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PREDLOG ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah obrtnega 

zakona (ESA - 454) 

1. člen 
V prvem odstavku 9. člena obrtnega zakona (Uradni list 

SRS, št. 1/79) se za besedo »obratovalnico« dodajo besede: 
»v kateri opravlja eno ali več dejavnosti, za katere izpolnjuje 
predpisane pogoje.« 

2. člen 
V tretjem odstavku 35. člena se besedi »pri dohodku« 

nadomestita z besedami »pri čistem dohodku.« 

3. člen 
Šesti odstavek 35. člena se spremeni tako, da se glasi: »(6) 

Neodplačani oziroma nepovrnjeni del združenih osnovnih 
sredstev poslovodje se revalorizira po stopnji kot se revalori- 
zirajo osnovna sredstva pogodbene organizacije, ki so v druž- 
beni lastnini.« 

Doda se novi sedmi odstavek, ki se glasi: 
»(7) Pravice, ki izvirajo iz te revalorizacije pripadajo poslo- 

vodji že za tekoče leto, za katero je opravljena revalorizacija. 
Obseg pravic je sorazmeren s časom trajanja združitve sred- 
stev v tekočem letu.« 

4. člen 
Četrti odstavek 38. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»(4) Za sredstva, ki po tretjem odstavku 44. člena tega 

zakona pripadajo poslovodji pogodbene organizacije kot na- 
domestilo za gospodarjenje z združenimi sredstvi, se lahko 
določijo davčne olajšave.« 

5. člen 
V 44. členu se za petim odstavkom doda nov, šesti odsta- 

vek, ki se glasi: 
»(6) Udeležba poslovodje pri čistem dohodku, ki mu gre kot 

vsakoletno nadomestilo za gospodarjenje z združenimi sred- 
stvi, ne sme preseči 50% ostanka čistega dohodka; ta se 
izračuna tako, da se od čistega dohodka odštejejo osebni 
dohodki delavcev in poslovodje, skupaj s sredstvi skupne 
porabe in v tistem letu izplačana vračila poslovodji.« 

Sedanji šesti odstavek postane sedmi. 
Sedanji sedmi odstavek, ki postane osmi se spremeni tako, 

da se glasi: 
»(8) Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Gospodarska 

zbornica Slovenije in Zveza sindikatov Slovenije - Republiški 
svet, lahko sklenejo družbeni dogovor, v katerem podrobneje 
opredelijo skupne kriterije za določitev osnov in meril za 
ugotavljanje in način izplačevanja dela čistega dohodka po- 
godbene organizacije, ki pripada poslovodji kot nadomestilo 
za gospodarjenje z združenimi sredstvi v okviru letne ude- 
ležbe pri čistem dohodku pogodbene organizacije v sora- 
zmerju s prispevkom, ki so ga dali poslovodja in delavci s 

svojim skupnim živim in minulim delom v pogodbeni organi- 
zaciji. 

6. člen 
V 87. členu se črta drugi odstavek. 

7. člen 
V prvem odstavku 102. člena se črta besedilo: »1., 2., 4., 5., 

6. in 7. točke.« 
% 
8. člen 

V 118. členu se za drugim odstavkom doda nov, tretji 
odstavek, ki se glasi: 

»(3) Pristojni občinski upravni organ lahko dovoli, da samo- 
stojni gostinec, ki se pretežno ukvarja s pripravo in strežbo 
tople hrane oziroma sprejema goste tudi na prenočevanje ali 
v turističnem kraju gostom nudi penzionske storitve, zaposli 
več kot 5 delavcev, toda največ 10 delavcev« 

9. člen 
V drugem odstavku, 143. člena se pika nadomesti s podpič- 

jem in doda besedilo, ki se glasi: 
»Uskladiti pa se morajo z določbo petega odstavka 35. 

člena tega zakona. Če do sporazuma o najdaljšem roku ne 
pride, velja najdaljši rok 30 let od dneva ustanovitve pogod- 
bene organizacije.« 

Za drugim odstavkom se doda nov tretji dostavek, ki se 
glasi: 

»(3) Pogodbene organizacije morajo uskladiti določbe po- 
godb o ustanovitvi pogodbene organizacije in samoupravnih 
sporazumov, ki se nanašajo na ugotavljanje in delitev do- 
hodka, revalorizacijo združenih sredstev in pravice poslovo- 
dje iz lastninske pravice glede vrnitve dela vrednosti sredstev, 
ki jih je poslovodja združil v pogodbeno organizacijo ter glede 
vsakoletnega nadomestila za gospodarjenje z združenimi 
sredstvi, v prvem naslednjem poslovnem letu po uveljavitvi 
tega zakona.« 

Sedanji tretji odstavek postane četrti. 

10. člen 
V 144. členu se doda nov, drugi odstavek, ki se glasi: 
»(2) Šteje se, da ima ustrezno strokovno izobrazbo po tem 

zakonu za opravljanje javnega prevoza oseb, kdor je po pred- 
pisih, ki so veljali do uveljavitve tega zakona, pridobil dovolje- 
nje za opravljanje javnega prevoza.« 

11. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

SRS. 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

OBRAZLOŽITEV 

I. Skupščina SR Slovenije je na 8. seji Zbora združenega 
dela in Zbora občin dne 26. oktobra 1982 sprejela osnutek 
zakona o spremembah in dopolnitvah obrtnega zakona. 

O osnutku zakona so pred sejami zborov skupščine raz- 
pravljali Odbor za družbenoekonomske odnose Zbora zdru- 
ženega dela, Odbora za družbenoekonomske odnose in ra- 

zvoj Zbora občin, Odbor za družbenoekonomske odnose 
Družbenopolitičnega zbora in Zakonodajno-pravna komisija 
Skupščine SR Slovenije. 

Svoja stališča, mnenja in predloge ter pripombe v zvezi z 
osnutkom zakona sta Skupščini SR Slovenije posredovala še: 
Republiški' družbeni svet za vprašanja družbene ureditve in 
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Zveza sindikatov Slovenije - Republiški svet. 
Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije je ob spre- 

jemanju osnutka zakona ugotovil, da so v njem upoštevana 
s tališča Družbenopolitičnega zbora ob obravnavi predloga za 
izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah obrtnega zakona 
kot tudi pripombe in predlogi Republiškega družbenega sveta 
za vprašanja družbene ureditve. 

Razširitve žagarske dejavnosti samostojnih obrtnikov, ki bi 
v okviru svoje glavne dejavnosti opravljali žagarske storitve 
tudi za*potrebe organizacij združenega dela, Družbenopoli- 
tični zbor ni podprl. 

Družbenopolitični zbor je soglašal s tem, da je treba zaradi 
stimuliranja večjih vlaganj v materialno osnovo dela pogod- 
bene organizacije uveljaviti v osnutku zakona opredeljeno 
rešitev, da se v pogodbeni organizaciji revalorizirajo vsa 
osnovna sredstva, kakor tudi neodplačan del združenih 
osnovnih sredstev poslovodje in sicer na način in pod pogoji, 
ki veljajo za revalorizacijo osnovnih sredstev v družbeni last- 
nini. 

Družbenopolitični zbor je menil, da ni razlogov za spre- 
membo 140. člena obrtnega zakona (Uradni list SRS, št, 1/79). 

Zbor združenega dela in Zbor občin sta na ločenih sejah 
sprejela sklep, da se osnutek zakona o spremembah in dopol- 
nitvah obrtnega zakona sprejme ter naložila Izvršnemu svetu 
Skupščine SR Slovenije, da pripravi predlog zakona; pri tem 
naj upošteva pripombe, predloge in mnenja, dane v poročilih 
delovnih teles zborov in Skupščine, pripombe skupine dele- 
gatov in pripombe iz razprave delegatov na seji zborov. Izhaja 
naj iz stališča Družbenopolitičnega zbora, da na zasebnih 
žagah ni mogoče razrezovati lesa tudi za potrebe organizacij 
združenega dela ter iz stališča, da se v pogodbenih organiza- 
cijah združenega dela ter iz stališča, da se v pogodbenih 
organizacijah združenega dela revalorizirajo vsa neodplačana 
osnovna sredstva vključno z neodplačanim delom osnovnih 
sredstev poslovodje. 

II. Pri pripravi predloga zakona je predlagatelj upošteval 
vsebinske pripombe in mnenja, sprejeta v delovnih telesih 
zborov in Skupščine. 

Pri pripravi predloga zakona je predlagatelj upošteval tudi 
nekatere pripombe Službe družbenega knjigovodstva SR Slo- 
venije z dne 8. 11. 1982, ki nam jih je posredovala Skupščina 
SR Slovenije. 

Po sklepu zborov sta določbi 1. in 9. člena osnutka zakona, 
ki se nanašata na žagarstvo in na dopolnitev 140. člena 
obrtnega zakona opuščeni. 

Tako prvi člen predloga zakona o spremembah in dopolni- 
tvah obrtnega zakona določa, da samostojni obrtnik v svoji 
obratovalnici, ki jo ustanovi po prvem odstavku 9. člena 
obrtnega zakona, lahko opravlja eno ali več dejavnosti, za 
katere izpolnjuje predpisane pogoje. 

Mnenje o tem, kaj po obsegu del s področij posameznih 
dejavnosti sodi v okvir gospodarskih dejavnosti, ki jih samo- 
stojni obrtnik lahko opravlja, daje pristojni republiški upravni 
organ po poprejšnjem mnenju Gospodarske zbornice Slove- 
nije kot je to določeno v drugem odstavku 8. člena obrtnega 
zakona. 

Dopolnitev tretjega odstavka 35. člena obrtnega zakona je 
predvsem redakcijskega pomena, ker se poslovodji pogod- 
bene organizacije povrnejo ali odplačujejo združena sredstva 
iz -čistega dohodka« pogodbene organizacije kot je to dolo- 
čeno v 43. členu in 44. členu obrtnega zakona. 

Pismeno pobudo za to spremembo je dala Služba družbe- 
nega knjigovodstva v SR Sloveniji, Centrala Ljubljana z name- 
nom, da se odpravijo nejasnosti in možnosti različnih razlag 
dohodka pogodbene organizacije. 

Z dopolnjeno določbo 3. člena predloga zakona se daje 
vzpodbuda za večja vlaganja poslovodij v materialno osnovo 
dela pogodbene organizacije. Po tej določbi se revalorizirajo 
vsa sredstva kot tudi neodplačan del oziroma nepovrnjen del 
sredstev poslovodje, ki jih je združil v pogodbeno organiza- 
cijo ob njeni ustanovitvi ali kasneje in sicer po stopnji kot se 
revalorizirajo osnovna sredstva pogodbene organizacije, ki so 
v družbeni lastnini. Pravice, ki izvirajo iz te revalorizacije 
pripadajo poslovodji že za tekoče leto za katero je opravljena 
revalorizacija. Na ta način se rezultat in učinek revaloriziranih 
sredstev obračunata in knjižita pod 31. decembrom leta, za 
katero se revalorizirajo sredstva, kot je to določeno za revalo- 
rizacijo osnovnih sredstev v družbeni lastnini, če poslovodja 
združuje svoja sredstva v osnovna sredstva pogodbene orga- 

nizacije za krajšo dobo od enega leta, pa se njegova neodpla- 
čana oziroma nepovrnjena sredstva revalorizirajo v sora- 
zmerju s številom mesecev združenih sredstev poslovodje v 
tekočem letu. 

V zvezi z revalorizacijo sredstev združenih v pogodbeno 
organizacijo sta bili Republiškemu družbenemu svetu za 
vprašanja družbene ureditve postavljeni naslednji vprašanji: 

a) Ali se revalorizacija opravi tudi za tisti del osnovnih 
sredstev pogodbene organizacije, ki je bil vložen ali pridob- 
ljen s sredstvi poslovodje in sicer na način in pod pogoji, ki 
veljajo za revalorizacijo sredstev v družbeni lastnini? 

b) Ali se lahko opravi revalorizacija za vsa združena sred- 
stva v pogodbeni organizaciji, ne glede na njihovo pojavno 
obliko, učinki te revalorizacije pa se razporedijo sorazmerno z 
obsegom združenih sredstev v ustreznih virih teh sredstev 
(družbena lastnina, sredstva poslovodje)? 

Udeleženci so menili, da se revalorizirajo in amortizirajo vsa 
osnovna sredstva v pogodbeni organizaciji, ne glede na vir, iz 
katerega so bile pridobljene. Po ustavi in zakonu o združenem 
delu vsi viri sredstev, ki se uporabljajo za namene razširjene 
reprodukcije dele enako usodo. Revalorizacija samo družbe- 
nih sredstev, ki so opredmetena v proizvajalnih sredstvih, 
zasebnih pa ne, pomeni razlaščanje, če so na materialnih 
sredstvih obligacije, je treba tudi obligacijsko osnovo revalo- 
rizirati. Naložba pa je vrednostni izraz obligacije. Tisti, ki 
združi sredstva, ki so vložena v reprodukcijska sredstva, vloži 
neko vrednost, če se ta materializirana vrednost revalorizira, 
je treba revalorizirati tudi obligacije. To velja za vse sestavine 
sredstev, sicer ne bi nihče vlagal.« 

Menimo, da je delno dopolnjena določba 3. člena predloga 
zakona, usklajena s sprejetimi stališči, zato predlagatelj ni 
upošteval predloga Službe družbenega knjigovodstva, naj 
pravice in obveznosti, ki izvirajo iz rezultata revalorizacije 
tečejo od 1. januarja naslednjega leta. Po tem predlogu se 
poslovodji pogodbene organizacije njegova sredstva za leto v 
katerem združuje ta sredstva ne bi revalorizirala. V 12. členu 
pravilnika o ugotavljanju, izkazovanju in razporejanju rezul- 
tata revalorizacije osnovnih sredstev in sredstev skupne po- 
rabe uporabnikov družbenih sredstev (Uradni list SFRJ, št. 
68/78) je namreč določeno, da se rezultat revalorizacije in 
učinek revalorizacije sredstev knjižita pod 31. decembrom 
leta, za katero se revalorizirajo sredstva. 

Prav tako ni upoštevana pripomba Službe družbenega knji- 
govodstva, da poslovodji pogodbene organizacije zapade 
pravica do odplačil združenih sredstev za leto v katerem 
pogodbena organizacija ne ustvari čistega dohodka. 

Predlagatelj meni, da se te obveznosti do odplačil poraču- 
najo iz čistega dohodka pogodbene organizacije v nasled- 
njem obdobju. 

Predlagatelj tudi ni upošteval predloga Službe družbenega 
knjigovodstva, da se črta 53. člen obrtnega zakona, ki določa, 
da Republiški sekretar za finance izda v soglasju z Republi- 
škim sekretariatom za industrijo predpise za poenostavljeno 
vodenje poslovnih knjig, blagajne in skladiščne evidence po- 
godbene organizacije. 

Zakon o knjigovodstvu (Uradni list SFRJ, št. 25/81) sicer res 
določa v 4. členu, da velja zakon o knjigovodstvu tudi za 
pogodbene organizacije združenega dela, vendar določa 5. 
člen tega zakona, da zagotavljajo uporabniki družbenih sred- 
stev in organizacije združenega dela v svojem knjigovodstvu 
podatke, ki jih določa 3. člen, ki jih je treba zagotoviti glede na 
specifičnosti svojega poslovanja. Za take specifičnosti pa 
lahko izda predpise (ki ne smejo biti v nasprotju z zveznim 
zakonom) tudi republiški organ. 

Zakonodajno pravna komisija Skupščine SR Slovenije je 
predlagala, naj bi bil v obrtnem zakonu urejen stečaj in 
stečajni postopek obratovalnice samostojnega obrtnika. 
Predlagatelj meni, da je potrebno pri pripravi teh določb širše 
medresorsko usklajevanje in širša družbena verifikacija na- 
čelnih rešitev. Predlagatelj ob tem tudi ugotavlja, da doslej ni 
primera, da bi bil uveden nad obratovalnico samostojnega 
obrtnika stečajni postopek. Ob stalnem spremljanju stanja na 
tem področju bo predlagatelj, v kolikor se bo pokazala po- 
treba, predlagal izdajo ustreznega predpisa. 

V 4. členu zakona o spremembah in dopolnitvah obrtnega 
zakona (ki je sistemski zakon za področje osebnega dela s 
sredstvi v lasti občanov za opravljanje gospodarskih dejavno- 
sti), je določeno le napotilo za določitev davčnih olajšav na 
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tista sredstva, ki pripadajo poslovodji pogodbene organiza- 
cije kot nadomestilo za gospodarjenje z združenimi sredstvi, 
če jih poslovodja v skladu z zakonom ponovno združi v 
pogodbeno organizacijo. O taki ponovni združitvi pa sklenejo 
delavci in poslovodja pismeno pogodbo. 

Po mnenju Republiškega družbenega sveta za vprašanja 
družbene ureditve naj konkretna merila določa zakon o dav- 
kih občanov. Z ustreznimi olajšavami naj se vzpodbuja po- 
novno združevanje sredstev poslovodje, ki mu pripadajo iz 
nadomestil za gospodarjenje z združenimi sredstvi v poslovni 
sklad pogodbene organizacije za daljšo dobo. Zakon o davkih 
občanov vsebuje pogoje in višino olajšav glede na trajanje 
združitve teh sredstev. 

Izhajajoč iz določbe 40. člena zakona o ugotavljanju in 
razporejanju celotnega prihodka in dohodka (Uradni list 
SFRJ, št. 63/80), da se določi maksimalno višino nadomestila 
za gospodarjenje z združenimi sredstvi kot deleža pri skup- 
nem dohodku v skladu z enotnimi načeli, kadar so ta načela, 
predvidena v zveznem zakonu, se z dopolnitvijo 44. člena 
obrtnega zakona določa le maksimalna višina udeležbe po- 
slovodje pri čistem dohodku pogodbene organizacije, ki mu 
pripada kot vsakoletno nadomestilo za gospodarjenje z zdru- 
ženimi sredstvi. 

Podrobnejša merila za določitev tega nadomestila se dolo- 
čajo s pogodbo o ustanovitvi pogodbene organizacije in s 
samoupravnim sporazumom o združitvi v pogodbeno organi- 
zacijo. 

Z novim, osmim odstavkom 44. člena obrtnega zakona se 
določa, da Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Gospodarska 
zbornica Slovenije in Zveza sindikatov Slovenije, Republiški 
svet lahko sklenejo družbeni dogovor o skupnih osnovah in 
merilih za ugotavljanje in način izplačevanja dela čistega 
dohodka pogodbene organizacije, ki pripada poslovodji kot 
nadomestilo za gospodarjenje z združenimi sredstvi. To na- 
domestilo naj bi bilo v sorazmerju s prispevkom, ki so ga dali 
poslovodja in delavci s svojim skupnim živim in minulim 
delom v pogodbeni organizaciji. S skupnimi osnovami in 
merili družbenega dogovora za ugotavljanje in način izplače- 
vanja dela čistega dohodka pogodbene organizacije, ki pri- 
pada poslovodji kot nadomestilo za gospodarjenje z združe- 
nimi sredstvi bo olajšano določanje podrobnejših meril za 
določitev tega nadomestila v pogodbi o ustanovitvi pogod- 
bene organizacije in v samoupravnem sporazumu o združitvi 
v pogodbeno organizacijo glede na specifičnosti posamezne 
pogodbene organizacije. 

Glede na to, da je dopolnjen prvi odstavek 9. člena obrtnega 
zakona z določbo po kateri samostojni obrtnik lahko opravlja 
eno ali več dejavnosti za katere izpolnjuje predpisane pogoje, 
se po predlogu tega zakona črta drugi odstavek 87. člena 
obrtnega zakona, ki določa, da se v obrtni delavnici opravlja 
ena ali več dejavnosti s področij strok oziroma poklicev s 

katerimi se dopolnjuje glavna dejavnost, ker ta določba ni več 
potrebna. 

Po določbi 10. člena predloga zakona bodo morali imeti 
delovni ljudje in občani, ki nameravajo s samostojnim oseb- 
nim delom opravljati javni prevoz oseb (po 100. in 102. členu 
obrtnega zakona) poleg vozniškega dovoljenja še dokaz, da 
imajo ustrezno strokovno izobrazbo oziroma z delom pridob- 
ljeno delovno zmožnost, ki je določena za opravljanje takšne 
dejavnosti. 

Za izboljšanje turistične ponudbe samostojnega gostinca, 
ki se pretežno ukvarja s pripravo in strežbo tople hrane 
oziroma sprejema goste tudi na prenočevanje v turističnem 
kraju ali gostom nudi penzionske storitve, se z določbo no- 
vega 3. odstavka 118. člena obrtnega zakona omogoča zapo- 
slitev več kot 5 delavcev, vendar ne več kot 10 delavcev, v 
rednem delovnem razmerju s tem pa se tem delavcem zago- 
tavljajo pravice in obveznosti iz delovnega razmerja. 

Z določbo 9. člena predloga zakona o spremembah in 
dopolnitvah obrtnega zakona, se določa najdaljši rok 30 let od 
dneva ustanovitve pogodbene organizacije, v kolikor ne pride 
do sporazuma med delavci in poslovodjo o najdaljšem roku 
po katerem v skladu (s 5. odstavkom) 35. členom obrtnega 
zakona preneha pravica do,udeležbe poslovodje pri dohodku 
pogodbene organizacije, ki mu je pripadal kot nadomestilo 
pri gospodarjenju z združenimi sredstvi, ne glede na to v 
kolikšnem znesku je vrednost združenih sredstev do tedaj 
povrnjena oziroma odplačana. 

S to določbo pa se ne uvaja 30-letni rok kot obvezen za 
pogodbene organizacije, v katerih je maksimalni rok v skladu 
s citiranim 35. členom obrtnega zakona že določen v ustano- 
vitveni pogodbi, niti ne za pogodbene organizacije, ki bodo 
šele ustanovljene. 

Z novim tretjim odstavkom k 143. členu obrtnega zakona se 
določa, da morajo pogodbene organizacije uskladiti tiste do- 
ločbe pogodbe o ustanovitvi pogodbene organizacije in sa- 
moupravnega sporazuma, ki se nanašajo na ugotavljanje in 
delitev dohodka, revalorizacijo združenih sredstev in pravice 
poslovodje iz lastninske pravice glede vrnitve vrednosti zdru- 
ženih sredstev v pogodbeno organizacijo kot tudi glede vsa- 
koletnega nadomestila za gospodarjenje z združenimi sred- 
stvi in sicer v prvem poslovnem letu po uveljavitvi tega za- 
kona. 

Z določbo 10. člena predloga zakona o spremembah in 
dopolnitvah obrtnega zakona se samostojnemu avtoprevoz- 
niku, ki je pridobil obrtno dovoljenje za opravljanje javnega 
prevoza po predpisih, ki so veljali do uveljavitve tega zakona 
šteje, da ima ustrezno strokovno izobrazbo. 

III. Predlog zakona ne ureja nobenih takih novosti, ki bi 
zahtevale dodatna finančna sredstva oziroma posebne vire 
financiranja. 

Rešitve predloga zakona ne zahtevajo povečanja admini- 
strativnih del in nalog v upravnih organih. 

