvilo se je
tudi sodelovanje med našimi in avstrijskimi umetnostnimi
galerijami, med RTV Ljubljana in avstrijsko TV; prišlo je do
gostovanj pevskih zborov in filharmoničnih orkestrov, do
izmenjave lektorjev in drugih stikov. Vsako leto sta bila kulturno-zgodovinski simpozij »Modinci« in mednarodna likovna razstava Panonija. Razvilo se je tudi medmestno sodelovanje. Ni pa še rešeno vprašanje izvajanja Arhivskega sporazuma iz leta 1923 in restitucij kulturnih dobrin, odnešenih
med II. svetovno vojno.
Blagovna menjava SFR Jugoslavije z LR Madžarsko je v letu
1981 dosegla 561,3 mio $. Izvoz se je povečal za 25,3%, uvoz
pa za 3,90. Stopnja pokrivanja uvoza z izvozom je bila 105,2%.
Delež SRS v blagovnem prometu SFRJ z LRM je v lanskem
letu znašal v izvozu 14% oziroma 37,3 mio $ in pri uvozu 10%
oziroma 27,34 mio $. Izvoz se je povečal v primerjavi z letom
1980 za 5%, uvoz zmanjšal za 13%. Stopnja pokritja uvoza z
izvozom je 136,4%.
Po podatkih za prvih pet mesecev v letu 1982 je SR Slovenija izvozila v LR Madžarsko 12,4 mio $, uvozila pa 17,1 mio $.
Širše možnosti za sodelovanje se kažejo predvsem na podlagi sporazuma o obmejnem gospodarskem sodelovanju. Dosežena vrednost te blagovne menjave v letu 1981 je bila 4,6
mio $. Menjava v okviru sporazuma za oskrbo blagovnice v
Szombatehlyju je v istem obdobju dosegla 1,4 mio $ v vsako
stran. Vendar je slovenski delež v okviru jugoslovanske obmejne menjave še vedno skromen, in sicer 8%.
Podatki za prvih pet mesecev letošnjega leta kažejo, da je
ustvarjena blagovna menjava po obmejnem sporazumu 2,7
mio $ (izvoz 1,3 mio $, uvoz 1,4 mio $).
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Možnosti za sodelovanje se odpirajo predvsem skozi dolgoročnejše oblike sodelovanja in skupnega nastopa na tretjih
tržiščih. Te oblike sodelovanja še niso v zadostni meri uveljavljene.
Znanstveno-tehnično sodelovanje z Madžarsko se je uresničevalo na osnovi sporazuma iz leta 1956, letnih programov
ter dogovorov in pogodb. Dobro se je razvilo sodelovanje med
slovenskimi in madžarskimi proizvodnimi in raziskovalnimi
organizacijami ter inštituti.
Prosvetno-kulturno sodelovanje je potekalo na osnovi sporazuma iz leta 1963. Razvilo se je med posameznimi fakultetami, srednjimi in osnovnimi šolami. Z madžarskimi institucijami so sodelovali Radio Ljubljana, Arhiv SRS, Slovenski
etnografski muzej, založbe in drugi. Vsako leto je bil 14dnevni seminar za jezikovno izpopolnjevanje učiteljev iz LR
Madžarske, ki poučujejo slovenski jezik v Porabju in seminar
za slovenske učitelje madžarščine na Madžarskem. Pogosta
so tudi kulturna srečanja v obmejnem območju.
b) Romunija, Bolgarija, Grčija in Albanija
SR Slovenija si je v letu 1981 kot tudi v prejšnjih letih
prizadevala za razvijanje sodelovanja z Romunijo, Bolgarijo,
Grčijo in Albanijo na podlagi politike in načel dobrososedskega sodelovanja.
Glavna značilnost celotnega gospodarskega sodelovanja
Slovenije z omenjenimi sosednjimi državami razen Grčije je,
da tovrstno sodelovanje poteka v okvirih klasične blagovne
menjave brez uveljavljanja in razvijanja višjih oblik gospodarskega sodelovanja.,
Ob zasedanju Mešanega jugoslovansko-romunskega komiteja za gospodarsko in znanstveno-tehnično sodelovanje, ki
je bilo junija 1981 v Beogradu, je obiskal Slovenijo podpredsednik Sveta ministrov SR Romunije, ki je tudi predsednik
romunskega dela Mešanega komiteja.
Izvoz SR Slovenije v SR Romunijo je bil v letu 1981 realiziran v vrednosti 12,9 mio dolarjev, kar pomeni 10,8% celotnega jugoslovanskega izvoza v to državo, uvoz pa 11,1 mio
dol. oziroma 8,5 delež v jugoslovanskem uvozu.
Marca 1981 je na povabilo Gospodarske zbornice Bolgarije
obiskala LR Bolgarijo delegacija Gospodarske zbornice Slovenije ter se pogovarjala o krepitvi medsebojnega gospodarskega sodelovanja. Podpredsednik Izršnega sveta Skupščine
SR Slovenije je aprila 1982 ob otvoritvi razstave slovenskega
in hrvaškega gospodarstva v Sofiji obiskal LR Bolgarijo.
Obseg blagovne menjave med Slovenijo in Bolgarijo je
znašal leta 1981 24,1 mio $, od tega znaša izvoz naše republike 19,9 mio $ in uvoz iz Bolgarije 4,2 mio dolarjev, kar
pomeni v primerjavi z letom 1980 povečanje slovenskega
izvoza v Bolgarijo za 21% in zmanjšanje uvoza iz Bolgarije za
49%.
Sodelovanje SR Slovenije z Grčijo je bilo omejeno predvsem na področje gospodarstva, pa tudi znanosti in tehnike,
medtem ko je bilo kulturno sodelovanje manj razvito.
Pri gospodarskem sodelovanju je pomembno dejstvo, da so
poleg klasične blagovne menjave, kjer smo v lanskem letu ob
30% padcu izvoza na 12,2 mio $ in 50% padcu uvoza na 10,8
mio $ zabeležili presežek, razvite tudi višje oblike gospodarskega sodelovanja.
Sodelovanje med Slovenijo in Albanijo je bilo v preteklih
letih dokaj skromno, tako na gospodarskem kot tudi na drugih področjih.
Na področju blagovne menjave kot najpomembnejši obliki
medsebojnega sodelovanja je bil leta 1981 izvoz Slovenije v
Albanijo 3 mio $ in uvoz 4,9 mio $, kar pomeni, da se je
slovenski izvoz v Albanijo leta 1981 povečal v primerjavi z
letom 1980 za 38% in uvoz za 66,7%.
2. Slovenska narodna skupnost v sosednjih
državah
Položaj slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah
je eno od tistih pomembnih vprašanj, ki še vedno niso zadovoljivo rešena v skladu z mednarodno-pravnimi obveznostmi
teh držav in glede na zahteve slovenske narodne skupnosti.
Zakon o globalni zaščiti slovenske narodne skupnosti v
Italiji še ni bil sprejet. V obravnavi pred parlamentom so bili
zakonski osnutki, ki so jih predstavile vodilne italijanske
stranke, vlada pa svoj osnutek šele pripravlja. Dosedanje
obravnave so pokazale tudi nesprejemljive težnje po restrik7

tivnem tolmačenju manjšinskih pravic, pogojevanju manjšinskih pravic glede na številčno stanje v občinah, oziroma
zamotan postopek za uveljavljanje teh pravic. Kljub temu pa
obstoji politična pripravljenost demokratičnih sil v Italiji, da se
položaj ustrezno uredi, kar je bilo razvidno tudi iz javnih izjav
italijanskih državnikov, tako pripadnikom slovenske narodne
skupnosti kot tudi ob stikih s predstavniki SFRJ odnosno
SRS.
Slovenska narodna skupnost na Koroškem še vedno ne
uživa pravic, ki so ji v 7. členu Avstrijske državne pogodbe
zagotovljene. Vodilni predstavniki treh v koroškem parlamentu zastopanih strank zatrjujejo, da je 7. člen, kar zadeva
Koroško, v celoti izpoljen. Avstrija še vedno vztraja na 7.
julijski zakonodaji iz leta 1976, ki zahteva vstop slovenske
narodne skupnosti v manjšinske sosvete, kot osnovo za reševanje vseh odprtih vprašanj. Temu slovenska narodna skupnost odločno nasprotuje, ker ta zakon pomeni še nadaljnje
zoževanje pravic manjšine, ki jih jamči 7. člen ADP. Slovenska
narodna skupnost je predložila zvezni vladi operativni koledar, ki pa ne more biti nadomestilo 7. člena ADP, pač pa gre
za nekatere minimalne zahteve koroških Slovencev na poti k
uresničitvi 7. člena. Vendar tudi na te zahteve koroški Slovenci še niso dobili od zvezne vlade odgovora, tri poglavitne
koroške stranke pa so ga zavrnile kot protiustavno zahtevo. Z
zvezno vlado v lanskem letu sploh ni prišlo do dialoga. Ocenjujemo, da se položaj slovenske narodne skupnosti na Koroškem ni izboljšal, ampak se je celo poslabšal, na kar kažejo
primeri iz Velikovca, Žitare vasi, Celovca (ostra obsodba akcije slovenskih dijakov na železniški postaji s strani deželne
oblasti, odpoved že dogovorjenega datuma za razgovor med
kanclerjem Kreiskim in predstavniki slovenske narodne skupnosti na Koroškem, pisanje protislovenskih gesel na pročelju
Zvezne gimnazije za Slovence). Kot pozitivno je treba omeniti,
da je bil v lanskem letu uveden abiturientski tečaj za Slovence
na Trgovski akademiji v Celovcu in podaljšanje slovenskih
radijskih oddaj za 100 minut mesečno.
Položaj jugoslovanskih narodnih skupnosti na Madžarskem
se je po dopolnitvi ustave leta 1972 in po sprejetju dokumentov MSDP postopoma izboljševal. Vendar pa proces sprejemanja ukrepov v korist jugoslovanskih narodnih skupnosti na
Madžarskem še ne bo obsegal vseh njenih potreb (npr. na
področju izobraževanja), kar odpira prostor za nadaljnji dialog in iskanje rešitev. Pomembno je prispevalo h krepitvi
položaja slovenske narodne skupnosti uresničevanje sporazumov o obmejnem gospodarskem sodelovanju med SFRJ in
LR Madžarsko iz leta 1977.
3. Regionalno sodelovanje v alpskem prostoru
SR Slovenija je bila vključena tudi v številne oblike regionalnega sodelovanja v alpskem prostoru kot so Delovna skupnost Alpe-Jadran, Iniciativni komite za sodelovanje dežel alpskega loka, Ouadrigon-sodelovanje štirih dežel (SRS, SRH,
FJK, ADZ Koroška) na področju turizma in prostorskega načrtovanja in tristransko sodelovanje SRS, FJK in ADZ Koroške
na področjih kulture, športa in mladinskega sodelovanja.
Namen regionalnega sodelovanja je medsebojno informiranje, izmenjava izkušenj in skupna obravnava vprašanj, ki so
specifična za dežele alpskega prostora. V SR Sloveniji je bilo
oktobra 1981 zasedanje Iniciativnega komiteja za sodelovanje
dežel alpskega loka, kjer je Slovenija predstavila prvi del
študije o vodnem gospodarstvu v alpskem prostoru.
Plenarnih zasedanj Delovne skupnosti dežel in regij vzhodno alpskega območja Alpe-Jadran, ustanovljene 1978. leta,
ki sedaj šteje že 10 članic, so se udeleževali predsedniki
deželnih vlad in izvršnih svetov. Predsednik Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije Janez Zemljarič se je udeležil plenarnega zasedanja 1980 v Gradcu in 1981 v Benetkah.
Delovna skupnost Alpe-Jadran je svojo dejavnost razširila
na raznovrstna področja, od gospodarstva, prometa, urejanja
prostora do kulture, športa in mladinskega sodelovanja. V
posameznih področnih komisijah se oblikujejo stališča in
dogovori o obravnavi konkretnih vprašanj ter se že uresničujejo nekatere skupne akcije.
Komisija za urejanje prostora in varstvo okolja je pripravila
skupno poročilo o prostorskem planiranju na območju Delovne skupnosti, ki bo izdano v skupni publikaciji.
Komisija za prometna vprašanja, ki ji je v prvem mandatnem
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obdobju 1979/80 predsedovala SR Slovenija, je izdelala seznam cestno prometnih in železniških smeri, ki so pomembne
za vse dežele-članice. V naslednji fazi komisija pripravlja
izdelavo skupne prometne dokumentacije, v kateri bi dežele-članice prikazale stanje obstoječega prometa in načrtovane
razvojne usmeritve.
Komisija za kulturo, informacije, znanost in dejavnost mladine je izdelala grafični simbol Delovne skupnosti in kulturno
izkaznico. V okviru komisije so bile realizirane nekatere akcije
na glasbenem, grafičnem in likovnem področju, mladinske
zimske igre 1982, mladinski seminar I. 1981, štiri rektorske
konference, srečanje novinarjev in sestanek tiskovnih agencij.
Komisija za gospodarska vprašanja se je v sedanjem mandatnem obdobju 1981/82, ki ji predseduje SR Slovenija, sestala trikrat in obravnavala vprašanja s področja kmetijstva,
gozdarstva in veterine, energetike, trgovine, obrti, industrije,
turizma, financ in bančništva. Na pobudo Komisije je prišlo do
številnih srečanj strokovnjakov in predstavnikov raznih institucij s teh področij.
Možnosti za sodelovanje na gospodarskem, znanstvenotehničnem,
kulturnem in na drugih področjih pa v SR Sloveniji ®e n'so dovolj izkoriščene.
Širše vključevanje in aktivnejše angažiranje ter povezovanje
neposrednih nosilcev dejavnosti od organizacij združenega
dela do samoupravnih interesnih skupnosti s področja družbenih dejavnosti bo obogatilo različne oblike sodelovanja v
alpskem prostoru.
4. SODELOVANJE Z DRŽAVAMI V RAZVOJU
V preteklem obdobju smo v SR Sloveniji nadaljevali s prizadevanji, da v okviru enotne jugoslovanske zunanje politike še
nadalje razvijamo in krepimo odnose z neuvrščenimi in državami v razvoju.
Skupščina SR Slovenije je v decembru 1981 že drugič
razpravljala o uresničevanju svoje Resolucije o ekonomskih
stikih SR Slovenije z državami v razvoju.
Ob tej priliki je sprejela tudi smeri aktivnosti za nadaljevanje
uresničevanja nalog na tem področju; opredeljen pa je tudi
program razvoja ekonomskih odnosov SR Slovenije z državami v razvoju za obdobje 1982/83.
V obdobju, ki ga obravnava to poročilo, je SR Slovenija s
svojimi predlogi in stališči aktivno sodelovala v pripravi in
izvajanju bilateralnih in multilateralnih akcij SFRJ. V času
bivanja v SFR Jugoslaviji so obiskali tudi SR Slovenijo nigerijski predsednik Shehu Shagari, ciprski predsednik Spiros Kiprianu, gvinejski minister za energetiko, iraški minister za
zunanjo trgovino, somalijska parlamentarna delegacija, princ
Norodom Sihanuk in drugi.
Delegacija Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije je junija
1981. leta obiskala Gano, Nigerijo in Slonokoščeno obalo ter
navezala stike tako s predstavniki oblasti kot tudi s predstavniki gospodarstva omenjenih držav.
Vse te akcije so bile v funkciji krepitve sodelovanja z neuvrščenimi in državami v razvoju s poudarkom na pospeševanje
gospodarskega sodelovanja s temi državami.
V letu 1981 ponovno opažamo bolj dinamično rast slovenskega izvoza v države v razvoju. V primerjavi z letom 1980 je v
letu 1981 porasel za 47,6%, medtem ko je celotni slovenski
izvoz v istem obdobju porastel za 22,9%. Uvoz vključno z
nafto* je v istem obdobju porasel za 120,7%. Kot rezultat teh
gibanj se je povečal tudi delež držav v razvoju v strukturi
slovenskega izvoza od 12,8% v letu 1980 na 15,4% v letu 1981,
v strukturi slovenskega uvoza pa od 6,4% v letu 1980 na
13,0% v letu 1981.
Podatki za 5-mesečno obdobje 1982. leta kažejo ugodno
razvijanje blagovne menjave SR Slovenije z deželami v razvoju. Tako beležimo v primerjavi z istim obdobjem lani 5,5%
porast izvoza ter 18,2% porast uvoza iz DVR. To se odraža
tudi v izboljšanju strukturnega deleža DVR v menjavi Slovenije s tujino, ki znaša po podatkih za 5 mesecev 1982 pri
izvozu 17,8% (v istem obdobju lani 13,7%), pri uvozu pa
14,2% (v istem obdobju lani 10,0%).
Najpomembnejši partnerji slovenskega gospodarstva med
državami v razvoju so: Irak, Libija, Egipt, Nigerija, Alžirija,
Iran, Kenija itd.
*V preteklem letu se nafta ni prikazovala v vrednosti uvoza.
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Po podatkih za leto 1981 so slovenske OZD doslej ustanovile v DVR 20 lastnih ali mešanih podjetij, letos pa je slovensko združeno delo registriralo štiri nova proizvodna podjetja,
ki zaenkrat še niso začela s proizvodnjo.
Ta podjetja se pri svojem poslovanju srečujejo z različnimi
težavami subjektivne in objektivne narave, vendar z dolgoročnega vidika odpirajo našemu gospodarstvu široke možnosti
sodelovanja s partnerji v državah v razvoju na trajnejši in
enakopravni podlagi.
V preteklem letu je prišlo do povečanja aktivnosti našega
gospodarstva pri izvajanju investicijskih del v DVR, zlasti pri
zaposlovanju gradbene operative v arabskih državah. Poleg
tega so bili doseženi tudi rezultati pri pridobitvi kompleksnejših poslov (izgradnja dveh tovarn čevljev v Alžiriji, gradnja
prašičerejskih farm v Nigeriji), čeprav kljub naporom posameznih inženiring organizacij s kompleksnejšimi posli slovenskim OZD zaenkrat še ni uspelo uresničiti večjega prodora
v DVR.
Počasi si utira pot učinkovitejša medsebojna povezanost
posameznih oblik gospodarskega sodelovanja z državami v
razvoju, tako blagovne menjave z višjimi oblikami gospodarskega sodelovanja in z znanstveno-tehničnim sodelovanjem,
kakor tudi povezanost gospodarskih stikov z drugimi oblikami sodelovanja (kultura, prosveta, vzgoja, izobraževanje,
šport). Premajhna je tudi povezanost izvajalcev investicijskih
del v inženiring in svetovalno dejavnostjo s proizvajalci
opreme, surovin, repromateriala, proizvodov za vgradnjo pa
tudi s trgovino za enoten nastop našega gospodarstva v teh
državah.
Sodelovanje na znanstveno-tehničnem področju z DVR se
je v preteklih letih razvijalo v razvličnih oblikah in na raznih
področjih. Poleg nekdanjih klasičnih oblik »tehnične pomoči« DVR, to je štipendiranja kadrov iz teh držav ter individualnega angažiranja naših strokovnjakov za potrebe teh
držav, so se v zadnjem obdobju razvile številne nove oblike, ki
po vsebini, obsegu, dinamiki in možnih učinkih presegajo
omenjeni klasični obliki.
To so predvsem študijski obiski strokovnjakov, znanstvenikov in funkcionarjev iz teh držav, skupinsko angažiranje naših
strokovnjakov za vodenje in delovanje posameznih zdravstvenih ustanov v teh državah, pošiljanje naših konsultantov na
krajše misije v te države, sklenitev kompleksnejših projektov z
nekaterimi državami v razvoju ter skupni znanstveno-raziskovalni projekti.
Pri teh aktivnostih mora slovensko gospodarstvo v bodoče
v večji meri izkoriščati možnosti, ki jih ponuja Sklad solidarnosti z neuvrščenimi in drugimi državami v razvoju.
Doslednejše uresničevanje programov sodelovanja neuvrščenih in držav v razvoju, na zveznem in republiškem nivoju,
bo v prihodnjih letih moralo voditi k povečanju naše blagovne
in neblagovne menjave z DVR. To bo možno doseči z delnim
preusmerjanjem naših ekonomskih stikov s tujino s tradicionalnih na tržišča držav v razvoju, predvsem pa bo potrebno v
večji meri izkoristiti možnosti trgov v DVR za izvajanje investicijskih del, za skupno proizvodnjo ter za prenos našega znanja in tehnologije.
5. Sodelovanje z zahodnimi državami
Z razvitimi zahodnimi državami, zlasti evropskimi, ima SR
Slovenija razvejane odnose na vseh, zlasti še na gospodarskem področju. Še nadalje se zavzemamo predvsem za dolgoročno in bolj uravnoteženo gospodarsko sodelovanje ter
izboljšano strukturo našega izvoza v te države, pa tudi za
poglobitev kulturnega, znanstvenega in drugega sodelovanja.
Gospodarsko sodelovanje z razvitimi zahodnimi državami je v
zadnjem obdobju predvsem pod vplivom visokih obveznosti iz
kreditov, ki smo jih najeli na tem področju in ki letos in v
naslednjih letih zapadejo v plačilo. Zato bo pomembno zlasti
bolje izkoristiti prednosti novega sporazuma SFRJ - EGS v
tem srednjeročnem razdobju predvsem glede zmanjšanja slovenskega trgovinskega primanjkljaja in intenziviranja višjih in
dolgoročnih oblik gospodarskega sodelovanja slovenskih organizacij združenega dela z gospodarstvom EGS na enakopravni osnovi. Prav tako bi morali razširiti blagovno menjavo
in druge oblike gospodarskega sodelovanja z državami EFTA
in nekaterimi razvitimi prekomorskimi državami.
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V zadnjem letu in pol je bilo izmenjano med SR Slovenijo in
temi državami nekaj pomembnih obiskov. V lanskem letu so ili
na obisku pri nas portugalski minister za zunanjo trgovino W.
W. P. Marques po zasedanju meddržavne mešane komisije o
gospodarskem sodelovanju v Beogradu, podkancler in zunanji minister ZRN H. D. Genscher ob otvoritvi Dnevov kulture
ZRN v Ljubljani in guverner ameriške zvezne države Georgije
George Busbee, letos pa državni minister in minister za zunanjo trgovino Francije M. Jobert z večjo skupino gospodarstvenikov in sodelavcev.
Delegacija Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije pod
vodstvom predsednika Janeza Zemljariča je lani obiskala na
uradno vabilo britanske vlade Veliko Britanijo, delegacija
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije pod vodstvom podpredsednika Vlada Klemenčiča pa letos Georgijo v ZDA. Lani
se je delegacija Izvršnega sveta Skupščine SRS udeležila v
Munchnu tudi 4. zasedanja mešane komisije za sodelovanje
SR Slovenije in Svobodne države Bavarske.
SR Slovenija ima vzpostavljeno sodelovanje z nekaterimi
zveznimi državami, deželami in pokrajinami v visokorazvitih
zahodnih državah. Pri tem gre v prvi vrsti za stike na ravni
gospodarskih zbornic, družbenopolitičnih organizacij in vlad
z deželami Zvezne republike Nemčije, na primer Baden Wiirttembergom, Spodnjo Saško in Bavarsko; s slednjo ima SR
Slovenija tudi mešano komisijo za sodelovanje, ki je v lanskem letu po štiriletnem premoru zopet pričela delovati, letos
jeseni pa bo v Ljubljani že njeno peto zasedanje.
SR Slovenija sodeluje na gospodarskem in družbenopolitičnem področju tudi s Katalonijo. Občasno prihaja tudi do
stikov s predstavniki drugih zveznih držav, oziroma pokrajin
(avstralski Novi Južni VVales, francoska Provansa).
Blagovna menjava SR Slovenije z razvitimi zahodnimi državami je predstavljala v celotni menjavi SFR Jugoslavije z
razvitimi zahodnimi državami lani 24,1%, od tega pri izvozu
34,5% in uvozu 19,8%. V preteklem letu se je blagovna menjava SR Slovenije z zahodnimi državami povečala za 2,5% v
primerjavi z letom 1980 in je znašala 2.873,8 mio $. Pri tem je
znašal izvoz 1208,7 mio $, kar predstavlja 13,4% povečanje
glede na leto 1980, uvoz pa 1665,1 mio $, kar je 4,1% zmanjšanje v primerjavi z letom 1980. Stopnja pokrivanja uvoza z
izvozom blaga je tako znašala 72,5%. V okviru blagovne
menjave SR Slovenije z zahodnimi državami so bile lani države EGS udeležene v izvozu s 74,1% in pri uvozu s 65%,
države EFTA v izvozu s 13,6% in v uvozu z 18,4%.
Po podatkih Gospodarske zbornice Slovenije koristi skoraj
75% slovenskega izvoza v zahodne industrijsko razvite države
preferencialni tretman, ki ga dajejo EGS, države EFTA in
nekatere druge zahodne razvite države (ZDA, Kanada, Japonska in Avstralija) za dežele v razvoju. Pri tem odstotku je
upoštevan tudi izvoz tekstila in izvoz, ki ga opravljajo slovenske organizacije združenega dela za nekatere organizacije
združenega dela iz drugih republik.
Od sporazuma SFRJ-EGS smo pričakovali, da bo omogočil
v petih letih znižanje trgovinskega primanjkljaja SFRJ z EGS
od 3,16 milijarde $ (kolikor je znašal v letu 1979) na nekaj manj
kot 1 milijardo $ (raven iz leta 1974). Blagovni deficit se je v
prvem letu delovanja novega sporazuma res znižal za 10% in
je znašal 2,86 milijarde $, a se je v preteklem letu povzpel
zopet preko 3 milijarde $ oziroma za 6,9%. Deficit SFRJ v
poslovanju z EGS predstavlja slabi dve tretjini celotnega jugoslovanskega trgovinskega deficita v letu 1981. Delež EGS v
celotnem jugoslovanskem izvozu pa se še nadalje zmanjšuje
(od 26,4% v letu 1980 na 23,1% v lanskem letu), dočim se
delež tega področja v skupnem uvozu še povečuje (od 34,6 na
35,5% v istem časovnem obdobju).
Struktura slovenskega izvoza v industrijsko razvite zahodne
države v preteklem letu je še vedno nezadovoljiva. Slovenske
organizacije združenega dela izvažajo na to področje pretežno proizvode nižje stopnje obdelave, menjava je tudi zelo
heterogena, tako da je le majhen odstotek artiklov, ki se
izvažajo v posamezne zahodne države na daljši rok.
Sedanji napori za povečanje izvoza in čimvečjo racionalizacijo uvoza so povezani z izvajanjem aktivnosti, predvidenih v
operativnem načrtu za zagotavljanje odplačevanja posojil in
ohranjanje proizvodnje. Izvozu na to področje (povezanem s
sodelovanjem z deželami v razvoju) pa bo potrebno zagotoviti
tudi v bodoče absolutno prioriteto, kajti le od njega bodo
odvisne možnosti nadaljnje proizvodne ekspanzije.
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Znanstveno-tehnično sodelovanje je v letu 1981 potekalo z
vsemi visoko razvitimi zahodnoevropskimi državami, s katerimi imamo sklenjeno meddržavne sporazume (17), pa tudi z
nekaterimi državami, s katerimi sporazumov ni (Irska, Islandija, Kanada, Avstralija), razen z Novo Zelandijo. Lansko leto
je bil sklenjen sporazum z Japonsko. Sodelovanje je temeljilo
na letnih programih, ki so vsebovali predloge slovenskih
organizacij, pomembno mesto pa so zavzemale tudi neposredne akcije, ki so jih naše organizacije izvajale neposredno s
partnerji v teh državah ter v okviru raznih mednarodnih strokovnih in znanstvenih srečanj, združenj, itd. V primerjavi s
preteklimi leti je lani poraslo število obiskov strokovnjakov in
znanstvenikov iz teh držav pri nas. V regionalnem pogledu je
bilo sodelovanje usmerjeno na tradicionalne partnerje (Francija, ZRN, Velika Britanija, ZDA), veča pa se zanimanje za
skandinavske države in Japonsko).
Prosvetno in kulturno sodelovanje SR Slovenije z visokorazvitimi zahodnimi državami je bilo tudi v lanskem letu obsežno in raznovrstno, potekalo pa je na osnovi meddržavnih
programov (s 15 državami) in tudi mimo njih. Na tujih univerzah so lani delovali trije lektorji slovenščine, pri nas pa šest
tujih lektorjev.
V strategiji razvijanja ekonomskih odnosov z razvitimi zahodnimi državami je treba dati temeljni poudarek doseganju
večje enakopravnosti v teh odnosih, tako kar zadeva zmanjšanje našega trgovinskega deficita in izboljšanje strukture menjave, kakor tudi glede kvalitativnih sprememb v tehnološkem
sodelovanju in zmanjšanju navezanosti na finančnem področju. To je še posebej pomembno, ker mora biti regionalni
razpored naših ekonomskih odnosov s tujino strateško in
praktično v funkciji krepitve našega neodvisnega notranjega
razvoja in utrjevanja našega mednarodnega položaja. Globalno naj bi izvoz v zahodne razvite države rastel sicer počasneje kot v DVR, vendar hitreje kot v vzhodnoevropske države.
Še nadalje je treba v čimvečjem obsegu izkoristiti prednosti
sporazuma SFRJ - EGS na trgovinskem področju in pripraviti
predloge za delo Sveta za gospodarsko sodelovanje med
SFRJ in EGS.
Glede na to, da so v preteklem letu slovenske OZD koristile
preferencialni tretman od celotnega izvoza v EGS 66,7%, si je
treba prizadevati, da bodo OZD v čimvečjem obsegu izkoristile te možnosti.
Na osnovi analize globalne absorbicijske sposobnosti držav
članic EGS bi morali ugotoviti, kje lahko še povečujemo
izvozno paleto naših izdelkov oz. smotrnost in možnost za
specializacijo na nekaj glavnih postavk našega izvoza v EGS.
Da bi se izenačili oziroma čimbolj približali pogoji sodelovanja slovenskih in jugoslovanskih organizacij združenega
dela z EGS in EFTA, je treba pospešiti že začete priprave za
sklenitev sporazuma SFRJ-EFTA, oziroma najti ustrezne bilateralne rešitve s posameznimi državami EFTA.
6. Sodelovanje s socialističnimi državami
V okviru sodelovanja SR Slovenije s socialističnimi državami, predvsem na gospodarskem, znanstveno-tehničnem in
prosvetno-kulturnem področju je bilo v zadnjih dveh letih
izmenjanih več obiskov med predstavniki SR Slovenije in
posameznih socialističnih držav.
Predsednik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije Janez
Zemljarič je leta 1981 obiskal Nemško demokratično republiko, podpredsednik Jože Florjančič pa ob otvoritvi razstave
slovenskega gospodarstva v Minsku Belorusko SSR. Lansko
leto so obiskali SR Slovenijo prvi nemestnik predsednika
Sveta ministrov ZSSR I. Arhipov, predsednik Prezidija Vrhovnega sovjeta Beloruske SSR I. E. PoLjakov in češkoslovaški
minister za zunanjo trgovino A. Barčak. Aprila 1982 je predsednik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije Florjančič ob
otvoritvi razstave slovenskega in hrvaškega gospodarstva v
Sofiji obiskal LR Bolgarijo. Junija letos je obiskal SR Slovenijo predsednik vlade DLR Koreje Li Djon-Ok, julija pa je bil na
povratnem obisku namestnik predsednika Ministrskega sveta
Nemške demokratične republike Manfred Flegel.
V okviru sodelovanja SR Slovenije s socialističnimi državami se razvija tudi regionalno sodelovanje naše republike z
Belorusko in Gruzinsko SSR ter kitajsko provinco Sečuan.
Na področju gospodarstva, ki je eno najpomembnejših
oblik sodelovanja, ugotavljamo, da so še vedno premalo pri10

sotne višje oblike gospodarskega sodelovanja (kooperacije,
specializacije, skupni nastopi na tretjih tržiščih, itd.).
V letu 1981 je znašal slovenski izvoz v socialistične dežele
704,2 mio dol. ali 12,9% jugoslovanskega izvoza v omenjene
države. Uvoz Slovenije iz socialističnih držav je bil realiziran v
višini 644,3 mio dol. ali 13% celotnega jugoslovanskega
uvoza iz teh dežel. Primerjava teh podatkov z letom 1980 nam
pokaže, da se je izvoz SR Slovenije povečal za 31%, uvoz pa le
za 13,2%. Povečal se je predvsem obseg blagovne menjave
SR Slovenije s članicami Sveta za vzajemno ekonomsko pomoč - SEV, ki je v letu 1980 znašal 1079,7 mio dol. (od tega
izvoz 527,9 mio dol., uvoz pa 551,8 mio dol.), v lanskem letu pa
1324,1 mio dol. (od tega izvoz 692,5 mio dol. uvoz pa 631,5
mio dol.).
Tudi v prvih petih mesecih letošnjega leta se v blagovni
menjavi Slovenije s socialističnimi državami ob nekoliko
zmanjšani intenzivnosti nadaljuje trend iz leta 1981, vrednost
izvoza znaša 237 mio dol. in uvoza 224 mio dol. ob suficitu 13
mio dol.
Znanstveno-tehnično in prosvetno-kulturno sodelovanje
SR Slovenije z evropskimi in izvenevropskimi socialističnimi
državami se uresničujejo na podlagi meddržavnih sporazumov ter ustreznih programov. Glavna značilnost sodelovanja
na tem področju v letu 1981 in v prvi polovici letošnjega leta je
tesnejša povezanost z razvojnimi potrebami naših gospodarskih organizacij.
V okviru razvijanja znanstveno-tehničnega sodelovanja z
vzhodnoevropskimi socialističnimi državami je v letu 1981
predvsem poraslo zanimanje slovenskih organizacij za tovrstno sodelovanje, bodisi pri projektih bilateralnega ali multilateralnega pomena, ki se izvajajo v okviru Sveta za vzajemno ekonomsko pomoč. SR Slovenija je v prejšnjem letu
nadaljevala sodelovanje pri uresničevanju 5 dolgoročnih multilateralnih projektih SEV, hkrati pa so tekle priprave za vključitev naših organizacij v tri nove projekte s področja mikroračunalništva, avtomatskih manipulatorjev in gorivno-energetskega kompleksa. Pri razvijanju znanstveno-tehničnega in
kulturno-prosvetnega sodelovanja imajo pomembno mesto
ČSSR, NDR, ZSSR, LR Madžarska, LR Kitajska in LR Poljska,
medtem ko z Albanijo ni sodelovanja, z Romunijo, DLR Korejo, Kubo, Mongolijo in Vietnamom pa je sodelovanje v
skromnem obsegu.
7. Sodelovanje z mednarodnimi organizacijami
V zadnjem času je SR Slovenija posvetila posebno pozornost specializiranim agencijam OZN in mednarodnim organizacijam predvsem pri organiziranosti sodelovanja, opredeljevanju vsebinskih osnov za sodelovanje, uporabi možnosti za
mednarodne stike, pri informacijah in projektih.
Od pomembnejših obiskov predstavnikov ZN so bili v SRS
Bi Jilong, podsekretar Združenih narodov, julija leta 1981. in
maja 1982 na seminarju OZN v Ljubljani "Sodelovanje ljudi v
upravljanju«; generalni direktor UNESCO Amadou Mahtar
M'Bow je oktobra 1980 podpisal v Ljubljani listino o povezavi
med Unescom in Mednarodnim centrom za upravljanje podjetij v družbeni lastnini v deželah v razvoju in Aida Gindy,
direktorica Evropskega urada za UNICEF v Ženevi, aprila 1981
v Ljubljani.
V preteklih letih je 53 nosilcev sodelovalo s 24 specializiranimi agencijami ZN. Približno tretjino vseh oblik sodelovanja
so nosile znanstveno-raziskovalne ustanove, petino pa visokošolske. Z naslednjo petino so bili udeleženi republiški organi in organizacije, v ostalih primerih pa je šlo za sodelovanje med delovnimi organizacijami in specializiranimi agencijami OZN. V zadnjih sedmih letih je 25 slovenskih organizacij
združenega dela sodelovalo pri izvajanju 52 projektov specializiranih agencij OZN pri nas in v tujini. Obiskalo nas je 66
misij oziroma delegacij specializiranih agencij, 70 tujih strokovnjakov pa se je šolalo pri nas.
Z mednarodnimi organizacijami SR Slovenija nastopa v
okviru jugoslovanskega sodelovanja pri koriščenju tehnične
pomoči, ki jo te organizacije dajejo Jugoslaviji, ter v obliki
nacionalnih projektov, ki se izvajajo v SR Sloveniji. SR Slovenija je vključena na znanstveno-tehničnem ter na prosvetnokulturnem področju z naslednjimi specializiranimi agencijami
OZN: UNDP (Program združenih narodov za razvoj), IAEA
(Mednarodna agencija za atomsko energijo), UNIDO (Organipriloga poročevalca

zacija ZN za industrijski razvoj), FAO (Organizacija ZN za
kmetijstvo in prehrano), WHO (Svetovna zdravstvena organizacija), ILO (Mednarodna organizacija za delo), UNESCO (Organizacija ZN za izobraževanje, znanost in kulturo), UNTCD
(Organizacija ZN za tehnično sodelovanje), ITC-UNCTAD (Mednarodni trgovinski center - Konferenca ZN za trgovino in
razvoj).
Z drugimi specializiranimi agencijami ZN in mednarodnimi >
organizacijami Slovenija na znanstvenem in tehničnem področju ne sodeluje v okviru stalnih programov, ampak ima
sodelovanje značaj občasnih posameznih akcij. Vzpostavljeno je tudi sodelovanje z Uradom za Sudansko-sahelsko
področje (UNSO), s Sekretariatom ZN (UNS), v okviru Programa UNDP pa se organizacije iz naše republike vključujejo
tudi v program tehničnega sodelovanja med državami v razvoju (TCDC).
Sodelovanje s Programom Združenih narodov za razvoj
(UNDP) poteka v okviru petletnih programskih ciklusov. V
drugi programski ciklus, ki velja za obdobje 1977-82, so
vključeni naslednji štirje slovenski projekti: Transportni sistem Slovenije, Osnovanje laboratorija za analizo uranove
rude na Žirovskem vrhu, Ekološki laboratorij z mobilsko
enoto in Računalniško podprt zdravstveno informacijski sistem SR Slovenije. V okviru tretjega programskega ciklusa
Programa UNDP za obdobje 1982-1986 je SRS vključena s
tremi projekti, in sicer: Inštitut Jože Štefan - Regionalni
jedrski šolski center, Kmetijski inštitut Slovenije in Biotehniška fakulteta - Agrotehnični in organizacijsko-sistemski
ukrepi za intenziviranje pridobivanja hrane v hribovskem
svetu in Zavod za raziskavo materiala in konstrukcij - Toplotno izolacijski sistemi za obodne elemente zgradb.
Z mednarodnimi ekonomskimi organizacijami na področju
multilaterale SR Slovenije sodeluje s komitejem OECD za
tehnično sodelovanje na treh tematskih področjih, ki so prioritetna v kooperativnem akcijskem programu za obdobje
1980-1983: področje javne uprave, politike družbenega razvoja in razvoja kmetijskih področij; v okviru programa znanstvenega in tehničnega sodelovanja z Evropsko gospodarsko
skupnostjo v II. ciklusu programa COST (za obdobje 1980-85)
pri treh projektih (evropska mreža informatike, elektronska
oprema avtocest, koriščenja digitalnih tehnik v lokalnih telekomunikacijskih mrežah) in pri projektih Sveta za vzajemno
ekonomsko pomoč (SEV), ki se nadaljujejo v obdobju
1981-1985 na področju biofizike, varstva okolja, lastnih surovin in varjenja.
Pomembno mesto v delovanju z orgnaizacijami iz sistema
ZN, posebno z UNDP, UNIDO, UNCTAD, zavzemata Mednarodni center za upravljanje podjetij v družbeni lastnini v deželah
v razvoju, ki ima od 1. januarja 1982 leta status izvršne
organizacije ZN, in Mednarodni center UNESCO za kemijske
študije.
V sodelovanju s specializiranimi agencijami in mednarodnimi organizacijami bi bilo potrebno v prihodnje uresničiti
zastavljeno republiško organiziranost, povezati multilateralo
z bilateralo in izdelati sistem, da bi vse informacije, projekti in
prognoze prišli do vseh potencialnih uporabnikov. Zahteva se
dolgoročno načrtovanje in izdelava programov sodelovanja,
tesnejša koordinacija in čim večja mobilizacija vseh nosilcev
sodelovanja s posamezno agencijo iz sistema OZN, problemska koordinacija s posameznimi agencijami, v katerih se pojavlja isti problem, ter izboljšanje naše kadrovske zastopanosti v agencijah sistema OZN.
IV. SKLEPNE UGOTOVITVE
Nosilci mednarodnega sodelovanja v republiki in SR Slovenija so v preteklih letih razvili pomembne mednarodne stike
tako na političnem področju kot na področju gospodarstva in
družbenih dejavnosti ter s tem prispevali k oblikovanju in
uresničevanju skupno dogovorjene neuvrščene zunanje politike SFRJ za mir, enakopravnost, sodelovanje, uveljavljanje
nove mednarodne ekonomske ureditve in demokratizacijo
mednarodnih odnosov.
Skupščina SR Slovenije je v preteklih dveh letih, predvsem
na osnovi poročil Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije,
obravnavala več kompleksnih vprašanj s področja mednarodnega sodelovanja nosilcev teh stikov in SR Slovenije.
Skupščina SR Slovenije je v tem času obravnavala, med
drugim, tudi poročilo o uresničevanju stališč, priporočil in
priloga poročevalca

sklepov Skupščine SR Slovenije za uresničevanje posebnih
pravic italijanske in madžarske narodnosti in njenih pripadnikov v SR Sloveniji; poročilo o uresničevanju sklepov in stališč
Skupščine SR Slovenije o obmejnem gospodarskem sodelovanju SR Slovenije, o izvajanju politike krepitve materialne
osnove slovenske narodne skupnosti v zamejstvu; poročilo o
uresničevanju resolucije Skupščine SR Slovenije o ekonomskih stikih z državami v razvoju; poročilo o podjetjih v tujini, ki
so v letu 1980 poslovala z izgubo, ter poročilo o izvajanju
sklepov in stališč Skupščine SR Slovenije o temeljnih usmeritvah za organiziranje in razvoj zunanjetrgovinske mreže in
zunanjetrgovinskih kadrov doma in v tujini. Ob obravnavi teh
vprašanj kakor tudi ob obravnavi tekoče gospodarske politike, projekcij plačilne in devizne bilance, predvsem pa ob
obravnavi družbenega plana razvoja SR Slovenije v obdobju
1981-1985, resolucije o politiki izvajanja družbenega plana
SR Slovenije v letu 1981, analiz o izvajanju družbenega plana
SR Slovenije v preteklih letih je Skupščina SR Slovenije opredelila stališča, programske usmeritve in sklepe tako za nosilce mednarodnih stikov kot za republiko v celoti.
Na tej osnovi je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pripravil, med drugim, tudi programe ukrepov in aktivnosti za pospeševanje obmejnega gospodarskega sodelovanja za obdobje 1981-1985, program razvoja ekonomskih stikov SR
Slovenije z državami v razvoju v razdobju 1982-1983 in letošnje poročilo o stanju zunanjetrgovinske mreže in kadrov s
predlogi za nadaljnje aktivnosti.
Pri uresničevanju ustavne vloge SR Slovenije pri oblikovanju in uresničevanju zunanje politike SFRJ in razvijanju družbenoekonomskih odnosov ter organiziranosti za mednarodno
sodelovanje so še naprej aktualna stališča in sklepi, ki jih je
sprejela Skupščina SR Slovenije pri obravnavi omenjenih
vprašanj mednarodnega sodelovanja. Za njihovo uresničevanje pa je potrebno nadaljevati predvsem naslednje akcije:
- na osnovi enotne zunanje politike SFRJ nadalje intenzivno razvijati in krepiti mednarodno sodelovanje nosilcev teh
stikov v republiki in SR Slovenije tako na političnem področju
kot na področju gospodarstva, znanosti, izobraževanja in
kulture ter druge stike, ki prispevajo k vključevanju SR Slovenije in SFRJ v celoti v mednarodne tokove, upoštevajoč pri
tem razvojne in druge potrebe ter možnosti;
- nadaljnje podružbljanje mednarodnega sodelovanja v organizacijah združenega dela, samoupravnih interesnih skupnostih, družbenih organizacijah in društvih ter v družbenopolitičnih skupnostih predvsem z vidika, da se nosilci mednarodnega sodelovanja uveljavijo kot osnovni dejavniki pri odločanju tudi na področju mednarodnih odnosov;
- še naprej krepiti vlogo delavcev tako pri planiranju in
usklajevanju planov ekonomskih odnosov s tujino kot pri
sprejemanju odločitev o smereh in ukrepih ekonomske politike v posameznih obdobjih, pri sprejemanju odločitev v zvezi
z organiziranostjo zunanjetrgovinske mreže in v zvezi s kadri
za opravljanje nalog na področju gospodarskih stikov s tujino, še posebej pa pri razpolaganju in razporejanju ustvarjenega dohodka, ne glede na to, ali je bil ustvarjen z gospodarjenjem doma ali v tujini;
- mednarodno sodelovanje, tako na gospodarskem kot v
družbenih dejavnostih, je potrebno dosledneje načrtovati kot
sestavino rednega dela in razvoja, upoštevajoč pri tem nujnost nadaljnjega odpiranja v svet na eni strani ter dolgoročno
strategijo družbenega razvoja, mednarodnega sodelovanja,
sodelovanja na posameznih delovnih področjih in s posameznii deli sveta na drugi strani;
- na področju gospodarskih stikov s tujino je potrebno
podrediti vse aktivnosti povečanju izvoza na konvertibilna
tržišča. Od doseženega deviznega priliva bo namreč odvisno
nadaljnje odvijanje in širjenje procesa proizvodnje ter s tem
stopnja rasti gospodarstva. V tem okviru je potrebno nadaljevati z razvojem in krepitvijo sodelovanja z državami v razvoju.
Ob realizaciji predvidenega izvoza na klirinško področje je
potrebno doseči izvozno menjavo ter predviden uvoz energetskih in ostalih surovin in repromateriala s klirinškega področja;
- v okviru višjih oblik gospodarskega sodelovanja je potrebno pri dolgoročni proizvodni kooperaciji zagotoviti večji
izvoz po sklenjenih pogodbah ali pa s tujimi partnerji doseči
vsaj možnost izvoza tistih proizvodov, ki so se kot plod kooperacije doslej prodajali na domačem tržišču; na tej podlagi je
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potrebno preverjati pogodbe, ki so jih organizacije združenega dela sklenile s tujimi partnerji;
- doseganju boljših rezultatov pfri izvozu na konvertibilno
področje mora biti v celoti podrejena tudi dejavnost zunanjetrgovinske mreže doma in v tujini. Nujna je njena koncentracija in specializacija, da se posli ne bodo podvajali in da si
naše OZD ne bodo več konkurirale na tujih trgih;
- še naprej je potrebno krepiti samoupravno povezovanje
OZD za ustvarjanje skupnega deviznega prihodka in dohodka
ter v tem okviru razvijati predvsem medrepubliške povezave
tako, da bomo v SFRJ surovine in reprodukcijski material
predelali v čimvečji možni meri in izvažali le izdelke višje in
visoke stopnje obdelave;
- pri povezovanju s svetom na področju družbenih dejavnosti je potrebno uveljavljati predvsem tiste oblike sodelovanja, ki prinašajo tako nam kot tujim partnerjem trajnejše
rezultate; potrebno je dograjevati sistem financiranja tega
sodelovanja v razmerah zaostrenih gospodarskih in političnih
odnosov v svetu in gospodarske stabilizacije doma;
- v okviru družbenega sistema informiranja je potrebno
povezati že obstoječe informacijske sisteme in baze podatkov
ter nosilce sodelovanja v informacijski sistem za stike s tujino,
ki bo razpolagal s potrebnimi podatki, dostopnimi vsem nosilcem mednarodnega sodelovanja v združenem delu, občinah
in republiki;

- mednarodne tokove, stike, možnosti in pogoje za sodelovanje je potrebno poslovno, strokovno in znanstveno spremljati ter preučevati in rezultate takega dela ter nastalih evidenc
uporabljati pri načrtovanju, uresničevanju in ocenjevanju rezultatov mednarodnega sodelovanja;
- nujno je potrebno učinkovitejše uresničevanje kadrovske
politike za mednarodne stike na področju gospodarstva, znanosti, izobraževanja in kulture ter v diplomatsko-konzularnih
in drugih predstavništvih SFRJ. To je potrebno dosegati z
delom v rednem izobraževalnem sistemu, z dopolnilnim izobraževanjem ter s širšo in doslednejšo uporabo izkušenj, ki so
si jih nosilci mednarodnega sodelovanja že pridobili v mednarodnih stikih;
- nadaljnje delo znanstvenoraziskovalnih organizacij, ki
preučujejo mednarodne odnose, ter vgrajevanje njihovih rezultatov v načrtovanje in uresničevanje mednarodnega sodelovanja;
- nadaljnja podpora mednarodnim centrom, ki delujejo v
SR Sloveniji ter
- uresničevanje in nadaljnje dograjevanje organiziranosti v
republiki na področju mednarodnih odnosov, povezovanje z
drugimi republikami in pokrajinami ter usklajevanje aktivnosti
v SFRJ pri načrtovanju mednarodnega sodelovanja in pri
nastopih v tujini.