PREGLED ČLENOV 
OBRTNEGA ZAKONA 
(URADNI LIST SRS ŠT. 
1/79), KI SE 
SPREMINJAJO 

9. člen 
(1) Za opravljanje gospo- 

darske dejavnosti ustanovi sa- 
mostojni obrtnik obratovalni- 
co, in sicer: 

- obrtno delavnico; 
- gostinski obrat; 
- poslovalnico za opravlja- 

nje prevozov z majhnimi plov- 
nimi sredstvi v pomorskem 
obalnem prometu ter v jezer- 
skem in rečnem prometu; 

- poslovalnico za opravlja^ 
nje prevozov z motornimi vozi- 
li v cestnem prometu; 

- prodajalno za prodajo na 
drobno. 

(2) Obratovalnico lahko 
ustanovi, kdor ima predpisano 
strokovno izobrazbo oziroma z 
delom pridobljene delovne 
zmožnosti ter potrebna delov- 
na sredstva, če je to predpisa- 
no kot pogoj za opravljanje 
posamezne dejavnosti in če iz- 
polnjuje druge z zakonom do- 
ločene pogoje. 

(3) Samostojni obrtnik ima 
lahko samo eno obratovalnico. 

35. člen 
(1) Na sredstvih, ki jih združi 

v pogodbeno organizacijo 
združenega dela, je poslovodji 
zagotovljena lastninska pravi- 
ca v skladu s tem zakonom in z 
ustanovitveno pogodbo. 

(2) Poslovodja ima pravico 
do vrnitve oziroma odplačila 
združenih sredstev in do nado- 
mestila za gospodarjenje z 
združenimi sredstvi. 

(3) Združena sredstva se 
poslovodji povrnejo oziroma 
odplačajo z deležem pri do- 
hodku pogodbene organizaci- 
je. Odplačilo oziroma povrni- 
tev združenih sredstev se lah- 
ko izvrši potem, ko so za de- 
lavce in poslovodjo izločeni s 
samoupravnim sporazumom 
dogovorjeni osebni dohodki. 

(4) Z vrnitvijo oziroma od- 
plačevanjem po prejšnjem od- 
stavku se postopoma zmanj- 
šuje pravice poslovodje na 
podlagi lastnine. Te pravice 
prenehajo, ko so združena 
sredstva v celoti odplačana. 

(5) V ustanovitveni pogodbi 
se določi najdaljši rok, po ka- 
terem preneha udeležba po- 
slovodje pri dohodku pogod- 
bene organizacije kot nado- 
mestilo za gospodarjenje s 
sredstvi, ki jifi je združil v po- 
godbeno organizacijo ne gle- 
de na to, v kolikšnem znesku je 
vrednost združenih sredstev 
tedaj vrnjena. 

(6) Če se cene za delovna 
sredstva oziroma za gradbene 
storitve na trgu v tekočem letu 
povečajo povprečno za več kot 
5 odstotkov, se vrednost de- 
lovnih sredstev in poslovnih 
prostorov, ki jih je združil po- 
slovodja, poveča za odstotek, 
ki je za posamezno vrsto de- 
lovnih sredstev ali poslovnih 
prostorov ugotovljen po ura- 
dnih statističnih podatkih. 
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38. člen 
(1) Poslovodja svobodno 

odloča, ali bo sredstva, ki jih je 
pridobil iz lastninske pravice v 
pogodbeni organizaciji, v ce- 
loti ali deloma ponovno združil 
vanjo. 

(2) Poslovodja se sporazu- 
me z delavci o pogojih in nači- 
nu za umik sredstev, na katerih 
ima lastninsko pravico, ki jih je 
bil združil v pogodbeno orga- 
nizacijo. 

(3) Poslovodja lahko združi 
v pogodbeni organizaciji po 
njeni ustanovitvi tudi druga 
svoja sredstva. 

(4) Sredstva, ki po tretjem 
odstavku 44. člena tega zako- 
na pripadajo poslovodji po- 
godbene organizacije, so 
oproščena davščin, če jih po- 
slovodja ponovno združi v po- 
godbeno organizacijo, za do- 
bo najmanj petih let. Če ta 
sredstva združi za krajšo dobo, 
vendar ne za manj kot eno le- 
to, se zanje določijo davčne 
olajšave v sorazmerju s traja- 
njem naložbe. 

(5) O vsakokratni združitvi 
sredstev poslovodje v pogod- 
beno organizacijo sklenejo 
poslovodja in delavci pismeno 
pogodbo. 

44. člen 
(1) Čisti dohodek pogodbe- 

ne organizacije se razporeja 
po izločitvi sredstev iz prejš- 
njega člena za sredstva, ki pri- 
padajo poslovodji iz lastninske 
pravice in za sredstva, ki osta- 
nejo v družbeni lastnini iz žive- 
ga in minulega dela delavcev 
ter družbenih sredstev v po- 
godbeni organizaciji. 

(2) Pravice poslovodje iz 
lastninske pravice določa po- 
godba o ustanovitvi pogodbe- 
ne organizacije v skladu z na- 
čeli, ki veljajo za združevanje 
družbenih sredstev. 

(3) V okviru letne udeležbe 
pri čistem dohodku pogodbe- 
ne organizacije ima poslovo- 
dja na podlagi lastnine na 
združenih sredstvih pravico: 

1. do vrnitve dela vrednosti 
sredstev, ki jih je združil v po- 
godbeno organizacijo, 

2. do vsakoletnega nado- 
mestila za gospodarjenje z 
združenimi sredstvi v naprej 
določenem znesku ali v zne- 
sku določenem po osnovah in 
merilih v skladu s pogodbo o 
ustanovitvi pogodbene organi- 
zacije in samoupravnim spora- 
zumom o združitvi ter v obli- 
kah, ki jih določa ta pogodba 
in samoupravni sporazum o 
združitvi, 

(4) V pogodbi o ustanovitvi 
pogodbene organizacije mora 
biti določena maksimalna viši- 
na nadomestila za gospodarje- 
nje z združenimi sredstvi, kot 
dela udeležbe poslovodje pri 
čistem dohodku pogodbene 
organizacije; ta višina mora bi- 
ti v dogovorjenem sorazmerju 
z ustvarjenim čistim dohod- 
kom pogodbene organizacije 
in se določi v skladu z enotni- 
mi načeli, če so ta načela pre- 
dvidena v zveznem zakonu. 

(5) Vrnjena vrednost zdru- 
ženih sredstev in nadomestilo 
za gospodarjenje z združenimi 
sredstvi morata biti v dogovor-' 
jenem sorazmerju z ustvarje- 
nim čistim dohodkom. 

(6) Če je v pogodbeno orga- 
nizacijo svoje delo in sredstva 
združilo več delovnih ljudi, se 
njihov skupni delež na čistem 
dohodku organizacije, ki jim 
pripada na podlagi vloženih 
sredstev, oblikuje enako, kot 
če bi združil sredstva en sam. 
Nadaljnja delitev tega dohod- 
ka se opravi po določbah po- 
godbe iz tretjega odstavka 25. 
člena tega zakona. 

(7) Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije oziroma izvršni sveti 

skupščin občin, ustrezni orga- 
ni Gospodarske zbornice Slo- 
venije oziroma občinske ali 
medobčinske gospodarske 
zbornice in republiški oziroma 
občinski sindikalni sveti, skle- 
nejo družbeni dogovor v kate- 
rem opredelijo skupne kriterije 
za določitev osnov in meril za 
ugotavljanje in način izplače- 
vanja dela dohodka pogodbe- 
ne organizacije, ki pripada po- 
slovodji v okviru letne udelež- 
be pri čistem dohodku pogod- 
bene organizacije. 

87. člen 
(1) Za obrtno dejavnost po 

tem zakonu se šteje izdelova- 
nje vsakovrstnih proizvodov, ki 
nastanejo z obdelavo, dodela- 
vo, preoblikovanjem in pre- 
snovo materiala in polizdelkov 
ali z njihovim sestavljanjem 
oziroma vgrajevanjem, vzdrže- 
vanjem in popravilo predme- 
tov ter opravljanje osebnih in 
drugih storitev s samostojnim 
osebnim delom. 

(2) V obrtni delavnici se lah- 
ko opravlja ena ali več dejav- 
nosti s področij strok oziroma 
poklicev, s katerimi se dopol- 
njuje glavna dejavnost. 

102. člen 
(1) Obrtno dovoljenje za 

opravljanje javnega prevoza 
lahko dobi oseba, ki ima vozni- 
ško dovoljenje ustrezne kate- 
gorije in izpolnjuje pogoje iz 
1., 2., 4., 5., 6. in 7. točke 74. 
člena tega zakona. 

(2) Obrtno dovoljenje za 
opravljanje javnega prevoza 
izda pristojni upravni organ 
občine, v kateri ima prosilec 
stalno prebivališče. 

118. člen 
(1) Samostojni gostinec 

lahko zaposli: 
1. v bifeju največ dva de- 

lavca, 

2. v drugih gostinskih obra- 
tih največ pet delavcev. 

(2) Pristojni.občinski uprav- 
ni organ lahko izjemoma do- 
voli, da lahko gostinski obrat v 
sezoni ali v posebnih primerih 
(ob sobotah, nedeljah in praz- 
nikih, ob prireditvah in podob- 
no) uporablja dodatno delo 
drugih oseb po pogodbi o de- 
lu. Število zaposlenih delavcev 
skupaj z delavci, ki opravljajo 
dodatno delo po pogodbi o 
delu, pa ne sme preseči deset 
delavcev. 

143. člen 
(1) Pogodbene organizaci-" 

je, ki so bile ustanovljene pred 
uveljavitvijo tega zakona so 
dolžne uskladiti samoupravne 
sporazume o združevanju, 
druge samoupravne sporazu- 
me, statute in druge samou- 
pravne splošne akte v enem 
letu po njegovi uveljavitvi. 

(2) Pogodbe o ustanovitvi 
pogodbenih organizacij, ki so 
bile sklenjene pred uveljavitvi- 
jo tega zakona, ostanejo v ve- 
ljavi. 

(3) Do uveljavitve družbene- 
ga dogovora iz 44. člena tega 
zakona bodo podpisniki po- 
godbe o ustanovitvi pogodbe- 
ne organizacije iz 27. člena te- 
ga zakona samostojno določili 
osnove in merila za ugotavlja- 
nje in način izplačevanja dela 
dohodka pogodbene organi- 
zacije, ki pripada poslovodji v 
okviru letne udeležbe pri či- 
stem dohodku pogodbene or- 
ganizacije. 

144. člen 
Šteje se, da ima ustrezno 

strokovno izobrazbo oziroma 
usposobljenost za opravljanje 
gospodarskih dejavnosti po 
tem zakonu, kdor je po predpi- 
sih, ki so veljali do uveljavitve 
tega zakona, pridobil dovolje- 
nje za opravljanje teh dejavno- 
sti. 

PREDLOG ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o 

usmerjenem izobraževanju (ESA - 43) 

1. člen 
V zakonu o usmerjenem izobraževanju (Uradni list SRS, št. 

11-716/80) se na koncu prvega odstavka 139. člena pika 
nadomesti z vejico in doda besedilo: »v srednjih šolah in 
domovih za učence pa tudi s starši učencev«. 

2. člen 
Na koncu prvega odstavka 141. člena se pika nadomesti z 

vejico in doda besedilo: »v srednjih šolah in domovih za 
učence pa tudi delegati staršev«. 

V drugem odstavku se za besedama »delegate delavcev« 
beseda »in«'nadomesti z vejico, za besedama »delegate štu- 
dentov« pa dodajo besede »ter delegate staršev«. 

3. člen 
Prvi odstavek 144. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Odločitve v svetu so sprejete, če jih je v enakem besedilu 
sprejela večina delegatov delavcev in večina delegatov učen- 
cev oziroma študentov, v srednjih šolah in domovih za učence 
pa tudi večina delegatov staršev; v zadevah iz 142. člena tega 
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zakona pa so odločitve sprejete, če jih je sprejela tudi večina 
delegatov družbene skupnosti«. 

4. člen 
Na koncu prvega odstavka 146. člena se pika nadomesti z 

vejico in doda besedilo: »v srednjih šolah in domovih za 
učence pa tudi izmed delegatov staršev«. 

■v 5. člen 
Izobraževalne organizacije morajo uskladiti svoje samou- 

pravne splošne akte z določbami tega zakona najpozneje v 
šestih mesecih od dneva njegove uveljavitve. 

6. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

SRS. 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

OBRAZLOŽITEV 

i. 

Skupščina SR Slovenije je na sejah zborov dne 26. 10. 1982 
obravnavala predlog za izdajo zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o usmerjenem izobraževanju s predlogom 
zakona. V zvezi s stališčem Zveze socialistične mladine Slove- 
nije, sprejetim na njenem 11. kongresu, da je nesprejemljiva 
ureditev, po kateri bi delegati učencev in delegati njihovih 
staršev delovali v svetu srednje šole ali doma za učence v 
okviru enotne skupine delegatov, je Družbenopolitični zbor 
Skupščine SR Slovenije predlagal, da pristojni zbori Skup- 
ščine SRS he obravnavajo predlog za izdajo zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o usmerjenem izobraževanju 
s predlogom zakona po skrajšanem postopku, temveč le 
predlog za izdajo zakona skupaj z osnutkom zakona; Tako so 
Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SRS ter skup- 
ščina Izobraževalne skupnosti Slovenije na sejah 26. oktobra 
1982 sprejeli predlog za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o usmerjenem izobraževanju z osnutkom 
zakona. Pri tem so pristojni zbori Skupščine SRS podprli 
stališče Družbenopolitičnega zbora, naj se odprta vprašanja 
glede uvedbe štiripartitnega sistema upravljanja v srednje 
šole in domove za učence predhodno obravnavajo in uskla- 
dijo v okviru Republiške konference SZDL Slovenije. 

Svet za vzgojo in izobraževanje pri Predsedstvu Republiške 
konference SZDL Slovenije je na seji dne 8. novembra 1982 

obravnaval odprta vprašanja v zvezi s ponovno vključitvijo 
staršev učencev v upravljanje srednjih šol in domov za učence 
ter sprejel stališče, naj starši učencev v svetu izobraževalne 
organizacije oblikujejo svojo skupino delegatov, s čimer naj 
se v srednjih šolah in domovih za učence uveljavi štiripartitni 
sistem upravljanja. Pri tem se je svet še posebej zavzel, da 
starši sodelujejo pri upravljanju teh izobraževalnih organiza- 
cij kot občani, ki bi prispevali k nadaljnjemu podružbljanju 
vzgojnoizobraževalnega dela in uveljavljali svoj in širši druž- 
beni interes. Takšno stališče je podprl tudi Republiški svet za 
vzgojo in izobraževanje na seji dne 15. decembra 1982. 

Predlog zakona je pripravljen v skladu s stališči Družbeno- 
političnega zbora Skupščine SR Slovenije in stališči, ki sta jih 
v zvezi z odprtimi vprašanji ob obravnavi osnutka zakona 
sprejela Svet pri Predsedstvu Republiške konference SZDL 
Slovenije in Republiški svet za vzgojo in izobraževanje. Pri 
pripravi predloga so sodelovali tudi predstavniki Republiške 
konference ZSMS in podpirajo takšno rešitev. 

V primerjavi z osnutkom zakona so v predlogu zakona 
izvršene ustrezne spremembe le v 2. in 3. členu tako, da je 
dosledno izpeljano načelo štiripartitnega sistema upravljanja 
srednjih šol in domov za učence oziroma oblikovanje sveta 
teh izobraževalnih organizacij iz štirih skupin delegatov: dele- 
gatov delavcev, delegatov učencev, delegatov staršev in dele- 
gatov družbene skupnosti. 

BESEDILO DOLOČB 
ZAKONA O 
USMERJENEM 
IZOBRAŽEVANJU, ZA 
KATERE SE 
PREDLAGAJO 
SPREMEMBE IN 
DOPOLNITVE 

139. člen 
Izobraževalno organizacijo 

upravljajo delavci te organiza- 
cije skupaj z učenci oziroma 
študenti. 

O medsebojnih razmerjih 
delavcev v združenem delu in 
delitvi sredstev za osebno in 
skupno porabo odločajo de- 
lavci izobraževalne organiza- 
cije sami v skladu z zakonom. 

V zadevah posebnega druž- 
benega pomena, določenih s 

tem zakonom, enakopravno 
soodločajo tudi delegati usta- 
novitelja družbenopolitične 
skupnosti in družbenopolitič- 
nih organizacij in uporabnikov 
(v nadaljnjem besedilu: dele- 
gati družbene skupnosti) v 
skladu z zakonom, samou- 
pravnim sporazumom in statu- 
tom izobraževalne organiza- 
cije. 

141. člen 
Organ upravljanja izobraže- 

valne organizacije je svet izo- 
braževalne organizacije, ki ga 
sestavljajo delegati delavcev, 
delegati učencev oziroma de- 
legati študentov in delegati 
družbene skupnosti. 

Delegate delavcev in delega- 
te učencev oziroma delegate 
študentov volijo in odpokličejo 

ti neposredno, delegate druž- 
bene skupnosti pa ustanovi- 
telj, organi pristojne družbe- 
nopolitične skupnosti in druž- 
benopolitičnih organizacij, ter 
zbor uporabnikov ustrezne po- 
sebne izobraževalne skupnosti 
oziroma njene enote na način, 
ki ga sam določi. 

144. člen 
Odločitve v svetu so spreje- 

te, če jih je v enakem besedilu 
sprejela večina delegatov de- 
lavcev in večina delegatov 
učencev oziroma delegatov 
študentov, v zadevah iz 142. 
člena tega zakona pa tudi veči- 
na delegatov družbene skup- 
nosti. 

Če odločitve niso bile spre- 
jete v enakem besedilu, se 
izvede postopek usklajevanja. 

S statutom izobraževalne or- 
ganizacije se podrobneje do- 
ločijo zadeve, ki jih opravlja 
svet, način dela sveta, posto- 
pek pri sprejemanju samou- 
pravnih splošnih aktov in dru- 
gih odločitev ter postopek us- 
klajevanja. 

146. člen 
Svet izobraževalne organi- 

zacije ima lahko izvršilne orga- 
ne. Člane izvršilnih organov 
izvoli svet izobraževalne orga- 
nizacije izmed delavcev izo- 
braževalne organizacije, učen- 
cev oziroma študentov in dele- 
gatov družbene skupnosti. 

Izvršilni organi dajejo svetu 
mnenja in predloge ter izvršu- 
jejo sklepe sveta, določene s 
statutom izobraževalne orga- 
nizacije. i 
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PREDLOG ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o 

upravah za družbene prihodke (ESA-924) 

1. člen 

V 3. členu zakona o upravah za družbene prihodke (Uradni 
list SRS, št. 221 -3/81) se za tretjim odstavkom doda nov četrti 
odstavek, ki se glasi: 

»Občinska skupščina lahko z odlokom predpiše, da se 
sredstva, ki jih uprava za družbene prihodke pridobi s spora- 
zumom iz prejšnjega odstavka, v celoti ali delno, uporabijo 
kot namenska sredstva za modernizacijo in zboljšanje mate- 
rialnega položaja uprave ali da jih v skladu s samoupravnim 
sporazumom pridobijo delavci kot dohodek delovne skupno- 
sti.« 

2. člen 
V 9. členu zakona se za prvim odstavkom doda nov drugi 

odstavek, ki se glasi: 
»Če Republiška uprava za družbene prihodke ugotovi ne- 

pravilnosti in nezakonitosti v delu občinske uprave za druž- 
bene prihodke, določi način, kako se te odpravijo, in rok v 
katerem mora občinska uprava odpraviti ugotovljene nepra- 
vilnosti oziroma nezakonitosti, če občinska uprava za druž- 
bene prihodke ne odpravi ugotovljenih nepravilnosti oziroma 
nezakonitosti v določenem roku, Republiška uprava za druž- 
bene prihodke obvesti o tem izvršni svet občinske skupščine; 
obenem mu lahko predlaga ustrezne organizacijske, kadrov- 
ske in druge ukrepe za odpravo nepravilnosti.« 

Dosedanji drugi odstavek postane novi tretji odstavek. 

3. člen 
Za 11. členom zakona se dodajo novi 11. a, 11. b in 11. c 

členi, ki se glasijo: 
11. a člen 

Nadzorstvo nad izpolnjevanjem davčnih in drugih obvezno- 
sti občanov opravljajo poleg inšpektorjev za družbene pri- 

hodke tudi drugi delavci s posebnimi pooblastili in odgovor- 
nostmi. 

Kriterije, po katerih se v aktu o sistemizaciji določijo dela in 
naloge delavcev s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, 
določi direktor Republiške uprave za družbene prihodke. 

11. b člen 
Delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi in de- 

lavci, ki neposredno izvajajo postopke prisilne izterjave, izka- 
žejo svoje pooblastilo z izkaznico, ki jo izda direktor uprave za 
družbene prihodke. 

Obrazec izkaznic, postopek za izdajo, veljavnost in evi- 
denco o njih, predpiše direktor Republiške uprave za druž- 
bene prihodke. 

"• 11. c člen r 

Če delavec s posebnimi pooblastili in odgovornostmi v 
upravi za družbene prihodke ugotovi nepravilnosti pri izvaja- 
nju predpisov v zvezi z izpolnjevanjem davčnih in drugih 
obveznosti občanov, ima pravico in dolžnost naložiti zave- 
zancu, da odpravi ugotovljene nepravilnosti v določenem 
roku. 

Če je podan sum kaznivega dejanja ali prekrška, lahko 
delavec s posebnimi poblastili in odgovornostmi začasno 
vzame zaradi pregleda poslovne knjige, listine, dokumenta- 
cijo, ali vzorce; o tem mora občanu izdati potrdilo.« 

4. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

SR Slovenije. 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

OBRAZLOŽITEV 

Skupščina SR Slovenije je dne 15. 12. 1982 obravnavala 
osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o upra- 
vah za družbene prihodke in ga sprejela, predlagatelju pa je 
naložila, da naj pri pripravi predloga zakona prouči in upo- 
števa pripombe, predloge in mnenja dana v poročilih delovnih 
teles zborov in skupščine in v razpravi delegatov na seji 
zborov. 

V skladu s sklepom pristojnih zborov Skupščine SR S/ove- 
n/je je predlagatelj proučil predloge, pripombe in stališča 
delovnih teles skupščinskih zborov, stališča in sklepa zborov 
Skupščine SR Slovenije in razprave delegatov na sejah zbo- 
rov z dne 15/12-1982. 

Po proučitvi vseh predlogov, pripomb in stališč je predlaga- 
telj pripravil predlog zakona, v katerem je upošteval stališča 
družbenopolitičnega zbora, in sklepe zbora združenega dela 
in zbora občin. 

Delegati zborov in delovnih teles so bili enotni v stališčih, 
da je potrebno omogočiti upravam za družbene prihodke 
materialne in druge pogoje za učinkovito opravljanje nalog. 
Pri tem so bili izraženi pomisleki, če določilo 1. člena osnutka 
zagotavlja ustrezne materialne pogoje z ozirom na rešitve 
drugih sistemskih predpisov, ki omejujejo splošno porabo. 