STATUT
Kulturne skupnosti

Slovenije

Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije je na seji
27. 5. 1982 sprejela ugotovitveni sklep o ustanovitvi
Kulturne skupnosti Slovenije.
Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije je v
skladu z 41. členom Samoupravnega sporazuma o
ustanovitvi Kulturne skupnosti Slovenije ugotovila,
da je večina njenih članov - uporabnikov in izvajalcev - pristopilo k temu sporazumu.
Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije je na isti

Na podlagi 33. člena samoupravnega sporazuma o ustanovitvi Kulturne skupnosti Slovenije je skupščina Kulturne skupnosti Slovenije na sejah obeh zborov dne 27. 5. 1982 sprejela
STATUT
Kulturne skupnosti Slovenije
I. Temeljne določbe
1. čien
Statut Kulturne skupnosti Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
KSS) podrobneje ureja;
- statusne določbe
- samoupravno organiziranost in uresničevanje delegatskih razmerij
- postopek sprejemanja samoupravnih splošnih aktov
- način sodelovanja s predstavniki organov organizacij,
skupnosti in SAZU
- razpolaganje s sredstvi
- uresničevanje nalog na področju splošne ljudske
obrambe in družbene samozaščite
- javnost dela
- delovanje Prešernovega sklada
- opravljanje del v delovni skupnosti strokovne službe.
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seji sprejela tudi Statut Kulturne skupnosti Slovenije.
V prilogi vam pošiljamo Samoupravni sporazum o
ustanovitvi Kulturne skupnosti Slovenije in Statut
Kulturne skupnosti Slovenije in vas prosimo, da v
skladu s 40. členom Zakona o svobodni menjavi
dela na področju kulturnih dejavnosti, 43. členom
Samoupravnega sporazuma o ustanovitvi Kulturne
skupnosti Slovenije in 55. členom Statuta Kulturne
skupnosti Slovenije izvedete postopek soglasja
Skupščine SR Slovenije.

II. Statusne določbe
2. člen
Ime skupnosti je: Kulturna skupnost Slovenije
Sedež skupnosti je v Ljubljani, Cankarjeva 5/I.
3. člen
KSS je pravna oseba. V pravnem prometu uporablja združena sredstva uporabnikov in izvajalcev v mejah, ki jih določa
samoupravni sporazum o temeljih plana KSS.
KSS predstavlja in zastopa predsednik skupščine, v njegovi
odsotnosti pa namestnik predsednika.
KSS ima pečat. Pečat je okrogle oblike z napisom: Kulturna
skupnost Slovenije.
4. člen
KSS je vpisana v sodni register.
III. Samoupravna organiziranost in
uresničevanje delegatskih razmerij v
skupnosti
5. člen
Delavci in drugi delovni ljudje ter občani sprejemajo odločipriloga poročevalca

tve z delovenega področja KSS z osebnim izjavljanjem ali po
svojih delegatih.
Po predhodnem odločanju delavcev v TOZD, delovnih
skupnostih in drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih delegati v skupščini:
- določajo elemente samoupravnega sporazuma o temeljih
ptana KSS
- sklepajo o samoupravnem sporazumu o temeljih plana
KSS
- odločajo o drugih vprašanjih, določenih z zakonom in s
samoupravnim splošnim aktom KSS.
1. Skupščina KSS in njeni organi
a) Sestava skupščine
6. člen
KSS upravlja skupščina.
Skupščina je sestavljena iz zbora uporabnikov in zbora
izvajalcev.
Delegate v zbor uporabnikov KSS delegirajo zbori uporabnikov občinskih kulturnih skupnosti.
Delegate v zbor izvajalcev delegirajo delegacije delavcev v
temeljnih organizacijah združenega dela in skupnostih, ki
opravljajo kulturno dejavnost kot glavno dejavnost, delegati
delovnih ljudi, ki z osebnim delom samostojno kot poklic
opravljajo umetniško ali drugo kulturno dejavnost ter delegati
delovnih ljudi in občanov, organiziranih v družbene organizacije in društva, ki opravljajo kulturno dejavnost.
7. člen
Delegati so delegirani za posamezno zasedanje skupščine
oziroma za posamezne seje zbora.
V zbor uporabnikov oziroma izvajalcev ne more biti delegiran delegat, ki je izvoljen v odbor KSS za samoupravno
delavsko kontrolo ali za sodnika posebnega sodišča združenega dela, dokler mu traja mandat v tem odboru.
Delavci delovne skupnosti, ki za KSS opravljajo strokovna,
administrativna, tehnična in tem podobna dela, ne morejo biti
delegirani ne v zbor uporabnikov ne v zbor izvajalcev.
b) Funkcije v skupščini
8. člen
V skupščini so stalne funkcije predsednika in namestnika
predsednika skupščine, predsednikov in namestnikov predsednikov zborov ter predsednikov in članov odborav skupščine.
Predsednik in namestnik predsednika sta voljena za dobo
dveh let, mandat drugih stalnih funkcij v skupščini pa traja,
dokler traja mandat delegacij po zakonu, vendar jih skupščina
oziroma zbor lahko že prej odpokliče ali na njihovo prošnjo
razreši.
V primeru, da delegatu preneha stalna funkcija pred potekom mandatne dobe, izvoli skupščina za to funkcijo drugega
delegata za preostali del mandatne dobe.
Delegat je lahko izvoljen za isto funkcijo največ dvakrat
zapored. Pri tem se ne šteje v dobo opravljanja funkcije čas, ki
je bil krajši od polovice dobe oz. doba iz tretjega odstavka
tega člena.
Vse funkcije, razen funkcije predsednika skupščine, se
opravljajo neprofesionalno.
9. člen
Predsednik skupščine sklicuje zasedanja skupščine in
skupne seje zborov, predlaga dnevni red in skupaj s predsednikoma zborov predseduje skupnim sejam zborov.
Predsednik zbora sklicuje seje zbora, predlaga dnevni red
teh sej in jim predseduje.
Način sklicevanja in potek sej podrobneje ureja poslovnik.
Namestnik predsednika skupščine oz. namestnik predsednika zbora nadomešča predsednika, kadar je ta odsoten ali
zadržan.
10. člen
Predsednik skupščine in predsednika zborov sklicujejo zapriloga poročevalca
v

sedanja skupščine in zborov v rokih, predvidenih s programom dela, izjemoma pa tudi izven teh rokov, če to terja
nujnost obravnavanja zadev, ki s programom dela niso bile
predvidene.
Predsednik skupščine je dolžan sklicati zasedanje na zahtevo enega od zborov skupščine ali skupine najmanj devetih
delagatov iz posameznega zbora.
11. člen
Predsednik skupščine, predsednika zborov in predsedniki
odborov skupščine sestavljajo predsedstvo skupščine.
Predsedstvo skupščine pomeni metodo oziroma koordinacijo dela skupščine pri zagotavljanju pogojev za nepretrgan
vpliv uporabnikov in izvajalcev. Predsedstvo:
- obravnava vprašanja skladnega delovanja in programiranja
dela skupščine ter njenih organov in drugih teles
- skrbi za sodelovanje s Skupščino SR Slovenije in družbenopolitičnimi organizacijami v republiki
- skrbi za sodelovanje z občinskimi kulturnimi skupnostmi
in drugimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi
- skrbi za izvajanje poslovnika skupščine in sprejema stališča
o doslej navedenih in drugih vprašanjih, navedenih v poslovniku;
Sestanke predsedstva sklicuje in vodi predsednik skupščine v skladu s poslovnikom skupščine.
c) Odločanje v skupščini
12. člen
Zbor uporabnikov in zbor izvajalcev obravnavata naloge
skupščine, ki jih določata zakon in samoupravni sporazum o
ustanovitvi KSS in o njih odločata enakopravno na ločenih ali
skupnih sejah. Vsak zbor obravnava ali odloča o zadevah,
določenih s samoupravnim sporazumom o ustanovitvi KSs|
tudi samostojno.
Če v posameznem zboru skupščine ni mogoče uskladiti
stališč v tej meri, da bi dosegli soglasje vseh navzočih delegatov, se o zadevah odloča z glasovanjem.
13. člen
Odločitve o zadevah, o katerih odločajo delegati v skupščini
na skupni seji obeh zborov, in o zadevah, o katerih odloča
posamezni zbor samostojno, so sprejete, če jih je sprejela
večina vseh delegatov.
Odločitve o zadevah, o katerih odločata oba zbora enakopravno so sprejete, če so bile sprejete z večino glasov vseh
delegatov v vsakem zboru in v enakem besedilu v obeh
zborih.
Poslovnik skupščine določa vprašanja v zvezi s potekom
seje zbora ali skupne seje zborov, o katerih odločajo delegati
v skupščini z navadno večino.
14. člen
Če odločitev o zadevi, o kateri odločata zbora enakopravno,
ni sprejeta v enakem besedilu v obeh zborih, oblikujeta zbora
skupno komisijo z nalogo, da v določenem roku pripravi
predlog usklajenih stališč.
Delo komisije vodi eden od članov komisije, ki ga člani
izberejo izmed sebe.
Komisija usklajuje stališča in pripravi sporazumu predlog,
ki ga predloži v sprejem zboroma.
Zbora sta dolžna razpravljati o predlogu usklajevalne komisije takoj, ko ga je le-ta predložila.
Če skupščina ne sprejme predloga usklajevalne komisije,
se zadeva odloži z dnevnega reda. Zadeva se lahko ponovno
da na dnevni red na predlog enega od zborov ali predsedstva
skupščine.
Če je sporna zadeva take narave, da bi bilo zaradi tega
ogroženo opravljanje kulturne dejavnosti, lahko Skupščina
SR Slovenije začasno uredi to vprašanje.
15. člen
Posamezen zbor skupščine lahko sprejema odločitve, če je
na seji navzočih več kot polovica delegatov glede na skupno
število delegatskih mest v zboru.
Kadar skupščina odloča na skupni seji, mora biti v vsakem
zboru navzočih več kot polovica delegatov glede na skupno
število delegatskih mest.
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d) Pravice, obveznosti in odgovornosti delegatov v
skupščini
16. člen
V obravnavi posameznih vprašanj v skupščini oz. njenem
zboru se je delegat dolžan ravnati po smernicah svoje delegacije oz. konference delegacij, ki ga je delegirala.
Če delegacija oziroma konferenca delegacij zavzame stališče do posameznega vprašanja, je delegat dolžan to stališče
izraziti v skupščini oziroma njenem zboru ter ga usklajevati s
stališči drugih delegatov.
V usklajevanju stališč med delegati v skupščini oz. njenem
zboru ima delegat pravico in dolžnost opredeliti se za sporazumno rešitev, ki po njegovi presoji najbolj ustreza utemeljenim posamičnim in skupnim interesom ter širšim družbenim
interesom.
Preden se opredeli za določeno rešitev, ima delegat pravico
zahtevati dodatna pojasnila oz. podrobnejšo opredelitev
predloga.
17. člen
Delegati v skupščini KSS oz. njenem zboru so pri delu in
odločanju skupščine oz. njenega zbora enakopravni.
Vsak delegat, ki se izkaže z ustreznim pooblastilom, ima
pravico in dolžnost udeležiti se sej zbora, v katerega je delegiran, ter v njem sodelovati v skladu s poslovnikom pri obravnavanju in odločanju o vseh vprašanjih, ki so na dnevnem redu.
Delegat ne sme brez utemeljenega razloga odkloniti nalog,
za katere ga pooblasti zbor ali skupščina.
18. člen
Delegat v skupščini je za svoje delo v skupščini oz. njenem
zboru osebno odgovoren svoji delegaciji oz. konferenci v
skupščini je za svoje delo v skupščini delegacij, ki ga je
delegirala.
Delegat je svoji delegaciji oz. konferenci delegacij dolžan
poročati o delu skupščine oz. njenega zbora, o sprejetih
odločitvah in o svojem delu v skupščini oz. zboru.
|
e) Odbori skupščine
19. člen
Odbori skupščine pripravljajo odločitve oz. predloge, ki jih
sprejema skupščina, skrbe za izvrševanje samoupravnih sporazumov, sklenjenih v KSS in za izvrševanje odločitev skupščine, spremljajo njihovo izvajanje in s tem seznanjajo skupščino.
Pri pripravljanju predlogov odločitev so se odbori dolžni
ravnati po smernicah in napotkih skupščine.
Odbori skupščine so upravičeni zahtevati od drugih organov skupščine in od organizacij in skupnosti uporabnikov in
izvajalcev poročila in podatke, potrebne za spremljanje izvajanja samoupravnih sporazumov in odločitev skupščine. Odbori skupščine so dolžni seznanjati skupščino z izvajanjem
posameznega samoupravnega sporazuma ali njene odločitve
v rokih, ki jih določajo ti akti, oz. na zahtevo skupščine.

- ustvarjanje pogojev za skladen razvoj kulturnih dejavnosti v SRS
- Oblikovanje in uresničevanje letnih programov na področju odbora
- oblikovanje normativov in standardov na področju kulturnih dejavnosti
- investicije v kulturne prostore ipd.
V delovno področje odbora za načrtovanje sodi:
- Oblikovanje metodologije za sprejemanje elementov za
pripravo samoupravnih sporazumov o temeljih plana
- priprava in usklajevanje samoupravnega sporazuma o
temeljih plana skupnosti in koordinacija
- priprava letnih, srednjeročnih in dolgoročnih planov
- priprava stališč, pripomb in predlogov k besedilom zakonov s področja kulture
- oblikovanje samoupravnih splošnih aktov KSS in pripomb ter predlogov k drugim družbenim dogovorom in samoupravnim sporazumom.
V delovno področje odbora za kulturno sodelovanje sodi:
- izpolnjevanje obvez do kulturnega razvoja italijanske in
madžarske narodnosti v SR Sloveniji
- izpolnjevanje obvez do kulturnega razvoja slovenske narodne skupnosti v zamejstvu in Slovencev v tujini
- oblikovanje in uresničenje usklajene politike mednarodnega in medrepubliškega sodelovanja ipd.
V delovno področje odbora za kadrovska vprašanja sodi:
- sodelovanje s Posebno izobraževalno skupnostjo za kulturo
- vzpodbujanje strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja kulturnih delavcev
- volitve, imenovanja, nagrade ipd.
Odbor za ljudsko obrambo in družbeno samozaščito pripravlja samoupravne akte, ki jih na področju ljudske obrambe
in družbene samozaščite sprejema skupščina; skrbi za izvajanje teh samoupravnih aktov, pripravlja obrambni načrt in
neposredno uresničuje druge naloge na področju ljudske
obrambe in družbene samozaščite v skladu z zakonom, predpisi na podlagi zakona in plani družbenopolitičnih skupnosti.
22. člen
Skupščina in njeni zbori lahko ustanovijo delovna telesa za
obravnavo določenih skupnih vprašanj ali posameznih zadev.
Delovna telesa za obravnavo skupnih vprašanj ali vprašanj
trajnejšega značaja se ustanovijo s poslovnikom ali sklepom
skupščine oziroma zbora. S poslovnikom ali sklepom se določijo tudi naloge, pooblastila in sestava delovnih teles. Delovno telo ima predsednika in določeno število članov. Ko
delovno telo opravi nalogo, za katero je bilo ustanovljeno,
preneha z delom.
23. člen
Skupščina lahko ustanovi za proučevanje strokovnih vprašanj in za strokovno spremljanje razvoja posameznih kulturnih dejavnosti strokovne svete. Člani strokovnih svetov so
priznani kulturni in znanstveni delavci ter drugi javni delavci,
ki se ukvarjajo s posameznimi kulturnimi področji.
2. Odbor samoupravne delavske kontrole

20. člen
Odbori skupščine so:
1. Odbor za skladen razvoj kulturnih dejavnosti
2. Odbor za načrtovanje
3. Odbor za kulturno sodelovanje
4. Odbor za kadrovska vprašanja
5. Odbor za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito.
V vsakem odboru je 12 do 16 članov in sicer polovica iz vrst
uporabnikov in polovica iz vrst izvajalcev. Člane odborov
imenuje skupščina.
Delo odborov vodijo predsedniki odborov, ki jih imenuje
skupščina. V primeru njihove odsotnosti oz. zadržanosti vodi
seje član odbora, za katerega se dogovorijo v odboru.
21. člen
V delovno področje odbora za skladen ravzoj kulturnih
dejavnosti sodi:
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24. člen
Za uresničevanje in varstvo samoupravnih pravic se v Kulturni skupnosti Slovenije oblikuje odbor samoupravne delavske kontrole.
Odbor samoupravne delavske kontrole skupnosti šteje deset članov, in sicer pet izmed uporabnikov in pet izmed
izvajalcev.
Člane odbora samoupravne delavske kontrole volijo delavci
in drugi delovni ljudje iz vrst delegacij uporabnikov in izvajalcev za skupščino Kulturne skupnosti Slovenije.
Predlog kandidatne liste pripravi skupščina KSS. Kandidat je izvoljen, če se je zanj opredelila več kot polovica članov KSS.
Rezultat volitev ugotovi skupščina KSS na podlagi sklepov
članov KSS.
Te določbe veljajo tudi za odpoklic člana odbora samoupravne delavske kontrole.
priloga poročevalca

-

Postopek za odpoklic začne skupščina KSS, kadar je podan
kateri od razlogov, ki jih za odpoklic določa zakon.
25. člen
Člani odbora samoupravne delavske kontrole izvolijo izmed
sebe predsednika odbora in njegovega namestnika. Predsednik odbora, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik, sklicuje in vodi seje odbora ter predstavlja odbor. Odbor dela in
odloča kolektivno na sejđh. Odločitev je v zboru sprejeta, če
se zanjo izreče vsaj šest članov. Člani odbora so kolektivno
odgovorni delavcem in delovnim ljudem za izpolnjevanje nalog odbora kot tudi za zakonitosti njegovih odločitev.
Vsak član odbora je v skladu s svojimi pravicami in dolžnostmi osebno odgovoren za svoje delo v odboru, pa tudi za
delo in odločitve odbora.
Odbor je dolžan vsaj enkrat letno seznaniti delegate v
skupščini KSS s svojim delom.
26. člen
Organ samoupravne delavske kontrole skrbi za uresničevanje in varstvo pravic članov s tem, da nadzoruje izvajanje
pravic in opravlja nadzor nad uveljavljanjem obveznosti in
odgovornosti, nad oblikovanjem in uporabo sredstev, nad
izvajanjem sprejetih planov, programov in nalog, nad delovanjem sistema obveščanja in nad delovanjem organov KSS in
njene strokovne službe.
27. člen
O svojih stališčih mora odbor samoupravne delavske kontrole obveščati skupščino KSS ter ji predlagati ukrepe za
odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti.
Poslovnik o delu odbora samoupravne delavske kontrole
natančneje določa vse zadeve s področja delovanja odbora.
IV. POSTOPEK SPREJEMANJA
SAMOUPRAVNIH SPLOŠNIH AKTOV
SKUPNOSTI
28. člen
S samoupravnimi sporazumi, plani statutom, poslovnikom
skupščine, pravilniki, sklepi in drugimi samoupravnimi splošnimi akti se na splošen način urejajo pravice, obveznosti in
odgovornosti članov KSS.
Samoupravni splošni akti KSS morajo biti v skladu z zakonom in ne smejo biti v nasprotju s samoupravnim sporazumom o ustanovitvi kot tudi ne v nasprotju s samoupravnimi
sporazumi in družbenimi dogovori, ki jih je KSS sklenila ali k
njim pristopila.
29. člen
Postopek sklepanja samoupravnih splošnih aktov v Kulturni
skupnosti Slovenije mora biti v skladu z zakonom in s tem
statutom.
Samoupravni splošni akt je mogoče spremeniti ali dopolniti, razveljaviti ali mu podaljšati veljavnost samo po postopku, ki je določen za njegovo sprejemanje.
30. člen
Samoupravni splošni akti skupnosti morajo biti objavljeni.
Veljati začno 8. dan po objavi, če s samim samoupravnim
splošnim aktom ni določen drugačen rok.
Samoupravni splošni akti, za katere zakon zahteva soglasje
Skupščine SR Slovenije, ter spremembe in dopolnitve teh
aktov se objavijo šele, ko je to soglasje dano.
Če z zakonom ali samoupravnim splošnim aktom ni določeno drugače, se samoupravni splošni akti KSS objavljajo v
njenem glasilu.
a) Samoupravni sporazumi
31. člen
S samoupravnimi sporazumi uporabniki in izvajalci določajo temelje planov KSS in urejajo svoje medsebojne pravice,
priloga poročevalca

obveznosti in odgovornosti v odnosih svobodne menjave dela
in drugih družbenoekonomskih odnosih.
Skupščina KSS začne in vodi postopek samoupravnega
sporazumevanja.
Skupščina KSS je dolžna obravnavati pobudo, ki jo za
sklenitev določenega samoupravnega sporazuma dajo delavci oz. drugi delovni ljudje neposredno, po svojih samoupravnih organizacijah, po svojih delegatih v skupščini KSS in
njenih organih ali po svojih delegatih v odboru za samoupravno delavsko kontrolo KSS kakor tudi po sindikatu, drugi
družbenopolitični organizaciji in družbenopolitični skupnosti.
32. člen
Ko skupščina sprejme pobudo za sklenitev določenega
samoupravnega sporazuma, da njegov osnutek v obravnavo
uporabnikom in izvajalcem, da se o njem izrečejo v določenem roku, ki ne sme biti krajši od 30 dni.
Če organ, ki je dal pobudo za sklenitev samoupravnega
sporazuma, ni tudi pripravil osnutka tega sporazuma,'pripravi
osnutek odgovorni odbor skupščine, oziroma, če skupščina
tako sklene, delegatska delovna skupina.
33. člen
Ko poteče rok za obravnavo osnutka samoupravnega sporazuma, ugotovi odgovorni odbor skupščine rezultat te obravnave in predlaga skupščini stališča do posameznih predlogov
in pripomb, izraženih v obravnavi.
Skupščina KSS določi predlog samoupravnega sporazuma
in ga pošlje udeležencem sporazumevanja v sprejem.
Samoupravni sporazum je sklenjen, ko ga sprejme najmanj
toliko udeležencev, kolikor, jih je po njegovih določbah potrebno za sklenitev. To dejstvo ugotovi skupščina KSS.
b) Plani in programi
34. člen
Plane in programe KSS sprejema skupščina KSS na podlagi
samoupravnega sporazuma o temeljih plana in drugih samoupravnih sporazumov.
Plane KSS sprejema skupščina KSS v soglasju s Skupščino
SRS.
S planom oziroma programom KSS ni mogoče naložiti
uporabnikom ali izvajalcem materialnih obveznosti, kakršnih
niso prevzeli s samoupravnim sporazumom.
Za obravnavo osnutka plana oz. programa mora biti članom
KSS zagotovljen čas najmanj 30 dni.
Skupščina KSS lahko sklene, da v javno razpravo da tudi
predlog plana oz. programa.
c) Statut skupnosti
35. člen
Statut KSS sprejme skupščina KSS, potem ko je bil kot
osnutek najmanj 30 dni v obravnavi.
V primeru, da je začet postopek za spremembo oziroma
dopolnitev statuta zaradi tega, ker je bil spremenjen oziroma
dopolnjen samoupravni sporazum o ustanovitvi KSS ali ker so
k temu sporazumu pristopili novi člani ali ker so v samoupravni organiziranosti uporabnikov ali izvajalcev nastale
takšne spremembe, ki terjajo spremembo števila delegatskih
mest ali sestavo konferenc delegacij, ali iz podobnih razlogov,
skupščina KSS začasno uredi zadeve, ki jih ni mogoče odlašati, s statutarnim sklepom.
Statutarni sklep iz prejšnjega odstavka preneha veljati z
dnem, ko začno veljati spremembe oziroma dopolnitve statuta.
d) Poslovnik skupščine
36. člen
Skupščina KSS s svojim poslovnikom v skladu s samoupravnim sporazumom o ustanovitvi KSS in njenim statutom
podrobneje uredi:
•-j način programiranja dela zborov skupščine in njenih
organov
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- metode dela in sodelovanja zborov skupščine in njenih
organov
- način sklicevanja in vodenji sestankov predsedstva
skupščine
- poslovni red za sklicevanje in potek sej
- način in postopek volitev delegatskih delovnih teles in
njihovega odpoklica
- način sklicevanja in vodenja sej odborov in delegatskih
delovnih teles
- način in postopek delegiranja delegatov skupščine oziroma zbora v skupne organe, ustanovljene s samoupravnim
sporazumom in njihovega odpoklica
- način in postopek imenovanj ter razrešitev
- način uresničevanja pravic in dolžnosti delegatov v zvezi
z njihovim delom v skupščini, njenih zborih in njenih organih
- način vodenja in potrjevanja zapisnikov
- druga vprašanja podobnega značaja.
e) Drugi samoupravni splošni akti skupnosti
37. člen
S pravilniki, sklepi in drugimi akti splošne narave skupščina
KSS zagotavlja uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti, ki so jih delavci in drugi delovni ljudje prevzeli s samoupravnim sporazumom o ustanovitvi KSS, ter določa način in
podrobnejše pogoje za uresničevanje teh pravic, obveznosti
in odgovornosti.
Za obravnavo osnutkov aktov iz prejšnjega odstavka mora
biti praviloma zagotovljen čas najmanj 21 dni. S poslovnikom
skupščine se podrobneje določi, v katerih primerih je ta čas
lahko izjemoma krajši in v katerih primerih je izjemoma mogoče predložiti določen splošni samoupravni akt seji zborov
skupščine.
38. člen
Skupščina KSS daje, kadar je to potrebno, avtentično razlago samoupravnih splošnih aktov, ki jih je sprejela, in razlago samoupravnih sporazumov, sklenjenih v KSS, če s samoupravnim sporazumom ni za to pooblaščen drug organ.
Skupščina KSS lahko pooblasti svoj odbor, da po potrebi
izda metodološko oziroma tehnično navodilo za izvajanje
določenega samoupravnega splošnega akta.
Navodilo iz prejšnjega odstavka zavezuje subjekte, na katere se nanaša, da se pri uresničevanju svojih pravic oziroma
pri izpolnjevanju svojih obveznosti po njem ravnajo.
V. NAČIN SODELOVANJA S PREDSTAVNIKI
ORGANOV ORGANIZACIJ, SKUPNOSTI IN
SAZU
39. člen
Skupščina KSS sodeluje z občinskimi kulturnimi skupnostmi, SlS-i drugih dejavnosti, organizacijami združenega
dela in drugimi samoupravnimi organizacijami in skupnostmi
kot tudi z organi družbenopolitičnih organizacij in družbenopolitičnih skupnosti pri usklajevanju programov dela in stališč
v zadevah, ki so skupnega ali širšega družbenega pomena.
Kadar gre za sodelovanje s SlS-i zlasti s področja vzgoje in
izobraževanja ter raziskovalne dejavnosti, se lahko v ta namen
ostanovijo skupni organi.
40. člen
KSS sodeluje s SAZU pri obravnavanju temeljnih vprašanj s
področja kulture, pri oblikovanju politike in programov kulturnih dejavnosti in pri ocenjevanju teh dejavnosti.
V ta namen KSS obvešča SAZU o svojem delu in po potrebi
ustanavlja skupna telesa za obravnavo pomebnejših vprašanj
skupnega interesa po 1. odstavku tega člena.
41. člen
Kadar KSS da pobudo ali je povabljena, da kot udeleženka
sodeluje pri družbenem dogovarjanju ali samoupravnem sporazumevanju z drugimi družbenimi dejavniki o vprašanjih, ki
so skupnega pomena, sklepa družbeni dogovor oziroma samoupravni sporazum skupščina KSS.
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Če v primerih iz prejšnjega odstavka skupščine KSS ne
določi drugače, sodeluje v postopku priprave predloga družbenega dogovora oziroma samoupravnega sporazuma njen
odbor, odgovoren za pripravo in izvrševanje odločitev v zadevah, ki so predmet družbenega dogovarjanja oziroma samoupravnega sporazumevanja.
42. člen
Če KSS sklene samoupravni sporazum ali družbeni dogovor, s katerim je predviden skupen delegatski organ udeležencev, delegira delegate v takšen organ skupščina.
Delegati se v skupnem organu ravnajo po napotkih in smernicah skupščine in so ji dolžni poročati o delu skupnega
organa in o svojem delu v njem.
V posameznih vprašanjih, ki jih obravnavajo v skupnih
organih, lahko delegati zahtevajo mnenja od odgovornega
odbora skupščine, strokovna služba, ki opravlja ustrezna dela
za KSS, pa jim je dolžna priskrbeti podatke, ki jih zahtevajo.
Delegati v skupnih organih so skupščini osebno odgovorni
za svoje delo v teh organih, v skladu s svojimi pravicami in
dolžnostmi pa tudi za delo in odločitve teh organov.
43. člen
Kadar skupščina oziroma njen odbor ugotovi, da odločitev
organa druge samoupravne organizacije oziroma skupnosti
ali družbenopolitčne skupnosti lahko vpliva na uresničevanje
interesov uporabnikov in izvajalcev v KSS, zavzame do takšne
odločitve oziroma njenega osnutka ali predloga stališča in jih
sporoči ustreznemu organu.
VI. RAZPOLAGANJE S SREDSTVI
44. člen
Finančna sredstva, ki jih v KSS združujejo uporabniki oziroma izvajalci za uresničevanje svobodne menjave dela ali za
druge namene, določene s samoupravnim sporazumom, je
mogoče porabiti samo v te namene in v mejah, ki jih določa
letni plan KSS.
45. člen
Izplačila finančnih sredstev v KSS temeljijo na letnem planu
KSS.
Izplačila, ki so po samoupravnem sporazumu pogojena s
predložitvijo programov, so dovoljena šele, ko program odobri skupščina.
Izplačila, ki so po svoji naravi vezana na sklenitev samoupravnega sporazuma, ali pogodbe, so dovoljena šele, ko je
takšen akt veljavno sklenjen.
Predujme je dovoljeno izplačevati ob pogojih, ki jih določa
samoupravni sporazum ali pogodba v skladu s samoupravnim
sporazumom.
46. člen
Delovna skupnost, ki za KSS opravlja strokovna, administrativna, tehnična in tem podobna dela, izvršuje posamezna
izplačila iz sredstev KSS po nalogu predsednika skupščine ali
predsednika posameznega odbora v mejah pooblastil, ki jih je
nanj prenesel predsednik skupščine.
Nalog za izplačilo mora temeljiti na samoupravnem splošnem oz. posamičnem aktu iz prejšnjega člena.
VII. URESNIČEVANJE NALOG NA PODROČJU
SPLOŠNE LJUDSKE OBRAMBE IN DRUŽBENE
SAMOZAŠČITE
47. člen
Skupščina KSS je nosilka nalog, ki jih ima KSS na področju
ljudske obrambe in družbene samozaščite po zakonu in predpisih na podlagi zakona ter po družbenem planu in planih SR
Slovenije.
Odbor za ljudsko obrambo in družbeno samozaščito in
drugi organi skupščine opravljajo svoje naloge na področju
ljudske obrambe in družbene samozaščite po smernicah in
napotkih skupščine.
priloga poročevalca

Skupščina KSS in njeni organi pri opravljanju nalog na
področju ljudske obrambe in družbene samozaščite sodelujejo z ustreznimi organi občinskih kulturnih skupnosti, s pristojnimi republiškimi in občinskimi organi in družbenopolitičnimi organizacijami in z njim usklajujejo ukrepe na tem področju.
48. člen
Samoupravni sporazumi, ki jih uporabniki in izvajalci sklepajo v KSS, in drugi samoupravni splošni akti KSS morajo biti
naravnani na krepitev obrambne moči, varnosti in trdnosti
celotne družbe zlasti tako, da se krepi pripravljenost in sposobnost delavcev in drugih delovnih ljudi ter občanov za
obrambo države, za varovanje in reševanje ljudi in materialnih
dobrin ob vojnih akcijah, ob naravnih nesrečah in drugih
hudih nesrečah ter v drugih izrednih razmerah, za varovanje
in ohranjanje pomembnih kulturnih dobrin in vrednot in na
krepitev družbene samozaščite.
Finančna sredstva za izvajanje nalog KSS na področju
ljudske obrambe in družbene samozaščite se zagotavljajo s
planskimi akti KSS.
49. člen
Obrambni načrt, ki ga sprejme skupščina KSS, določa
ukrepe za njeno delovanje v razmerah neposredne vojne
nevarnosti, v drugih izrednih razmerah in v vojni.
Sestavni del obrambnega načrta je statutarni sklep, ki v
skladu s predpisi začasno, dokler to terjajo izredne razmere,
ureja sestavo organov KSS, njihova pooblastila in način odločanja tako, da KSS v takih razmerah lahko opravlja svoje
temeljne naloge.
VIII. JAVNOST DELA
50. člen
Delo KSS je javno.
Skupščina KSS preko sredstev javnega obveščanja obvešča
javnost o delu, o doseganju ciljev KSS in izpolnjevanju njenih
planov ter o uresničevanju družbenoekonomskih in drugih
samoupravnih odnosov v njej. V ta namen izdaja tudi posebno
informativno glasilo.
Seje zborov skupščine in njenih organov so javne. Samo
pod pogoji, določenimi s poslovnikom skupščine, lahko organ skupščine sklene, da bo pri obravnavi določenega vprašanja javnost izključena.
Predstavniki sredstev javnega obveščanja imajo pravico
spremljati seje zborov skupščine in njenih organov ter obveščati javnost o njihovem delu, če ne gre za vprašanja, pri
katerih je javnost izključena.
Gradiva za seje zborov skupščine, odločitve skupščine oziroma posameznega zbora ter stališča, izražena v obravnavi,
so javna.
51. člen
Javnost sej zborov skupščine ter javnost skupščinskih gra-
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IX. PREŠERNOV SKLAD
52. člen
Pri sprejemanju finančnega načrta KSS vsako leto zagotovi
tudi sredstva za delovanje Prešernovega sklada. Za namensko
porabo teh sredstev je odgovoren predsednik upravnega odbora, upravni odbor pa skupščini KSS vsako leto poroča o
porabi sredstev in gospodarjenju z njimi.
Strokovna, administrativna in druga tehnična dela za Prešernov sklad opravlja delovna skupnost strokovne službe
KSS.
X. OPRAVLJANJE DEL V DELOVNI
SKUPNOSTI STROKOVNE SLUŽBE
53. člen
Za opravljanje strokovnih, administrativnih, organizacijski h »
ter drugih pomožnih del skupnega pomena oblikuje Kulturna
skupnost Slovenije delovno skupnost strokovne službe.
Odnose med Kulturno skupnostjo Slovenije in delovno
skupnostjo ureja poseben samoupravni sporazum.
54. člen
Vodjo delovne skupnosti imenuje skupščina KSS po obravnavanju mnenja delavskega sveta delovne skupnosti na podlagi javnega razpisa, ki ga izvede odbor za kadrovska vprašanja.
Vodja delovne skupnosti je imenovan za dobo 4 let in je po
preteku te dobe lahko ponovno imenovan. Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije ga po obravnavanju mnenja delovne skupnosti lahko predčasno razreši.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
55. člen
Ko začne veljati ta statut, preneha veljati statutarni sklep
Kulturne skupnosti Slovenije.
Vse ostale samoupravne splošne akte Kulturne skupnosti
Slovenije bomo uskladili z določbami statuta najkasneje v 6
mesecih od dneva njegove veljavnosti.
Ta statut se objavi v Uradnem listu SRS po pridobitvi soglasja Skupščine SRS in začne veljati 8. dan po objavi.

SPORAZUM

Kulturne skupnosti

V skladu z zakonom o svobodni menjavi dela na
področju kulturnih dejavnosti ustanavljamo delovni
ljudje in občani v Sloveniji novo Kulturno skupnost
Slovenije. Skupščina sedanje Kulturne skupnosti
Slovenije je 5. februarja 1982 sprejela predlog samoupravnega sporazuma o ustanovitvi, sedaj se
bomo o njem odločali delavci v združenem delu,

priloga poročevalca

div, odločitev in v obravnavi izraženih stališč je mogoče omejiti samo zaradi varovanja podatkov, ki se štejejo kot tajni na
podlagi zakona, predpisa na podlagi zakona ali samoupravnega splošnega akta.
Kdor predloži skupščini ali njenemu organu gradivo^ ki
vsebuje tajne podatke, je dolžan to na gradivu vidno označiti.
O omejitvi javnosti sej zborov skupščine, nujnih odločitev
oziroma v obravnavi izraženih stališč zaradi varovanja tajnih
podatkov odločata zbora na seji.
Kdor je seznanjen s tajnimi podatki, je dolžan varovati
njihovo tajnost.

Slovenije

občani v krajevnih skupnostih ter kulturni delavci v
organizacijah združenega dela, v društvih in njihovih zvezah, pa tudi samostojni kulturni delavci.
Kulturna skupnost Slovenije je prostor za sporazumevanje in odločanje o vseh pomembnih vprašanjih kulture, ki zadevajo vsakega od nas kot občana,
kot pripadnika slovenskega naroda ali kot drzav-
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tjana Slovenije. V njej se dogovarjamo o skupnih
osnovah, metodah in smereh za kulturno politiko,
tudi za tisto, ki jo bomo uveljavljali v občinskih
kulturnih skupnostih. O nekaterih kulturnih dejavnostih se skorajda v celoti odločamo v Kulturni
skupnosti Slovenije (npr. filmska ustvarjalnost), o
nekaterih v precejšnji meri (npr. gledališka dejavnost) in o nekaterih vsaj deloma (npr. varstvo naravne in kulturne dediščine). Tu so še nekatere
naloge, ki jih zakon nalaga republiški kulturni skupnosti: spodbujanje kulturnih dejavnosti narodnosti
pri nas; pospeševanje kulturnih dejavnosti Slovencev zunaj Slovenije, usklajevanje sodelovanja z drugimi narodi in narodnostmi v Jugoslaviji in s tujino
in povezovanje, usklajevanje in usmerjanje ljubiteljskih dejavnosti.
Za nekatere od teh nalog združujemo v Kulturni
skupnosti Slovenije vsa sredstva ali del sredstev,
odvisno od narave nalog ali dejavnosti, za katere
9re Pri tem vnaša zakon za nekatere naloge načelo,
da je prispevek iz Kulturne skupnosti Slovenije
odvisen od zmogljivosti občine ali širšega območja.
Manj razvitim občinam pa naj po Kulturni skupnosti
Slovenije s skupnimi močmi prispevamo za hitrejši
razvoj kulture pri njih. Skupen imenovalec celotne
takšne naravnosti je težnja k skladnemu razvoju
kulturnih področij in k skladnejši kulturni rasti slovenskega kulturnega prostora.

Na podlagi 65. člena zakona o skupnih osnovah svobodne
menjave dela (Ur. list SRS št. 17/79) in 26. in 40. člena
zakona o svobodni menjavi dela na področju kulturnih dejavnosti (Ur. list SRS št. 1/81) sklenemo delavci v temeljnih
organizacijah združenega dela in skupnostih in delovni ljudje in občani v krajevnih skupnostih na območju SR Slovenije (kot uporabniki) in delavci v temeljnih organizacijah
združenega dela in skupnostih, ki opravljajo kulturno dejavnost kot glavno dejavnost, delovni ljudje, ki z osebnim delom samostojno kot poklic opravljamo umetniško ali drugo
kulturno dejavnost, in delovni ljudje in občani, organizirani v
družbenih organizacijah in društvih, ki opravljamo kulturno
dejavnost (kot izvajalci)
SAMOUPRAVNI SPORAZUM
O USTANOVITVI KULTURNE
SKUPNOSTI SLOVENIJE
I. namen in cilji ustanovitve Kulturne skupnosti
Slovenije
1. člen
V Kulturni skupnosti Slovenije bomo uporabniki in izvajalci
enakopravno z drugimi zbori Skupščine SR Slovenije odločali
o temeljih samoupravne organiziranosti in razvoja kulturne
dejavnosti v Sloveniji. V skladu s temi odločitvami in v njihovem okviru bomo v Kulturni skupnosti Slovenije oblikovali in
določali skupne osnove kulturne politike policentričnega razvoja, tako da bomo skladno razvijali kulturne dejavnosti, da
bodo kulturne vrednote dostopne vsem občanom, in da bodo
delavci v kulturnih organizacijah in samostojni kulturni delavci v načelu v enakem družbenoekonomskem položaju kot
delavci drugih področij združenega dela.
Posebej bomo v Kulturni skupnosti Slovenije zagotavljali
kulturni razvoj italijanske in madžarske narodnosti v Sloveniji,
pospeševali kulturni razvoj slovenske narodne skupnosti v
zamejstvu in Slovencev v tujini in usklajevali medrepubliško
ih mednarodno sodelovanje ter na teh področjih izpolnjevali
obveznosti SR Slovenije; sooblikovali in usklajevali bomo
18

Podobne so bile naloge dosedanje Kulturne
skupnosti Slovenije. Na izkušnjah te gradimo novo
skupnost, ne kot zvezo občinskih, temveč kot interesno kulturno skupnost vseh občanov po eni in
vseh kulturnih delavcev po drugi strani.
Organizacijsko je tako zasnovana, da bomo v njej
prvi in drugi, » uporabniki<■ in »izvajalci« čim jasneje
oblikovali, usklajevali in v kar najbolj neposrednem
medsebojnem soočanju in sporazumevanju uresničevali svoje skupne interese. Večje število in bogatejše oblike in metode delovanja skupščine in njenih delegatskih organov morajo to omogočati in
spodbujati. Prek njih morajo priti do izraza tako
posebnosti, kakor notranja povezanost posameznih
kulturnih dejavnosti in območij, njihova prepletenost, medsebojna povezanost in celovitost. Zato bo
izvajalski zbor skupščine nove Kulturne skupnosti
Slovenije tudi kot zbor delegatov posamezne dejavnosti (gledališke, glasbene in plesne, likovne, filmske, Uterarno-knjižničarsko-založniške in za varstvo
naravne in kulturne dediščine) pa tudi kot zbor
delegatov vseh izvajalcev. Za delegate uporabnikov
že zakon določa, da prihajajo iz občinskih kulturnih
skupnosti. Za oboje so delegatska pota speljana
tako, da zagotavljajo v vseh sestavih zborov in organov skupščine načelno take možnosti, ki omogočajo uveljavljanje interesov, predvsem z močjo argumentov.

politiko kadrovanja, usposabljanja in izpolnjevanja kulturnih
delavcev in opravljali druge naloge, za katere se bomo samoupravno sporazumeli in naloge, ki jih določa zakon.
2. člen
Za opravljanje nalog iz prejšnjega člena bomo v Kulturni
skupnosti Slovenije združevali potrebna sredstva v skladu s
samoupravnim sporazumom o temeljih plana, razvijali svobodno menjavo dela in sodelovali z drugimi samoupravnimi
interesnimi skupnostmi.
II. SVOBODNA MENJAVA DELA IN
PLANIRANJE
3. člen
V Kulturni skupnosti Slovenije bomo z dogovarjanjem določali skupna merila za oblikovanje normativov in standardov za
opravljanje kulturnih dejavnosti ter normative in standarde za
tiste dejavnosti, ki jih bomo zagotavljali s svobodno menjavo
dela v Kulturni skupnosti Slovenije.
4. člen
V Kulturni skupnosti Slovenije bomo oblikovali enotno metodologijo za sprejemanje elementov, ki so podlaga za pripravo samoupravnih sporazumov o temeljih planov kulturnih
skupnosti.
5. člen
Vsebino in obseg nalog, ki jih bomo v skladu z zakonom o
svobodni menjavi dela opravljali v Kulturni skupnosti Slovenije in dejavnosti, ki jih bomo v njej zagotavljali s svobodno
menjavo dela, bomo določali s samoupravnim sporazumom o
temeljih plana Kulturne skupnosti Slovenije.
V njem bomo določili:
- obseg, vrsto in kvaliteto dogovorjenih kulturnih storitev,
program storitev ali posamezne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: storitve), program nalog, ki jih bomo uresničevali
skupaj z drugimi SIS in program naložb za modernizacijo in
razširitev materialne osnove kulturnih dejavnosti;
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- obseg potrebnih sredstev za uresničitev dogovorjenih
programov in nalog; merila za zagotavljanje povračila za
opravljene programe storitev in merila za zagotavljanje sredstev za izpolnjevanje sprejetih nalog; zavezance in način
zagotavljanja sredstev in ukrepe za preprečevanje motenj v
izpolnjevanju sprejetih obveznosti.
6. člen
S samoupravnim sporazumom o temeljih plana Kulturne
skupnosti Slovenije bomo opredelili program skladnega razvoja kulturnih dejavnosti v SR Sloveniji in pri tem upoštevali:
- da bomo za programe kulturnih dejavnosti, ki so skupnega pomena, in programe usklajevalnih, povezovalnih in
usmerjevalnih nalog združevali sredstva za svobodno menjavo dela v Kulturni skupnosti Slovenije.
Takšnega pomena so: spodbujanje umetniške ustvarjalnosti, del založniške, knjižnične, filmske dejavnosti, del kulturnih programov radia in televizije in pomembnejše republiške
prireditve;
- da bomo za programe kulturnih dejavnosti, ki so nepogrešljiva sestavina kulturnega življenja in umetniškega ustvarjanja slovenskega naroda, za programe varstva in vzdrževanja
naravne in kulturne dediščine in programe kulturnih dejavnosti, s katerimi zagotavljamo hitrejši razvoj manj razvitih območij v SR Sloveniji, združevali del sredstev za svobodno menjavo dela v Kulturni skupnosti Slovenije za tiste izvajalce, ki
programa ne morejo uresničiti v okviru dohodkovnih možnosti občine oziroma medobčinskega sodelovanja.
Takšnega pomena so: gledališka, glasbena, plesna, knjižnična, likovna in filmska dejavnost in varstvo in vzdrževanje
naravne in kulturne dediščine.
7. člen
V občinah, kjer živijo pripadniki italijanske in madžarske
narodnosti, bomo skupaj z matičnimi občinskimi kulturnimi
skupnostmi zagotavljali kulturni razvoj pripadnikov obeh narodnosti.
8. člen
Pospeševali bomo razvoj kulturne dejavnosti in ustvarjalnosti Slovencev zunaj SR Slovenije in spodbujali njihovo tvorno
in enakovredno vključevanje tako v slovenski kulturni prostor
kakor v kulturni prostor večinskega naroda.
9. člen
Prizadevali si bomo, da bodo pri usklajevanju kulturnega
sodelovanja z drugimi republikami in pokrajinama kulturni
dosežki vseh naših narodov in narodnosti vzajemna, skupna
in trajna sestavina kulturnega življenja vseh delovnih ljudi in
občanov v SR Sloveniji in SFR Jugoslaviji.
10. člen
Pri usklajevanju kulturnega sodelovanja s tujino in pri uresničevanju in zagotavljanju dogovorjenega programa bomo
težili k uveljavljanju slovenske kulture v tujini in hkrati k
dostopnosti vrhunskih dosežkov kulture drugih narodov pri
nas.

- politiko in cilje razvoja kulturnih dejavnosti;
- naloge, obveznosti in sredstva, prikazana po sestavinah
samoupravnega sporazuma;
- naloge, ki jih prevzema Kulturna skupnost Slovenije po
drugih samoupravnih sporazumih, družbenih dogovorih in
zakonih;
- organizacijske, kadrovske in materialne ukrepe za uresničitev nalog.
14. člen
V Kulturni skupnosti bomo spremljali in ocenjevali uresničevanje dogovorjenih programov.
Če bo prišlo do odstopanj od dogovorjenega obsega programov, njihove kvalitete ali potrebnih sredstev za njihovo
uresničevanje, bomo ravnali skladno z zakonskimi določili in
sprejeli ukrepe, predvidene s samoupravnim sporazumom o
temeljih plana Kulturne skupnosti Slovenije.
15. člen
S postopkom planiranja, vsebino planskih dokumentov in s
posameznimi odločitvami bomo v Kulturni skupnosti Slovenije uveljavljali in razvijali sodelovanje, skupno delo in medsebojno pomoč izvajalcev kot temeljno načelo, ki zagotavlja
dobro izrabo ustvarjalnih moči in materialne podlage kulturnih dejavnosti.
III. SAMOUPRAVNA ORGANIZIRANOST
16. člen
Organa skupnosti sta:
- skupščina Kulturne skupnosti Slovenije (v nadaljnjem
besedilu skupščina),
- odbor samoupravne delavske kontrole.
SKUPŠČINA
17. člen
Kulturno skupnost Slovenije upravlja skupščina. Skupščina
ima zbor uporabnikov in zbor izvajalcev. Delegate v zbor
uporabnikov Kulturne skupnosti Slovenije delegirajo zbori
uporabnikov občinskih kulturnih skupnosti in zbori uporabnikov kulturnih skupnosti na območju posebnih družbenopolitičnih skupnosti, tako da vsak zbor uporabnikov delegira po
enega delegata.
Delegate v zbor izvajalcev Kulturne skupnosti Slovenije
delegirajo delegacije izvajalcev, ki so člani skupnosti, in sicer
delegacije delavcev v temeljnih organizacijah združenega
dela in skupnostih, ki opravljajo kulturno dejavnost kot
glavno dejavnost, delegacije delovnih ljudi, ki z osebnim
delom samostojno kot poklic opravljajo umetniško ali drugo
kulturno dejavnost ter delegacije delovnih ljudi in občanov,
organiziranih v družbene organizacije in društva, ki opravljajo
kulturno dejavnost.