V 1. členu predlagamo, da občinske skupščine lahko z 
odlokom podpišejo, da se sredstva, ki jih uprave za družbene 

prihodke pridobijo v zvezi s pobiranjem prispevkov za samou- 
pravne interesne skupnosti in druge uporabnike družbenih 
sredstev v celoti ali delno namenijo za modernizacijo in izbolj- 
šanje materialnega položaja uprav za družbene prihodke. Na 
ta način zagotavljamo realizacijo take usmeritve v skladu s 
sprejetim medrepubliškim dogovorom o osnovnih vprašanjih 
položaja, organizacije in delovanja uprav za družbene pri- 
hodke. 

Pripominjamo, da osnutek družbenega dogovora o izvaja- 
nju politike na področju splošne porabe na ravni občin v SR 
Sloveniji za leto 1983 določa, da so lastni prihodki upravnih 
organov izvzeti iz osnove za povečanje sredstev za splošno 
porabo, kar pomeni da občinska skupščina lahko z odlokom 
predpiše, da se sredstva, ki jih uprave za družbene prihodke 
pridobijo v zvezi s pobiranjem prispevkov za samoupravne 
interesne skupnosti in druge uporabnike družbenih sredstev, 
v celoti ali delno namenijo za modernizacijo in izboljšanje 
materialnega položaja uprav. 

V predlogu zakona smo odstopili od rešitve, da se z zako- 
nom določi, da direktor Republiške uprave za družbene pri- 
hodke v postopku kadrovanja, ki ga vodi SZDL, daje mnenje k 
imenovanju direktorja občinske oziroma medobčinske uprave 
za družbene prihodke. V razpravi je namreč prevladovalo 
stališče, da ni potrebno z zakonom pooblaščati direktorja 
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Republiške uprave za družbene prihodke za dajanje takega 
mnenja, ker je to sicer mogoče zagotoviti v dokumentih SZDL 

Vprašanje ustreznejšega nagrajevanja delavcev v upravah 
za družbene prihodke je mogoče rešiti v okviru veljavnega 
sistema nagrajevanja delavcev v upravnih organih. Dela in 
naloge delavcev s posebnimi pooblastili in odgovornostmi naj 
bi vrednotili v skladu z družbenim dogovorom o skupnih 
osnovah za usklajeno urejanje odnosov pri pridobivanju in 
razporejanju dohodka delovnih skupnosti upravnih in drugih 
organov in drugih organov družbenopolitičnih skupnosti ter 
pri delitvi sredstev za osebne dohodke In skupno porabo 
delavcev in na njegovih izhodiščih v predvidenem posebnem 
aktu, ki določa posebne pogoje dela in vrednotenje teh del in 
nalog. Kriterije, po katerih se v aktu o sistemizaciji določijo 
dela in naloge delavcev s posebnimi pooblastili in odgovor- 
nostmi, naj bi določil direktor Republiške uprave za družbene 
prihodke. 

V zvezi s pooblastili republiške uprave do občinskih uprav 
za družbene prihodke ugotavljamo, da že sistemski zakon o 
državni upravi kot tudi zakon o splošnem upravnem postopku 
urejata upravno in drugo nadzorstvo. Prav tako je v zakonu o 

sistemu državne uprave podrobno urejen način ukrepanja 
inšpektorjev. Zaradi tega se s tem zakonom razširjajo možno- 
sti ukrepanja na druge delavce uprave, ki imajo posebna 
pooblastila. Prav tako pa se daje možnost Republiški upravi 
za družbene prihodke, da v primeru, če občinske uprave za 
družbene prihodke ne odpravijo ugotovljenih nepravilnosti 
obveste o tem izvršni svet občinske skupščine in predlagajo 
organizacijske, kadrovske in druge ukrepe za odpravo nepra- 
vilnosti. 

V predlogu natančneje razdeljujemo pravice in dolžnosti 
pooblaščenih delavcev pri izvajanju nadzorstva nad izpolnje- 
vanjem davčnih in drugih obveznosti. 

Vse predlagane rešitve v osnutku zakona, s katerimi naj bi 
dosegli postavljene cilje pa moramo obravnavati v sklopu 
drugih ukrepov za ureditev te službe. 

Z večjo družbeno podporo, s strokovnim izpolnjevanjem 
kadrov in ustreznejšo kadrovsko politiko, z zagotavljanjem 
ustreznih materialnih pogojev ter s stimulativnejšim nagraje- 
vanjem skladno z odgovornostjo in delom ter z dograditvijo in 
večjo enotnostjo davčnega sistema bomo lahko zagotovili 
večjo učinkovitost pri izvajanju davčne politike. 

PREGLED DOLOČB 
ZAKONA O UPRAVAH 
ZA DRUŽBENE 
PRIHODKE (URADNI 
LIST SRS, ŠT. 3/81), KI 
SE DOPOLNJUJEJO 

3. člen 
Uprave za družbene prihod- 

ke odmerjajo in pobirajo pri- 
spevke občanov za samou- 
pravne interesne skupnosti na 
področju družbenih dejavno- 
sti. 

Uprave za družbene prihod- 
ke lahko odmerjajo in pobirajo 
prispevke in druge obveznosti 
občanov tudi za druge obvez- 
nosti občanov tudi za druge 
samoupravne organizacije in 
skupnosti, če se tako sporazu- 
mejo z ustrezno organizacijo 
oziroma skupnostjo; k takemu 
sporazumu je potrebno so- 

glasje izvršnega sveta občin- 
ske skupščine. 

Vrste in obseg nalog po 
prejšnjih odstavkih, ki jih 
opravlja uprava za družbene 
prihodke, osnove in merila, po 
katerih se tem upravam zago- 
tavljajo sredstva za opravljanje 
nalog in za izvedbo programa 
modernizacije in racionalizaci- 
je dela, način koordiniranja 
dela ter druge s tem medse- 
bojne pravice, obveznosti in 
odgovornosti se določijo s 
sporazumom. 

9. člen 
Republiška uprava za druž- 

bene prihodke v razmerju do 
občinskih uprav za družbene 
prihodke: 

- opravlja nadzorstvo nad 
njihovim delom in jim zagotav- 
lja strokovno pomoč; 

- daje jim obvezna navodila ■ 
za delo; 

- spremlja njihovo organizi- 
ranost, usposobljenosti za 
opravljanje nalog, učinkovitost 
dela, pravočasnost reševanja 
davčnih in drugih zadev ter so- 
deluje pri reševanju teh vpra- 
šanj; 
- skrbi za izobraževanje ka- 

drov in za izpolnjevanje stro- 
kovne izobrazbe delavcev 
uprav za družbene prihodke; 
- lahko zahteva njihovo ob- 

vezno sodelovanje v zvezi z 
izvajanjem zakonov, drugih 
predpisov in splošnih aktov s 
področja davkov in drugih ob- 
veznosti občanov, kakor tudi 
pri izvajanju njenih ukrepov. 

Republiška uprava za druž- 
bene prihodke lahko na stro- 
ške občine sama neposredno 
opravi posamezno zadevo iz 
občinske pristojnosti, če jo ob- 
činska uprava za družbene pri- 
hodke kljub opozorili ni opra- 
vila, 

11. člen 
Nadzorstvo nad izpolnjeva- 

jem davčnih in drugih obvez- 
nosti občanov obsega: 

- preverjanje pravilnosti 
prijavljenih davčnih in drugih 
obveznosti občanov ter plačila 
teh obveznosti; 

- nadzorstvo nad poslova- 
njem davčnih zavezancev in fi- 
nančnim poslovanjem družbe- 
nih in civilnih pravnih oseb, ki 
je v zvezi z ugotavljanjem 
davčnih obveznosti občanov; 

- ugotavljanje neprijavlje- 
nih dohodkov zaradi ugotovi- 
tve in plačila davčnih in drugih 
obveznosti; 

- spremljanje pridobivanja 
prihodkov občanov ter ugotav- 
ljanje izvora premoženja; 

- preverjanje pravilnosti 
obračunavanja In vplačevanja 
davkov In drugih finančnih ob- 
veznosti občanov; 

- odrejanje ukrepov, ki so 
določeni z zakonom. 

PREDLOG DRUŽBENEGA DOGOVORA 

o izvajanju politike na področju splošne porabe na ravni 

občin v SR Sloveniji v letu 1983   

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Izvršni sveti skup- 
ščin občin, Izvršni svet Skupščine mesta L|ubljane, Izvršni 
svet Skupščine mesta Maribor, Izvršni svet Skupščine obal- 
nih občin ter Služba družbenega knjigovodstva v SR Slove- 
niji (v nadaljnjem besedilu: udeleženci) v skladu z določ- 
bami resoluci|e o politiki izvajanja družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1981-1985 v letu 1983 (Uradni list SRS, 
št.) sklenejo 

DRUŽBENI DOGOVOR 
o Izvajanju politika na področju splošna 
porabe na ravni občin v SR Sloveniji v letu 
1983 

1. člen 
Udeleženci dogovora se zavezujejo, da bodo za uresničeva- 

nja politike in ciljev, opredeljenih v resoluciji o politiki izvaja- 
nja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 v 
letu 1983 na področju splošnih družbenih potreb v občinah (v 
nadaljnjem besedilu: splošna poraba) s svojimi ukrepi zago- 
tovili, da bodo izvirni prihodki za splošno porabo v občinah 
naraščali v globalu največ do 7% glede na leto 1982. 

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko Izvrlnl pri- 
hodki v občinah: Maribor Pesnica, Maribor Podbrežje, Mari- 
bor Rotovž, Maribor Ruše, Maribor Tabor, Maribor Tezno 
zaradi nalog v zvezi s preoblikovanjem bivše mariborske ob- 
čine naraščajo največ za 14% glede na leto 1982, 
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2. člen 
Pri ugotavljanju celotnih izvirnih prihodkov za splošno po- 

rabo po 1. členu tega dogovora se upoštevajo prihodki, ki bi 
jih posamezna občina lahko dosegla v letu 1983, ob upošteva- 
nju naslednjih izhodišč: 

- davek iz osebnega dohodka delavcev se upošteva po 
stopnji 0,50% od osnove; 

- odstopljeni del posebnega republiškega davka od pro- 
meta proizvodov se upošteva skladno z odlokom o odstopu 
dela posebnega republiškega davka od prometa proizvodov 
posameznim občinam v letu 1983; 

- davki od občanov se upoštevajo v višini, ki bi jo bilo v 
posamezni občini možno doseči ob doslednem izvajanju do- 
govora o usklajeni davčni politiki v letu 1983 ob najmanj 95% 
izterjavi davkov in prispevkov (kalkulativni prihodki); 

- drugi izvirni prihodki se upoštevajo v doseženi višini. 
Republiška uprava za družbene prihodke in Republiški se- 

kretariat za finance v sodelovanju s posamezno občino ugo- 
tovita možnosti občine po prejšnjem odstavku. 

Kalkulativni prihodki po tem°členu se ugotavljajo v rokih in 
po metodologiji, ki jo določi Republiška uprava za družbene 
prihodke. 

3. člen 
Če doseže posamezna občina v letu 1983 večje kalkulativne 

prihodke, kot se ugotovijo po metodologiji iz prejšnjega 
člena, se lahko dogovorjena splošna poraba poveča za dose- 
žene večje prihodke v letu 1984. 

Če doseže posamezna občina v letu 1983 manjše kalkula- 
tivne prihodke, kot se ugotovijo po metodologiji iz prejšnjega 
člena, se njena dogovorjena splošna poraba v letu 1984 
ustrezno zmanjša. 

4. člen 
Pri ugotavljanju osnove za povečanje sredstev za splošno 

porabo po 1. in 2. členu tega dogovora, se upoštevajo dose- 
ženi izvirni proračunski prihodki občin v letu 1982 in republi- 
ška dopolnilna sredstva za leto 1982, zmanjšani: 

- za sredstva, ki so bila po družbenem dogovoru o izvaja- 
nju politike na področju splošne porabe na ravni občin v SR 
Sloveniji v letu 1982 (Uradni list SRS, št. 3/82) in aneksa k 
temu dogovoru (Uradni list SRS, št ) usmerjena na 
posebno partijo proračuna občine; 

- za sredstva od turističnih taks in taks na promet parklar- 
jev in kopitarjev; 

- za lastne prihodke upravnih organov; 

5. člen >s 
Glede na realizacjo kalkultivno ocenjenih prihodkov od 

davkov občanov ob 95% izterjavi v letu 1982, se v letu 1983 po 
sprejemu zaključnega računa za leto 1982 občini za dejansko 
ugotovljeni znesek realiziranih prihodkov poveča ali zmanjša 
obseg dogovorjene splošne porabe. 

6. člen 
Občine, ki se združujejo v posebno družbenopolitično 

skupnost in občine, ki se povezujejo v posamezn^regiji, lahko 
sklenejo posebni družbeni dogovor v skladu s konkretnimi 
potrebami in možnostmi, s katerimi določijo različne odstotke 
rasti sredstev za splošno porabo v letu 1983 za proračune 
posameznih občin, s tem, da skupna rast sredstev za financi- 
ranje splošne porabe ne sme biti večja od rasti, opredeljene v 
prejšnjih členih tega dogovora. 

Dogovor iz prejšnjega odstavka mora biti sklenjen najpoz- 
neje do 28. marca 1983 ter predložen pristojnim organizacij- 
skim enotam službe družbenega knjigovodstva in Republi- 
škemu sekretariatu za finance. 

7. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da bo izvajanje in sprem- 

ljanje tega dogovora zagotovila služba družbenega knjigo- 
vodstva pa metodologiji izvajanja družbenega dogovora o 
omejevanju splošne porabe v občinah v letu 1980 (Uradni list 
SRS, št. 15/80), ki se smiselno uporablja tudi v letu 1983. Pri 
tem se v letu 1983 ne vštevajo med izvirne prihodke občine 
sredstva iz druge in tretje alinee 4. člena tega dogovora. 

Republiški sekretariat za finance posreduje službi družbe- 
nega knjigovodstva osnovo o višini limitiranih prihodkov 
splošne porabe, nad katero bodo izločena sredstva iz žiro 
računa proračuna posamezne občine na posebno partijo. 

Če služba družbenega knjigovodstva ugotovi, da vplačila 
prihodkov splošne porabe na žiro računu proračuna posa- 
mezne občine presegajo dogovorjeno raven, obvesti o tem 
Republiški sekretariat za finance in izvršni svet skupščine 
občine, ki bo dal nalog za prenos teh sredstev na posebno 
partijo proračuna občine. 

Pri občinah, ki so med letom prenesle sredstva iz tekočega 
priliva prihodkov na posebno partijo proračuna in nakazale 
akontacije v samoupravni sklad za intervencije v kmetijstvu in 
porabi hrane v SR Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: samou- 
pravni sklad) oziroma uporabile sredstva za oblikovanje bla- 
govnih rezerv in plačilo intervencij v porabi hrane, služba 
družbenega knjigovodstva ne izloči sredstev na posebno par- 
tijo proračuna, dokler se prihodki nad dogovorjenim limitom 
splošne porabe na poračunajo z že izločenimi sredstvi. 

Vsa nadaljnja vplačila izvirnih proračunskih prihodkov, ki 
presegajo dogovorjeno raven, bo služba družbenega knjigo- 
vodstva v skladu z metodologijo iz prvega odstavka tega člena 
izločila na posebno partijo proračuna občine. 

8. člen 
Če so se občine, ki se zduržujejo v posebno družbenopoli- 

tično skupnost dogovorile za skupno omejevanje splošne 
porabe po 4. členu tega dogovora na podlagi skupne bilance 
sredstev za splošno porabo, potem se sredstva, ki presegajo 
dogovorjeno raven po tem dogovoru, izločajo na posebno 
partijo proračuna le pri posebni družbenopolitični skupnosti. 

9. člen 
Občine se zavezujejo, da bodo sredstva na posebni partiji 

proračuna občine uporabljale le za intervencije v porabi 
hrane in za oblikovanje blagovnih rezrev, vendar največ do 
višine sredstev, ki so jih v letu 1982 dogovorile za ta namen, 
povečanih za 15%. 

Preostala sredstva posebne partije proračuna občine bodo 
občine usmrejale za intervencije v porabi hrane in za financi- 
ranje blagovnih rezerv na ravni SR Slovenije v samourpavni 
sklad. 

10. člen 
Služba družbenega knjigovodstva bo s svojo kontrolo zago- 

tovila, da bodo očbine sredstva na posebni partiji proračuna 
občine uporabile oziroma usmerile le za namene iz prejšnjega 
člena. 

11. člen 
Sredstva iz 9. člena tega dogovora bodo občine zagotav- 

ljale z akontacijami. Osnova za izračun akontacij so kalkuta- 
tivno ocenjeni prihodki občin za leto 1983, usklajeni z Repu- 
bliško upravo za družbene prihodke in Republiškim sekreta- 
riatom za finance. Višina akontacij se ugotovi na osnovi 
dinamike pritoka prihodkov proračunov občin v preteklih 
letih. Podrobnejšo dinamiko vplačevanja bo na tej osnovi 
ugotovil Republiški sekretariat za finance in jo sporočil udele- 
žencem do 1. marca 1983. 

Dokončni proračun nakazanih akontacij iz sredstev izloče- 
nih na posebno partijo proračuna se opravi s sprejetjem 
zaključnega računa proračuna občine za leto 1983 

12. člen 
Občine se zavezujejo, da bodo od 30% prihodkov, izločenih 

na posebno partijo proračuna za nelimitirano porabo v občini, 
ki predstavljajo razliko med prvotno ocenjenimi prilivi prihod- 
kov Republiške uprave za družbene prihodke in Republiškega 
sekretariata za finance ter dejansko realizacijo v letu 1982, 
usmerjale v letu 1983 v skladu s skupno ugotovljenimi potre- 
bami za intervencije v porabi hrane. 

13. člen 
Udeleženci dogovora se dogovorijo, da bo izvajanje tega 

dogovora spremljala in analizirala komisija Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije za področje splošne porabe v obči- 
nah. 
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Tajniške posle za komisijo Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije za področje splošne porabe v občinah bo opravljal 
Republiški sekretariat za finance. 

14. člen 
Izvršni sveti skupščin občin so družbenopolitično odgo- 

vorni, če ne izpolnjujejo sprejetih obveznosti po tem dogo- 
voru o ugotovljeni višini izločenih sredstev in dogovorjenih 

Osnutek družbenega dogovora o izvajanju politike na po- 
dročju splošne porabe na ravni občin v SR Sloveniji v letu 
1983 je obravnavala Komisija izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije za področje splošne porabe v občinah, Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije ter občine v SR Sloveniji, ki so posre- 
dovale pismene pripombe. Na osnovi danih pripomb smo v 
predlog družbenega dogovora vključili popravke pri 1., 2., 7., 
9. in 12. členu. 

V predlogu družbenega dogovora o izvajanju politike na 
področju splošne porabe na ravni občin v SR Sloveniji v letu 
1983 je skladno z določili predloga resolucije o politiki izvaja- 
nja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 v 
letu 1983 določena rast splošne porabe v občinah. Predlog 
resolucije predvideva, da bodo sredstva za zadovoljevanje 
splošnih potreb v SR Sloveniji (neto republiškega proračuna 
in občinski proračuni) rastla do 10,7% glede na leto 1982, 
zato se tudi zadnji odstavek 1. člena o ugotavljanju različne 
rasti sredstev za splošno porabo v občinah črta. 

Za davke od občanov je predviden izračun kalkulativnih 
prihodkov po metodologiji, ki jo je določila Republiška uprava 
za družbene prihodke. Na tej osnovi bo v letu 1983 Republiška 
uprava za družbene prihodke v sodelovanju s posamezno 
občino ocenila, kakšne prihodke iz naslova davkov od obča- 
nov bi posamezna občina lahko dosegla ob enotnem izvaja- 
nju dogovora o usklajeni davčni politiki, ob uvedeni najmanj 
50% stopnji davka iz osebnega dohodka delavcev in ob dosle- 
dni izterjavi davkov in prispevkov. Predvidena 95% izterjava 
davkov in prispevkov je samo pripomoček za ugotavljanje 
višine kalkulativnih prihodkov od davkov občanov, ker z višjo 
izterjavo občine stimuliramo v 3. členu družbenega dogovora. 
Če bo posamezna občina ocenjene kalkulativne prihodke 
presegla, bo lahko za ugotovljeni presežek sredstev povečala 
svojo dogovorjeno splošno porabo za leto 1984 in nasprotno, 
če te ocene ne bo dosegla, bo morala svojo dogovorjeno 
porabo za navedeni znesek zmanjšati, tako kot bo v letu 1983 
to možno po ugotovitvah iz zaključnih računov, s tem, da bo 
te podatke preverila Republiška uprava za družbene pri- 
hodke. 

Po ocenah, ki jih je pripravil Republiški sekretariat za fi- 
nance, ugotavljamo, da bodo kljub preoblikovanju posebnega 
občinskega davka od prometa proizvodov po stopnji 3% v 
republiški vir v nekaterih občinah oblikovani prihodki, ki se 
bodo nad dogovorjenim limitom izločali na posebno partijo 
proračuna. 

V letu 1983 predvidevamo, da bi se sredstva, izločena na 
posebno partijo proračuna, prav tako uporabila za interven- 
cije v porabi hrane in za oblikovanje blagovnih rezerv v višini 
prvotno ocenjenih presežnih prihodkov za leto 1982 (poslanih 
izvršnim svetom skupščine občine v SR Sloveniji z odpisom 
Republiškega sekretariata za finance št. 402-64/81 z dne 
31/5-1982) za ta namen, povečanih za 15%. Sredstva nad tem 

rokih, o neizpolnjevanju obveznosti morajo obvestiti skup- 
ščino občine, da obravnava kršitve in ustrezno ukrepa. 

15. člen 
Ta dogovor je sklenjen, ko ga podpišejo pooblaščeni pred- 

stavniki udeležencev. 
16, člen 

Ta dogovor se objavi v Uradnem listu SRS. 

limitom bi občine skladno z drugim odstavkom 9. člena zdru- 
ževale v obliki akontacij, ki bi jih ugotovil Republiški sekreta- 
riat za finance, za intervencije v porabi hrane in za financira- 
nje blagovnih rezerv na ravni SR Slovenije v samoupravnem 
skladu. 

Podatki iz ocene prihodkov za leto 1982, ki jo je poslal 
Republiški sekretariat za finance v razpravo občinam (št. 402- 
64/81 z dne 22/11-1982), kažejo, da bodo sredstva, ki se bodo 
izločala na posebno partijo proračunov znatno večja kot je 
bilo prvotno ocenjeno in poslano z zgoraj navedenim dopi- 
som. Zato je bilo v 12. členu osnutka družbenega dogovora 
predvideno, da bi udeleženke nakazale v samoupravni sklad 
poleg 70% izločenih sredstev na posebno partijo tudi razliko 
med prvotno ocenjenimi in dejansko realiziranimi 30% pri- 
hodki, ki bodo izločeni na posebno partija proračuna pred 
sprejemom zaključnega računa za leto 1982. 

Na osnovi danih pripomb občin se v 12. členu ne združujejo 
sredstva iz naslova višje realiziranih prihodkov na nivoju re- 
publike, opredeljuje se samo namen porabe teh sredstev v 
letu 1983. 