12. člen
Programe storitev, ki so tudi del programov občinskih kulturnih skupnosti, bomo planirali sočasno in skladno v občinskih kulturnih skupnostih in v Kulturni skupnosti Slovenije.

18. člen
Pri določitvi delegatskih mest izvajalskih članov skupnosti
upoštevamo:
- vlogo, naloge in pristojnosti Kulturneiskupnosti Slovenije, opredeljene v zakonu in sporazumu in v tej zvezi predviden obseg svobodne menjave dela v skupnostih.
- pristojnosti skupščine po 34. in 35. členu zakona o svobodni menjavi dela na področju kulturnih dejavnosti;
- pomen oz. značaj izvajalskih programov v okviru posamezne kulturne dejavnosti in v celotnem kulturnem življenju
na Slovenskem;
- načelo, da oblikujejo izvajalski člani skupnosti delegacije
oz, konference delegacij za pošiljanje delegatov v zbor izvajalcev po funkcionalnem načelu, upoštevaje tudi območno
načelo povezovanja.

13. člen
Na podlagi samoupravnega sporazuma o temeljih plana
bomo sprejeli v Kulturni skupnosti Slovenije plan skupnosti, v
katerem bomo opredelili zlasti:

19. člen
Kadar skupščina skupnosti obravnava vprašanje posameznih kulturnih dejavnosti, delegirajo delegate v zbor izvajalcev
delegacije izvajalcev teh dejavnosti.

11. člen
V Kulturni skupnosti Slovenije bomo združevali sredstva
tudi za druge naloge iz 1. člena tega sporazuma, za delovanje
organov Kulturne skupnosti Slovenije in za opravljanje strokovnih in razvojnih raziskovalnih del v zvezi z nalogami Kulturne skupnosti Slovenije.
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Področja kulturnih dejavnosti, za katera se oblikuje zbor
izvajalcev, in število delegatskih rrjest, ki jih imajo v izvajalskem zboru delegacije izvajalcev:
Štev. deleg.
mest
- književna, založniška, knjižničarska
in knjigotrška dejavnost
- varstvo naravne in kulturne dediščine
- glasbena in plesna dejavnost
- gledališka dejavnost
- likovna dejavnost
- filmska dejavnost

36
35
27
22
21
18

Kadar skupščina skupnpsti obravnava skupna vprašanja
kulturnih dejavnosti, delegirajo delegate v zbor izvajalcev
vseh področij kulturnih dejavnosti in sicer:
- s področja književne, založniške, knjižničarske in knjigotrške dejavnosti
■, 3 delegatov
- s področja varstva naravne in kulturne
dediščine
-(1 delegatov
- s področja glasbene in plesne dejavnosti
10 delegatov
- s področja gledališke dejavnosti
12 delegatov
s področja likovne dejavnosti
10 delegatov
- s področja filmske dejavnosti
7 delegatov
Sestava zbora izvajalcev je v prilogi, ki jo s posebnim
sklepom določa Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije.
Na zasedanja skupščine skupnosti, ki obravnavajo vprašanja posameznih kulturnih dejavnosti ali obravnavajo skupna
vprašanja kulturnih dejavnosti, delegirajo v zbor uporabnikov
skupnosti po enega delegata zbori uporabnikov občinskih
kulturnih skupnosti in zbori uporabnikov kulturnih skupnosti
na območju posebnih družbenopolitičnih skupnosti. Zbor
uporabnikov na vseh zasedanjih skupščine skupnosti ima 67
delegatskih mest.
20. člen
Delo skupščine vodi predsednik skupščine.
Predsednik skupščine opravlja predvsem naslednje naloge:
- predstavlja skupnost;
- sklicuje seje skupščine in jim predseduje;
- skrbi za izvajanje sklepov skupščine;
- skrbi, da je delo skupnosti v skladu z zakoni, samoupravnimi sporazumi in statutom ter drugimi samoupravnimi splošnimi akti.
Predsednik ima namestnika, ki v njegovi odsotnosti ali
zadržanosti vodi delo skupščine.
21. člen
Predsednika in namestnika predsednika izvoli skupščina
izmed članov delegacij.
Vsak zbor skupščine izvoli iz vrst članov delegacij predsednika zbora in njegovega namestnika.
22. člen
Za pripravo predlogov iz svoje pristojnosti in za izvrševanje
sprejetih odločitev oblikuje skupščina skupne organe uporabnikov in izvajalcev. Sestavljajo jih delegati, ki so člani
delegacij uporabnikov in izvajalcev.
Število, delovna področja in sestavo organov določa statut
Kulturne skupnosti Slovenije.
Skupščina oziroma njeni organi lahko v skladu s statutom
oblikujejo stalna ali začasna delegatska in tudi strokovna
delovna telesa.

Pravice, dolžnosti in odgovornosti odbora samoupravne delavske kontrole ter sestava, volitve in odpoklic članov odbora
samoupravne delavske kontrole ter druga vprašanja s področja dela tega odbora ureja statut v skladu z zakonom.
IV. VSEBINA, NAČIN IN POSTOPEK
SPORAZUMEVANJA O MEDSEBOJNIH
PRAVICAH IN ODGOVORNOSTIH
24. člen
V skupščini Kulturne skupnosti Slovenije se uporabniki in
izvajalci sporazumevamo in odločamo o uresničevanju svojih
potreb in interesov ter jih usklajujemo. Zbor uporabnikov in
zbor izvajalcev obravnavata naloge skupščine in o njih odločata enakopravno ali skupaj. Vsak zbor obravnava ali odloča
o zadevah, določenih s tem samoupravnim sporazumom tudi
samostojno.
25. člen
Na skupni seji obeh zborov delegati skupno odločajo:
- o zadevah, o katerih skupščina Kultune skupnosti Slovenije odloča enakopravno s pristojnimi zbori Skupščine SR
Slovenije;
- o izvolitvi odborov skupščine;
- o izvolitvi predsednika in namestnika predsednika skupščine;
- o imenovanju in razrešitvi vodje delovne skupnosti.
26. člen
O drugih zadevah, določenih s 35. členom zakona o svobodni menjavi dela na področju kulturnih dejavnosti, odločata
oba zbora enakopravno na skupnih ali ločenih sejah.
27. člen
O zadevah, določenih s 34. členom zakona o svobodni
menjavi dela na področju kulturnih dejavnosti, odločata enakopravno na skupni seji izvajalski zbor skupščine, oblikovan
za posamezno kulturno dejavnost in uporabniški zbor skupščine Kulturne skupnosti Slovenije.
28. člen
Zbor uporabnikov samostojno:
- ugotavlja in usklajuje na podlagi elementov za pripravo
samoupravnega sporazuma o temeljih plana obseg potreb po
kulturnih storitvah in sredstvih, ki so potrebna za njihovo
uresničitev;
- ugotavlja obseg in kvalitete uresničevanja sprejetih sporazumov;
- voli predsednika zbora in njegovega namestnika.
Zbor izvajalcev samostojno;
- ugotavlja in usklajuje na podlagi elementov za pripravo
samoupravnih sporazumov o temeljih plana možnosti za uresničitev kulturnih storitev glede na obseg in kakovost, ki jih
lahko zagotovijo izvajalci ob danih prostorskih zmogljivostih,
kadrovski zasedbi in v skupnosti dogovorjenih normativih oz
standardih;
- pripravlja izhodišča meril za določitev povračila za kulturne storitve;
- pripravlja predloge usklajenih programov kulturnih manifestacij širšega pomena;
- voli predsednika zbora in njegovega namestnika.

ODBOR SAMOUPRAVNE DELAVSKE
KONTROLE

29. člen
Odločitev o zadevah, o katerih odločajo delegati v skupščini
skupaj, in o zadevah, o katerih odloča posamezni zbor samostojno, so sprejete, če jih je sprejela večina vseh delegatov.
Odločitve o zadevah, o katerih odločata oba zbora enakopravno, so sprejete, če so bile sprejete z večino glasov vseh
delegatov v vsakem zboru in v enakem besedilu v obeh
zborih.

23. člen
#
Za uresničevanje in varstvo samoupravnih pravic članov
skupnosti oblikujemo odbor samoupravne delavske kontrole.

30. člen
Če ni doseženo soglasje med zboroma, se izvede usklajevalni postopek, ki je določen s statutom Kulturne skupnosti
Slovenije.
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Če tudi v usklajevalnem postopku ni doseženo soglasje in
bi bilo zaradi tega ogroženo opravljanje kulturnih dejavnosti,
lahko Skupščina SR Slovenije začasno uredi to vprašanje.
V. TEMELJNE SKUPNOSTI IN ENOTE
31. člen
Uporabniki in izvajalci se bomo v Kulturni skupnosti Slovenije
organizirali v temeljne skupnosti ali enote, kadar nam bodo
tako narekovale potrebe in možnosti, da bi tako kar najbolj
neposredno uresničevali svoje pravice, obveznosti in odgovornosti v svobodni menjavi dela.
VI. SAMOUPRAVNI SPLOŠNI AKTI
32. člen
Skupnost ima naslednje samoupravne splošne akte:
- statut skupnosti;
- pravilnik o delovanju organa samoupravne delavske kontrole;
- poslovnik o delu skupščine in drugih organov te skupnosti;
- samoupravne sporazume in pravilnike, ki so potrebni za
nemoteno delovanje skupnosti in jih določa statut ali drug
samoupravni splošni akt.
33. člen
Statut skupnosti ureja:
- statusna vprašanja;
- samoupravno organiziranost in uresničevanje delegatskih razmerij;
- postopek sprejemanja samoupravnih splošnih aktov;
- način sodelovanja s predstavniki organizacij, skupnosti
in SAZU;
- razpolaganje s sredstvi;
- uresničevanje nalog na področju splošne ljudske
obrambe in družbene samozaščite;
- javnost dela;
- delovanje Prešernovega sklada;
- opravljanje v delovni skupnosti strokovne službe.
VII. NAČIN SODELOVANJA S PREDSTAVNIKI
ORGANOV DRUGIH ORGANIZACIJ IN
SKUPNOSTI
34. člen
V okviru sodelovanja s samoupravnimi interesnimi skupnostmi, zlasti s področja raziskovalne dejavnosti ter vzgoje in
izobraževanja, se za dogovarjanje o skupnih nalogah, za
njihovo pripravo in uresničevanje lahko ustanovijo skupni
organi.
35. člen
Družbenopolitične organizacije, samoupravne skupnosti in
druge organe in organizacije, ki sodelujejo s Kulturno skupnostjo Slovenije, le-ta nenehno seznanja s svojim delom. Po
potrebi jim pomembnejše gradivo daje tudi v predhodno
razpravo.
VIII. JAVNOST DELA
36. člen
Delo skupščine in njenih organov je javno. Javnost dela
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zagotavlja skupščina tako da:
- vabi na svoje seje in seje svojih organov predstavnike
sredstev javnega obveščanja;
- izdaja informativno glasilo;
- po potrebi izdaja posebna sporočila za javnost.
Zagotavljanje javnosti dela je podrobneje urejeno v statutu.
IX. POSEBNO SODIŠČE ZDRUŽENEGA DELA
37. člen
Posebno sodišče združenega dela, ki ga ustanovimo uporabniki in izvajalci pri Kulturni skupnosti Slovneije, rešuje
spore iz družbenoekonomskih odnosov, iz samoupravnih
odnosov pri sprejemanju in izpolnjevanju planskih odločitev
in iz drugih samoupravnih razmerij.
Podrobnejše določbe o delovanju tega sodišča določa samoupravni sporazum o ustanovitvi.
X. PREŠERNOV SKLAD
38. člen
V skladu z zakonom o Prešernovi nagradi deluje pri Kulturni
skupnosti Slovenije Prešernov sklad. Kulturna skupnost Slovenije sodeluje pri imenovanju upravnega odbora kot enakopraven skupščinski zbor.
XI. OPRAVLJANJE DEL V DELOVNI
SKUPNOSTI STROKOVNE SLUŽBE
39. člen
Za opravljanje strokovnih, administrativnih in drugih pomožnih del skupnega pomena oblikuje Kulturna skupnost
Slovenije delovno skupnost strokovne službe.
40. člen
Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti med Kulturno skupnostjo Slovenije in delovno skupnostjo strokovne
službe določa poseben samoupravni sporazum.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
41. člen
Kulturna skupnost Slovenije je ustanovljena, ko skupščina
Kulturne skupnosti Slovenije ugotovi, da je večina njenih
članov pristopila k temu sporazumu.
42. člen
Ta samoupravni sporazum je mogoče spreminjati in dopolnjevati le na način, ki je veljal za njegov sprejem.
43. člen
Ta samoupravni sporazum se objavi v Uradnem listu SRS
potem ko da soglasje Skupščina SR Slovenije. Veljati začne 8.
dan po objavi.
44. člen
Z dnem veljavnosti tega samoupravnega sporazuma preneha veljati dosedanji samoupravni sporazum o ustanovitvi
Kulturne skupnosti Slovenije (Uradni list SRS, št. 22/1976).
Vse ostale samoupravne splošne akte skupnosti bomo uskladili z določbami tega samoupravnega sporazuma najkasneje v šestih mesecih od dneva njegove veljavnosti.
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KULTURNA SKUPNOST SLOVENIJE
OBRAZLOŽITEV
predloga samoupravnega sporazuma o
ustanovitvi Kulturne skupnosti
Slovenije
i.
Zakon o svobodni menjavi dela na področju kulturnih dejavnosti je sprejela skupščina Kulturne skupnosti Slovenije na
seji dne 26. decembra 1980, Skupščina SRS na seji svojih
zborov pa 29. decembra 1980. Objavljen je v Ur. listu SRS št
1/81 z dne 13. 1. 1981.
Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije je 5. februarja 1982
sprejela predlog samoupravnega sporazuma o ustanovitvi
Kulturne skupnosti Slovenije.
II. Preambula.
Samoupravni sporazum o ustanovitvi Kulturne skupnosti
Slovenije temelji na določilu 1. odstavka 65. člena zakona o
skupnih osnovah svobodne menjave dela, ki določa, da je
ustanovitev samoupravnih interesnih skupnosti, katerih dejavnosti so posebnega družbenega pomena, obvezna. Po
svoji vsebinski zasnovi sledi predvsem določilom 26. in 40.
člena zakona o svobodni menjavi dela na področju kulturnih
dejavnosti. V 26. členu je določeno, zakaj se uporabniki in
izvajalci združujejo v KSS, v 40. členu pa so navedene bistvene zadeve, ki se določijo s samoupravnim sporazumom o
ustanovitvi.
1.
V prvem poglavju gre za temeljne določbe, s katerimi so
opredeljeni zlasti namen in cilji ustanovitve Kulturne skupnosti Slovenije, se pravi, daje opredeljena vloga Kulturne skupnosti Slovenije in splošna vsebina njenega programa.
2.
V drugem poglavju so opredeljene osnove svobodne menjave dela in planiranje v Kulturni skupnosti Slovenije. Prikazan je postopek načrtovanja v Kulturni skupnosti Slovenije, ki
mora biti od vsega začetka usklajen (s pomočjo enotne metodologije elementov za pripravo samoupravnega sporazuma o
temeljih plana in na podlagi normativov in standardov). S
samoupravnim sporazumom o temeljih plana se določijo zlasti srednjeročni program Kulturne skupnosti Slovenije in obseg potrebnih sredstev za uresničitev programa, merila za

povračila za opravljene programe ter ukrepi za preprečevanje
motenj. V skladu z 28. členom zakona so prikazani družbenoekonomski odnosi pri uresničevanju programa skladnega
razvoja kulturnih dejavnosti v Sloveniji.
3.
Tretje poglavje določa organiziranost Kulturne skupnosti
Slovenije, organe skupnosti in način njihovega oblikovanja.
Pri tem gre v samoupravnem sporazumu o ustanovitvi Kulturne skupnosti Slovenije le za temeljne opredelitve, saj bodo
vse te vsebine natančneje obdelane v drugih samoupravnih
splošnih aktih, zlasti statutu. Tu gre za uveljavitev ene bistvene novosti zakona, da v Skupščino KSS delegirajo delegati zborov uporabnikov OKS (v uporabniški zbor) in delegati
izvajalskih članov KSS (v zbor izvajalcev), pa tudi za uveljavitev šestih področij, za katera se formirajo posebne sestave
izvajalskega zbora.
Zakon o svobodni menjavi dela na področju kulturnih dejavnosti določa, da je potrebno določiti skupne organe uporabnikov in izvajalcev s statutom skupnosti, zato sporazum
podrobnejših določil o tem ne vsebuje.
4.
Četrto poglavje ureja odnose znotraj skupščine Kulturne
skupnosti Slovenije kot njenega najvišjega organa in skladno
z določili zakona in drugimi sprejetimi družbenimi usmeritvami skuša čim jasneje načelno opredeliti vlogo skupščine,
njenih zborov, odnose med zboroma in pristojnosti posameznih zborov. Tudi v tem delu gre za uveljavljanje novih spoznanj m novih družbenih potreb, za uveljavljanje samostojnejše vloge obeh zborov hkrati pa seveda tudi za krepitev
odgovornosti posameznega zbora za odločitve, ki jih sprejemajo delegati.
5.
V prehodnih in končnih določbah je določeno, da člani
neposredno pristopajo k temu sporazumu, pri čemer je potrebno najti najracionalnejši postopek preko njihovih oraaniziranih oblik.
6.
V prilogi k samoupravnemu sporazumu je določena sestava
zbora izvajalcev, ki jo skupščina Kulturne skupnosti Slovenije
v skladu z 19. členom samoupravnega sporazuma določa s
posebnim sklepom.

*
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PREDLOG
o sistemu

ZA

IZDAJO

zvez

in

PTT

POVZETEK
1. Ustavna podlaga za izdajo zakona o sistemih zvez
in ptt prometu je podana v določbah 51., 66. in 70. člena
ter v 6. točki prvega odstavka 321. člena Ustave SR
Slovenije.
2. S sprejemom zveznega zakona o temeljih sistema
zvez (Ur. list SFRJ št. 24/74 in 29/77) in zakona o poštnih,
telegrafskih in telefonskih storitvah (Ur. list SFRJ, št.
24/74) so bila v skladu z Ustavo SFR Jugoslavije ustvarjena nova razmerja na področju zvez in ptt prometa.
Izhajajoč iz ustave so bili vzpostavljeni novi odnosi, ki so
prek omenjenih zveznih zakonov, narekovali potrebo, da
se tudi v republikah na ustrezen način uredijo vprašanja
s področja pristojnosti republik in avtonomnih pokrajin.
Glede na to, da zvezni predpisi urejajo le vprašanja
sistema zvez, ki so pomembne za varnost države in
tehnološko enotnost sistema zvez, vprašanja mednarodnih in radijskih zvez ter zagotavljanja izvajanja zakonskih predpisov na področju mednarodnih zvez in radijskih zvez, kadar je to v interesu vse države, so ostaia
povsem ali delno nerešena številna vprašanja iz pristojnosti republik, za nekatera vprašanja pa so republike
izrecno pooblaščene, da jih uredijo s svojimi predpisi.
3. Tako bo zakon o sistemih zvez in ptt prometu določil
sisteme zvez, ki se v rednih razmerah obvezno povezujejo med seboj in na sistem zvez ptt; imetnikom teh
obvezno povezanih sistemov zvez bo določil usklajevanje planov razvoja; uredil bo način delovanja sistemov
zvez v rednih razmerah in izrednih razmerah ter v pogojih elektronskih motenj; določil obvezno rezervno napajanje z električno energijo in prednostno dobavo električne energije napravam, ki so pomembne za delovanje
zvez v izrednih razmerah ter določil obveznost odstopanja prostih zmogljivosti med sistemi zvez.
V posameznih poglavjih bo zakon o sistemih zvez in ptt

ZAKONA
prometu

(ESA-82)

prometu uredil sistem zvez pošte, telegrafa in telefona,
sistem zvez radiodifuzije, prenos podatkov in radijske
zveze. Na teh področjih bo uredil zlasti:
- obveznost prevažanja poštnih pošiljk v cestnem
prometu in delitev ptt omrežja na okoliše, opredelil nadzorstvene pravice ptt organizacij pri gradnji ptt objektov
in telekomunikacijskega omrežja, v primerih ko investitor ni ptt organizacija;
- radiodifuznim postajam bo določil obveznost, da se
povezujejo v sistem zvez radiodifuzije republike; Radioteleviziji Ljubljana bo določil obveznost odkrivanja in
merjenja radijskih motenj
- na področju prenosa podatkov bo določil, da se
opravlja po telekomunikacijskih vodih ali po posebnem
javnem omrežju ter po radiodifuznih sistemih zvez ter bo
določil imetnike teh sistemov zvez;
- na področju radijskih zvez bo uredil način izdajanja
radijskih dovoljenj in opravljanje tehničnih pregledov
radijskih postaj; za radiooperatorje pa bo določil pogoje,
ki jih morajo izpolnjevati za samostojno delo.
Poleg navedenih vprašanj, bo zakon v poglavju o samoupravni organiziranosti poštnega, telegrafskega in
telefonskega prometa omogočil in pospešil nadaljnji razvoj družbenoekonomskih odnosov na tem področju in
izpeljal oziroma uskladil obstoječe rešitve iz zakona o
samoupravnih interesnih skupnostih za ptt promet (Ur.
list SRS, št. 24/75) z zakonom o združenem delu, zakonom o sistemu družbenega planiranja in družbenem
planu SR Slovenije ter skupščinskimi stališči o nadaljnem razvoju družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje.
Nadzor nad delovanjem zvez in opravljanjem ptt prometa bodo opravljali inšpektorji za zveze in ptt promet,
poleg tega pa bo zakon uredil tudi vprašanja notranje
kontrole vzdrževanja in gradnje sistemov zvez ter neoviranega delovanja sistemov zvez.

I. USTAVNA PODLAGA

delovnih uspehov, če je trajno opravljanje teh dejavnosti
nujno za zadovoljevanje potreb določenih uporabnikov, ustanovijo samoupravne interesne skupnosti.