Enako kot v letu 1982 predlagamo, da se delimitirajo sred- 
stva od turističnih taks, taks na promet parklarjev in kopitarjev 
in lastni prihodki upravnih organov. Kakor so bile v preteklih 
letih razlog za delimitiranje lastnih prihodkov upravnih orga- 
nov nove naloge občinskih služb za družbene prihodke, tako 
naj bi v letu 1983 omogočili občinam, da bi organizirale 
skupne računovodske službe za organe družbenopolitičnih 
skupnosti in nekatere samoupravne interesne skupnosti. S 
tem delimitiranjem lastnih prihodkov upravnih organov bi 
plačilo za opravljene naloge za samoupravne interesne skup- 
nosti sicer bil proračunski prihodek, vendar bi bil lahko brez 
omejitev usmerjen tistim upravnim organom v občini, ki so 
takšno storitev izvršili. 

V letu 1982 se je Republiški sekretariat za finance srečeval s 
problematiko nakazovanja akontacij kalkulativno ocenjenih 
prihodkov nad dogovorjenim limitom v samoupravni sklad na 
ravni SR Slovenije za intervencije v porabi hrane in za financi- 
ranje programa blagovnih rezerv. Iz podatkov je razvidno, da 
prihodki, ki pritekajo po avtomatizmu, pritekajo vse leto s 
približno enakomerno dinamiko. Večji izpad je pri prihodku 
od davkov občanov, katerih dinamika priliva je največja kon- 
cem leta, zato se tudi prihodki nad dogovorjenim limitom 
izločajo na posebno partijo šele v novembru in decembru. 

Že ob sprejemu proračuna za leto 1983 bi morale občine, 
skladno z ugotovljeno dinamiko pritoka proračunskih prihod- 
kov v zadnjih letih in kalkulativno ocenjenimi prihodki plani- 
rati višino akontacij, ki bi jih izločale na posebno partijo. 
Ocenjeni prihodki bi morali biti usklajeni s strokovnimi služ- 
bami v občini, Republiško upravo za družbene prihodke in 
Republiškim sekretariatom za finance, ki bo tudi ugotovil 
dinamiko vplačevanja akontacij za posamezno občino. 

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 
9. februarja 1983 

Seje Zbora združenega de- 
la, Zbora občin in Družbeno- 
političnega zbora Skupščine 
SR Slovenije so sklicane za 
sredo, 9. februarja 1983 

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

- predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah obrt- 

nega zakona (ESA 454); 
- predlog zakona o spre- 

membah in dopolnitvah zako- 
na o upravah za družbene pri- 
hodke (ESA 924) 

- osnutek zakona o- spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o samoprispevku (ESA 81); 

- predlog za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah 
zakona o tržni inšpekciji (ESA 
182); 

- poročilo o uresničevanju 
zakona o zakonski zvezi in 
družinskih razmerjih in resolu- 
cije o načrtovanju družine in 
družbenih prizadevanjih za 
njen nastanek in varnost in za- 
kona o zdravstvenih ukrepih 
pri uresničevanju pravic za 
svobodno odločanje o rojstvu 
otrok (ESA 174); 

- osnutke poslovnikov zbo- 
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NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI 
27. 12. 1982 
Zbor združenega dela: 

Franc Hočevar, Jožica Čolnik, Lea Oražem, Marko Bule, 
Boris Prešern, Miran Potrč, Jernej Jan, Rado Roter, Ferdo 
Meglič, Branko Kralj, Jože Donko, Matilda Huhoja, Jordan 
Blaževič, Miha Vrtačnik, Boris Lieber, Silvo Grgič, Bernard 
Krivec, Živko Pregl, Franc Razdevšek, Boris Pušnik, Lado 
Rome, Franc Škufca, Mile Breberina, Rudi Šepič, Jože Maj- 
cen, Miro Jelenkovič, Jože Gabrovšek, Borut Eržen, Alojz 
Klemenčič, Jože Gros, Julka Žibert, Rudi Šepič, Žarko Okorn, 
Marija Fajt, Natan Bernot, Uroš Rupreht, Bogdan Fon, Maruša 
Murn. 

Zbor občin: 
Dinko Leskovšek, Henrik Pušnik, Janez Železnik, Milena 

Rakčevič, Miran Mejak, Livij Jakomin, Eva Naglič, Bojan Gor- 
jup, Adolf Kotnik, Vida Brumen, Štefan Horvat, Viktor Žakelj, 
Marija Jarc, Marjan Lavko, Dušan Jug, Anton Pengov, Jože 
Čurčič, Janko Vujica, Ferdo Rakuša, Marjan Oblak, Rudi Ci- 
pot, Zdravko Knaflič, Anton Pražen, Kamil Lacič, Samo Zu- 
pančič, Jurij Pirš, Mirko Pavšič, Jurij Brnardič. 

Družbenopolitični zbor: 
Ivan Godec, Jože šušmelj, Lado Kocijan, Ciril Ribičič, Šte- 

fan Korošec, Ludvik Zaje, Jože Marolt, Igor Križman, SilvaJe- 
reb, Jože Pacek, Marija Zupančič - Vičar, Marija Cigale, Nuša 
Kerševan, Milivoj Samar, Dino Pucer, Mile Šetinc, Tilka Blaha, 
Peter Toš, Tomaž Mislej, Viljem Pahor. 

Pismene razffrave k posameznim točkam dnevnega reda 
so oddali: 

- delegati iz skupin delegatov za delegiranje delegatov v 
Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije za gospodar- 
sko področje 1. okoliš Ljubljana-Bežigrad in 21. okoliš Piran; 

- delegati iz skupin delegatov za delegiranje delegatov v 
Zbor občin Skupščine SR Slovenije iz skupščin občin: Ljub- 
ljana Vič-Rudnik, Lendava, Ljubljana Bežigrad, Cerknica, Po- 
stojna. 

- predlog pravilnika o rav- 
nanju z gradivi zaupne narave 
(ESA 188). 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin bosta obravnavala 
tudi: 

- problematiko domače in 
umetne obrti na Slovenskem 
(ESA 195); 

- predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o usmerjenem izobraževa- 
nju (ESA 43); 
- statut Prešernovega skla- 

da (ESA 187); 
- predlog zakona o ratifika- 

ciji sporazuma med Zveznim 
izvršnim svetom Skupščine 
SFR Jugoslavije in vlado 
Islamske republike Pakistan o- 
odložitvi dela dolgov Islamske 
republike Pakistan Socialistič- 
ni federativni republiki Jugo- 
slaviji (ESA 181); 

- osnutek zakona o podalj- 
šanju roka za odplačilo kredi- 
ta, danega na podlagi zakona 
o dovolitvi začasnega kredita 
Socialistični republiki Bosni in 
Hercegovini za obnovo objek- 
tov, ki jih je poškodoval potres 
v dneh 26. in 27. oktobra 1969 
s predlogom zakona (ESA 
184); 

- osnutek zakona o podalj- 
šanju roka za vračanje kredi- 
tov iz primarne emisije, danih 
za selektivne namene organi- 
zacijam združenega dela, ki so 
pretrpele škodo zaradi potresa 
na ozemlju Socialistične repu- 

blike Črne gore v letu 1979 
(ESA 185); 
- osnutek odloka o obvezno- 
stih republik in avtonomnih 
pokrajin za leto 1983, določe- 
nih z zakonom o sredstvih za 
odpravo posledic katastrofal- 
nega potresa, ki je prizadel ob- 
močje Socialistične republike 
črne gore v letu 1979 (ESA 
182). 

Zbor združenega dela bo 
obravnaval še: 

- spremembe in dopolnitve 
statuta Narodne banke Slove- 
nije (ESA 172); 

- osnutek zakona o spremi- 
njanju kratkoročnih kreditov 
narodnih bank republik in Na- 
rodne banke avtonomne po- 
krajine Vojvodine, danih Jugo- 
slovanski banki za mednaro- 
dno ekonomsko sodelovanje, 
v dolgoročne kredite za dopol- 
nilno kreditiranje izvoza opre- 
me in ladij ter izvajanja investi- 
cijskih del v tujini na kredit 
(ESA 186). 

Zbor občin bo obravnaval 
tudi: 

- predlog zakona o evidenci 
nastanitve občanov in o regi- 
stru prebivalstva (ESA 959). 

Na dnevnem redu sej Imajo 
vsi trije zbori še volitve In 
Imenovanja; Zbor združenega 
dela In Zbor občin tudi predlo- 
ge In vprašanja delegatov, 
Družbenopolitični zbor pa po- 
bude, predloge In vprašanja 
delegatov oziroma družbeno- 
političnih organizacij. 

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
27. decembra 1982 

Delegati Zbora združenega 
dela, Zbora občin In Družbe- 
nopolitičnega zbora skupšči- 
ne SR Slovenije, so na skup- 
nem zasedanju poslušali: 

- poročilo delegacije Skup- 
ščine SR Slovenije v Zboru re- 
publik In pokrajin Skupščine 
Jugoslavije o poteku usklaje- 
vanja zvezne resolucije ter 
spremljajočih In drugih aktov, 
ki ga je podal vodja delegacije 
Miran Potrč, In 

- poročilo Izvršnega sveta k 
predlogu resolucije o družbe- 
noekonomskem razvoju SR 
Slovenije v letu 1983, ki ga je 
podal podpredsednik Izvršne- 
ga sveta Skupščine SR Slove- 
nije Vlado Klemenčič. 
Zbor združenega dela In Zbor 
občin sta na ločenih se|ah 
sprejela: 
. - sklep ob obravnavi poro- 

čila delegacije Skupščine SR 
Slovenije v Zboru republik In 

pokrajin Skupščine SR Slove- 
nije o poteku usklajevanja 
osnutka resolucije o politiki 
uresničevanja družbenega 
plana Jugoslavije za bodobje 
1981 do 1985 v letu 1983 s 
spremljajočimi fekti 

(Družbenopolitični zbor je 
ob obravnavi poročila sprejel 
stališča); 

- sklep ob ponovni obrav- 
navi osnutka zakona o skup- 
nem obsegu proračunskih od- 
hodkov federacije za leto 
1983; 

- predlog resolucije o poli- 
tiki družbenogospodarskega 
razvoja SR Slovenije v letu 
1983 

(Družbenopolitični zbor je 
ob obrvnavl predloga resoluci- 
je sprejel stališča). 
Zbor združenega dela In Zbor 
občin sta sprejela še: 

- predlog zakona o spre- 
membah zakona o uvedbi In 

stopnjah republiških davkov in 
taks; 

- predlog zakona o določi- 
tvi stopenj in nekaterih olajšav 
za davek Iz dohodka temeljnih 
organizacij združenega'dela in 
delovnih skupnosti v letu 1983; 

- predlog zakona o spre- 
membi zakona o posebnem re- 
publiškem davku od prometa 
proizvodov In od plačil za sto- 
ritve ter o načinu, po katerem 
občani in zasebne pravne ose- 
be obračunavajo in plačujejo 
davek od prometa proizvodov 
in storitev; 

- predlog odloka o odstopu 
dela posebnega republiškega 
davka od proizvodov občinam 
v letu 1983; 

- predlog zakona o podalj- 
šanju rokov za določitev sto- 
penj in osnov davkov za leto 
1983; 

- predlog zakona o spre- 
membi zakona o zagotavljanju 
sredstev in Izpolnjevanju ob- 
veznosti SR Slovenije za po- 
speševanje razvoja gospodar- 
sko manj razvitih republik In 
SAP Kosovo; 

- predlog zakona o spre- 
membah In dopolnitvah zako- 
na o Samoupravni Interesni 
skupnosti SR Slovenije za eko- 

nomske odnose s tujino; 
- predlog zakona o zago- 

tavljanju sredstev za pospeše- 
vanje konvertibilnega devizne- 
ga priliva od izvoza blaga do- 
mače proizvodnje in storitev 
za leto 1983; 

- predlog zakona o prora- 
čunu Socialistične republike 
Slovenije za leto 1983; 

- predlog odloka o določitvi 
In razdelitvi skupnega zneska 
deviz za potrebe republiških 
organov In organizacij, druž- 
benopolitičnih organizacij In 
ožjih druženopollitčnlh skup- 
nosti SR Slovenije za leto 
1983; 

- predlog zakona o zago- 
tavljanju sredstev za republi- 
ške blagovne rezerve v letu 
1983; 

- predlog zakona o spre- 
membah In dopolnitvah zako- 
na o določitvi obveznosti pla- 
čevanja prispevka Iz dohodka 
temeljnih organizacij združe- 
nega dela za pokrivanje dela 
stroškov enostavne reproduk- 
cije v Železniškem gospodar- 
stvu Ljubljana; 

- predlog zakona o spre- 
membah In dopolnitvah zako- 
na o zdravstvenem varstvu; 

- sklep ob obravnavi osnut- 
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ka zakona o sprerrlfembah in 
dopolnitvah zakona o obdav- 
čevanju proizvodov in storitev 
/ prometu; 
- predlog odloka o soglasju 

k predlogu zakona o ratifikaciji 
sporazuma med Socialistično 
federativno, republiko Jugosla- 
vijo in Italijansko republiko o 
izogibanju dvojnemu obdav- 
čevanju dohodka in premože- 
nja; 

- predlog odloka o soglasju 
k predlogu zakona o ratifikaciji 
pogodbe o pravni pomoči v ci- 
vilnih in kazenskih zadevah 
med Socialistično federativno 
republiko Jugoslavijo in De- 
mokratično ljudsko republiko 
Alžirijo. 
Zbor združenega dela je spre- 
jel tudi: 

- sklep ob ponovni obrav- 
navi osnutka zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o deviznem poslovanju in 
kreditnih odnosih s tujino 
(Zbor združenega dela in 
Družbenopolitični zbor sta na 
ločenih sejah sprejela stali- 
šča); 

- predlog zakona o ureditvi 
obveznosti obračunavanja 
amotizacije za določena 
osnovna sredstva za leti 1982 
in 1983; 

- predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o delovnih razmerjih (Druž- 
benopolitični zbor je sprejel 
stališča); 

- sklep ob obravnavi dopol- 
nilnega predloga Zveznega 
izvršnega sveta k osnutku za- 
kona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o dolgoročni 
proizvodni kooperaciji, po- 
slovno-tehničnem sodelova- 
nju ter pridobitvi in odstopu 
materialne pravice so tehnolo- 
gije med organizacijami zdru- 
ženega dela in tujimi osebami. 
Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor so sprejeli tudi: 

- predlog programa dela 
Zbora združenega dela, Zbora 
občin in Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine SR Slovenije 
za leto 1983 in predlog perio- 
dičnega delovnega načrta 

zborov Skupščine SR Sloveni- 
je za I. trimesečje 1983; 

- predlog predlog odloka o 
razrešitvi Janeza Sterniše 
dolžnosti člana Izvršnega sve- 
ta Skupščine SR Slovenije in 
predsednika Republiškega ko- 
miteja za energetiko ter o izvo- 
litvi Jakoba Piskernika za čla- 
na Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije in imenovanju za 
predsednika Republiškega ko- 
miteja za energetiko: 

- predlog odloka o razreši- 
tvi Petra Bekeša dolžnosti na- 
mestnika republiške sekretar- 

Na skupni seji zbora uporab- 
nikov in zbora izvajalcev je 
Skupščina Zdravstvene skup- 
nosti Slovenije, enakopravno z 
Zborom združenega dela in 

ke za pravosodje in upravo; 
- predlog odloka o razreši- 

tvi Marjana Kosa dolžnosti so- 
dnika Višjega sodišča v Ljub- 
ljani; 
- predlog odloka o razreši- 

tvi Romana Vobiča dolžnosti 
namestnika javnega tožilca 
Socialistične republike Slove- 
nije; 

- predlog odloka o izvolitvi 
sodnikov Višjega sodišča v 
Ljubljani; za sodnike tega so- 
dišča so bili izvoljeni Marija 
Domjan, Anon Rems in Ma- 
gda Rous. 

Zborom občin Skupščine SR 
Slovenije, sprejela predlog za- 
kona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o zdravstvenem 
varstvu. 

SEJA SKUPŠČINE ZDRAVSTVENE 
SKUPNOSTI SLOVENIJE 
27. decembra 1982 

IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE SR 

POROČILO 

delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 

pokrajin Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja osnutka 

resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana 

Jugoslavije za obdobje od 1981 do 1985 v letu 1983 s 

spremljajočimi akti 

Skupščina SR Slovenije je na sejah zborov 25. novembra 
1982 in v nadaljevanju teh sej 13. decembra 1982 obravnavala 
osnutek zvezne resolucije za leto 1983 s spremljajočimi akti. 
Skupščina SR Slovenije je ob obravnavi osnutkov vseh teh 
aktov sprejela stališča in sklepe, dala konkretne pripombe in 
predloge za spremembo besedila posameznega akta in za 
večino obravnavanih aktov dala tudi pooblastilo delegaciji, da 
po končanem usklajevalnem postopku da soglasje k predlogu 
akta. 

V tem poročilu delegacija obvešča Skupščino SR Slovenije 
o poteku usklajevanja obravnavanih osnutkov aktov, daje 
kratko oceno o uveljavitvi stališč Skupščine SR Slovenije z 
opozorili na tista bistvena razhajanja, ko stališča in predlogi 
Skupščine SR Slovenije niso bili usklajeni, opozarja na pri- 
pombe in predloge, ki v usklajevalnem postopku niso bili 
sprejeti in zakaj je delegacija v usklajevalnem postopku od 
njih odstopila. Posebej podrobno opozarjamo na vprašanja, o 
katerih še ni doseženo soglasje oziroma se delegacija še ni 
dokončno izjasnila, navajamo pa tudi utemeljitve iz stališč 
Zveznega izvršnega sveta ter drugih republik in pokrajin in ob 
zaključku predlagamo odločitev Skupščine SR Slovenije 
glede pooblastila delegaciji za soglasje k predlogom tistih 
aktov, za katere tega pooblastila ni dobila na sejah zborov 
Skupščine SR Slovenije 13. decembra letos. 

Obenem želimo opozoriti, da je delegacija v usklajevalnem 

postopku vseh obravnavanih aktov izhajala iz spoznanega 
dejstva, da rezultati našega gospodarjenja niso dobri, da so 
zaradi tega razvojne možnosti v prihodnjem letu omejene in 
da je zaradi tega treba zagotoviti kakovostne premike v go- 
spodarjenju za dosego načrtovanih ciljev ekonomske politike 
1983. Prav tako je izhajala iz dejstva, da zaradi kratkih rokov in 
vedno bolj zaostrenih gospodarskih razmer v delegatski bazi 
niso mogli biti vselej pretehtani predlagani ukrepi z vidika 
njihovega učinkovanja, čeprav del teh ukrepov narekuje tudi 
zaostren mednarodni gospodarski položaj. To je tudi povzro- 
čilo, da so delegati šele pred nekaj dnevi dobivali nove pred- 
loge za spremembe in dopolnitve že predloženih aktov, ki so 
dopolnjevali že predložene osnutke. Hkrati je bilo ugotov- 
ljeno, da je zaradi izpolnitve ciljev ekonomske politike v letu 
1983 treba spremeniti oziroma dopolniti tudi nekatere sistem- 
ske rešitve, med katerimi je najpomembnejša sprememba 
deviznega zakona. Prav usklajevanje o spremembah in dopol- 
nitvah tega zakona v marsičem otežuje usklajevanje vseh 
drugih ukrepov ekonomske politike v prihodnjem letu. 

Vendar pa ocenjujemo, da kljub vsem navedenim okolišči- 
nam v usklajevanju stališč in predlogov skupščin republik in 
pokrajin prevladuje velika pripravljenost za iskanje skupnih 
rešitev in da je prevladalo rVinenje, daje naš najpomembnejši 
skupni razvojni cilj v prihodnjem letu, pa tudi v naslednjih 
letih, povečevanje izvoza na konvertibilna tržišča ter učinkovi- 
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tost in odgovornost pri gospodarjenju z družbenimi sredstvi 
ob doslednem uveljavljanju ekonomskih zakonitosti in eko- 
nomske motiviranosti za čimboljše rezultate dela ob odločni 
naslonitvi na lastne sile. To pomeni, da so po dosedanjih 
ocenah predlagani okviri razvojne možnosti v prihodnjem letu 
realni, vendar pa je pogoj, da jih dosežemo, bistveno spreme- 
njeno ravnanje v vsaki temeljni organizaciji za doseganje 
ciljev gospodarske stabilizacije. Vse to pa hkrati narekuje 
doslednejše spoštovanje ekonomskih kriterijev gospodarje- 
nja in na tej osnovi spodbujanje hitrejšega samoupravnega 
združevanja dela in sredstev med organizacijami združenega 
dela. 

Delegacija pa obenem ocenjuje, da je v vsem usklajevalnem 
postopku prevladalo konstruktivno in načelno sodelovanje 
vseh delegacij, pa tudi Zveznega izvršnega sveta, ki je sproti 
predlagal spremembe in dopolnitve predloženih aktov, kot so 
bile posamezne določbe usklajene v pristojnih delovnih tele- 
sih Zbora republik in pokrajin. 

1. Osnutek resolucije o politiki uresničevanja 
družbenega piana Jugoslavije za obdobje od 
1981 do 1985 v letu 1983 

Besedilo osnutka resolucije je predsednik Zbora republik in 
pokrajin po seji 10. novembra letos poslal vsem skupščinam 
republik in pokrajin. O osnutku resolucije in spremljajočih 
aktih je bila v delovnih telesih Zbora republik in pokrajin do 
sredine novembra opravljena predhodna razprava, o čemer je 
delegacija Skupščini SR Slovenije poročala. Na podlagi raz- 
prav v delovnih telesih skupščin in zborov ter v delegaciji sta 
Zbor združenega dela in Zbor občin 25. novembra 1982 s 
sklepom podprla poročilo skupine delegatov za spremljanje 
uresničevanja srednjeročnega družbenega plana SR Slove- 
nije o poteku obravnave osnutka resolucije s spremljajočimi 
akti kot osnovo za nadaljnje usklajevanje v delovnih telesih 
Zbora republik in pokrajin, Družbenopolitični zbor pa je k 
osnutku sprejel stališča. Zbori na teh sejah obravnave niso 
zaključili in so seje nadaljevali 13. decembra, ko sta Zbor 
združenega dela in Zbor občin v skladu s stališči Družbeno- 
političnega zbora k osnutku resolucije sprejela sklep, v kate- 
rem so bila zajeta stališča, mnenja, pripombe in predlogi iz 
opravljenih obravnav v delegatski bazi, v organizacijah in 
organih v reubliki, v družbenopolitičnih organizacijah, v de- 
lovnih telesih skupščin in zborov ter v delegaciji Skupščine 
SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin. S tem sklepom je 
Skupščina SR Slovenije naložila delegaciji, da v usklajeval- 
nem postopku uveljavlja deset načelnih pripomb in 75 kon- 
kretnih predlogov za spremembo in dopolnitev besedila reso- 
lucije. 