Ustavna podlaga za izdajo zakona o sistemih zvez in ptt
prometu je podana v šesti točki prvega odstavka 321. člena in
v določbah 51., 66. in 70, člena Ustave SR Slovenije.
Ustava SR Slovenije v šesti točki prvega odstavka 321. člena
določa, da Skupščina SR Slovenije z zakonom ureja razmerja,
ki so skupnega pomena za delovne ljudi in občane na področju zvez.
.
Ustava SR Slovenije v drugem odstavku 51. člena določa,
da če zahteva poseben družbeni interes, se lahko z zakonom
in odlokom skupščine družbenopolitične skupnosti, ki temelji
na zakonu, uredi način uresničevanja tega interesa tudi v
poslovanju organizacij združenega dela, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, kadar je to poslovanje nenadomestljiv pogoj za življenje in delo občanov ali za delo drugih organizacij
na določenem območju.
Ustava določa v 70. členu, da se lahko z zakonom oziroma z
odlokom skupščine družbenopolitične skupnosti, ki temelji
na zakonu, določi obvezna ustanovitev samoupravne interesne skupnosti, kadar so določene dejavnosti oziroma zadeve
samoupravne interesne skupnosti posebnega družbenega
pomena.
Ustava SR Slovenije v 66. členu tudi predvideva, da se lahko
v dejavnostih materialne proizvodnje, med katerimi izrecno
navaja tudi področje zvez, v katerih delovanje tržnih zakonitosti ni podlaga za usklajevanje dela in potreb in za vrednotenje

II. OCENA STANJA, RAZLOGI ZA IZDAJO
ZAKONA IN PROBLEMI, KI JIH BO ZAKON
REŠEVAL
1. Področje zvez v SR Sloveniji doslej ni bilo v celoti zakonsko
urejeno. Vse druge socialistične republike in socialistična
avtonomna pokrajina Vojvodina pa so že sprejele zakone, v
katerih so uredile vsa vprašanja s področja zvez iz svojih
pristojnosti.
Posamezna vprašanja s področja zvez pa so urejena v
zveznem zakonu o temeljih sistema zvez (Ur. list SFRJ, št.
24/74 in 29/77), v zakonu o poštnih telegrafskih in telefonskih
storitvah (Ur. list SFRJ, št. 24/74). Delno, predvsem iz organizacijskega vidika, je področje zvez urejeno še v zakonu o
samoupravnih interesnih skupnostih za poštni, telegrafski in
telefonski promet (Ur. list SRS, št. 24/75) in pa v zakonu o
združitvi v Skupnost jugoslovanskih pošt, telegrafov in telefonov (Ur. list SFRJ, št. 18/78). Poleg te normativne urejenosti
imamo na področju zvez nekatera vprašanja urejena tudi s
samoupravnimi splošnimi akti. Tako so leta 1978 imetniki
večjih sistemov zvez v SR Sloveniji sklenili samoupravni sporazum o planiranju, izgradnji, eksploataciji in vzdrževanju
skupnih telekomunikacijskih sistemov zvez (Ur. list SRS, št.
29/78), v federaciji pa so predstavniki večjih sistemov zvez in
—
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republiški izvršni sveti sklenili družbeni dogovor o splošnem
načrtu zvez Jugoslavije (Ur. list SFRJ, št. 41/80), ki opredeljuje
splošno koncepcijo razvoja zvez Jugoslavije, kateri sistemi se
obvezno povezujejo v jugoslovanski sistem zvez, tehnične in
druge pogoje, ki jih morajo izpolnjevati obvezno povezani
sistemi zvez, način zagotavljanja finančnih sredstev in financiranje izvajanja splošnega načrta zvez Jugoslavije.
2. Ob takšni ureditvi pa je še vedno ostalo nekaj neurejenih
vprašanj, oziroma so še neurejena vprašanja, za katera so
republike izrecno pooblaščene, da jih uredijo s svojimi predpisi.
Zvezni zakon o temeljih sistema zvez podrobno ureja mednarodne zveze, radijske zveze ter vprašanja sistema zvez ki
so pomembne za varnost države ter tehnološko enotnost
sistema zvez. Ta zakon pa ne ureja zlasti naslednjih vprašanj:
delovanje sistemov zvez v rednih razmerah, povezovanje sistemov zvez v sistem zvez republike, področje planiranja,
izgradnje, eksploatacije in vzdrževanja skupnih telekomunikacijskih sistemov zvez, področje protielektronskega zavarovanja, način izdajanja dovoljenj za postavitev, delo in uporabo
radijskih postaj, prenos podatkov kot sistem zvez, obvezno
vgrajevanje telefonske napeljave, skupinskih naprav in tipiziranih predalčnikov v večstanovanjske hiše, določanje poštnih
okolišev, opredeljevanje pogojev za delo radiooperaterjev
povezovanje radiodifuznih postaj v sistem radiodifuznih postaj republike, določanje pogojev za ustanavljanje radiodifuznih postaj v republiki kot tudi nekatera manj pomembna
vprašanja s področja zvez.
Zakon o poštnih, telegrafskih in telefonskih storitvah je
republiškim zakonodajam izrecno prepustil, da urede način in
pogoje opravljanja ptt storitev na okoliših enot ptt omrežja in
da določijo merila za razdelitev teh okolišev.
Razen navedenih vprašanj bo zakon, v skladu z dosedanjimi
razpravami v zvezi z zakonom o sistemu zvez in v zvezi z
zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o samoupravnih interesnih skupnostih za PTT promet, uredil tudi samoupravno organiziranost na področju ptt prometa. V tem poglavju bo zakon razčlenil družbenoekonomske odnose na tem
področju in izpeljal oziroma uskladil obstoječe rešitve z zakonom o zdruZenem delu, zakonom o sistemu družbenega
planiranja in družbenem planu SR Slovenije ter z gradivom o
nadaljnjem razvoju družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvonje.
3. Sistem zvez pošte, telegrafa in telefona, ki zagotavlja
zveze gospodarstvu, družbenim dejavnostim, družbenopolitičnim skupnostim in posameznikom, ni sledil naraščanju
potreb po njegovih storitvah. Zato so se razvijali sistemi zvez
za potrebe posameznih organov in organizacij brez potrebne
tehnične in tehnološke usklajenosti in brez usklajenosti planov razvoja, izkoriščanja in vzdrževanja sistemov zvez. K
takšni neurejenosti na tem področju je gotovo prispevalo tudi
počasno dogovarjanje zainteresiranih subjektov, saj je na
primer družbeni dogovor o splošnem načrtu zvez Jugoslavije
bil sklenjen šele 6 let po uveljavitvi zakona, družbeni dogovor
o merilih in osnovah za načrt za razdelitev in uporabo frekvenc pa vse doslej še ni bil sklenjen. S takšno neusklajenostjo
razvoja in izkoriščanja sistemov se trošijo precej večja sredstva, kot bi se sicer. Tudi imetniki sistemov zvez za posebne
potrebe niso vselej določali pogojev za razvoj in gradnjo
svojega sistema tako, da bi bila zagotovljena tehnična in
tehnološka enotnost pri funkcioniranju in uporabi tega sistema. Vse močneje se pojavlja tudi problem, da novi sistemi
zvez niso med seboj združljivi, kajti proizvajalci opreme proizvajajo to opremo z različnimi karakteristikami. Iz teh razlogov in vprašanj materialne narave, s katerimi se srečujejo
imetniki sistemov zvez, smo v stopnji razvitosti telekomunikacij na enem zadnjih mest v Evropi.
Zato bo zakon o sistemih zvez in ptt prometu moral opredeliti nekatere bistvene elemente tehnične in tenološke enotnosti sistemov zvez ter zavezati imetnike sistemov zvez, da svoje
sisteme gradijo, vzdržujejo in izkoriščajo tako, da je zagotovljena tehnična in tehnološka enotnost, določil bo in močneje
utrdil nujno usklajevanje planov razvoja sistemov zvez ter
predvidel obvezno povezovanje sistemov zvez v SR Sloveniji.
4. Prenos podatkov kot sistem zvez oziroma vrsta zvez še ni
zakonsko urejen. Le zakon o poštnih, telegrafskih in telefonskih storitvah obravnava prenos podatkov, toda le z vidika
naročniškega razmerja med naročnikom prenosa podatkov in

ptt organizacijo, ki ta prenos podatkov opravlja preko svojega
omrežja.
Klasičen prenos podatkov prek obstoječega javnega telefonskega omrežja ne more zadostiti vseh potreb, ki se pojavljajo na področju prenosa podatkov, in že zavira izrabo sodobne računalniške opreme in načrtovanje kompleksnih informacijskih sistemov, zlasti pa ovira racionalno izgradnjo in
uporabo večnamenskih baz podatkov. Zato je gradnja
omrežja za prenos podatkov kot posebna planska naloga
vnesena v dogovor o temeljih družbenega plana SR Slovenije
za obdobje 1981-1985, v družbeni plan SR Slovenije za obdobje 1981-1985 in v samoupravni sporazum o temeljih plana
razvoja ptt prometa Slovenije za obdobje 1981-1985.
Tehnološki razvoj zahteva, da se na področju prenosa podatkov opredelijo načela, na podlagi katerih se bo usmerjal
nadaljnji razvoj tega sistema zvez. Tehnološki razvoj tudi
omogoča prenos podatkov v radiodifuznih signalih. Tako bo
zakon opredelil, kaj je prenos podatkov, kako se ta prenos
podatkov opravlja ter kdo je imetnik sistemov zvez za prenos
podatkov.
5. Za radijske postaje in druga sredstva za brezžične zveze
je značilno, da se njihovo število nenehno in naglo povečuje.
Tako se je na primer število radijskih postaj.organov, organizacij in občanov v zadnjih desetih letih povečalo desetkrat.
Prav tako se veča tudi število naprav za televizijo v zaprtem
krogu in radiodifuznih sprejemnikov. S tem se povečuje tudi
obseg upravno administrativnih opravil, to je izdajanje dovoljenj, atestov, mnenj, obseg inšpekcijskih poslov in obseg
opravil za ugotavljanje in odpravljanje radijskih motenj. Pri
imetnikih sistemov zvez pa nova in številnejša sredstva zahtevajo specifično strokovno izobrazbo delavcev, ki s temi sredstvi zvez upravljajo.
Zato bo zakon racionaliziral način izdajanja dovoljenj za
delo te postavitev amaterskih radijskih postaj, oziroma uporabo radijskih postaj in sicer tako, da bodo dovoljenja odslej
izdajali organi in organizacije, ki so krajevno bližje prosilcem
radijskih dovoljenj. Odpadlo pa bo tudi dvoje soglasij, ki so jih
morali doslej pridobiti k radijskemu dovoljenju. Poleg tega bo
zakon določil način opravljanja tehničnih pregledov radijskih
postaj in uredil način pridobivanja strokovne izobrazbe za
poklicne radiooperatorje.
6. Na področju radiodifuzije se lahko, zaradi široke odprtosti našega družbenopolitičnega sistema, pojavi problem neracionalno izkoriščenega radiodifuznega prostora, ki je fizikalno omejen in že prenasičen. V Sloveniji imamo trenutno 81
radijskih oddajnikov in pretvornikov ter 223 televizijskih oddajnikov in pretvornikov. Omenjena števila in število oddajnikov v sosednjih republikah in državah, ki s svojim delovanjem
vplivajo na naš radiodifuzni prostor, se nenehno večajo. Posledica tega so vse večje medsebojne radijske motnje sprejema radiodifuznih programov, katerim se pridružujejo še
motnje, ki jih povzročajo, razni električni aparati in naprave,
katerih uporaba prav tako hitro narašča. Tako se območja
dobrega sprejema radijskih in televizijskih programov vse bolj
krčijo. Da bi opisane razmere čimbolj omilili in da bi omogočili bolj enakomerno pokrivanje Slovenije z radijskimi in televizijskimi programi, mora Radiotelevizija Ljubljana nenehno
vlagati velika sredstva v izgradnjo oddajnikov večjih moči
novih pretvornikov in potrebnih zvez.
Zato bo zakon zaradi prednosti tehnično-tehnološkega
enotnega radiodifuznega sistema zavezal Radiotelevizijo
Ljubljana, da opravlja strokovne naloge v zvezi z izgradnjo in
vzdrževanjem radiodifuznih naprav in objektov za potrebe SR
Slovenije z namenom, da se doseže kakovost in neprekinjenost radiodifuznih signalov ter enakomerna pokritost ozemlja
naše republike in področij, kjer prebivajo Slovenci.
7. Področje ptt prometa je urejeno v zakonu o poštnih,
telegrafskih in telefonskih storitvah, ki pa je ureditev nekaterih vprašanj prepustil republiškim oziroma pokrajinskim predpisom.
Tako je republiškim zakonodajam izrecno prepustil, da
same uredijo način in pogoje za opravljanje ptt storitev na
posameznih okoliših enot ptt omrežja in da določijo merila za
razdelitev okolišev. To se je doslej pri nas, ker nismo imeli
zakona, ki bi to urejal, urejalo s samoupravnimi splošnimi akti
ptt organizacij. S temi akti so ptfrorganizacije doslej podrobnje urejale tudi način opravljanja poštnih storitev na težko
dostopnih gorskih terenih, pri osamljenih kmetijah kot tudi
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način opravljanja stroritev v zimskem času. Vse to bo z zakonskim pooblastilom zdaj enotno uredil izvršilni predpis za vse
ptt organizacije v Sloveniji.
Ptt organizacije na podlagi zveznega zakona o temeljih
sistema zvez in zakona o Skupnosti jugoslovanskih pošt,
telegrafov in telefonov sprejemajo le splošni red prevoza
poštnih pošiljk. Glede na to, da drugih vprašanj v zvezi s
prevozi pošiljk z javnimi prevoznimi sredstvi oziroma z lastnimi prevoznimi sredstvi ptt organizacij omenjena zakona ne
urejata, Združene organizacije ptt prometa Slovenije vsako
leto sklepajo pogodbe s prevozniki v javnem prometu za
prevoz pošiljk med poštami in poštnimi centri. Da takšen
način poslovnega sodelovanja ni najbolj uspešen, nam pove
že podatek, da se v Sloveniji kar 75% pošiljk prevaža z
lastnimi sredstvi ptt organizacij, kar je včasih povezano tudi z
nesorazmerno visokimi stroški. Zato bo zakon zavezal organizacije združenega dela, ki prevažajo potnike v javnem cestnem prometu, da hkrati prevažajo poštne pošiljke in jim v
prevozu zagotovijo prednost.
8. Samoupravno organiziranost poštnega, telegrafskega in
telefonskega prometa je leta 1975 uredil zakon o samoupravnih interesnih skupnostih za poštni, telegrafski in telefonski
promet (Ur. list SRS, št. 24/75). V skladu s tem zakonom se v
skupnosti ptt prometa združujejo na strani uporabnikov delavci temeljnih organizacij združenega dela, delovnih skupnosti, delovni ljudje in občani po krajevnih skupnostih glede na
njihove interese in potrebe po ptt storitvah, torej neobvezno.
Na podlagi takšne ureditve je k samoupravnim sporazumom o
združitvi v območne samoupravne interesne skupnosti pristopila večina uporabnikov, vendar pa tega ni storilo nekaj pomembnih, večjih uporabnikov ptt storitev.
Eden glavnih virov sredstev za financiranje planirane izgradnje ptt objektov in naprav so združena sredstva članic
samoupravnih interesnih skupnosti za ptt promet na podlagi
samoupravnih sporazumov o temeljih plana razvoja ptt dejavnosti. Vendar so tako združena sredstva v letu 1981 dosegla le
52% predvidenih sredstev. To je bil tudi vzrok za začetek
aktivnosti za spremembe in dopolnitve obstoječega zakona o
samoupravnih interesnih skupnostih ptt prometa oziroma za
izdajo novega.
Leta 1979 je Skupščina mesta Ljubljana dala pobudo za
spremembo določb zakona, ki govore o združevanju sredstev
za financiranje zadev posebnega družbenega pomena na
področju ptt prometa. Dejstvo je namreč, da akcija podpisovanja samoupravnega sporazuma o zagotovitvi sredstev za
realizacijo programa razvoja ptt zmogljivosti^ ki je bil izdelan v
skladu s smernicami o politiki izvajanja družbenega plana za
obdobje 1976-1980, konkretno za leto 1979, v Ljubljani ni
uspela. Podobna situacija je bila tudi v nekaterih drugih
predelih Slovenije. Predlog je obravnaval Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in zbori Skupščine SR Slovenije ter je bil v
mesecu novembru 1980 leta sprejet sklep, da naj se celotni
sklop vprašanj s tem v zvezi prouči in skupščini predlagajo
rešitve, ki bodo v skladu s sprejetimi stališči v zvezi z nadaljnjim razvojem družbenoekonomskih in drugih samoupravnih
odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih materialne
proizvodnje...
Hkrati z vprašanjem zagotavljanja sredstev za razvoj ptt
zmogljivosti so pri obravnavah sprememb veljavnega zakona
o interesnih skupnostih bila izpostavljena vprašanja, katere
so zadeve posebnega družbenega pomena v samoupravnih
interesnih skupnostih za ptt promet, ali naj bo članstvo uporabnikov v skupnostih ptt prometa obvezno in ali naj se z
zakonom predvidi možnost družbene intervencije in omogoči
plačevanje prispevkov oziroma obvezno združevanje sredstev
v primerih, ko so ogroženi bistveni planski cilji in družbena
reprodukcija.
V skladu s sprejetimi skupščinskimi stališči o nadaljnem
razvoju družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje in stališči Republiškega sveta za vprašanja družbene ureditve v zvezi z navedenimi vprašanji, bo moral novi zakon čimbolj konkretizirati,
katere so v dejavnosti ptt prometa zadeve posebnega družbenega pomena in predvideti možnost družbene intervencije v
primerih, ko samoupravno združevanje sredstev ne uspe.
III. TEMELJNE REŠITVE ZAKONA
1. Zakon o sistemih zvez in ptt prometu bo v skladu z

zakonom o temeljih sistema zvez (Ur. list SFRJ, št. 24/74 in
29/77) določil, da sta v SR Sloveniji sistem zvez pošte, telegrafa in telefona ter sistem zvez radiodifuzije sistema zvez za
splošne potrebe. Zakon bo opredelil tudi sisteme zvez za
potrebe posebnih dejavnosti, ki služijo za zadovoljevanje potreb organizacij in organov pri opravljanju njihove dejavnosti
in jim naložil obveznost, da se ustrezno povezujejo v sistem
zvez SR Slovenije.
Zakon bo izhajal iz ugotovitve, da je povezovanje sistemov
zvez v sistem zvez SR Slovenije zadeva posebnega družbenega pomena. Poleg te pa so na področju dejavnosti sistema
zvez ptt in sistema zvez radiodifuzije zadeve posebnega družbenega pomena vzdrževanje in nemoteno delovanje teh sistemov zvez, pri graditvi In rekonstrukciji objektov in naprav teh
splošnih sistemov zvez pa so zadeve posebnega družbenega
pomena: oblikovanje in vzpostavljanje tehnične enotnosti sistema zvez, določanje tehničnih in tehnoloških pogojev za
povezovanje v sistem zvez, zagotavljanje potrebne propustnosti, povezovanje z medarodnimi in medrepubliškimi sistemi
zvez in pokrivanje z osnovnimi radiodifuznimi signali območje republike.
Organizacijam združenega dela za proizvodnjo, prenos in
distribucijo električne energije bo zakon določil obveznost,
da zagotovijo prednostno dobavo električne energije tistim
napravam sistemov zvez, od katerih je odvisno nemoteno in
neprekinjeno delovanje zvez v izrednih razmerah.
Poleg tega pa bo imetnikom obvezno povezanih sistemov
zvez določil obveznost, da neprekinjeno zagotavljajo rezervno napajanje z električno energijo tistih naprav, ki so
pomembne za delovanje zvez v rednih in izrednih razmerah.
Zakon o sistemih zvez in ptt prometu bo imetnikom sistemov zvez določil obveznost, da izvajajo tehnične in organizacijske ukrepe, da bi s tem zagotovili delovanje svojih sistemov
v pogojih elektronskih motenj. Predvidel bo tudi ustanovitev
Sveta za protielektronsko zavarovanje elektronskih sistemov
v SR Sloveniji, ki bo zagotovil enotno zasnovo protielektronskega zavarovanja elektronskih sistemov in njegovo učinkovito delovanje.
2. Na sistem zvez ptt in medseboj se bodo zaradi zagotovitve nemotenega in pravilnega delovanja zvez v rednih in
izrednih razmerah obvezno povezovali sistem zvez radiodifuzije, sistem zvez železniškega gospodarstva, sistem zvez elektrogospodarstva, oboroženih sil, sistem zvez družbenopolitičnih skupnosti, sistem zvez organov za notranje zadeve, pomorskega prometa, sistem zvez zračne plovbe in sistem zvez
carinske službe. Z izvršilnim predpisom se bodo določili tehnični pogoji obveznega povezovanja sistemov zvez, prednostna dobava in rezervno napajanje z električno energijo,
roki izvršitve sprejetih obveznosti, obvezno izvajanje občasnih skupnih vaj, obvezno povezanih sistemov zvez ter način
zagotovitve prednostnih zvez.
Sistemi zvez, ki se ne povezujejo obvezno, bodo morali
svoje sisteme tehnično izvesti tako, da bo podana možnost
njihove povezave v sistem zvez SR Slovenije v izrednih razmerah.
Zakon bo za te sisteme zvez določil osnove tehnične in
tehnološke enotnosti, ki jih morajo izpolnjevati pri gradnji,
vzdrževanju in delovanju zvez. Imetniki sistemov zvez pa bodo
za posamezno povezovanje s samoupravnim sporazumom o
povezovanju določili način in pogoje povezovanja, to je
spojne poti, nivoje in mesta povezovanja ter naprave za poveImetniki obvezno povezanih sistemov zvez bodo s samoupravnim sporazumom usklajevali izgradnjo, eksploatacijo in
vzdrževanje skupnih telekomunikacijskih sistemov zvez in
tako preprečili nepotrebne množitve spojnih poti, zmanjšali
prezasićenost frekvenčnega prostora, povečali izkoriščenost
že zgrajenih spojnih poti ter pocenili izgradnjo in vzdrževanje
telekomunikacijskih sistemov zvez. Zakon bo tudi določil obveznost odstopanja prostih zmogljivosti imetnikov sistemov
zvez drugim sistemom, ko le-ti ne bi mogli zagotoviti vseh
zvez, imetniki drugih sistemov zvez pa bi imeli proste zmogljivosti. Medsebojna razmerja v zvezi z odstopanjem prostih
zmogljivosti se bodo urejala s pogodbo.
Poleg vsega navedenega povezovanja sistemov zvez y rednih razmerah za delovanje zvez v izrednih razmerah, to je pri
elementarnih nesrečah, epidemijah, v neposredni vojni nevarnosti v kriznih situacijah, vojnem stanju in ob drugi nevarno25
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ogrožanju miru in varnosti v svetu, bo zakon
določit Š6 ri'aloge, ki jih morajo imetniki obvezno povezanih
sistemov zvez opraviti v izrednih razmerah. V izrednih razmerah morajo imetniki sistemov zvez zagotoviti prednost prenosa določenih sporočil, tajnost sporočil, prenašati sporočila
po enotnih pravilih ter ukreniti vse, da se prenos sporočil tudi
v izrednih razmerah pravilno in neprekinjeno odvija.
3. Na področju prenosa podatkov kot sistema zvez bo zakon
določil, da se opravlja po telekomunikacijskih vodih ali po
posebnem javnem omrežju za prenos podatkov in po radiodifuznih sistemih zvez. Javno omrežje za prenos podatkov se
uporablja kot komunikacijski sistem družbeno informacijskega sistema. Kot imetnika javnega telekomunikacijskega
omrežja za prenos podatkov bo zakon določil ptt organizacije
Slovenije oziroma organizacije za radiodifuzijo za prenos
podatkov po radiodifuznih signalih.
, 4, Žakon bo uredil način izdajanja radijskih dovoljenj, ki jih
za radijske postaje določa že zvezni zakon o temeljih sistema
zvez. Zahtevanih dovoljenj je veliko in zato si bomo prizadevali, da se s spremembami in dopolnitvami zveznega zakona
zmanjša število radijskih dovoljenj in spremljajočih upravnih
opravil. V mejah republiških prisotjnosti bo zakon racionaliziral način izdajanja dovoljenj za delo, postavitev oziroma uporabo radijskih postaj.
Dovoljenje za postavitev in delo radioamaterskih radijskih
postaj bo izdajala Zveza radioamaterjev Slovenije, dovoljenja
za uporabo osebnih radijskih postaj občinski upravni organi
pristojni za zveze, dovoljenja za uporabo naročniških radiotelefonov, merilnih sprejemnikov in naprav televizije v zaprtem
krogu pa bo izdajala organizacija, ki jo bo pooblastil Republiški komite za promet in zveze. Dovoljenje za delo radijskih
postaj organov in organizacij bo še naprej izdajal Republiški
komite za promet in zveze. Postopek in način izdajanja dovoljenj bo urejen v izvršilnem predpisu, ki ga bo izdal Republiški
komite za promet in zveze.
Tehnične preglede radijskih postaj, na podlagi katerih se
izdaja dovoljenje za delo radijskih postaj, bodo opravljali
organi in organizacije, ki jih bo pooblastil Republiški komite
za promet in zveze. V izvršilnem predpisu bo urejen način in
obseg opravljanja tehničnega pregleda in sicer tako, da bodo
tehnični pregledi omejeni na najnujnejši obseg in na nujno
potrebno vsebino.
Za poklicne radiooperatorje v določenih dejavnostih bo
zakon določil, da morajo imeti posebno strokovno izobrazbo
in potrebne psihofizične lastnosti. Natančnejši predpisi bodo
urejeni v podzakonskih aktih, ki ju bo izdal Republiški komite
za promet in zveze v soglasju z Republiškim komitejem za
vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo oziroma z Republiškim komitejem za zdravstveno in socialno varstvo.
5. Na področju radiodifuzije bo zakon določil obveznost
radiodifuznih postaj v SR Sloveniji, da se povezujejo v sistem
zvez radiodifuzije republike, ki služi za prenos in oddajanje
radiodifuznih programov, prenos podatkov preko radiodifuznih signalov, sporočil službe za opazovanje in obveščanje ter
drugih sporočil v rednih in izrednih razmerah.
Zaradi racionalnejše uporabe radiodifuznega prostora in
zaradi zagotovitve kakovostnejšega sprejema radiodifuznih
programov bo zakon določil, da se organizacije za radiodifuzijo ustanavljajo za območje občin, lahko pa se za območje
dveh ali več občin ustanovi ena skupna organizacija združenega dela za radiodifuzijo.
Radioteleviziji Ljubljana bo zakon določil, da za območje
republike opravlja skupne naloge in opravila v zvezi z izgradnjo in vzdrževanjem radiodifuznih objektov in naprav za prenos in oddajanje radiodifuznih programov ter za prenos podatkov preko radiodifuznih signalov in da odkriva in meri
radijske motnje.
6. Zakon bo na področju poštnega, telegrafskega in telefonskega prometa, glede na dostopnost in rednost opravljanja ptt storitev, teritorialno razdelil ptt omrežje na ožji, širši in
najširši okoliš. V izvršilnem predpisu, ki ga bo izdal Republiški
komite za promet in zveze, bo enotno za vse ptt organizacije
določen način in pogoji opravljanja poštnih storitev v težko
dostopnih krajih, na osamljenih kmetijah, v zimskem času ter
druga vprašanja, ki so pomembna za opravljanje ptt prometa.
Zakon bo tudi določil obvezno pridobitev soglasja pristojne
ptt organizacije za opravljanje vzdrževalnih del na hišnih
telefonskih centralah.
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Investitorske posle pri gradnji in rekonstrukciji ptt objektov
in telekomunikacijskega omrežja ter omrežja za prenos podatkov opravljajo ptt organizacije, če pa le-te izjemoma niso
investitorji, opravljajo nadzor nad izvajanjem teh del.
7. Zaradi zadovoljevanja osebnih in skupnih potreb in interesov delavcev, delovnih ljudi in občanov na področju ptt
prometa, skupnega in enakopravnega oblikovanja politike
razvoja ptt prometa, določanja planov razvoja, izenačevanje
pogojev dostopnosti ptt storitev, združevanja dela in sredstev
in zaradi določanja namena njihove uporabe ter oblikovanja
cen ptt storitev, delavci, delovni ljudje in občani ustanavljajo
samoupravne interesne skupnosti za poštni, telegrafski in
telefonski promet.
V območnih skupnostih za ptt promet izvajalci in uporabniki zlasti sprejemajo planske akte, zagotavljajo sredstva za
uresničitev teh aktov, vplivajo na oblikovanje cen ptt storitev,
določajo obseg in način zagotavljanja sredstev za opravljanje
nalog splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite ter
se sporazumevajo o drugih zadevah, določenih z zakonom in
samoupravnimi splošnimi akti te skupnosti. V Samoupravni
interesni skupnosti za ptt promet Slovenije, v katero se združijo uporabniki in izvajalci po območnih skupnostih za ptt
promet, člani zlasti ugotavljajo in usklajujejo skupne potrebe
in interese na področju ptt prometa, sprejemajo planske akte,
usklajujejo skupne osnove delovanja in razvoja ptt prometa in
sistema zvez radiodifuzije ter drugih sistemov zvez, uklajujejo
politiko razvoja ptt omrežja in omrežja radiodifuzije na manj
razvitih in obmejnih območjih z razvojem gospodarstva in
drugih področij družbenega življenja, določajo obseg in način
opravljanja nalog za potrebe spiošne ljudske obrambe in
družbene samozaščite na območju SR Slovenije, natančneje
razčlenjujejo merila za oblikovanje cen, sodelujejo pri določanju politike cen in oblikujejo cene ptt storitev, določajo posebne pogoje za opravljanje ptt storitev ter se sporazumevajo
o drugih zadevah, ki jih določa ta zakon in samoupravni
splošni akti Skupnosti za ptt promet Slovenije.
Zakon bo izhajal iz ugotovitve, da so v dejavnosti ptt prometa in v dejavnosti temeljne organizacije združenega dela
pri Radioteleviziji Ljubljana, ki s tehničnimi sredstvi prenašajo
informacije, zadeve posebnega družbenega pomena: vzdrževanje in nemoteno delovanje sistemov zvez, oblikovanje in
vzpostavljanje tehnične enotnosti sistema zvez, določanje
tehničnih in tehnoloških pogojev za povezovanje v sistem
zvez, zagotavljanje potrebne propustnosti, povezovanje z mednarodnimi in medrepubliškimi sistemi zvez ter pokrivanje z
osnovnimi radiodifuznimi signali območje SR Slovenije. Dejavnost samoupravne interesne skupnosti za ptt promet je,
kadar se nanaša na te zadeve, posebnega družbenega pomena.
Upoštevajoč prakso dosedanjega združevanja uporabnikov
v skupnosti ptt prometa, ko velike organizacije združenega
dela, ki so obenem tudi veliki uporabniki ptt storitev, niso
pristopile k samoupravnemu sporazumu o temeljih plana razvoja ptt prometa, bo novi zakon predvidel obvezno članstvo v
skupnostih ptt prometa za tiste temeljne organizacije združenega dela in delovne skupnosti, ki v večji meri uporabljajo ptt
storitve; zakon bo določil te kriterije obsega uporabe.
Glede na to, da v Republiškem svetu za vprašanja družbene
ureditve razprava v zvezi s članstvom ni bila zaključena in je
vprašanje članstva še vedno odprto, predlagamo tudi varianto, naj se kot uporabniki v skupnostih obvezno združujejo
delavci temeljnih in drugih organizacij združenega dela in
delovnih skupnostih, delovni ljudje, ki samostojno opravljajo
dejavnost z osebnim delom s sredstvi, ki so lastnina občanov
in občane v krajevnih skupnostih. Vsi delavci, delovni ljudje in
občani so namreč preko svojih samoupravnih organizacij in
skupnosti in kot posamezniki uporabniki ptt storitev. Na takšen način je tudi urejeno združevanje uporabnikov v drugih
samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje.
Naslednji razlog, zaradi katerega v zakonu variantno predlagamo obvezno članstvo, je sklop težav, ki bi se pokazale ob
uporabi intervencijskega predpisa družbenopolitične skupnosti ob neobveznem združevanju uporabnikov v skupnosti
za ptt promet. Zakon predvideva intervencijski predpis ob
neuspešnem samoupravnem združevanju sredstev za naloge
iz družbenega plana družbenopolitične skupnosti, ki so nujne
za družbeno reprodukcijo. V takšnem primeru bi nastal problem uporabe tega intervencijskega predpisa za tiste uporabpriloga poročevalca