Tudi skupščine drugih republik in pokrajin, razen SR Srbije, 
so dale načelne pripombe, vendar je bilo iz teh pripomb 
razvidno, da so v razvojnih predvidevanjih in o ciljih ekonom- 
ske politike v letu 1983 še različni pristopi, predvsem pri 
opredeljevanju razvojnih prioritet, na področju ekonomskih 
odnosov s tujino in na področju monetarno-kreditne politike. 
Prav tako so bila različna izhodišča in mnenja o načinih in 
ukrepih, kako doseči v resoluciji predvidene naloge, od tega, 
da s hitro spremembo sistemskih rešitev brez analize vzrokov 
za njihovo neizvajanje s centralnim urejanjem, administrativ- 
nimi posegi, z obveznim združevanjem sredstev in centralizi- 
ranim razporejanjem pravic, do tega, da je izhod le v nadalj- 
njem razvoju socialističnih samoupravnih družbenoekonom- 
skih odnosov, z odločnim naslanjanjem na lastne sile in z 
doslednim uveljavljanjem načela odgovornosti republik in 
pokrajin za lasten razvoj in s tem za skupen razvoj federacije, 
ob uveljavljanju načel vzajemnosti in solidarnosti. 

V delovnih telesih Zbora republik in pokrajin se je začelo 
usklajevanje osnutka resolucije po 15. decembru. Vseh kon- 
kretnih pripomb, povzetih iz sklepov skupščin republik in 
pokrajin je bilo 297, od tega četrtina slovenske skupščine. 
Zvezni izvršni svet je 15. decembra predložil predlog spre- 
memb in dopolnitev osnutka resolucije na podlagi sklepov 
skupščin republik in pokrajin. V tem predlogu je že bilo 
upoštevano 47 konkretnih pripomb Skupščine SR Slovenije, 
vendar praktično brez vseh predlogov, ki so zadevali področje 
ekonomskih odnosov s tujino, kreditno-monetarno področje 
in področje osebne, skupne in splošne porabe. V nadaljnjem 
usklajevanju v delovnih telesih je Zvezni izvršni svet sproti 

predlagal spremembe in dopolnitve osnutka, kot so bila stali- 
šča usklajena v delovnih telesih. O poteku usklajevalnega 
postopka je delegacija sproti obveščala Predsedstvo Skup- 
ščine SR Slovenije in se prek njega neposredno povezovala z 
Izvršnim svetom in pristojnimi republiškimi organi in organi- 
zacijami, predvsem pa z Republiškim komitejem za mednaro- 
dno sodelovanje, Republiškim komitejem za družbeno plani- 
ranje, Republiškim sekretariatom za finance in Republiškim 
komitejem za tržišče in splošne gospodarske zadeve, ker je 
bilo prav na teh področjih največ odprtih vprašanj. To sodelo- 
vanje je bilo velika pomoč delegaciji v usklajevanju, zlasti 
zaradi tega, ker je bilo od usklajenih posameznih rešitev v 
resoluciji odvisno tudi, kakšna stališča bo delegacija zavzela 
npr. glede ukrepov kreditno-monetarne politike v letu 1983, 
skupne devizne politike, politike vseh oblik porabe in prora- 
čuna federacije za leto 1983 ter drugih spremljajočih aktov 
resolucije. 

V zvezi s posameznimi pripombami pa ugotavljamo: 
- da so v uvodnem delu resolucije smiselno zajete načelne 

pripombe Skupščine SR Slovenije, zlasti glede realnosti 
ocene težkih in zahtevnih pogojev gospodarjenja, velikih ob- 
veznosti do tujine in nujnosti samoupravnega razreševanja 
spoznanih problemov ter nalog za njihovo odpravljanje. V 
zvezi s stališčem Skupščine SR Slovenije, da je treba spreme- 
niti tudi naslov resolucije, ker družbeni plan in dogovori o 
njegovih temeljih ne morejo biti več podlaga za določanje 
ekonomske politike v letu 1983, je bilo precej razprav pred- 
vsem v smeri, da družbeni plan in dogovori o temeljih plana 
veljajo in jih je treba dosledno uresničevati, neupoštevaje 
močno spremenjene gospodarske razmere od leta 1981, ko je 
bil plan sprejet in je zato tudi v postopku spreminjanja. Dele- 
gacija na pripombi ni vztrajala, ker je Zakonodajno-pravna 
komisija ugotovila, da mora biti naslov usklajen z zakonom o 
družbenem planiranju; 

- pripombe k točki 1 so vse smiselno upoštevane v novi 
točki 1; 

- pripombe k točki 2 glede povečanja konvertibilnega 
izvoza, substitucije uvoza, zlasti energije in surovin, odplačila 
dolgov tujini ter učinkovitejšim gospodarjenjem z družbenimi 
sredstvi so vse upoštevane, nekatere dobesedno; 

- pripombe k točki 3 so vse upoštevane in dobesedno 
povzeti pripombi k podtočkama 1 in 6; 

- pripomba k točki 4, ki ureja osnovne kvantifikacije v, 
družbenem proizvodu, je bila usklajena s tem, da SR Hrvat- 
ska meni, da kvantifikacije še niso konsistentno postavljene, 
pa tudi delegaciji iz Makedonije in Kosova sta se zavzeli, da 
Zvezni izvršni svet do priprave predloga resolucije pripravi po 
potrebi spremembe, če bodo v nadaljnjem proučevanju ugo- 
tovljeni drugačni kazalci. 
- pripombe k točki 5, ki ureja področje ekonomskih odno- 

sov s tujino, so dale vse skupščine republik in pokrajin; del 
pripomb je bil vsebinsko tak, da bolj sodijo v odlok o skupni 
devizni politiki in je zato Zvezni izvršni svet predlagal, da se 
črtajo iz besedila resolucije; s tem so bile pripombe Skup- 
ščine SR Slovenije k 2., 3., in 13. odstavku prenesene v 
usklajevanje odloka o skupni devizni politiki, enako pa velja 
tudi za 2., 3., 9. in 13. podtočko prvega odstavka, čeprav 
Skupščina SR Slovenije k tem podtočkam, z izjemo delne 
spremembe 9. podtočke ni dala pripomb. 

Zvezni izvršni svet je 26. decembra predložil novo besedilo 
5. točke resolucije, ki pretežno izhaja iz dosedanjih stališč 
skupščin republik in pokrajin in ureja vlogo plačilno-bilanč- 
nih in devizno-bilančnih pozicij republik in pokrajin ter odgo- 
vornost organizacij združenega dela za uresničevanje pla- 
čilne bilance Jugoslavije v skladu z opredelitvami Komisije 
zveznih družbenih svetov za vprašanja gospodarske stabiliza- 
cije (tako imenovana rdeča knjiga). Poudarjena je nujnost 
povečevanja izvoza, hitrejše odpiranje gospodarstva na sve- 
tovni trg, obveznost odplačila dolgov tujini, nemotena oskrba 
reprodukcije in oskrba tržišča s proizvodi življenjskega po- 
mena za prebivalstvo. Upoštevana je pripomba SR Slovenije, 
po kateri bodo izvozniki in njihovi kooperanti sklepali samou- 
pravne sporazume, v katerih bo opredeljen njihov delež v 
ustvarjanju deviznega priliva na podlagi skupnega izvoza 
blaga in storitev ob odločnejšemu uveljavljanju kriterijev sve- 
tovnih cen. Poudarjena je nujnost omejevanja domače porabe 
z namenom, da se zagotovijo potrebni blagovni skladi in 
zmogljivosti za povečevanje izvoza; predvideno je, da bo 
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zagotovoljen potreben obseg sredstev za kreditiranje izvoza 
opreme ladij in izvajanje investicijskih del v tujini do ravni, ki 
bo omogočal izpolnitev sklenjenih in sklenitev novih izvoznih 
poslov, predvsem z deželami v razvoju; organizacijam združe- 
nega dela, ki imajo najmanj dvakrat večji izvoz od uvoza bo 
zagotovljen pravočasen uvoz repromateriala, potrebnega za 
ustvarjanje tega izvoza; dograjen bo sistem stimulacij izvoza, 
ki bo dodatno spodbujan tudi z ukrepi monetarne in kreditne 
politike, predvsem za izvoz na konvertibilna območja; predvi- 
deni so posebni ukrepi za pripravo in uresničevanje skupnega 
programa razvoja turističnega gospodarstva, predvsem z vi- 
dika nemotene oskrbe in kvalitetnejših uslug v letu 1983; še 
naprej bo spodbujano devizno varčevanje prebivalstva, vo- 
dena bo aktivna politika enotnega in realnega tečaja dinarja, 
uvoz bo trdno vezan na razpoložljiva sredstva za tekoča 
plačila od ustvarjenega izvoza in deviznega priliva, pre- 
dnostno bo treba izkoriščati možnosti za izvoz repromateriala 
za uvoz tistih surovin in repromateriala, s katerimi še zagotav- 
lja povečanje proizvodnje za izvoz in zagotovitev nemotene 
oskrbe prebivalstva in turistične potrošnje. Uvoz blaga za 
široko porabo bo moral biti omejen, razen blaga, ki je življenj- 
skega pomena za prebivalstvo, ki bo usklajen s plačilno- 
bilančnimi možnostmi. Predvideno je nadaljnje zmanjšanje 
deviz za potrebe federacije republik in avtonomnih pokrajin 
ter drugih družbenopolitičnih skupnosti. Predvideni so iudi 
nekateri drugi ukrepi za izvajanje politike na tem področju, ki 
so v načelu usklajeni z opredelitvami Skupščine SR Slovenije. 
Neusklajena pa so ostala vprašanja, glede vloge Gospodarske 
zbornice Jugoslavije, splošnih združenj in Interesne skupno- 
sti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino glede dogovar- 
janja o uvozu nekaterih osnovnih surovin in repromateriala, ki 
so posebnega pomena za celoten proces reprodukcije in 
ustvarjanje planiranega porasta industrijske in kmetijske proi- 
zvodnje, ter tudi glede načina zagotavljanja sredstev in pre- 
dnosti pri uvozu za ta področja. Prav tako je neusklajen način 
zagotavljanja sredstev za uvoz nafte in naftnih derivatov in 
premoga za koksiranje z ozirom na potrebno združevanje 
deviznih sredstev in glede na predvidevanja energetske bi- 
lance za leto 1983. 

V zvezi s pripombo k podtočki 8, je Zvezni izvršni svet 15. 
12. 1982 predložil spremenjeno besedilo te podtočke, v kateri 
je pripomba Slovenije smiselno upoštevana in je delegacija 
predlagala, da je treba bolj poudariti večjo selektivnost v 
zaščiti domače proizvodnje za izvoz in ekonomsko motivira- 
nost za spodbujanje te proizvodnje. Zvezni izvršni svet je 
zadolžen, da pripravi novo besedilo te podtočke. Pripomba k 
podtočki 12. je smiselno zajeta v novi 13. točki resolucije. 

- pripombe k točki 6. so smiselno upoštevane; upoštevana 
je tudi predlagana nova podtočka 6. a, ki ureja poravnavo 
zapadlih in neporavnanih obveznosti med uporabniki družbe- 
nih sredstev, in bo do konca prvega trimesečja Zvezni.Izvršni 
svet pripravil pregled neizpolnjevanih obveznosti s predlo- 
gom ukrepov ter določa, da bo bankam, ki ne izpolnjujejo 
predpisanih pogojev kceditne sposobnosti, preprečena upo- 
raba primarne emisije; v večkratnem usklajevanju je delega- 
cija odstopila od pripomb, naj se črta podtočka 7., ki ureja 
vprašanje pokrivanja izgub, saj so vse druge delegacije in 
Zvezni izvršni svet menili, da je pomembna za krepitev di- 
narja; smiselno pa je urejena tudi v 22. točki. 

- pripomba k točki 7., ki ureja uresničevanje politike druž- 
benoekonomskega razvoja, je v celoti upoštevana in je opre- 
deljeno samoupravno združevanje dela in sredstev In skupno 
planiranje ter samoupravno povezovanje na enotnem jugo- 
slovanskem tržišču; 

- pripombe k 9. točki (novi 8.) so smiselno upoštevane; za 
potrebe elektroenergetike je predvidena tudi možnost obvez- 
nega združevanja sredstev v republikah In pokrajinah; za 
potrebe petrokemije je predvideno, da bo proizvodnja primar- 
nega bencina določena s samoupravnim sporazumom o ena- 
komerni preskrbi z naftnimi derivati, čeprav je bila za to 
zahtevana absolutna prednost; na novo je predvideno tudi 
samoupravno združevanje sredstev za premogovnike In |e 
delegacija t<) dopolnitev podprla; 

- pripombe k todkl 8. (novi 8.). ki določa ekonomsko poli- 
tiko na področju Industrijske proizvodnje, so smiselno upo- 
števane, črtana je tudi podtočka 5., ki je prej urejala združeva- 
nje sredstev za dograditev sredstev za začete objekte, saj je 
treba tudi pri teh objektih izhajati Iz skupaj dogovorjenih 

zoženih prioritet; sprejeta je tudi pripomba k podtočki 4., da 
bo vprašanje zmanjšanja obveznosti novih zmogljivosti v po- 
skusnem obratovanju urejeno s posebnimi predpisi; 

- pripombe k 11. točki (nova 10.), ki se nanaša na kmetij- 
sko proizvodnjo, je v celoti uveljavljena in je določeno, da 
bodo sredstva za razvoj kmetijstva zagotovljena s skupnim 
planiranjem, povečanjem proizvodnje na podlagi združevanja 
dela in sredstev in dogovarjanjem OZD s področja proizvod- 
nje, predelave, trgovine, turističnega gospodarstva in potroš- 
niških središč s tem, da je bolj poudarjeno izpolnjevanje 
obveznosti iz dogovora o agrokompleksu; 

- pripombe k 10. točki (nova 11.) so v celoti uveljavljene 
tako, da bo pospešena graditev tistih objektov v okviru dogo- 
vorjenih prioritet, za katere bodo zainteresirane organizacije 
združenega dela zagotovile sredstva; 

- pripombe k 12. točki, so v celoti uveljavljene, vključena je 
modernizacija PTT prometa, železniškega magistralnega pro- 
meta in cestnega prometa ter razvoj integralnega transporta; 
- k 13. točki (nova 14.), ki ureja razvoj drobnega gospodar- 

stva, Skupščina SR Slovenije ni imela pripomb, vendar je 
delegacija podprla dopolnitev, da bo spodbujano ustanavlja- 
nje POZD, posebej z združevanjem sredstev delavcev, zača- 
sno zaposlenih v tujini, pa tudi povečanje zaposlovanja v 
drobnem gospodarstvu; 

- dodana je nova 13. točka, ki ureja naloge na področju 
turizma, tako da je predvideno z združevanjem sredstev in 
aktivnostmi republik in pokrajin izboljšanje položaja turistič- 
nega gospodarstva glede preskrbe, boljše turistične po- 
nudbe, povečanje deviznega priliva in zmanjšanje odliva deviz 
ter gradnja novih zmogljivosti; 

- pripombe k 14. točki (novi 15.) so smiselno upoštevane 
tako, da je bolj poudarjeno, da delavci rešujejo stanovanjska 
vprašanja z lastnimi sredstvi in ob solidarnosti drugih delav- 
cev ter družbene skupnosti, da bo s programom za povečanje 
stanarin zagotovljeno vzdrževanje obstoječega stanovanj- 
skega sklada in njegova reprodukcija ter destimulirana nera- 
cionalna uporaba stanovanj, ob tem pa bo v skladu s predpisi 
republik in pokrajin In dogovori zagotovljena tudi potrebna 
solidarnost za stanovanjsko graditev in pri subvencioniranju 
stanarin; 

- pripombe k 15. točki (novi 16.), ki ureja področje zapo- 
slovanja, so smiselno zajete v novem besedilu te točke, zlasti 
kar zadeva evidentiranje nezaposlenih in zaostritev pogojev 
glede pravic za čas nezaposlenosti, zaposlovanje v drobnem 
gospodarstvu in povečanega zaposlovanja v manj razvitih 
republikah in pokrajinah, zlasti v SAP Kosovo; 

- pripombe k 16, točki (novi 17.), ki ureja področje investi- 
cij, sicer niso upoštevane, saj ni bilo doseženo soglasje glede 
deleža sredstev za investicije v družbenem proizvodu; Skup- 
ščina SR Slovenije je predlagala, da ne bi smel biti nižji od 
sredstev amortizacije, povečanega za največ do 20%, ker je 
Zvezni izvršni svet ob podpori vseh delegacij vztrajal na 
osnovnem besedilu. V celoti pa je uveljavljen smisel In cilj 
pripombe Skupščine SR Slovenije, saj je Zvezni izvršni svet na 
zahtevo delegacije dal posebno Izjavo, da v osnovnem bese- 
dilu predlagano 20% zmanjšanje Investicij ne pomeni, da je 
treba to zmanjšanje v istem razmerju doseči v vseh republikah 
In pokrajinah, ker je to odvisno od realno razpoložljivih sred- 
stev In je treba povprečje doseči v državi kot celoti, 

Sprejeta je tudi pripomba k podtočki 2; po kateri se s 
skupnim planiranjem in združevanjem sredstev zagotavlja 
prednost vlaganj v absolutne razvojne prioritete (izvoz, ener- 
getika In hrana) In pripomba glede odgovornosti za predlaga- 
nje in sprejemanje investicijskih odločitev; 

- pripombe k 17. točki (novi 18.) ki ureja področje mone- 
tarne In kreditne politike, so v glavnem vsebinsko upoštevane, 
neusklajene pa so ostale pripombe: k 5. podtočki, ki ureja 
prednost pri kreditiranju, ko je Zvezni Izvršni svet pripombo 
Slovenije, da morajo biti zagotovljeni najugodnejši pogoji 
kreditiranja pripravi proizvodnja za Izvoz In Izvoza sicer spre- 
jel, vendar za vsa področja niso pa Je sprejele druge delega- 
cije; delegacija od pripombe ni odstopila; k 6. podtočki, ko je 
SR Slovenija predlagala, naj se določi, da se lahko za dolgo- 
ročne plasmaje bank uporablja največ 25 odstotkov kratko- 
ročnih virov: Zvezni .Izvršni svet In druge delegacije pripombe 
Slovenije niso podprle In delegacija meni, da bi lahko zaradi 
enotnosti podprli predlog, da se bo razmerje postopno zmanj- 
ševalo, tako da bo 20 odstotkov razmerje doseženo do konca 
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1983, kot je predlagal Zvezni izvršni svet;-k 7. podtočki, ki 
določa, da bodo banke usmerile najmanj 21 milijard dinarjev 
Jugoslovanski banki za mednarodno sodelovanje za kreditira- 
nje izvoza opreme, ladij in izvajanje investicijskih del v tujini 
na kredit; Skupščina SR Slovenije je predlagala, naj se črta, 
ker morajo to urejati banke s samoupravnim sporazumom in 
da tudi ni sprejemljivo, da se z resolucijo določajo absolutni 
zneski; po trikratnem usklajevanju so Zvezni izvršni svet in 
vse druge delegacije vztrajale na predlaganem besedilu in 
delegacija meni, da bi zaradi tega na pripombi ne kazalo 
vztrajati oz; da je treba podpreti spremenjeno besedilo nove 
3. podtočke 2. odstavka 5, točke resolucije s pristavkom, da 
so takšni posli osnova za samoupravno sporazumevanje 
bank; 

- k 18. točki (nova 19.), ki ureja področje tržišča in cen, je 
Skupščina SR Slovenije predlagala, naj se črta podtočka 4; 
vendar s pripombo nismo uspeli, ker se ni dalo izogniti bese- 
dilu o enakomerni preskrbi potrošnikov v vsej državi; delega- 
cija je predložila novo besedilo te podtočke, vendar smo 
uspeli le z nekaterimi modifikacijami, ki onemogočajo širitev 
spiska proizvodov življenjskega pomena za prebivalstvo; de- 
legacija je ob soglasju dala izjavo, da je spremenjeno besedilo 
predlagala z namenom, da se vsi zavežejo za večjo proizvod- 
njo, večji izvoz in le na tej podlagi večje možnosti uvoza, da se 
konkretizirajo nosilci, ki morajo določati medsebojne obvez- 
nosti in ukrepe za enakomernejšo preskrbo; Zvezni izvršni 
svet je zagotovil, da bo to urejeno s posebnim dogovorom; 
med usklajevanjem je Zvezni izvršni svet predlagal novo pod- 
točko 5, po kateri naj bi s posebnim družbenim dogovorom 
zagotovili združevanje deviz za uvoz surovin, repromateriala 
in življenjsko pomembnih proizvodov za preskrbo prebival- 
stva; delegacija je uspela uveljaviti stališča, da bodo devize za 
ta uvoz zagotovile SISEOT republik in avtonomnih pokrajin v 
Interesni skupnosti za ekonomske odnose Jugoslavije; druž- 
beni dogovor je že pripravljen, vendar delegacija z vsebino nt 
bila seznanjena, 

- k 19. točki (nova 20.) je pripomba glede priprave pro- 
grama za postopno odpravljanje zamrznitve cen smiselno 
zajeta v spremenjenem besedilu, da bo to določeno z družbe- 
nim dogovorom o uresničevanju politike cen, ki bo sklenjen 
do konca januarja 1983; podprli smo predlog, da se v prvem 
trimesečju pripravijo analitične podlage v disparitetah cen s 
poudarkom, da je treba izhod iz težav iskati v notranjih rezer- 
vah, povečanju produktivnosti in zmanjševanja stroškov, ne 
pa v povečanju cen; podprli' smo tudi spremembe glede 
politike rasti stanarin nad splošno rastjo cen ter spremembe, 
ki zahtevajo hitrejšo uveljavitev kriterija svetovne cene; pod- 
prli smo obveznost, da bodo najkasneje dO 15. 9. 1983 dolo- 
čene proizvajalčeve prodajne cene za kmetijske proizvode, 
pomembne za vso državo; 

- k 20. točki (novi 21.), ki ureja politiko varčevanja, je 
upoštevana pripomba, da se začasna zakonska prepoved 
razpolaganja z delom družbenih sredstev za dnevnice, služ- 
bena potovanja ipd; nanaša le na tiste republike in pokrajini, 
ki tega niso uredile z družbenim dogovorom; 

- k 21. točki (novi 22.), ki ureja politiko razporejanja do- 
hodka, je Zvezni izvršni svet na predlog delegacije črtal zadnji 
stavek 3. odstavka o povečanju izvoza, ker smiselno ne sodi v 
to točko; 

- k 22. točki (nova 23), ki ureja politiko na področju pokriva- 
nja izgub, je bila sprejega naša pripomba, da se del teksta, ki 
govori o normalizaciji dolgov, črta in nadomesti z besedilom, 
da gre za postopek prostovoljne in prisilne poravnave dolgov 
in za druge ukrepe, ki so predvideni s predpisi; smiselno je 
uveljavljena tudi pripomba glede pravice sanatorja, da skupaj 
z OZD, ki posluje z izgubo, določa proizvodni program in 
podobno; 

- k 22. a točki: V prvem krogu usklajevanja je delegacija 
posredovala predlog Skupščine SR Slovenije, ki se nanaša na 
globalno 40 odstotkov zaostajanje osebne, skupne in splošne 
porabe v odnosu na rast dohodka. Na predlog delegacije je 
Zvezni izvršni svet najprej pripravil »preliminarni predlog no- 
vega besedila«, ki je predvidel 45 odstotkov zaostajanje vseh 
navedenih vrst porabe od rasti dohodka. To opredelitev je 
prenesel v točko 21. Tako koncipiran »preliminarni predlog« v 
odboru ni bil sprejet, ker se večina delegacij s takim pristo- 
pom za globalno opredelitev zaostajanja vseh oblik porabe v 
tej fazi usklajevanja ni strinjala in se zavzela za usklajevanje 

po prvotnem predlogu Zveznega izvršnega sveta. Podprla nas 
je le delegacija SR Hrvatske, ki je naš predlog ocenila kot 
ustavno ustreznejši, ker v bistvu odgovarja predlogu Sabora 
SR Hrvatske. 