nike ptt storitev, ki niso člani samoupravnih interesnih skupnosti za ptt promet. Poleg te možne rešitve predlagamo še
varianto, da se uporabniki združujejo v skupnost za ptt promet glede na zainteresiranost in potrebe po ptt storitvah, kot
je zdaj urejeno v zakonu o samoupravnih interesnih skupnostih za ptt promet.
Dejstvo, da so tehnična sredstva, ki so namenjena opravljanju telefonskega in telegrafskega prometa, v določenih urah
dneva prekomerno obremenjena, in da bi se lahko racionalno
dopolnjevala z drugim sistemom zvez, narekuje potrebo, da
se na strani izvajalcev poleg delavcev v ptt organizacijah v
skupnosti za ptt promet združijo tudi delavci tiste temeljne
organizacije združenega dela Radiotelevizije Ljubljana, ki
upravljajo s tehničnimi sredstvi za prenos radiodifuznih programov.
V območnih in republiški skupnosti za ptt promet bodo
uporabniki in izvajalci oblikovali in usklajevali elemente za
pripravo samoupravnih sporazumov o temeljih plana ter sprejemali te samoupravne sporazume in dolgoročne plane razvoja skupnosti za ptt promet.
Zakon bo predvidel način zagotavljanja sredstev za naloge,
dogovorjene v samoupravnem sporazumu otemeljih plana
skupnosti za ptt promet. Predvidel bo tudi možnosti intervencije družbenopolitične skupnosti, da s svojim predpisom določi obvezno združevanje sredstev v primerih, ko je izvršitev
določenih nalog iz družbenega plana s področja ptt prometa
nujna za družbeno reprodukcijo.
Zaradi usklajevanja in reševanja skupnih interesov na določenem območju bo zakon predvidel povezovanje in sodelovanje samoupravnih interesnih skupnosti za ptt promet z drugimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi in samoupravnimi organizacijami ter povezovanje s samoupravnimi organizacijami s področja ptt prometa in radiodifuzije iz drugih
socialističnih republik in avtonomnih pokrajin.
8. Inšpekcijsko nadzorstvo nad zvezami in ptt prometom
opravlja Republiški prometni inšpektorat. Inšpektorji za zveze
in ptt promet nadzorujejo izvrševanje določb tega zakona in
na njegovi podlagi izdanih predpisov.
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora so inšpektorji upravičeni odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti pri gradnji,
vzdrževanju in delovanju zvez ter pri opravljanju ptt prometa

in zadržati izvršitev ukrepov, ki so bili izdani v nasprotju z
zakonskimi predpisi in predpisi, izdanimi na njihovi podlagi.
Ta inšpekcija se je doslej že opravljala v okviru Republiškega
prometnega inšpektorata in sicer na podlagi zakona o upravnem organu za opravljanje inšpekcije inšpekcije ptt prometa v
SR Sloveniji (Ur. list SRS, št. 31/65).
Zakon bo uredil tudi vprašanja notranje kontrole združevanja in gradnje sistemov zvez ter pravilnega in neoviranega
delovanja sistemov zvez.
IV. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC
ZAKONA
Za izvedbo tega zakona ne nastanejo nove obveznosti za
proračune družbenopolitičnih skupnosti. Predvidevajo pa se
materialne obveznosti za imetnike sistemov zvez, ki se bodo
povezali na sistem zvez ptt in medseboj, in sicer za naprave za
povezovanje in za spojne poti. Kakšen bo obseg teh sredstev,
je odvisno od predpisa, ki bo določil načela in pogoje obveznega povezovanja sistemov zvez.
Zakon ne bo uvedel novih nalog, prenesel pa bo nekatere
pristojnosti glede izdajanja radijskih dovoljenj iz republiškega
upravnega organa na občinske upravne organe oziroma na
pooblaščene organizacije. Iz pristojnosti Republiškega komiteja za promet in zveze, kjer je doslej dela in naloge izdajanja
vseh radijskih dovoljenj opravljal en delavec, bo izdajanje
dovoljenj za postavitev in za delo amaterskih radijskih postaj
prenešeno na Zvezo radioamaterjev Slovenije. Gre za poveritev javnega pooblastila samoupravni organizaciji v smislu
181. člena Ustave SR Slovenije. S takšno rešitvijo ne bosta več
potrebni soglasji, ki ju je doslej dajala Zveza radioamaterjev
Slovenije. Na organizacije, ki jih bo pooblastil Republiški
komite za promet in zveze, se prenese pristojnost izdajanja
dovoljenj za uporabo naročniških radiotelefonov, merilnih
sprejemnikov, naprav radiotelevizij v zaprtem krogu in pristojnost opravljanja tehničnih pregledov radijskih postaj. Dovoljenja za uporabo osebnih radijskih postaj pa bodo odslej
izdajali občinski upravni organi, pristojni za promet, ki morajo
tudi sicer imeti vpogled nad temi sredstvi zvez na svojem
območju.

TEZE ZA OSNUTEK ZAKONA
o sistemu zvez in PTT prometu (ESA-82)
I. TEMELJNE IN SPLOŠNE DOLOČBE
1. teza
Ta zakon ureja razmerja skupnega pomena za delavce,
delovne ljudi in občane pri zagotavljanju tehnične in tehnološke enotnosti sistemov zvez ter pravilnega in nemotenega
delovanja zvez v rednih in izrednih razmerah, usklajevanju
razvoja, vzdrževanju in izkoriščanju sistemov zvez in pri pravilnem delovanju posameznih sredstev zvez v skladu z zakonom o temeljih sistema zvez (Ur. list SFRJ, št. 24/74 in 29/77)
Ta zakon ureja tudi temeljna načela za ustanovitev samoupravnih interesnih skupnosti za poštni, telegrafski in telefonski promet (v nadaljnjem besedilu: ptt promet) načela za
njihovo organiziranost in njihova medsebojna razmerja.
2. teza
V Socialistični republiki Sloveniji delujeta sistema zvez za
splošne potrebe in sistemi zvez za posebne potrebe.
Sistem zvez za splošne potrebe sta sistem zvez pošte,
telegrafa in telefona (v nadaljnjem besedilu: sistem zvez ptt)
ter sistem zvez radiodifuzije.
Sistemi zvez za posebne potrebe služijo prenašanju sporočil in podatkov pri opravljanju nalog oziroma pri opravljanju
dejavnosti posamzenih organov in organizacij (v nadaljnjem
besedilu: funkcionalni sistem zvez).

3. teza
Na področju dejavnosti sistemov zvez za splošne potrebe
sta vzdrževanje in nemoteno delovanje teh sistemov zadevi
posebnega družbenega pomena. Zadeva posebnega družbenega pomena je tudi povezovanje vseh sistemov zvez s sistemi zvez SR Slovenije.
Pri graditvi in rekonstrukcijah objektov in naprav sistemov
zvez za splošne potrebe so zadeve posebnega družbenega
pomena: oblikovanje in vzpostavljanje tehnične enotnosti sistema zvez, določanje tehničnih in tehnoloških pogojev za
povezovanje v sistem zvez, zagotavljanje potrebne propustnosti, povezovanje z mednarodnimi in medrepubliškimi sistemi zvez in pokrivanje z osnovnimi radiodifuznimi signali
območja SR Slovenije.
4. teza
Oraanizacije združenega dela za proizvodnjo, prenos in
distribucijo električne energije morajo zagotoviti prednostno
dobavo električne energije tistim napravam obvezno povezanih sistemov zvez iz 10. teze tega zakona, od katerih je
odvisno nemoteno in neprekinjeno delovanje sistema zvez v
izrednih razmerah.
„„„„„i,:
Imetniki obvezno povezanih sistemov zvez morajo neprekinjeno zagotavljati rezervno napajanje z električno energijo
tistih naprav, ki so pomembne za delovanje zvez v rednih in
izrednih razmerah.
5. teza
Imetniki obvezno povezanih sistemov zvez morajo na za27

prlloga poročevalca

htevo organov družbenopolitičnih skupnosti zagotoviti prednostno prenašanje sporočil in opravljati druge storitve v
zvezi z zvezami, kadar je to v splošnem družbenem interesu.
6. teza
Imetniki obvezno povezanih sistemov zvez morajo v izrednih razmerah:
- zagotoviti prednost prenosu sporočil, ki so v zvezi z
izrednimi razmerami in sicer na način, določen v predpisu o
obveznem povezovanju sistemov zvez v SR Sloveniji;
- zagotoviti tajnost sporočil, ki se prenašajo preko njihovega sistema in trajno kontrolirati, ali je le-ta zagotovljena;
- prenašati sporočila po enotnih pravilih, ki jih določi
Izvrsni svet Skupščine SR Slovenije;
- ukreniti vse, da se prenos sporočil preko njihovega sistema zvez neprekinjeno in kvalitetno odvija.
Imetniki obvezno povezanih sistemov zvez morajo v rednih
razmerah zagotoviti delovanje sistemov zvez v izrednih razmerah.
7. teza
Imetniki sistemov zvez morajo izvajati tehnične in organizacijske ukrepe, da bi zagotovili delovanje svojih sistemov zvez
v pogojih elektronskih motenj in drugih elektronskih učinkovanj.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ustanovi pri Republiškem komiteju za promet in zveze Svet za protielektronsko
zavarovanje elektronskih sistemov v SR Sloveniji, da se zagotovi enotna zasnova protielektronskega zavarovanja elektronskih sistemov in njegovo učinkovito delovnaje.

12. teza
Imetniki sistemov zvez morajo graditi, vzdrževati in uporabljati svoje sisteme zvez tako, da se zaqotovi tehnično in
tehnološko enotnost delovanja in izkoriščanje posameznega
sistema zvez in tako, da se z delovanjem in izkoriščanjem
posameznega sistema zvez ne ovira oziroma onemogoča delo
drugih sistemov zvez.
13. teza
Imetniki obvezno povezanih sistemov zvez morajo svoje
sisteme graditi, vzdrževati in uporabljati tako, da so ti sistemi
tehnično združljivi in da na mestih povezovanja ustrezajo
tehničnim in eksploatacijskim pogojem, ki veljajo za sistem
zvez ptt.
Imetniki obvezno povezanih sistemov zvez določijo s samoupravnim sporazumom o povezovanju sistemov zvez način
m pogoje ter tehnične rešitve posameznega povezovanja,
zlasti spojne poti, štandarde povezovanja, nivo povezovanja,
mesta povezovanja in naprave za povezovanje.
14. teza
Imetniki sistemov zvez morajo odstopiti svoje proste zmogljivosti sistemu zvez ptt ali drugim sistemom zvez, če ti ne
morejo zagotoviti vseh zvez, in če s tem ni ovirano delovanje
sistema zvez, čigar zmogljivosti so bile odstopljene.
Imetniki sistemov zvez uredijo medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti v zvezi z odstopanjem prostih zmoaliivosti s pogodbo.

II. POVEZOVANJE IN PLANIRANJE SISTEMOV
ZVEZ

15. teza
Imetniki sistemov zvez, ki se obvezno povezujejo v sistem
zvez SR Slovenije, urejajo s samoupravnim sporazumom o
usklajevanju planov, s katerim zlasti določijo medsebojne
pravice, obveznosti in odgovornosti ter medseojna razmerja
glede usklajevanja planov, tehnično-tehnološko osnovo razvoja svojih zvez, način povezovanja na določenem območju
lokacijo in število zvez ter skupno izkoriščanje prostih zmogljivosti sistemov zvez.

9. teza
Funkcionalni sistemi zvez in sistem zvez radiodifuzije se,
zaradi zagotovitve nemotenega in pravilnega delovanja zvez v
rednih in izrednih razmerah, obvezno povezujejo na sistem
zvez ptt in medseboj v sistem zvez SR Slovenije.

16. teza
Imetniki sistemov zvez z območja dveh ali več občin so
glede zagotavljanja tehnično-tehnološke enotnosti udeleženci dogovora o skupnih temeljih planov ter družbenopolitičnih skupnosti, če ti imetniki sistemov zvez z njimi prevzemajo obveznosti ali odgovornosti.

8. teza
Izrazi, katerih pomen je določen v zakonu o temeljih sistema zvez, imajo v tem zakonu enak pomen, če ni s tem
zakonom drugače določeno.

10. teza
V sistem zvez SR Slovenije se v rednih razmerah obvezno
povezujejo: sistem zvez ptt, sistem zvez radiodifuzije, sistem
zvez železniškega gospodarstva, sistem zvez elektrogospodarstva, sistem zvez oboroženih sil, sistem zvez družbenopolitičnih skupnosti, sistem zvez organov za notranje zadeve,
sistem zvez pomorskega prometa, sistem zvez zračne plovbe
in sistem zvez carinske službe.
Sistemi zvez iz prejšnjega odstavka, ki se povezujejo s
sistemom zvez ptt in medseboj, morajo izpolnjevati tehnične
pogoje, ki veljajo za sistem zvez ptt.
imetniki funkcionalnih sistemov zvez, ki morajo svoje sisteme zvez tehnično izvesti tako, da je podana možnost njihove povezave v izrednih razmerah v sistem zvez SR Slovenije, so: sistem zvez organizacij za javni prevoz v cestnem
prometu, sistem zvez zdravstvenih služb, sistem zvez gasilskih organizacij in sistem zvez organizacij za vzdrževanje
11. teza
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije s svojim predpisom
določi tehnične pogoje obveznega povezovanja sistemov
zvez za njihovo pravilno in nemoteno delovanje v rednih in
izrednih razmerah, prednostno dobavo in rezervno napajanje
z električno energijo, roke izvršitve sprejetih obveznosti, izvajanje občasnih skupnih vaj obvezno povezanih sistemov zvez
zaradi kontrole povezanosti in sposobnosti pravilnega in nemotenega medsebojnega skupnega delovanja ter način zaqotovitve prednostnih zvez.
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17. teza
Zaradi gospodarnejše uporabe družbenih sredstev za razvoj, vzdrževanje in izkoriščanje obstoječih sistemov zvez sklepajo imetniki sistemov zvez za splošne potrebe in imetnike
funkcionalnih sistemov zvez samoupravne sporazume o
skupni izgradnji, vzdrževanju in izkoriščanju sistemov zvez ter
o združevanju sredstev v te namene.
III. PRENOS PODATKOV
18. teza
Prenos podatkov je storitev, s katero se prenašajo podatki
po telekomunikacijskih vodih ali po posebnem javnem
omrežju za prenos podatkov med računalniki in terminali in
preko radiodifuznih sistemov zvez.
19. teza
Javno omrežje za prenos podatkov se uporablja kot komunikacijski sistem družbenega sistema informiranja.
20. teza
Imetniki javnega omrežja za prenos podatkov so organizacije Združenega dela, ki opravljajo poštni, telegrafski in telefonski promet.
Imetniki javnega omrežja za prenos podatkov preko radiodifuznih signalov so organizacije združenega dela za radiodifuzijo.
priloga poročevalca