- k 23. točki (nova 24.), ki ureja politiko delitve OD, je 
delegacija Skupščine SR Slovenije odstopila od pripombe, po 
kateri naj bi veljal kot dodaten kriterij tudi »povečanje izvoza 
na konvertibilno področje«. Delegacija je sprejela argumenta- 
cijo vseh drugih delegacij, da ta kriterij pri individualni delitvi 
OD ni izvedljiv; za 3. odstavek je Zvezni izvršni svet predlagal 
novo formulacijo in z njo v celoti sprejel pripombo Skupščine 
SR Slovenije, tretji stavek pa je vsebinsko povzel v 10. od- 
stavku te točke; podprli smo tudi predlog, da se izvzame iz 
omejitve rast osebnih dohodkov r>a temelju povečanega šte- 
vila zaposlenih; sprejet je predlog, da v prvem tromesečju 
1983 sredstva izplačanih OD ne morejo biti večja od sredstev, 
ki jih je bilo mogoče izplačati v četrtem tromesečju 1982; v 
skladu z določeno politiko v letu 1982; 5; 6; 7. in 8. odstavek 
niso bili usklajeni, ker se delegaciji Slovenije in Hrvatske nista 
strinjali z indeksiranjem zaostajanja rasti osebnih dohodkov 
za posamezne kategorije delavcev. 

10. odstavek je usklajen z naslednjim tekstom: Za dosledno 
uresničevanje politike usklajevanja rasti osebnih, dohodkov 
določene s to resolucijo, bo Služba družbenega knjigovod- 
stva redno spremljala izplačila osebnih dohodkov in v slučajih 
prekoračitve predvidenih okvirov obveščala o tem odgovorne 
samoupravne in družbenopolitične organe zaradi sprejema- 
nja ukrepov za dosledno uresničevanje določene politike 
osebnih dohodkov. Republike in avtonomne pokrajine bodo, 
v skladu s svojimi pristojnostmi, sprejele ukrepe, da se z 
družbenimi dogovori in samoupravnimi sporazumi o ustvarja- 
nju in razporejanju dohodka in delitvi sredstev za osebne 
dohodke in skupno porabo v organizacijah združenega dela, 
po potrebi pa tudi s sprejemom odgovarjajočih predpisov in 
ukrepov zagotovile uresničevanje določene politike v letu 
1983. 

V okviru osebne porabe se bo vodil? politika njenega pre- 
strukturiranja v smislu večjih izdatkov za stanovanjske stro- 
ške, 

točka 24: V prvotnem tekstu ni bila v celoti usklajena, 
čeprav je Zvezni izvršni svet delno upošteval pripombe SR 
Slovenije, ne pa tudi SR Hrvatske. 

Po tej fazi usklajevanja in ob vztrajanju delegacije na za- 
htevi Skupščine SR Slovenije, da ne sprejemamo indeksiranja 
posameznih vrst porabe in posebej osebnih dohodkov, je 
odbor naložil Zveznemu izvršnemu svetu, naj pripravi rešitev, 
ki bo ob obveznem spoštovanju razmerij v delitvi Iz točke 21, 
omogočila republikam in pokrajinama, ki to žele, da odnose v 
delitvi med osebno, skupno in splošno porabo urejajo v 
skladu s svojimi specifičnimi možnostmi in potrebami. 

Obenem naj Zvezni izvršni svet ponovno preveri konsistent- 
nost predlaganega teksta resolucije glede zaostajanja vseh 
oblik porabe za rastjo ustvarjenega dohodka, kot je to opre- 
deljeno v 21. točki. Zvezni izvršni svet je šele 24. decembra 
predložil odboru nove spremembe in dopolnitve 21; 23. in 24. 
točke, ki smiselno povzemajo opredelitve, ki jih je predlagala 
Skupščina SR Slovenije v točki 22. a. Pri tem je zatrdil, da je s 
temi kvantifikacijami zagotovljena skladnost delitvenih ra- 
zmerij za SFRJ kot celoto. 

Vsebina novega predloga je v naslednjem: točka 21, drugi 
odstavek: Za nespremenjenim prvim stavkom glasi nov drugi 
stavek: »Z resolucijami republik in avtonomnih pokrajin za 
uresničevanje politike ekonomske stabilizacije, z družbenimi 
dogovori in samoupravnimi sporazumi, s samoupravnimi akti 
organizacij združenega dela, a po potrebi tudi z ukrepi druž- 
benopolitičnih skupnosti je potrebno zagotoviti, da bodo v 
skladu s to opredelitvijo rastle vse oblike porabe znatno 
počasneje od rasti dohodka.« 

Tretji stavek tega odstavka ter tretji in četrti odstavek te 
točke so bili že prej usklajeni. 

Točka 23: Prvi, drugi, tretji in četrti odstavek te točke so bili 
usklajeni in ostajajo nespremenjeni. 

Zvezni izvršni svet predlaga črtanje petega, šestega In 
sedmega odstavka, ki z indeksi predvidevajo zaostajanje 
rasti osebnih dohodkov posameznih kategorij delavcev in 
predlaga namesto teh treh odstavkov naslednji tekst: »Sred- 
stva za osebne dohodke delavcev v proizvodnih in uslužnost- 
nih dejavnostih v gospodarstvu morajo skladno z opredeli- 
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tvami te resolucije rasti počasneje od rasti čistega dohodka. 
Osebni dohodki v negospodarskih dejavnostih morajo rasti 
počasneje od rasti osebnih dohodkov v gospodarstvu. V repu- 
blikah in avtonomnih pokrajinah bo zagotovljena (ostvariče 
se) odgovarjajoča diferenciacija možne rasti osebnih dohod- 
kov med posameznimi dejavnostmi v odvisnosti od rasti pro- 
duktivnosti dela, dosežene ravni in razlik v višini osebnih 
dohodkov.« 

8., 9. in 10. odstavek ostanejo nespremenjeni v usklajenem 
besedilu. 

Točka 24: Tekst prvega odstavka je bil usklajen. Zvezni 
izvršni svet je predlagal nov drugi odstavek, ki giasi: »Repu- 
blike in avtonomne pokrajine bodo določile okvire skupnih 
sredstev za osebne dohodke in za zadovoljevanje splošnih 
družbenih in skupnih potreb v odnosu na rast dohodka in v 
skladu z opredelitvami te resolucije. Republike in avtonomne 
pokrajine so dolžne zagotoviti spremljanje tako določenih 
odnosov v delitvi in dosledno realizacijo politike iz te resolu- 
cije.« 

V nadaljevanju teksta te točke so opredeljeni ukrepi (1-5), ki 
naj zagotavljajo uresničevanje te politike in so bili usklajeni 
po predlogu Zveznega izvršnega sveta. 

S tako predlaganimi spremembami in dopolnitvami resolu- 
cije v teh treh točkah se je naša delegacija strinjala. Načelno 
so nove predloge Zveznega izvršnega sveta sprejele tudi 
delegacije iz vseh republik in pokrajin, vendar so svojo do- 
končno odločitev zadržale do zasedanj svojih skupščin. 

Točka 25: ni bila usklajena, ker je potrebno najprej uskla- 
diti zakon o buažetu federacije. Pripobmbe na to točko so bile 
enake kot načelne pripombe na osnutek zakona. 

Točka 27: je bila usklajena. 
Točki 28 in 29: namesto teh dveh točk je Zvezni izvršni svet 

predlagal nov tekst, ki jo bil usklajen, ker smiselno boljše 
opredeljuje nalpge družbene samozaščite kot je to bilo v 
prejšnjem tekstu dveh točk. 

- k točki 30 (nova 31): Skupščina SR Slovenije ni imela 
pripomb. V postopku usklajevanja v pristojnem odboru je 
prevladalo stališče, da je treba v okviru dogovorjene politike 
najhitrejšega razvoja SAP Kosovo v tej točki resolucije omo- 
gočiti SAP Kosovu uvoz specifične opreme na kredit, ki se ne 
proizvaja doma, in ki bi bila namenjena dokončanju nekaterih 
ključnih objektov na območju SAP Kosova in aktiviranju ne- 
dokončanih zmogljivosti. V nadaljnjem usklajevanju te točke 
resolucije bo delegacija to možnost upoštevala, vsekakor pa 
se bo zavzemala da takšne kredite vrača tisti, ki jih bo najel ali 
pa da zagotovi njihovo odplačevanje na osnovi samouprav- 
nega združevanja deviz zainteresiranih organizacij združe- 
nega dela. Pri tem gre lahko predvsem za uvoz opreme, 
namenjene proizvodnji blaga za izvoz. Takšno stališče bo 
dolegacija uveljavljala tudi pri usklajevanju odloka o skupni 
devizni politiki Jugoslavije v letu 1983. 

2. Osnutek odloka o ciljih in nalogah skupne 
emisijske in denarne politike in skupnih osnov 
kreditne politike v letu 1983 

Skupščina SR Slovenije je dala soglasje k osnutku odloka 
in pooblastila delegacijo, da da soglasje k predlogu odloka, 
da pa v usklajevalnem postopku uveljavlja pripombe glede 
preveč statičnega opredeljevanja rasti denarne mase v pri- 
merjavi z rastjo nominalnega družbenega proizvoda; da je 
nerealno, da bi bila dosežena uporaba kratkoročnih kreditov 
za dolgoročne plasmaje v razmerju 20:80; da ni ustrezno v 5. 
točki sklicevati se na vse selektivne namene po družbenem 
planu Jugoslavije, ker le-te namene za vsako leto določa 
Skupščina SFR Jugoslavije z odlokom; da ni sprejemljiva 
točka 10, da se določa usmerjanje sredstev bank v absolut- 
nem znesku (21 mrd. dinarjev) za kreditiranje izvoza opreme, 
ladij in izvajanje investicijskih del v tujini, ko morajo to urejati 
banke š samoupravnimi sporazumi; ni sprejemljivo, da je za 
primer neuspešnega sporazumevanja bank predivdena inter- 
vencija s predpisi pristojnih organov. 

V usklajevalnem postopku je delegacija vztrajala na vseh 
pripombah. Glede opredeljevanja rasti denarne mase (2. 
točka) je zahtevo Skupščine SRS uveljavila. Glede seznama 
prioritetnih namenov kreditiranja iz primarne emisije (5. 
točka) je zahtevala, da naj se glede tega izreče tudi Zakono- 
dajno-pravna komisija. Ta je ugotovila, da je v smislu družbe- 

nega plana Jugoslavije določanje vsakoletnih prioritetnih na- 
menov v okviru vseh namenov po družbenem planu v pristoj- 
nosti Zbora republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije. 
Na tej osnovi je Zvezni izvršni svet predložil seznam prioritet- 
nih namenov kreditiranja, kakršen je bil dogovorjen v dogovo- 
rih o temeljih družbenega plana za obdobje 1981-1985. No- 
bena delegacija, niti Zvezni izvršni svet niso podprli našega 
stališča, da bi ta spisek zožili. Delegacija si bo v nadaljevanju 
usklajevanja prizadevala za zožitev spiska, če pa ne bi uspela 
tega stališča uveljaviti predlagamo, da to pripombo uma- 
knemo. Določba v točki 3, podtočka 6, drugi odstavek odloka 
je smiselno enaka podtočki 6, točke 17 (nova 18) resolucije, ki 
je usklajena, kar hkrati velja tudi za analogno rešitev v tem 
odkoku. 

Stališče, da ne bi z odlokom določali obveznost za zniževa- 
nje najmanj 21 milijard za Jugoslovansko banko za mednaro- 
dno sodelovanje, ni bilo podprto že pri usklajevanju resolu- 
cije. Zato predlagamo, da (kot v resoluciji) skušamo doseči, 
da se ne bo določala obveznost glede višine zneska. Sicer pa 
bi soglasje k temu členu dali v smislu spremenjenega besedila 
v smislu podtočke 3, drugega odstavka 5. točke resolucije. 

V točki 11 odloka ni potrebno predvideti posebne ukrepe 
Zveznega izvršnega sveta, če banke ne bi sprejele samou- 
pravnih sporazumov za razvoj agrokompleksa in združevanje 
sredstev za trajna obratna sredstva gospodarstva SAP Ko- 
sovo. To stališče ni bilo podprto, zato predlagamo, da od 
njega odstopimo. 

3. Odlok o carinah in drugih uvoznih 
pristojbinah, ki se v letu 1983 odstopajo 
Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske 
odnose s tujino 

Odlok je bil usklajen. Uskladitev je bila dosežena po daljši 
razpravi, v kateri je naša delegacija v skladu s sklepom Skup- 
ščine SR Slovenije, a tudi delegacije drugih republik in pokra- 
jin zahtevala, da mora Zvezni izvršni svet predložiti program 
oziroma predlog, na kakšen način bodo zagotovljena manjka- 
joča sredstva za stimulacijo izvoza, kot prioritetne naloge v 
letu 1983. Ker Zvezni izvršni svet takega programa ni mogel 
predložiti v času usklajevanja tega odloka, je odbor predlagal, 
da Zbor republik in pokrajin ob potrditvi odloka sprejme 
naslednji sklep: 

1. Sedanji sistem in višina stimulacij ostane v veljavi do 
konca januarja 1983; 

2. Zvezni izvršni svet bo do konca januarja proučil in določil 
sisterp stimulacij, kakor tudi višino potrebnih sredstev, izhaja- 
joč iz politike določene v resoluciji in v skladu s politiko 
ekonomske stabilizacije; 

3. V istem roku bo Zvezni izvršni svet določil in predložil 
pristojnim organom potrebne vire sredstev, s katerimi se 
bodo zagotovili sigurni viri sredstev za te namene. 

Ob tem predlogu sklepov je delegacija Skupščine SR Slove- 
nije izrecno postavila, da ob iskanju virov sredstev za te 
namene nikakor ne pridejo v poštev sredstva iz primarne 
emisije. 

4. Odlok o določitvi skupnega zneska deviz za 
potrebe federacije v letu 1983 
Odlok je bil usklajen. Delegacija Skupščine SR Slovenije je 
dala svoje soglasje k osnutku odloka potem, ko je dobila 
odgovor o višini deviznih sredstev, ki jih bodo ustvarili organi 
in organizacije federacije sami in kolikšna sredstva bodo 
morale združevati republike in avtonomne pokrajine, kakor 
tudi odgovor, da se ob skupnem 18,4% zmanjšanju deviz za 
potrebe federacije v letu 1983, znižujejo vsa sredstva za po- 
trebe federacije, razen sredstev za potrebe JLA, za 30%. Ob 
tem je delegacija sprejela pojasnilo Zveznega izvršnega sveta 
o optimalnem zmanjšanju devizne potrošnje organov federa- 
cije, ki še komaj zadoščajo za opravljanje njenih funkcij. 

5. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 
o skupnem obsegu proračunskih odhodkov 
federacije za leto 1982 

Zakon še ni usklajen. Delegacija Skupščine SR Slovenije je 
po detajlni informaciji predstavnika Zveznega izvršnega sveta 
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o realizaciji prihodkov, vplačanih do 20. decembra 1982 dala 
soglasje k predlaganemu zmanjšanemu skupnemu obsegu 
proračunskih odhodkov federacije za leto 1982 za 2,8%. 

Na vztrajanje delegacij Skupščin SR Črne gore, Bosne in 
Hercegovine in Makedonije je Zvezni izvršni svet dvakrat 
predlagal spremembe notranje prerazporeditve proračunskih 
odhodkov federacije za leto 1982 v korist odhodkov za po- 
trebe manj razvitih republik in SAP Kosovo ob enakem skup- 
nem obsegu proračunskih odhodkov federacije kot ga je 
predlagal v osnutku zakona. Ob zadnjem predlogu Zveznega 
izvršnega sveta, ki predvideva, da se odhodki za potrebe 
gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo zmanjšajo 
le za 150 milijonov din v primerjavi z obsegom, predvidenim v 
letošnjem proračunu (prvotni predlog rebalansa je bil, da se 
sredstva za te namene zmanjšajo za 600,5 mio din), so delega- 
cije omenjenih treh republik zadržale rezervo do sklepanja v 
svojih skupščinah. 

6. Zakon o določitvi skupnega obsega 
proračunskih odhodkov federacije za leto 1983 

Zakon še ni usklajen. Delegacija je vztrajala na sklepu 
Skupščine SR Slovenije, da naj ne bi obseg proračunskih 
odhodkov federacije v letu presegel 13% povečanja napram 
rebalansiranemu obsegu za leto 1982, oziroma naj bi glede na 
»dopolnilni predlog« bistveno zaostajal za rastjo družbenega 
proizvoda v letu 1983. 

Stališča posameznih delegacij so bila povsem različna. 
Tako so delegacije gospodarsko ne dovolj razvitih republik in 
SAP Kosovo vztrajale na tem, da je potrebno zagotoviti vsa 
dopolnilna sredstva za te republike in SAP Kosovo in za 
borčevsko in invalidsko zaščito v skladu z veljavno zakono- 
dajo. Delegacija SR Srbije meni, da naj bi rasli ti razhodki 
največ do rasti družbenega proizvoda, pri čemer pa je po- 
trebno zagotoviti povečana sredstva za modernizacijo JLA, 
posebna namenska sredstva za SAP Kosovo In celotno po- 
kritje obveznosti za invalidsko-borčevsko zaščito. Delegacija 
SR Hrvatske je zastopala stališče, da naj bi proračunski od- 
hodki federacije rastli za 4% počasneje od rasti družbenega 
proizvoda, oziroma največ do rasti družbenega proizvoda, 
dočim je delegacija SAP Vojvodine vztrajala, da naj bi bila rast 
teh odhodkov počasnejša za 4-5% od rasti družbenega proi- 
zvoda. 

Na osnovi pripomb In predlogov posameznih delegacij je 
Zvezni Izvršni svet 24. 12, 1982 na seji odbora predložil za 
usklajevanje nov predlog, ki ga Je obrazložil zvezni sekretar za 
finance. Po tem predlogu naj bi ostal skupni obseg proračun- 
skih odhodkov federacije za leto 1983 kot je bil opredeljen v 
dopolnilnem predlogu, to je v višini 246,332,000,000. Pri tem 
pa najdbi se obseg prispevkov republik In avtonomnih pokrajin 
povečal za 24,3% napram letu 1982 In ne za 30,3% kot je bilo 
prvotno predlagano. Za pokrivanje razlike prihodkov bo 
Zvezni Izvršni svet predlagal povečanje Izvirnih prihodkov 
federacije, to je temeljnega prometnega davka, carine in taks. 

V zvezi s tem je bila dana obrazložitev, da obsega sredstev 
za potrebe JLA v letu 1983 ni mogoče zmanjšati izpod 5,2% 
od ocenjenega narodnega dohodka v tem letu. Od leta 1984 
dalje pa bi se v razmerju ND določal samo tisti del sredstev, ki 
je namenjen za modernizacijo JLA (48%), dočim bi del sred- 
stev potrebnih za funkcionalne razhodka JLA rtustel v Istem 
obsegu kot sredstva za ostale porabnike sredstev proračuna 
federacije, 

Glede invalldsko-borčevske zaščite In vojnih pokojnin Ja 
Zvezni Izvršni svet predlagal, da se v proračunskih odhodkih v 
letu 1983 zagotovijo sredstva za tekočo potrošnjo v letu 1983, 
dočim bi se manjkajoča sredstva za ta namen, ki Izhajajo tudi 
Iz obveznosti za pretekla leta, zagotovila s posebnim predpi- 
som glede na stanje po zaključnih računih za loto 1982 

Delegacija Skupščine SR Slovenije Je z namenom približe- 
vanja stališčem delegacij SR Hrvatske, SR Srbije In SAP 
Vojvodine, v skladu z obsegom svojega pooblastila izrazila 
dne 24. 12. 1982 pripravljenost, da bi ob soglasju drugih 
delegacij pristali na povečanje zveznega proračuna do 18% v 
odnosu na leto 1982. Pri tem je poudarila, da novi predlog 
odraža mnenje delegacije SR Slovenije, da bi so a ponujenim 
povečanjem proračuna zagotovila sredstva za modernizacijo 
JLA v letu 1083, 

Usklajevan|e tega zakona ae bo nadaljevalopo razpravi v 
skupščinah republik In avtonomnih pokrajin, 

7. Skupščina SR Slovenije je na sejah zborov 13. decembra 
1982 obravnavala tudi: 

a) osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino, 

b) osnutek odloka o skupni devizni politiki Jugoslavije za 
1983. leto, 

c) osnutek odloka o projekciji plačilne bilance Jugoslavije 
za leto 1983, 

d) osnutek odloka o projekciji devizne bilance Jugoslavije 
za leto 1983. 

Usklajevanje vseh teh aktov se je začelo šele 22. decembra. 
a) V zvezi s spremembami in dopolnitvami deviznega zakona 
je bilo predloženo čez 80 predlogov za spremembe in dopol- 
nitve, od tega je bilo v odboru usklajeno okrog 50 pripomb in 
predlogov. Se vedno pa ni doseženo soglasje o spremembah 
in dopolnitvah tistih členov, ki urejajo združevanje deviz, 
zlasti pa glede sprememb 69. člena veljevnega zakona pove- 
zanega z določili 67. in 68. člena tor 5. člena. Delegacija meni, 
da bi bilo treba v nadaljnjem usklajevanju: v 69. a členu bolj 
poudariti v drugem odstavku Izvoz na konvertibilna območja; 
za drugim odstavkom dodati besedilo, s katerim bi uredili 
reprodukcijske potrebe organizacij združenega dela Izvozni- 
kov tako, da te zajemajo tudi znesek deviz za samoupravno 
sporazumevanje po 68. členu zakona za povečanje proizvod- 
nje za izvoz na konvertibilna območja, v tretjem odstavku pa 
bi bilo treba dodati določbe s katerimi bi bila urejena pre- 
dnost proizvodnje za izvoz na konvertibilna območja, pre- 
skrbo prebivalstva kot tudi za energetske potrebo, V 69. c. 
členu pa bi bilo treba prvi odstavek črtati, v drugem odstavku 
pa jasneje določiti, da del deviz, ki jih po enotnih kriterijih 
zadrže temeljne organizacije združenega dela, le-te med se- 
boj razporejajo s samoupravnimi sporazumi v okviru samou- 
pravnega organiziranja In povezovanja oziroma v okviru Sl- 
SEOT republik In pokrajin, upoštevaje lastne produkcijske 
potrebe in potrebe proizvodnje za izvoz na konvertibilna ob- 

* močja. Zvezni Izvršni svet je 25. decembra 1982 predložil tudi 
prehodne in končne določbe, v katerih ureja ravnanje na 
področju ekonomskih odnosov s tujino v pmdhodnem ob- 
dobju. 
b) Osnutek odloka o skupni devizni politiki Jugoslavije za 
leto 1983 

Usklajevanje o osnutku se je v odboru za ekonomske 
odnose s tujino začelo šele 26. decembra 1982, ker Je odlok v 
glavnem vezan na spremembe In dopolnitve zakona o deviz- 
nem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino, na kar je Skup- 
ščina SR Slovenije opozorila v svojem oklepu. V usklajeval- 
nem postopku Je delegacija uspela uveljaviti pripombo, da se 
2. točka dopolni tako, da organizacija združenega dela svoje 
programe izvoza usklajujejo v Gospodarski zbornici In sa- 
moupravnih Interesnih skupnostih za ekonomske odnose s 
tujino republik in pokrajin in jih ob njihovem aodelovan|u 
uskladijo v Gospodarski zbornici Jugoslavije In Interesni 
skupnosti za ekonomske odnosa Jugoslavije. Uveljavila je 
tudi pripombo k 3. odstavku 2, točke In Je tako besedilo v zvezi 
z Izhodišči za določitev uvoznih reprodukcijskih potreb nado- 
meščeno z ukrepi za uresničevanje programov Izvoza, Dele- 
gacija Je umaknila pripombo k 8, podtočki petega odstavka 2, 
točk®, ker Je Zvezni Izvršni svet Izjavil, rta se bo politik« 
razvoja ekonomskih odnosov s posameznimi državami ali 
skupinami dežel določala v skladu s sprejetimi družbenimi 
usmeritvami; v zvezi z 11 potočko, s katero se ureja Izvoz po 
meddržavnih Aranžmajih je Skupščina SR Slovenijo predla- 
gala, naj se črta, vendar delegacija nI dobila podpore In Je 
stališče rezervirala; k 12. podtočki, ki določa, da bodo za 
kreditiranje Izvoza opreme, ladij In Investicijskih del v tujini 
banke usmerile v Jugoslovansko banko z« mednarodno sode- 
lovanje najmanj 21 mrd. dinarjev je na podlagi pripombe 
Skupščine SR Slovenije odbor sprejel sklep, da se to vpraša- 
mo uredi enotno v resoluciji, v odloku o kredltno-monetarnl 
politiki In v tam odloku; v odboru ril blo usklajena 3, točka, ki 
naj ureja politiko uvoza, ker so te določbe vezane na spre- 
membo In dopolnitve zakona o deviznem poslovanju In kredit- 
nih odnosih s tujino; v zvezi z določbami odloka, ki urejajo 
politiko tečaja dinarja je delegacija uveljavila pripombo, da 
enotno metodologijo za oblikovanje, Jzvajanje In spremljanje 
politike realnega tečaja dinarja sprejema Narodna banka Ju- 
goslavije; glede 0 točke, ki ureja politiko deviznih rezerv in 
zunanjo likvidnosti je delegacija uveljavila pripombo k 2, 
odstavku, da bodo jasno določene obveznosti v zvezi z odpla- 
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čili posameznih subjektov glede odplačila tako uporabljenih 
sredstev; v usklajevanju pa je postal sporen zadnji odstavek te 
točke, ko so SR Makedonija, SR Črna gora, SAP Vojvodina in 
SAP Kosovo predlagale, da se obveznosti za vračilo začasnih 
posojil iz deviznih rezerv in solidarnosti v letih 1981 in 1982 
spremene, tako da se ta posojila štejejo za definitivni odkup. 
Zvezni izvršni svet bo ta predlog še proučil, delegacija pa je' 
vztrajala, da je treba dolgove vračati v dogovorjenih rokih in 
pod dogovorjenimi pogoji; v zvezi s pripombo k 7. točki, ki 
ureja politiko kreditnih odnosov s tujino, je delegacija odsto- 
pila od pripombe, da naj se z odlokom določi, katere vrste 
kreditov bo mogoče najemati v letu 1983; v zvezi s podtočko 
6. te točke je SAP Kosovo predlagala dopolnitev v smislu 
izjemnega odobravanja uvoza opreme za dokončanje objek- 
tov, ki so v dokončevanju izgradnje in ki omogočajo poveča- 
nje izvoza, pri čemer je delegacija zadržala rezervo; v zvezi z 
določbami o odplačilu fiksnih in garantiranih obveznosti, ko 
je Skupščina SR Slovenije predlagala, da se morajo te obvez- 
nosti solidarno vzpostaviti na samoupravnih osnovah in za 
odplačilo kreditov, ki so bili najeti do 31.12. 1981, ne pa tudi 
za kredite, ki so jih subjekti najemali z vso odgovornostjo za 
posledice v letu 1982, delegacija pripomb še ni uspela uvelja- 
viti in je stališče rezervirala do opredelitve Zveznega izvrš- 
nega sveta. Delegacija predlaga Skupščini SR Slovenije, da jo 
poblasti, da v nadaljevanju usklajevanja še naprej uveljavlja 
pripombe, ki jih še ni uspela uveljaviti in da jo tudi pooblasti, 
da potem, ko bodo usklajene spremembe in dopolnitve za- 
kona o spremembah in dopolnitvah zakona o deviznem po- 
slovanju in kreditnih odnosov s tujino, da soglasje k predlogu 
odloka, 
c, d) 

V začetku usklajevanja odlokov o projekciji plačilne in de- 
vizne bilance Jugoslavije za leto 1983 je delegacija uveljav- 
ljala pripombe Skupščine SR Slovenije glede vloge plačilno- 
bilančnih in devizno-bilančnih pozicij republik in pokrajin kot 
analitsko-planskih osnov. To pripombo je podprla delegacija 
Skupščine SR BiH. Enotno je bilo k obema odlokoma ^ce- 

njeno, da so številčni prikazi na dohodkovni in odhodkovni 
strani nerealni in naj Zvezni izvršni svet predlagane zneske 
ponovno prouči, posebej pa je bilo poudarjeno, da je treba 
ves instrumentarij ekonomske politike v prihodnjem letu, 
vključno z uvozom, podrediti povečanju izvoza. Usklajevanje 
p obeh odlokih se bo nadaljevalo, delegacija pa ima poobla- 
stilo za glasovanje za predloge odlokov. 

★ ★< ★ 

V delovnih telesih so bili usklajevani tudi: 
- osnutek zakona o dopolnitvi zakona o predložitvi vrača- 

• nja anuitet za kredite, dane organizacijam združenega dela z 
ozemlja SAP Kosovo iz sredstev sklada federacije za kreditira- 
nje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in 
pokrajirt je usklajen tako, da je določeno, da se imetnikom 
obveznic sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja 
manj razvitih republik in pokrajin z območja tiste republike in 
pokrajine, ki v letu 1983 ne zagotovi skladu brezobrestnega 
posojila v smislu veljavnega zakona, odloži izplačilo anuitet- 
nega kupona št. 1 obveznic sklada federacije za posojilo v 

' skladu v letu 1979, vendar najdlje do leta 1985, 
- osnutek zakona o razporeditvi pravic organizacij združe- 

nega dela do zadolževanja v tujini v zvezi s posojilom, ki ga je 
odobrila Evropska investicijska banka, je bil usklajen v pred- 
loženem besedilu; 

- osnutek zakona o kritju prenešenih nekritih obresti in 
drugih stroškov po zaključnem računu Narodne banke Jugo- 
slavije za leto 1981 ter na novo nastalih obresti iz naslova 
zadolžitve Narodne banke Jugoslavije v letih 1980 in 1981 za 
zagotovitev likvidnosti Jugoslavijfe v plačilih s tujino-delega- 
cija predlaga, da jo Skupščina SR Slovenije pooblasti, da da 
soglasje k predlogu zakona. Ker je s tem zakonom povezano 
tudi vprašanje finančnega načrta Narodne banke Jugoslavije 
za leto 1982 delegacija predlaga Skupščini SR Slovenije, da 
da soglasje k finančnemu načrtu Narodne banke Jugoslavije 
za leto 1982. 

SKLEP 
Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga odloka o odstopu dela 
posebnega republiškega davka od proizvodov občinam v letu 1983  

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je 
na 11. seji dne 27. decembra 1982 ob 
obravnavi predloga odloka o odstopu 
dela posebnega republiškega davka od 
proizvodov občinam v letu 1983 na pod- 
lagi 255. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije sprejel naslednji 

sklep: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj 

v juliju 1983 poroča, kako se uresničuje 
odlok o odstopu dela posebnega republiš- 
kega davka od proizvodov občinam v letu 
1983 glede na sprejeti amandma skupine 
delegatov iz občine Nova Gorica in vse- 

binsko podobne amandmaje nekaterih 
drugih občin, da lahko Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije spremeni delež iz 1. 
člena odloka za posamezno občino, ta- 
ko, da bo omogočal financiranje dogo- 
vorjenega obsega splošne porabe v pri- 
zadetih občinah. 

STALIŠČA 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga 
resolucije o politiki družbenogospodarskega razvoja SR Slovenije v letu 1983 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na seji dne 27. decembra 
1982 obravnaval predlog resolucije o 
politiki družbenogospodarskega razvo- 
ja SR Slovenije v letu 1983 in na podlagi 
72. člena poslovnika Skupščine SR Slo- 
venije sprejel naslednja 

stališča 
1. Družbenopolitični zbor ugotavlja, 

da predlog resolucije o politiki družbe- 
nogospodarskega razvoja SR Slovenije v 
letu 1983 temelji na znatno večjem opira- 
nju na lastne sile. Le na ta način bo v 
zaostrenih gospodarskih razmerah, z na- 
daljnjo krepitvijo in razvojem samou- 
pravnih socialističnih družbenoekonom- 

skih odnosov, z zmanjševanjem admini- 
strativnega poseganja v tokove družbene 
reprodukcije, odločnejšim uveljavljanjem 
ekonomskih zakonitosti in ekonomskih 
spodbud za povečanje proizvodnje za 
izvoz na konvertibilna območja, možno 
premagovati nastale probleme in uresni- 
čevati sprejete cilje in naloge. 

2. Družbenopolitični zbor ocenjuje, da 
je predlagatelj pri pripravi predloga reso- 
lucije o politiki družbenogospodarskega 
razvoja SR Slovenije v letu 1983 v večini 
rešitev upošteval stališča Družbenopoli- 
tičnega zbora, sprejeta ob obravnavi 
osnutka resolucije o politiki izvajanja 
družbenega plana SR Slovenije za ob- 
dobje 1981-1985 v letu 1983 in da se je 
ustrezno opredelil do predlogov dopolni- 

tev, ki so bili dani ob obravnavi osnutka. 
3. Družbenopolitični zbor meni, da so 

aktivnosti na področju ekonomskih 
odnosov s tujino opredeljene z odločno 
usmeritvijo v izvoz na konvertibilna ob- 
močja z ekonomskimi spodbudami za 
povečevanje izvoza, kot je tudi predvide- 
no, da bo s samoupravnim dohodkovnim 
povezovanjem organizacij združenega 
dela dana možnost, da bodo razpolagale 
z delom deviz na podlagi skupaj ustvarje- 
nega deviznega priliva. Pri tem pa opo- 
zarja, da predlagane aktivnosti na po- 
dročju gospodarskih odnosov s tujino 
izhajajo iz sedaj veljavnih sistemskih re- 
šitev. 

4. Družbenopolitični zbor ponovno 
poudarja, da mora biti zmanjšanje vseh 
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oblik porabe opredeljeno na selektivnih 
osnovah in prilagojeno realno razpolož- 
ljivemu dohodku. Pri tem je treba upošte- 
vati družbeno dogovorjene prioritete na 
področju skupne porabe ter v večji meri 
uveljaviti neposredno svobodno menjavo 
dela. Družbenopolitični zbor ugotavlja, 
da imajo v zvezi s tem družbenopolitične 
organizacije veliko odgovornost pri vo- 

denju politične akcije, še zlasti na po- 
dročju prilagajanja osebne porabe in us- 
klajevanju osebnih dohodkov z doseže- 
nimi in izkazanimi delovnimi rezultati. 

5. Družbenopolitični zbor meni, da je 
stopnja usklajenosti usmeritev in mate- 
rialnih okvirov razvoja republike v pri- 
merjavi z dosedaj znanimi okviri eko- 
nomske politike Jugoslavije za prihodnje 

leto zadostna, zato predlaga pristojnima 
zboroma, da predlog resolucije sprejme- 
ta v skladu s stališči zbora. Ob tem Druž- 
benopolitični zbor predlaga, da se zadol- 
ži Izvršni svet, da po sprejemu zvezne 
resolucije ponovno preveri usmeritve in 
okvire razvoja ter predlaga potrebne 
spremembe in dopolnitve resolucije o 
politiki družbenogospodarskega razvoja 
SR Slovenije za prihodnje leto. 

STALIŠČA 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila 
delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ o 
poteku usklajevanja osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na seji dne 27. decembra 
1982 obravnaval poročilo delegacije 
Skupščine SR Slovenije v Zboru repu- 
blik in pokrajin Skupščine SFRJ o pote- 
ku usklajevanja osnutka zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o deviz- 
nem poslovanju in kreditnih odnosih s 
tujino in na podlagi 72. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije sprejel tale 

Stališča 
1. Družbenopolitični zbor sprejema po- 

ročilo delegacije Skupščine SR Slovenije 
v Zboru republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ o poteku usklajevanja osnutka za- 
kona o spremembah in dopolnitvah za- 
kona o deviznem poslovanju in kreditnih 

l odnosih s tujino. 
% Družbenopolitični zbor ugotavlja, da 

so bili v postopku usklajevanja osnutka 
zakona doseženi nekateri premiki v pri- 
stopu glede razreševanja vprašanj traj- 
nejšega vključevanja domače proizvod- 
nje v mednarodno delitev dela. 

Družbenopolitični zbor obenem ugo- 
tavlja, da so bila v usklajeval nem postop- 
ku uveljavljena tudi stališča Družbenopo- 
litičnega zbora zlasti glede opredelitve 
narave devize kot specifičnega denarne- 
ga izraza, planiranja ekonomskih odno- 
sov s tujino, pomena plačilno-bilančnih 
in devizno-bilančnih pozicij republik in 
pokrajin. 

2. Družbenopolitični zbor predlaga 
Zboru združenega dela Skupščine SR 
Slovenije, da naloži delegaciji Skupščine 
SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ, da v nadaljnjem uskla- 
jevanju uveljavlja predvsem tiste pripom- 
be, ki se nanašajo na urejanje združeva- 
nja deviz po 69. členu veljavnega zakona. 
Spremenjena ureditev naj bi zagotovila 
večjo motiviranost organizacij združene- 
ga dela za izvoz predvsem na konvertibil- 
na območja tako, da bodo prvenstveno 
zagotovljene reprodukcijske potrebe or- 
ganizacij združenega dela za proizvod- 
njo za izvoz na konvertibilna območja, za 
oskrbo prebivalstva in za zagotavljanje 

energetskih potreb. Jasno je treba dolo- 
čiti, da del deviz, ki jih zadrže organizaci- 
je združenega dela na podlagi dogovor- 
jenih enotnih kriterijev, le-te določijo s 
samoupravnimi sporazumi v okviru svo- 
jih samoupravnih oblik organiziranja in 
povezovanja oziroma v okviru SISEOT 
republik in pokrajin. 

3. Družbenopolitični zbor predlaga 
Zboru združenega dela, da pooblasti de- 
legacijo Skupščine SR Slovenije v Zboru 
republik in pokrajin Skupščine SFRJ, da 
po končanem usklajevalnem postopku 
po smiselni uveljavitvi pripomb zlasti iz 2. 
točke teh stališč da soglasje k predlogu 
sprememb in dopolnitev zakona o deviz- 
nem poslovanju in kreditnih odnosih s 
tujino. 

4. Družbenopolitični zbor poudarja, da 
je nujna takojšnja aktivnost zlasti Gospo- 
darske zbornice in SISEOT pri operacio- 
nalizaciji rešitev v spremembah in dopol- 
nitvah zakona o deviznem poslovanju in 
kreditnih odnosih s tujino. 

STALIŠČA 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za 
izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih z 
osnutkom zakona 

3.. Spremembe in dopolnitve zakona o 
delovnih razmerjih so bile sprejete komaj 
julija 1982. Zato bi morale biti vsake po- 
membnejše spremembe sprejete šele na 
podlagi ustreznih analiz in po temeljiti 
delegatski razpravi. 

4. Družbenopolitični zbor iz navedenih 
razlogov meni, da Skupščine SR Sloveni- 
je ne more sprejeti predloženega zakon- 
skega akta. Vendar pa Družbenopolitični 
zbor, v skladu s svojo pristojnostjo, ne 
nasprotuje takojšnji uskladitvi določbe 
republiškega zakona o delovnih razmer- 
jih in zveznega zakona o temeljnih pravi- 
cah iz pokojninskega in invalidskega za- 
varovanja po skrajšanem postopku. 

I 
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Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na seji dne 27. decembra 
1982 obravnaval predlog za izdajo zako- 
na o spremembah in dopolnitvah zako- 
na o delpvnih razmerjih z osnutkom in 
na podlagi 72. člena poslovnika Skup- 
ščine SR Slovenije sprejel naslednja 

Stališča 
1. Družbenopolitični zbor ugotavlja, da 

' o človeško občutljivih in pravno tako za- 
pletenih vprašanjih, na katera se nanaša 
predlog za izdajo zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o delovnih raz- 
merjih z osnutkom zakona ni mogoče 

I sklepati brez predhodne obširnejše raz- 
\ prave o družbenopolitičnih organizacijah 

ter usklajenih stališč v SZDL Slovenije. 
Tega ni bilo mogoče opraviti, ker je zbor 
sprejel predloženi zakonski akt šele med 
sejo zbora. Dosedanje razprave so nam- 
reč pokazale, da so še precejšnje razlike 
v stališčih glede reševanja te problema- 
tike. 

2. Družbenopolitični zbor ugotavlja, da 
predložene rešitve ne rešujejo, temveč le 
odlagajo učinek sporne določbe zakona 
o delovnih razmerjih. Ni sprejemljivo od- 
ložiti veljavnost določbe, ne da bi hkrati 
odpravili očitno neskladnost med določ- 
bo zakon a o vštevanju posebne pokoj- 
ninske dobe delavcu - borcu NOV z 
ustrezno določbo zveznega zakona o te- 
meljnih pravicah iz pokojninskega in in- 
validskega zavarovanja. 



VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELE&lffV 

ZBOR OBČIN - 13. 12. 1982 

- Izvajanje zakona o zemljiškem 
katastru 

Skupina delegatov za zbor 
občin Skupščine SR Slovenije 
občine Murska Sobota |e po- 
stavila naslednje delegatsko 
vprašanje: 

»Zakon o zemljiškem kata- 
stru |e v Skupščini SR Slove- 
nije bil spre|et leta 1974 (Ura- 
dni Ust SRS, št. 16/74). V 
19. členu določa, da republika 
programira In financira Izde- 
lavo zemljiškega katastra za 
območja, kjer ta še ne obsta- 
ja. Isti zakon v 40. členu dolo- 
ča, da je treba Izdelati zemlji- 
ški kataster za območja, kjer 
še ne obstaja, v osmih letih 
od njegove uveljavitve. Ose- 
mletni rok je letos potekel. V 
občini Murska Sobota je še 
vedno 11 katastrskih občin, 
za katere ne obstaja zeml|lški 
kataster niti ustreza zemljiška 
kn|iga (občina Murska Sobota 
je edina občina v Sloveniji, ki 
nima v celoti urejenega kata- 
stra). Te katastrske občine 
so: Bankovci, Gorica, Lemer- 
je, Pordašlnci, Predanovcl, 
Puievci, Skakovcl, Strukovcl, 
šalamencl, Topoiovcl, Zen- 
kovcl na skupni površini 4.354 
hektarjev ali 6,3 % površine. 

Letošnjo jesen so delavci 
Geodetskega zavoda pričeli s 
katastrskimi meritvami v še- 
stih katastrskih občinah, kjer 
so načrtovane melioracije In 
komasacije na okrog 1000 
hektarjih. Dela so ustavili, če- 
tudi so meritve oziroma ure- 
jen kataster in zemljiška knji- 
ga osnova za njihov pričetek. 
Pojasnilo za ustavitev del je v 
pomanjkanju sredstev. 

Skupina delegatov prosi, da 
jI Izvršni svet SR Slovenije 
odgovori na naslednje vpra- 
šanje: 

Kaj namerava republiški 
Izvršni svet storiti za Izpolni- 
tev določil 40. člena Zakona o 
zemljiškem katastru in s 
kakšno zamudo računa, da 
bodo katastrske meritve na 
območju navedenih 11 kata- 
strskih občin opravljene? 

Dogovor o razvoju geodet- 
ske službe v 8R Sloveniji In o 
uresničevanju srednjeročne- 
ga programa geodetskih del 
za obdobje 1961-1985 zago- 
tavlja v 17. členu Izdelavo 
zemljiškega katastra v Prek- 
murju - v občini Murska So- 
bota. 
Na zastavljeno vprašanje je dal 
Izvršni evet Skupščine 8R Slo- 
venije naslednji odgovor: 

1. V času sprejemanja zako- 
na o zemljiškem katastru, to je 
v letu 1974 v občini Murska 
Sobota še ni bil izdelan zemlji- 
ški kataster v 36 katastrskih 
občinah v skupni površini 
14.371 ha. V skladu z zakonom 
o zemljiškem katastru, ki dolo- 
ča, da je potrebno najpozneje 
v 8 letih od uveljavitve zakona, 
to je do leta 1982 izdelati zem- 
ljiški kataster, kjer le ta še ne 
obstaja, je bilo planirano, da bi 
se izdelava zemljiškega kata- 
stra za 36 katastrskih občin 
dokončala v dveh srednjeroč- 
nih obdobjih. V srednjeroč- 
nem obdobju 1976-1980 je bi- 
la predvidena izdelava v obse- 
gu 70%, za drugo srednjeroč- 
no obdobje pa preostalih 30%, 
kar bi bilo mogoče dokončati v 
letih 1981 in 1982. 