IV. RADIJSKE ZVEZE
21.teza
Dovoljenje za delo radijskih postaj organizacij združenega
dela, drugih samoupravnih organizacij in organov izda republiški upravni organ, pristojen za zveze.
Dovoljenje za postavitev, in na podlagi tega, dovoljenje za
delo radioamaterskih postaj izda Zveza radioamaterjev Slovenije.
Dovoljenje za uporabo osebnih radijskih postaj izda občinski upravni organ, pristojen za zveze.
Dovoljenje za uporabo naročniških radiotelefonov, merilnih
sprejemnikov in naprav radiotelevizije v zaprtem krogu izda
organizacija, ki jo pooblasti republiški upravni organ, pristojen za zveze.
22. teza
Dovoljenja iz 21. teze tega zakona se izdajo imetniku pravice uporabe oziroma lastniku radijske postaje na njegovo
zahtevo.
23. teza
Tehnični pregled radijske postaje opravlja organizacija, ki
jo za to pooblasti republiški upravni organ, pristojen za zveze.
24. teza
Podrobnejše predpise o izdajanju dovoljenj iz 21. teze tega
zakona in o opravljanju tehničnih pregledov radijskih postaj
izda republiški upravni organ, pristojen za zveze.
25. teza
Dovoljenje za delo radijske postaje preneha:
- s prenehanjem delovanja radijske postaje
- z onesposobitvijo radijske postaje
- s prenehanjem obstajanja organa ali organizacije, ki je
imetnik pravice uporabe radijske postaje
- s smrtjo lastnika radijske postaje
- s prenehanjem članstva v društvu, ki je bilo pogoj za
pridobitev dovoljenja za delo radijske postaje
- z uničenjem plovnega objekta, letala ali vozila, v katerem
je bila postavljena radijska postaja
.. s prepovedjo dela radijske postaje.
Dovoljenje, katerega veljavnost je prenehala, se mora v
roku 30 dni od dneva, ko je nastopil razlog za prenehanje
veljavnosti, vrniti organu oziroma organizaciji, ki ga je izdala.
Izjemoma ne preneha veljati dovoljenje za delo radijske
postaje, če se opravila radijskih zvez prenesejo v delokrog
drugega organa ali organizacije, ali če se organi ali organizacije, ki imajo radijsko postajo, organizirajo v novi organ ali
organizacijo.
V primerih iz prejšnjega odstavka tega člena ne preneha
veljati dovoljenje za delo radijske postaje, če novi imetnik
pravice uporabe radijske postaje v roku 30 dni po izvršeni
registraciji nastalih sprememb vloži zahtevo, da se dovoljenje
za delo prenese na njega.
26. teza
Uporabnik radijske postaje, ki mu je bilo izdano dovoljenje
za delo te radijske postaje, se mora pri oddajanju in sprejemanju sporočil ravnati po tehnično eksploatacijskih pogojih za
delo radijske postaje, ki so določeni z zakonom, s predpisi na
podlagi tega zakona in s pogoji iz dovoljenja za delo radijske
postaje.
...
Uporabnik radijske postaje mora v skladu z tehničnimi
predpisi zagotoviti, da s to postajo ne bo povzročal motenj
drugim radijskim postajam, sprejemu radiodifuznih oddaj in
drugim sredstvom zvez ter je dolžan pravočasno odpravljati
nepravilnosti pri obratovanju radijske postaje.
Ce se radijska postaja ne uporablja na način in pod pogoji
iz prvega odstavka tega člena, lahko republiški upravni organ,
pristojen za zveze, prepove delovanje te postaje za določen
čas ali za trajno.
27. teza
Evidenco radijskih postaj vodijo organi oziroma organizacije, ki izdajajo dovoljenja z 21. teze tega zakona.
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Republiški upravni organ, pristojen za zveze, vodi centralno
evidenco radijskih postaj.
28. teza
Radiooperatorji, ki preko radiotelefonskih in radiotelegrafskih postaj v organizacijah združenega dela, drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih ter organih družbenopolitičnih skupnosti sprejemajo oziroma oddajajo sporočila, ki
se nanašajo na javno varnost, na varnost ljudi in zaščito
premoženja, sporočila o nevarnosti in druga nujna sporočila,
morajo izpolnjevati pogoje glede posebne zdravstvene sposobnosti in posebne strokovne usposobljenosti za samostojno opravljanje teh del.
Republiški upravni organ, pristojen za zveze, v soglasju z
republiškim upravnim organom, pristojnim za zdravstvo in
socialno varstvo, izda podrobnejše predpise o posebni zdravstveni sposobnosti, ki jo morajo izpolnjevati radiooperatorji. V
soglasju z republiškim upravnim organom, pristojnim za izobraževanje, pa izda republiški upravni organ, pristojen za
zveze, podrobnejše predpise o posebni strokovni usposobljenosti, načinu strokovnega usposabljanjain programu strokovnega izpita radiooperatorjev.
V. SISTEM ZVEZ RADIODIFUZIJE
29. teza
Radiodifuzne postaje v SR Sloveniji se povezujejo v sistem
zvez radiodifuzije republik, ki se uporablja za prenos in oddajanje radiodifuznih programov ter za prenos podatkov preko
radiodifuznih signalov, sporočil službe za opazovanje in obveščanje in drugih sporočil v rednih in izrednih razmerah.
30. teza
Delavci organizacij združenega dela za radiodifuzijo s samoupravnim sporazumom o temeljih plana določajo zlasti
rešitve za povezovanje v enotno tehnično in tehnološko celoto sistema radiodifuznih postaj, tehnične pogoje, mesta
povezovanja in način povezovanja, dinamiko in roke izgradnje objektov in naprav za povezovanje ter obsega vzdrževanja
spojnih poti.
31.teza
Organizacije združenega dela za radiodifuzijo se ustanavljajo za območje občin, lahko pa se za območje dveh ali več
občin ustanovi ena skupna organizacija združenega dela za
radiodifuzijo.
32. teza
Naloge in opravila v zvezi z izgradnjo in vzdrževanjem
radiodifuznih objektov, naprav in opreme, ki je namenjena za
prenos in oddajanje radiodifuznih programov ter za prenos
podatkov preko radiodifuznih signalov, opravlja za področje
SR Slovenije Radiotelevizija Ljubljana.
33. teza
Proizvajalec sprejemne antenske naprave mora preskrbeti
potrdilo o njeni brezhibnosti.
Potrdilo o brezhibnosti sprejemne antenske naprave izda
organizacija, ki jo pooblasti republiški upravni organ, pristojen za zveze.
Lastniki in upravljalci stanovanjske zgradbe morajo sprejemne antenske naprave zaradi nemotenega sprejema vzdrževati v brezhibnem stanju.
34. teza
Odkrivanje in merjenje radijskih motenj radiodifuznih programov opravlja Radiotelevizija Ljubljana.
35. teza
Radiotelevizija Ljubljana mora na pisno zahtevo ali na
lastno pobudo poiskati vir radijskih motenj pri sprejemu radiodifuznih programov.
Imetniki električnih in drugih naprav, ki povzročajo radijske
motnje, morajo delavcem pooblaščene organizacije in inšpekcijski službi omogočiti pregled teh naprav in jim dati
potrebne podatke ter dovoliti, da pregledajo dokumentacijo
potrebno za ugotovitev motenj.
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36. teza
Če Radiodifuzija Ljubljana ugotovi, da električne ali druge
naprave povzročajo radijske motnje pri sprejemu radiodifuznih programov preko dovoljene meje, zahteva od imetnika ali
lastnika teh naprav, da v določenem roku odpravi ugotovljene
pomanjkljivosti.
Če imetniki naprav, ki povzročajo radijske motnje, v določenem roku ne odpravijo ugotovljenih pomanjkljivosti, mora
pooblaščena organizacija o tem obvestiti republiški upravni
organ, pristojen za inšpekcijo zvez.
37. teza
Če povzroči izgradnja objektov motnje pri sprejemu radiodifuznih programov, mora investitor tega objekta zagotoviti
sprejem radiodifuznih programov v skladu s predpisi z enako
kvaliteto, kakor so jo imeli uporabniki pred izgradnjo tega
objekta.
V. SISTEM ZVEZ POŠTE, TELEGRAFA IN
TELEFONA
38. teza
Sistem zvez ptt je sistem zvez za splošne potrebe, namenjene posameznikom, organizacijam združenega dela in drugim samoupravnim organizacijam in skupnostim za zadovoljevanje njihovih potreb po poštnih, telegrafskih in telefonskih
storitvah v notranjem in mednarodnem prometu.
39. teza
Če se na celotnem območju enote poštnega, telefonskega
in telegrafskega omrežja (v nadaljnjem besedilu: ptt omrežje)
ne more vročati poštnih pošiljk, telegramov in telefonskih
pozivnic najmanj enkrat dnevno, oziroma vsak dan organizirati sprejem teh pošiljk, organizacije združenega dela, poštnega, telefonskega in telegrafskega prometa (v nadaljnjem
besedilu: ptt organizacija) s samoupravnim splošnim aktom
razdelijo okoliš na ožji, širši in najširši okoliš ter določijo
način in pogoje opravljanja poštnih, telegrafskih in telefonskih storitev (v nadaljnjem besedilu: ptt storitve) na posameznih delih tega območja.
40. teza
Ožji okoliš enote ptt omrežja je praviloma območje naselja
alidela naselja, v katerem ima enota ptt omrežja sedež.
Širši okoliš enote ptt omrežja sestavljajo praviloma naselja
ali deli naselij izven ožjega okoliša enote, ko so s sedežem
enote ptt omrežja povezana z javnimi cestami in od njega
oddaljena največ 6 km.
Najširši okoliš enote ptt omrežja sestavljajo praviloma naselja ali deli naselij, ki so od sedeža enote ptt omrežja oddaljena
več kot 6 km.
Republiški upravni organ, pristojen za zveze, izda podrobnejše predpise o pogojih in načinu opravljanja poštnih storitev v ožjem, širšem in najširšem okolišu.
41. teza
Organizacije združenega dela, ki prevažajo potnike v javnem cestnem prometu, morajo na medkrajevnih progah na
zahtevo ptt organizacije prevažati poštne pošiljke v skupni
teži do 300 kg teže in tem pošiljkam zagotoviti prednost v
prevozu.
O pogojih in plačilu prevoza se prevoznik in ptt organizacija
sporazumeta s pogodbo.
42. teza
Pri gradnji stanovanjskih hiš z več stanovanji se stanovalcem zagotovijo zadostne zmogljivosti za priključitev na ptt
omrežje in na skupinske sprejemne antenske naprave ter se
predvidi prostor za nemestitev tipiziranih poštnih predalčnikov.
Natančnejše predpise o pogojih vgraditve telefonskih naprav, skupinskih sprejemnih antenskih naprav ter o namestitvi
tipiziranih poštnih predalčnikov izda republiški upravni organ, pristojen za zveze.
43. teza
Organizacije združenega dela, druge samoupravne organizacije ter posamezniki, ki vzdržujejo hišne telefonske centrale, morajo za opravljanje teh del pridobiti soglasje pristojne
ptt organizacije.
30

44. teza
Za graditev ptt objektov in telekomunikacijskega omrežja
ter omrežja za prenos podatkov oziroma za njihovo rekonstrukcijo je pristojna ptt organizacija, na območju katere se
graditev oziroma rekonstrukcija opravlja.
Investitor gradnje oziroma rekonstrukcije ptt objektov in
telekomunikacijskega omrežja ter omrežja za prenos podatkov je lahko izjemoma tudi druga samoupravna organizacija
ali skupnost. Nadzor nad izvajanjem teh del opravlja ptt organizacija, na območju katere se dela opravljajo.
VII. SAMOUPRAVNE INTERESNE SKUPNOSTI
ZA POŠTNI, TELEGRAFSKI IN TELEFONSKI
PROMET
1. Združevanje uporabnikov in izvajalcev v
samoupravne interesne skupnosti za ptt
promet
45. teza
Delavci, delovni ljudje in občani ustanavljajo po samoupravnih organizacijah in skupostih samoupravne interesne
skupnosti za poštni, telegrafski in telefonski promet (v nadaljnjem besedilu: skupnost za ptt promet) zaradi zadovoljevanja
osebnih in skupnih potreb in interesov na področju ptt prometa, skupnega in enakopravnega oblikovanja politike razvoja ptt prometa, določanja planov razvoja ptt prometa, izenačevanje pogojev dostopnosti ptt storitev, usklajevanja sistemov, telegrafsko telefonskih zvez, združevanje dela in sredstev in zaradi določanja namena njihove uporabe ter oblikovanja cen ptt storitev ter uresničujejo druge skupne intrese.
46. teza
Dejavnost skupnosti za ptt promet, ki se nanaša na zadeve
iz 3. teze tega zakona, je posebnega družbenega pomena.
47. teza
Uporabniki in izvajalci ustanovijo za posamezna območja
samoupravne interesne skupnosti za poštni, telegrafski in
telefonski promet (v nadaljnem besedilu: območna skupnost
z ptt promet), za območje Socialistične republike Slovenije pa
Samoupravno interesno skupnost za poštni, telegrafski in
telefonski promet Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Skupnost
za ptt promet Slovenije).
48. teza
Člani ustanovijo območno skupnost za ptt promet na prometno tehnološko zaokroženem območju, ki ga v telegrafsko
telefonskem prometu,tvori praviloma območje končne avtomatske telegrafske centrale oziroma glavne avtomatske telefonske centrale, v poštnem prometu pa praviloma območje
poštnega centra.
49. teza
V območno skupnost za ptt promet se na podlagi tega
zakona s samoupravnim sporazumom o ustanovitvi skupnosti
za ptt promet združijo:
kot uporabniki
- delavci v temeljnih in drugih organizacijah združenega
dela in v delovnih skupnostih, v katerih uporaba ptt storitev
presega določeni obseg storitev (npr.: impulzi, poštne pošiljke ipd.);
- delavci v temeljnih organizacijah združenega dela, ki
upravljajo s sredstvi zvez, ki se obvezno povezujejo v sistem
zvez SR Slovenije;
- delavci v temeljnih organizacijah združenega dela Radiotelevizije Ljubljana.
V območno skupnost za ptt promet se lahko glede na
zainteresiranost združijo kot uporabniki tudi:
- delavci v temeljnih in drugih organizacijah združenega
dela, drugih organizacijah in delovnih skupnostih, ki niso
zajeti v prvi alineji prvega odstavka tega člena;
- delovni ljudje, ki samostojno opravljajo dejavnost z osebnim delom s sredstvi, ki so lastnina občanov;
- občani v krajevnih skupnostih.
1. varianta prvega in drugega odstavka
V območno skupnst za ptt promet se na podlagi tega
zakona s samoupravnim sporazumom o ustanovitvi združijo:
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kot uporabniki
- delavci v temeljnih in drugih organizacijah združenega
dela in v delovnih skupnostih;
- delovni ljudje, ki samostojno opravljajo dejavnost z osebnim delom s sredstvi, ki so lastnina občanov;
- občani v krajevnih skupnostih.
2. varianta prvega in drugega odstavka
V območno skupnost za ptt promet se na podlagi tega
zakona s samoupravnim sporazumom o ustanovitvi glede na
zainteresiranost lahko združijo:
kot uporabniki
- delavci v temeljnih in drugih organizacijah združenega
dela in v delovnih skupnostih;
- delovni ljudje, ki samostojno opravljajo dejavnost z osebnim delom s sredstvi, ki so lastnina občanov;
- občani v krajevnih skupnostih.
kot izvajalci pa
- delavci v temeljnih organizacijah združenega dela in delovnih skupnostih, ki opravljajo ptt storitve;
- delavci v temeljni organizaciji združenega dela pri Radioteleviziji Ljubljana, ki upravljajo s tehničnimi sredstvi za prenos informacij.
50. teza
V območni skupnosti za ptt promet opravljajo uporabniki in
izvajalci zlasti naslednje naloge:
- sprejemajo planske akte območne skupnosti za ptt promet;
- zagotavljajo materialne pogoje za uresničitev sprejetih
planskih aktov;
- vplivajo na oblikovanje cen ptt storitev;
- določajo obseg in način zagotavljanja sredstev za opravljanje nalog splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite;
- se sporazumevajo o drugih zadevah, določenih z zakonom in samoupravnimi splošnimi akti območne skupnosti za
ptt promet.
51. teza
Uporabniki in izvajalci se po območni skupnosti za ptt
promet s samoupravnim sporazumom združijo v Skupnost za
ptt promet Slovenije. V njej opravljajo naloge, ki se nanašajo
na uresničevanje skupnih interesov na področju ptt prometa v
SR Sloveniji, pri čemer zlasti:
- ugotavljajo in usklajujejo skupne potrebe in interese na
področju ptt prometa;
- sprejemajo planske akte, s katerimi določajo politiko in
cilje družbenega razvoja na področju ptt prometa;
- usklajujejo skupne osnove delovanja in razvoja ptt prometa in sistema zvez radiodifuzije ter drugih sistemov zvez;
- usklajujejo politiko razvoja ptt omrežja in omrežja radiodifuzije na manj razvitih in obmejnih območjih z razvojem
gospodarstva in drugih področij družbenega življenja;
- določajo obseg in način opravljanja nalog za potrebe
splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite na območju SR Slovenije;
- natančneje razčlenjujejo merila za oblikovanje cen;
- sodelujejo pri določanju politike cen in oblikujejo cene
ptt storitev razen tistih, ki se v skladu z zakonom določajo
enotno za SFR Jugoslavijo;
- določajo posebne pogoje za opravljanje ptt storitev na
območju SR Slovenije;
- se sporazumevajo o drugih zadevah, določenih z zakonom in samoupravnimi splošnimi akti Skupnosti za ptt promet
Slovenije.
52. teza
Skupnosti za ptt promet se ustanavljajo s samoupravnimi
sporazumi.
53. teza
Izvršni svet občinske skupščine, na območju katere je sedež območne skupnosti za ptt promet, daje soglasje k samoupravnemu sporazumu o ustanovitvi te skupnosti in njenem
statutu, Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije pa k samoupravnemu sporazumu o ustanovitvi Skupnosti
za ptt promet Slovenije in njenem statutu.
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2. Upravljanje samoupravnih interesnih
skupnosti za poštni, telegrafski in telefonski
promet
54. teza
Skupnost za ptt promet upravlja skupščina, ki ima zbor
uporabnikov in zbor izvajalcev.
Delegate v zbor uporabnikov območne skupnosti za ptt
promet delegira delavski svet oziroma neposredno izvoljeni
organi upravljanja uporabnikov.
Delegate v zbor izvajalcev območne skupnosti za ptt promet delegirajo delavski sveti izvajalcev.
V Skupščino Skupnosti za ptt promet Slovenije delegirajo
delegate ustrezni zbori območnih skupnosti v skladu s samoupravnim sporazumom o ustanovitvi Skupnosti za ptt promet Slovenije.
55. teza
V samoupravnem sporazumu o ustanovitvi skupnosti za ptt
promet in v njenem statutu se v skladu z zakonom določijo
zadeve, o katerih odločajo delegati v skupščini na skupni seji
obeh zborov, zadeve, o katerih odločata oba zbora enakopravno na ločenih sejah in zadeve, o katerih odloča posamezni zbor samostojno.
Samoupravni sporazum o ustanovitvi skupnosti za ptt promet in njen statut določata zadeve, o katerih odločajo delegati
v skupščini po poprejšnjem izjavljanju delavcev, delovnih
ljudi in občanov v temeljnih organizacijah združenega dela in
drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih.
56. teza
Če odločitev, ki se sprejema enakopravno v obeh zborih, ni
bila sprejeta v enakem besedilu v obeh zborih, se opravi
usklajevalni postopek med zboroma v skladu s statutom^
Če v usklajevalnem postopku med zboroma ni doseženo
soglasje o vprašanju, od katerega je bistveno odvisno delo
skupnosti za ptt promet, začasno uredi to vprašanje za območno skupnost za ptt promet občinska skupščina z območja, kjer je sedež te skupnosti, za Skupnost za ptt promet
Slovenije pa Skupščina Socialistične republike Slovenije.
57. teza
Za opravljanje administrativno-strokovnih, pomožnih in
temu podobnih del skupnega pomena za uporabnike in izvajalce v skupnostih za ptt promet, se lahko v skupnosti za ptt
promet oblikujejo delovne skupnosti ali pa si skupnosti za ptt
promet zagotovijo opravljanje teh del v dogovoru z drugo
samoupravno interesno skupnostjo, samoupravno organizacijo ali upravnim organom družbenopolitične skupnosti tako,
da se zagotovi čimbolj smotrno opravljanje teh del.
Medsebojna razmerja svobodne menjave dela in ustvarjanje
dohodka kakor tudi druga medsebojna razmerja pri uresničevanju skupnih ciljev in interesov delavcev, ki opravljajo za
skupnost za ptt promet dela iz prvega odstavka tega člena, se
uredijo s samoupravnim sporazumom o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih med skupnostjo za ptt
promet in delovno skupnostjo.
Če skupnost za ptt promet za opravljanje del iz prvega
odstavka tega člena oblikuje delovno skupnost, daje skupščina skupnosti za ptt promet soglasje k določbam statuta
delovne skupnosti, ki se nanašajo na uresničevanje nalog in
programov dela delovne skupnosti ter razvidu del in nalog
delovne skupnosti. Skupščina skupnosti za ptt promet imenuje in razrešuje vodjo delovne skupnosti potem, ko je dobila
mnenje organa upravljanja delovne skupnosti.
58. teza
V statutu skupnosti za ptt promet se uredi način reševanja
spornih vprašanj med uporabniki in izvajalci.
Če na ta način ne pride do uskladitve interesov, odloči o
sporu posebno sodišče združenega dela.
59. teza
Za reševanje sporov iz družbenoekonomskih odnosov in
drugih samoupravnih odnosov, ki nastanejo v skupnosti za ptt
promet ali med njimi, se ustanovi posebno sodišče združenega dela.
Skupnosti za ptt promet lahko ustanovijo skupno posebno
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sodišče združenega dela tudi skupaj z drugimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi s področja prometa in druqih
dejavnosti.
Z aktom o ustanovitvi posebnega sodišča združenega dela
se podrobneje uredijo pristojnosti, sestava, sedež in organizacija sodišča.
60. teza
Za opravljanje nadzora nad uveljavljanjem pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev, delovnih ljudi in občanov, združenih v skupnostih za ptt promet, nad uresničevanjem sprejetih samoupravnih odločitev, uporabo sredstev, delovanjem
organov skupnosti in njihovih strokovnih služb ter nad izvajanjem sprejete politike, se pri skupnosti za ptt promet oblikujejo organi samoupravne delavske kontrole.
S statutom skupnosti za ptt promet se uredijo pristojnosti,
sestava in organizacija organov samoupravne delavske kontrole.
61. teza
Zaradi reševanja in usklajevanja skupnih interesov na svojem območju se skupnosti za ptt promet povezujejo z drugimi
samoupravnimi interesnimi skupnostmi in samoupravnimi organizacijami in se z njimi dogovorijo o skupnih nalogah in
izvajanju teh nalog. V ta namen lahko ustanavljajo skupne
K
organe.
Skupnost za ptt promet Slovenije se povezuje tudi s skupnostmi za ptt promet drugih socialističnih republik in socialističnima avtonomnima pokrajinama v zvezo samoupravnih
interesnih skupnosti za poštni, telegrafski in telefonski promet Jugoslavije.
62. teza
V poslovanju ptt organizacij se posebni družbeni interes
uresničuje s soodločanjem delegatov uporabnikov ptt storitev ki jih v organe upravljanja teh organizacij v skladu z
njihovimi statuti volijo skupščine družbenopolitičnih skupnost^ Le-ti soodločajo o uresničevanju skupnih ciljev, otemeljnih pogojih poslovanja, o cenah, o namenu uporabe sredstev,
o razvojnih programih ter o imenovanju in razreševanju poslovodnih organov ptt organizacij.
3. Planiranje
63. teza
Planiranje v skupnostih za ptt promet se izvaja po določbah
zakonov o planiranju in tega zakona.
64. teza
Skupščina skupnosti za ptt promet določi predlog samoupravnega sporazuma o temeljih plana skupnosti za ptt promet
na podlagi elementov, ki jih uskladijo uporabniki in izvajalci.
Uporabniki oblikujejo elemente tudi o:
- obsegu ptt storitev;
- obsegu potreb za vzdrževanje, rekonstrukcijo in izaradnio
ptt zmogljivosti;
- pogojih in kriterijih za opravljanje ptt storitev;
- načinu in pogojih združevanja sredstev za ptt promet in
storitve;
- obsegu in razporeditvi sredstev za uresničitev potreb do
K
ptt storitvah.
Izvajalci oblikujejo elemente tudi o:
- obsegu in kvaliteti ptt storitev;
- osnovah in merilih za oblikovanje cen ptt storitev;
- normativih in standardih glede obsega in kvalitete ott
storitev.
65. teza
S samoupravnim sporazumom o temeljih plana območne
skupnosti za ptt promet se uporabniki in izvajalci sporazumevajo zlasti o:
- fizičnem in vrednostnem obsegu ptt storitev;
- posebnih pogojih, pod katerimi bodo ptt storitve na razpolago uporabnikom;
- lokaciji, roku dograditve in potrebnih sredstvih za posamezne objekte;
- potrebnih zmogljivostih za izvajanje predvidenega obseaa
vzdrževanja ptt zvez in objektov;
- nalogah in ukrepih s področja rabe prostora in varstva
bivalnega okolja.
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66. teza
S samoupravnim sporazumom o temeljih plana Skupnosti
za ptt promet Slovenije se uporabniki in izvajalci sporazumevajo tudi o:
- skupnih nalogah, ki izhajajo iz tehnično tehnološke enotnosti sistema zvez ptt;
- obsegu rekonstrukcij in gradnje magistralnih in mednarodnih ptt zmogljivosti;
- obsegu sredstev, virih in načinu zagotavljanja sredstev;
- kriterijih in merilih, po katerih se določa cena ptt storitev;
- standardih in normativih za opravljanje ptt storitev;
- drugih vprašanjih skupnega pomena;
- nalogah in ukrepih s področja rabe prostora in varstva
bivalnega okolja.
67. teza
Za določanje dolgoročnih možnosti družbenoekonomskega razvoja na področju vzdrževanja, izkoriščanja in gradnje ptt zmogljivosti sprejmejo skupnosti za ptt promet dolgoročne plane za obdobje najmanj desetih let.
Dolgoročni plan skupnosti za ptt promet je podlaga in
splošna orientacija za srednjeročni plan na področju vzdrževanja, izkoriščanja in gradnje ptt zmogljivosti.
68. teza
Za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov na področju
ptt prometa zagotavljajo uporabniki in izvajalci sredstva:
- s samoupravnim združevanjem sredstev;
- s samoprispevkom občanov;
- s ceno posameznih ptt storitev;
- s sredstvi za urejanje stavbnih zemljišč v skladu s posebn m z onom n z
' .^
'
delom nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča v skladu s posebnim zakonom;
- z drugimi viri.
69. teza
Medsebojne pravice in obveznosti pri zagotavljanju sredstev, kot tuc^i način in kriterije delitve, glede na gospodarski in
družbeni pomen ptt objektov in naprav oziroma za posamezne namene, določijo uporabniki in izvajalci s planskimi
akti skupnosti za ptt promet za posamezno srednjeročno
obdobje v skladu z družbenimi plani družbenopolitičnih skupnosti.
70. teza
Sredstva za rekonstrukcijo in gradnjo ptt zmogljivosti združujejo uporabniki in izvajalci ptt storitev.
Svoje pravice glede združenih.sredstev uveljavljajo uporabniki v skladu z določbami zakona o združenem delu in določbami samoupravnega sporazuma o temeljih plana skupnosti
za ptt promet.
71. teza
Če je z družbenim planom družbenopolitične skupnosti
določeno, da je izvršitev določenih nalog na področju ptt
prometa nujna_ za družbeno reprodukcijo, lahko skupščina
družbenopolitične skupnosti predpiše, da so organizacije in
skupnosti dolžne izvesti postopek za sklenitev samoupravnega sporazuma o združevanju sredstev.
Ce v skladu s prejšnjim odstavkom ni bilo mogoče zagotoviti sredstev, se lahko z zakonom določi obvezno združevanje
sredstev oziroma z zakonom ali odlokom občinske skupščine
določi obveznost plačevanja prispevka ustrezni skupnosti za
ptt promet.
72. teza
Uporabniki in izvajalci oblikujejo cene posameznih ptt storitev v odvisnosti od vrednotenja obsega, vrste in kakovosti
del v dejavnostih izvajalcev, ukrepov ekonomske politike ter
politike cen.
Pri oblikovanju cen se upoštevajo z zakonom določena
merila za oblikovanje cen, ukrepi ekonomske politike in politike cen.
Osnova za dogovarjanje o ravni cen je s samoupravnim
sporazumom o temeljih plana skupnosti za ptt promet sprejeta politika cen ptt storitev.
OPOMBA:
Določbe o nadzoru, kazenske določbe ter prehodne
določbe bodo uvrščene v osnutek zakona.
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