2. V srednjeročni program 
geodetskih del za obdobje 
1976-1980 je bila vključena iz- 
delava zemljiškega katastra v 
občini Murska Sobota v 25 ka- 
tastrskih občinah v površini 
10.017 ha, kar znaša 69,7% od 
celotne površine neizdelanega 
katastra v občini Murska So- 
bota. Ker od leta 1978 dalje ni 
bilo možno zagotoviti finanč- 
nih sredstev za valorizacijo po 
posameznih letih, je Skupšči- 
na SR Slovenije v letu 1980 
sprejela Odlok o spremembah 
in dopolnitvah odloka o sred- 
njeročnem programu izvajanja 
in financiranja geodetskih del 
na območju SR Slovenije za 
obdobje 1976-1980 (Ur. I. SRS, 
št. 4/80), s katerim je bila 
izvedba srednjeročnega pro- 
grama 1976-1980 podaljšana v 
leto 1981. Dodatno pa je prišlo 
do zastoja v izvedbi geodet- 
skih del, med drugim tudi pri 
izdelavi zemljiškega katastra v 
občini Murska Sobota, zaradi 
zmanjšanja republiških sred- 
stev v letih 1980 in 1981. Tako 
je bil do konca leta 1981 izde- 
lan zemljiški kataster v obsegu 
9.369 obračunskih hektarjev, 
torej je petletni plan realiziran 
v šestih letih 93,5%. Neizdela- 
nih 648 obračunskih hektarjev 
pa je bilo prenešenlh v izvedbo 
v leto 1982. 

3. Izdelava zemljiškega ka- 
tastra za preostalih 11 katastr- 
skih občin v obsegu 4.354 ha 
pa je bila vključena v program 
geodetskih del za obdobje 
1981-1985. Predvideno Je bilo, 
da se začnejo dela Izvajati v 

letu 1982, dokončala pa naj bi 
se v letu 1984, ker objektivno v 
krajšem roku to ne bi bilo mo- 
goče. Tak program je sprejela 
Skupščina SR Slovenije na 
osnovi zakona o zemljiškem 
katastru z Odlokom o srednje- 
ročnem programu geodetskih 
del na območju SR Slovenije 
za obdobje 1981-1985 in nje- 
govem uresničevanju (Ur. I. 
SRS, št. 38/81). Za izvedbo 
srednjeročnega programa 
geodetskih del pa je bil podpi- 
san tudi Dogovor o srednje- 
ročnem programu geodetskih 
del (Ur. I. SRS, št. 28/82), kate- 
rega so podpisali izvršni sveti 
občin, Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije ter dve samou- 
pravni interesni skupnosit in 
geodetske delovne organiza- 
cije. 

Zaradi zmanjšanja sredstev 
splošne porabe v letu 1982 so 
bila zagotovljena nižja republi- 
ška proračunska sredstva, za- 
to je bila v letu 1982 dokonča- 
na predvsem izdelava zemlji- 
škega katastra v obsegu 648 
obračunskih hektarjev iz prejš- 
njega srednjeročnega ob- 
dobja. 

Iz istih razlogov kot v letoš- 
njem letu so tudi za leto 1983 
zagotavljena v republiškem 
proračunu bistveno manjša 
sredstva za izvedbo geodet- 
skih del. Tako je v osnutku za- 
kona o proračunu za leto 1983 
predvideno za izvedbo geodet- 
skih del le 54 milijonov od po- 
trebnih 207 milijonov (letna 
obveznost po odloku znaša 
117 milijonov din, valorizacija 
za leti 1981 in 1982 znašata 90 
milijonov din). Med drugimi 
ukrepi so ustavljena začetna 
dela pri izdelavi zemljiškega 
katastra na 11 katastrskih ob- 
činah, ki jih je' pričel izvajati 
Geodetski zavod SR Slovenije. 
Odbor udeležencev za izvaja- 
nje dogovora o srednjeročnem 

programu geodetskih del pa je 
glede na vprašljivost izvedbe 
celotnega srednjeročnega 
programa menil, da je treba 
preučiti podaljšanje prek pre- 
dvidenega roka. 

Za izdelavo zemljiškega ka- 
tastra v 11 katastrskih občinah 
v Murski Soboti bi bilo potreb- 
no zagotoviti 83 milijonov din. 
V skladu s predvidenimi sred- 
stvi v osnutku zakona o prora- 
čunu za leto 1983 in ob upo- 
števanju obveznosti do vseh 
udeležencev Dogovora, bi bilo 
možno za izvedbo zemljiškega 
katastra v občini Murska So- 
bota nameniti približno 11 mi- 
lijonov din. S temi sredstvi bi 
bila izvedena večina del v štirih 
katastrskih občinah, kjer se 
bodo v letu 1983 izvajale me- 
lioracije in komasacije (Bre- 
zovci, Gorica, Lemerje in Pre- 
danovci), dokončala pa bi se v 
letu 1984. 

4. Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije se zaveda, da zaradi 
neizdelanega zemljiškega ka- 
tastra v občini Murska Sobota 
niso zagotovljeni enaki pogoji 
za reguliranje pravnih razmerij 
in izvajanje upravnih zadev ter 
enaka kakovost podatkov za 
izdelavo in izvajanje družbenih 
planov in urbanističnih doku- j 
mentov. f 

Zato bo Izvršni svet Skupšči- 
ne SR Slovenije prioritetno 
oravnaval možnosti za zagoto- 
vitev še dodatnih finančnih 
sredstev za leto 1983 v višini 14 
milijonov din, s katerimi bi bilo 
možno opraviti večino del na 
izdelavi zemljiškega katastra 
še v dveh katastrskih občinah: 
Skakovci in šalamenci. Preo- 
stala finančna sredstva za do- 
končanje izdelave zemljiškega 
katastra v navedenih šestih ka- 
tastrskih občinah ter za izdela- 
vo v preostalih petih občinah, 
pa bodo zagotovljena v letih 
1984 in 1985. 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 27. 12. 1982 

- Ukrepi za razreševanje problematike 
premogovništva 

Ukrepi za razreševanje pro- 
blematike premogovništva 

Skupina delegatov za dele- 
giranje delegatov v Zboru 
združenega dela Skupščine 
SR Slovenije - gospodarsko 
področje - 32. okoliš - skup- 
ščina občine Velenje je po- 
stavila naslednje delegatsko 
vprašanje: 

Sredi decembra letošnjega 
lota v Rudniku lignita Velenje 

presegamo plan proizvodnje 
In se približujemo 5 milijonom 
ton izkopanega premoga. 

Ugotavljamo, da se pokri- 
vanje Izpada dohodka ne ure- 
ja kljub opozorilu naše dele- 
gacije na seji zbora združene- 
ga dela Skupščine SR Slove- 
nije dne 13. oziroma 14. okto- 
bra letos. 

V Imenu skupine delegatov 
postavljam vprašanje, zakaj 
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ni bilo to obravnavano na po- 
sebni seji kot je bilo obljublje- 
no in kakšni ukrepi so bili 
sprejeti za razreševanje pro- 
blematike premogovništva 
glede na sprejeto resolucijo 
za leto 1983, še posebej pa, 
kako se bo tretiralo izplače- 
vanje osebnih dohodkov v po- 
gojih, ko ni zagotovljeno po- 
krivanje stroškov enostavne 
reprodukcije v prihodnjem 
letu. 

Na en del vprašanja je odgo- 
voril Martin Mlinar, predse- 
dnik Zbora združenega dela 
Skupščine SR Slovenije: V 
zvezi z razpravo delegata iz 
Velenja dne 14. oktobra 1982, 
ko je Zbor združenega dela 
obravnaval poročilo Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije 
o izvajanju energetske bilance 
v I. polletju 1982 sem pojasnil, 
da bo po takratnih predvideva- 
njih obravnavana celotna pro- 
blematika energetike že v no- 
vembru 1982. Tako smo se na- 
mreč dogovarjali na razgovoru 
s predstavniki energetskega 
gospodarstva Slovenije v 
skupščini. Ob pripravi progra- 
ma za prihodnje leto pa je bilo 
ocenjeno, da bi bila celovita 
obravnava te problematike že 
v letu 1982 preuranjena, glede 
na to, da zakon o energetskem 
gospodarstvu še ni v celoti za- 
živel. Mimo tega vas obve- 
ščam, da bo problematiki 
energetike v I. trimesečju 1983 
leta posvečena posebna po- 
zornost na programski konfe- 
renci Centralnega komiteja 
Zveze komunistov Slovenije. 
Izhajajoč iz tega je bilo ob pri- 
pravi programa za prihodnje 
leto ocenjeno, da naj skupšči- 
na programira v letu 1983 dve 
nalogi iz tega področja in si- 
cer: v II. trimesečju 1983 bo 
obravnavala poročilo o izvaja- 
nju zakona o energetskem go- 
spodarstvu in v III. trimesečju 
pa poročilo o stanju in razvoju 
energetskega gospodarstva v 
SR Sloveniji. To poročilo bo 
zajalo pregled izvajanja ener- 
getske bilance v letu 1983 na 
področju električne energije, 
premoga, nafte in plina. Anali- 
zirani bodo učinki ukrepov za 
enakomerno oskrbo porabni- 
kov v zaostrenih razmerah ter 
po potrebi predlagani novi 
ukrepi. Hkrati bo poročilo po- 
dalo pregled izvajanja samo- 
upravnih sporazumov o teme- 
ljih planov samoupravnih inte- 
resnih skupnosti s področja 
energetike, s poudarkom na 
izgradnji energetskih objektov 
in prikazom problematike iz- 
gradnje teh objektov: poročilo 
bo vsebovalo tudi predlog 
ukrepov na tem področju. 

Rado Cerjak, svetovalec 
predsednika Republiškega ko- 

miteja za delo pa je na vpraša- 
nja o ukrepih, ki so bili sprejeti 
za razreševanje problematike 
premogovništva glede na 
sprejeto resolucijo za leto 
1983, dal naslednji odgovor: 

Energetska bilanca SR Slo- 
venije je spremljajoči akt reso- 
lucije o politiki izvajanja druž- 
benega plana SR Slovenije za 
leto 1983, ki jo zborom Skup- 
ščine SR Slovenije predložijo • 
Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije, Samoupravna intere- 
sna skupnost elektrogospo- 
darstva Slovenije, Samouprav- 
na interesna skupnost za nafto 
in plin ter Plansko-poslovna 
skupnost za premog. Sestavni 
del energetske bilance Slove- 
nije so tudi ukrepi za izboljša- 
nje stanja premogovništva. V 
okviru teh ukrepov je predvi- 
deno tudi urejanje cen premo- 
ga ter zagotavljanje sredstev 
za izvajanje določil Dogovora 
o temeljih družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 
1981-1985, ki omogočata nor- 
malno poslovanje in nadaljnji 
razvoj premogovnikov. 

Interesna skupnost elektro- 
gospodarstva z organizacijami 
združenega dela s področja 
elektrogospodarstva in premo- 
govništva pripravljavsodelova- 
nju z Republiški m komitejemza 
energetiko predlog za reševa- 
nje izgub v letu 1982, ki naj bi v 
veliki meri zagotavljal normal- 
no poslovanje v letu 1983. 

V okviru splošnega združe- 
nja premogovnikov Jugoslavi- 
je je bil pripravljen program 
ukrepov, ki vsebuje v seda- 
njem osnutku 18 posameznih 
ukrepov za izboljšanje položaja 
premogovnikov. Ta program 

- Znižanje pristojbin 
vozila? 

Na seji Zbora združenega 
dela Skupščine občine Slov. 
Konjice je bilo postavljeno 
delegatsko vprašanje za ka- 
terega je bilo sklenjeno, da se 
kot delegatsko vprašanje po- 
stavi na seji zbora združene- 
ga dela Skupščine SR Slove- 
nije. 

Delegatsko vprašanje je 
naslednje: 

»Glede na z zakonom in 
odredbami sprejete omejitve 
pri porabi pogonskih goriv so 
omejene možnosti vožnje z 
vsemi vrstami vozil. Vprašuje- 
mo ali se bodo temu primerno 
znižale tudi pristojbine za 
cestna motorna vozila.« 

Na vprašanje je odgovoril 
Franc Premk, pomočnik pred- 
sednice Republiškega komite- 
ja za promet in zveze: 

Uredba o omejitvi prometa z 
motornim bencinom in diesel- 

ukrepov je bil že obravnavan na 
Zveznem komiteju za energeti- 
ko in industrijo dne 19.11.19»2. 

Poleg tega je pripravljen 
družbeni dogovor o ukrepih za 
pospeševanje odpiranja novih 
in modernizacijo obstoječih 
rudnikov premoga in eksploa- 
tacijskih polj nafte in plina, ki 
daje osnovo za sprejemanje 
posameznih ukrepov za izbolj- 
šanje stanja premogovništva. 

Izplačevanje osebnih do- 
hodkov pa je oziroma bo ure- 
jeno na sledeči način: 

Družbene usmeritve za druž- 
beno ustrezno razporejanje 
dohodka in čistega dohodka 
ter oblikovanje sredstev za 
osebne dohodke v letu 1983 so 
zapisana v predlogu dogovora 
o uresničevanju družbene 
usmeritve razporejanja dohod- 
ka v letu 1983. V tem dogovoru 
so se udeleženci tudi zavezali 
za pripravo kriterijev za odlo- 
čanje o osebnih dohodkih v 
primerih izgub objektivnega 
značaja, o čemer na podlagi 
20. člena zakona o zajamče- 
nem osebnem dohodku in iz- 
plačevanju osebnega dohodka 
v organizacijah združenega 
dela, ki poslujejo z izgubo, od- 
ločajo občinske skupščine ali 
od njih pooblaščeni organi. 

Ti organi so objektivni ka- 
rakter izgube v panogi premo- 
govništva ugotavljali že v le- 
tošnjem letu. V kolikor izpad 
dohodka v letu 1983 v tej pa- 
nogi ne bo pokrit na ustrezen 
način bodo skupščine občin 
za posamezne organizacije 
združenega dela ponovno pre- 
verile problematiko izgube ter 
v primeru objektivnega znača- 
ja izdale ustrezna dovoljenja. 

za cestna motorna 

skim gorivom (Ur. list SFRJ, št. 
62/82) je bila izdana na podla- 
gi 1. točke prvega odstavka 4. 
člena zakona o omejitvi trga in 
prostega prometa blaga in sto- 
ritev, ki imajo pomen za vso 
državo, ki določa primere in 
pogoje, kdaj in pod katerimi 
sme Zvezni izvršni svet predpi- 
sati določene omejitve trga in 
prostega prometa blaga in sto- 
ritev, ki imajo pomen za vso 
državo. 

Ker je prišlo v letu 1982 do 
pomanjkanja nafte in njenih 
derivatov, ki so nujno potrebni 
za gospodarstvo in življenje 
občanov, so nastali pogoji za 
izdajo uredbe o omejitvi pro- 

■ meta z motornim bencinom in 
dieselskim gorivom. Uredba se 
uporablja od 20. oktobra 1982 
dalje, v skladu s 6. členom za- 
kona o omejitvi trga in proste- 
ga prometa blaga in storitev, 

pa te omejitve ne smejo trajati 
več kot eno leto. Zvezni izvršni 
svet je dolžan razveljaviti ome- 
jitve takoj, ko prenehajo razlo- 
gi, zaradi katerih so bile spre- 
membe sprejete. Specifičnost 
tega predpisa je torej v tem, da 
je njegova uporaba le zača- 
snega značaja. 

Zakon o javnih cestah (Ur. 
list SRS, 51/71) v drugi točki 
30. člena določa, da se sred- 
stva za vzdrževanje cest zago- 
tavljajo tudi s pristojbinami, ki 
se plačujejo za cestna motor- 
na vozila. Ce imetnik cestnega 
motornega vozila oziroma pri- 
klopnega vozila registrira svo- 
je vozilo začasno, to je za dobo 
krajšo od dvanajstih mesecev, 
plača za ta čas sorazmerno 
manjši del pristojbine. Sedaj 
veljavne pristojbine veljajo od 
16. 7. 1982 (Odlok o višini pri- 
stojbin, ki se plačujejo za cest- 
na motorna vozila Ur. list SRS, 
26/82) in so se povišale za 
20% do 35%, odvisno od kate- 
gorije vozil in glede uporabe 
cest. Do tedaj so veljale pri- 
stojbine iz leta 1974. V tem ob- 
dobju pa so se cene na po- 
dročju nizkih gradenj v obdob- 
ju 1975-1982 povečale za 
445%.* Zato so se stroški za 
vzdrževanje cest pokrivali iz 
drugih virov (bencinski dinar). 
Trenutno pa je na področju 
vzdrževanja cest zelo kritična 
situacija tako, da za prihodnje 
leto Republiški skupnosti za 
ceste manjka ca 600 mio din. 
Zato bi vsako dodatno zmanj- 
šanje virov sredstev povzročilo 
velike motnje in zastoje pri 
vzdrževanju cest ter zmanjšalo 
obseg del pri zimski službi. 

S 1. januarjem 1983 se bo 
pričel v celoti uporabljati novi 
zakon o cestah (Ur. list SRS, 
38/81), na podlagi katerega se 
bodo sredstva za ceste prav 
tako zagotavljala z letnimi po- 
vračili za uporabo cest, ki jih 
plačujejo uporabniki cest za 
cestna motorna vozila in pri- 
klopna vozila. 

Kriteriji in merila za višino 
povračil ter višino teh povračil 
bodo uporabniki in izvajalci 
določali v Samoupravni intere- 
sni skupnosti za ceste Sloveni- 
je. Celotna reorganizacija v 
cestnem gospodarstvu SR 
Slovenije bo izvedena v začet- 
ku prihodnjega leta. Takrat bo 
tudi možno v okviru Samou- 
pravne interesne skupnosti za 
ceste pristopiti k usklajevanju 
glede višine in načina vplače- 
vanja pristojbin za motorna 
cestna vozila. 

-Hzračun Je napravljen * Splošnem 
združenju gradbeništva In gradbenega 
materiala Slovenije. 
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- Izvajanje sklepov za uresničevanje 
samoprispevka 

- Celovita in jasna informacija 

Rudolf Rome, član skupine 
delegatov za delegiranje de- 
legatov v ZS občin Skupščine 
SR Slovenije iz občine Gro- 
suplje je zastavil naslednje 
delegatsko vprašanje: 

»KS Polica v občini Grosup- 
lje ima uveden krajevni samo- 
prispevek za asfaltiranje ce- 
ste Perovo-Stara vas. Samo- 
prispevek je bil uveden pred 
sedmimi leti. V času zbiranja 
samoprispevka pa je bila na 
delu omenjene ceste trasira- 
ria obvoznica avtoceste Ljub- 
Ijana-Zagreb med Perovim in 
Višnjo goro (obvoznico viš- 
njegorskega klanca). Zaradi 
tega KS Polica ni mogla dobiti 
ustreznih soglasij za moder- 
nizacijo ceste, za katero zbira 
samoprispevek. 

V KS Polica - v današnjem 
stabilizacijskem času - ugo- 
tavljajo, da izgradnje obvozni- 
ce avtoceste še ne bo, zato 
menijo, da bi lahko šli v mo- 
dernizacijo omenjene ceste, 
saj jim denar, zbran s samo- 
prispevkom, propada. 

Vprašujemo: 
1. Ali je možno s širšo druž- 

beno podporo v KS Polica za- 
četi z izvedbo sklepov, za kar 
je bil uveden samoprispevek, 
ker bo drugače vprašljiva 
uspešnost referenduma za 
podaljšanje samoprispevka? 

2. Kam naj se SO Grosuplje 
in KS Polica obrneta za 
uspešno nadaljevanje akcije 
za asfaltiranje ceste od Pero- 
vega do Stare vasi v dolžini 
2,3 km? Pri republiški skupno- 
sti za ceste so bili do sedaj za 
te probleme gluhi«. 

Na vprašanje je odgovoril 
Franc Premk, pomočnik pred- 
sednice Republiškega komite- 
ja za promet in zveze: V skladu 
s prometno politiko Jugoslavi- 
je so se SR in SAP odločile, da 
dajo posebno prednost gradnji 
transjugoslovanske avtoceste 
bratstvo-enotnost od avstrij- 
ske meje do Gevgelije. V SR 
Sloveniji poteka ta cesta od 
avstrijske meje do Bregan v 
skupni dolžini 160 km. Zato je 
bilo dogovorjeno, da sepristo- 
pi k postopni gradnji te cestne 
povezave. Te gradnje so bile 
predvidene v srednjeročnem 
planu 1976-1980 ter tudi v te- 
kočem srednjeročnem planu. 

Na osnovi študije upraviče- 
nosti <feasibility študije) je bilo 
ugotovljeno, da je najracional- 
nejša izboljšava za cestni pro- 
met na odseku Ljubljana-Za- 
greb, rekonstrukcija 1958 leta 
zgrajene 2-pasovne ceste v 
popolno 4-pasovno avtocesto 

z ločenimi voznimi pasovi in 
izvennivojskimi priključki. 

Obravnavana lokalna cesta 
Perovo-Stara vas poteka 
vzporedno z obstoječo magi- 
stralno cesto št. 1 na severni 
strani le-te, po severni strani, 
na kritičnih mestih tik ob robu 
nekaj metrskega ukopa. Na 
prizadetem odseku se bo nova 
polovica avtoceste zgradila se- 
verno ob sedanji magistralni 
cesti tik ob njej, tako da bo 
lokalna cesta v dolžini ca. 1500 
m porušena in prestavljena ne- 
koliko proti severu. Deviirana 
cesta bo asfaltirana in z banki- 
nama 7,30 m široka. 

Do sedaj so bili za ta del 
ceste izbrani naslednji doku- 
menti: 

- študija upravičenosti 
- idejni projekt 
- lokacijska dokumentacija 
- projekt za pridobitev 

gradbenega dovoljenja in 
izvedbo. 

* 
Lokacijski postopek je v te- 

ku. Lokacijska obravnava je že 
bila opravljena, stranke v po- 
stopku so že bile zaslišane, sa- 
mo lokacijska odločba še ni 
izdana. 

Rekunstrukcija magistralne 
ceste št. 1 na odseku Šmarje 
Sap-Grosuplje-Višnja gora 
prek Police je objektivno prvi 
odsek predviden za realizacijo. 
To potrjujejo tako prometni 
kot ekonomski izračuni in 
stopnja pripravljenosti projek- 
tov tehnične dokumentacije in 
stopnja izvršenih predpisanih" 
postopkov. 

Mednarodni banki za obno- 
vo in razvoj smo predložili 
obravnavani cestni odsek v 
presojo s prošnjo, da ga uvrsti 
v 12. kredit posojila za ceste 
Jugoslavije. 

Ce bo Mednarodna banka 
odobrila kredit in če bodo tudi 
naši lastni deleži na razpolago, 
bomo pristopili h gradnji. Tako 
je'planirano tudi v predlogu 
dogovora o spremembah in 
dopolnitvah dogovora o teme- 
ljih družbenega plana SR Slo- 
venije za obdobje 1981-1985. 

Menimo, da obstajajo objek- 
tivne možnosti za realizacijo 
rekonstrukcije magistralne ce- 
ste Šmarje Sap-Grosuplje- 
-Višnja gora, zato bi bila pora- 
ba sredstev zbranih s samopri- 
spevkom v lokalno cesto, ki bo 
v kratkem porušena in nado- 
meščena z novo asfaltirano, 
negospodarno. 

Skupina delegatov SO Izola 
za delegiranje delegatov v 
Zbor občin Skupščine SR Slo- 
venije je v zvezi z obravnava- 
njem osnutka zakona o prora- 
čunu SR Slovenije za leto 
1983 zastavila delegatsko 
vprašanje, ali bo prenos ne- 
katerih obveznosti iz splošne 
v skupno porabo (kritje razli- 
ke pokojnin borcev NOV in 
drugo), vplival na povečanje 
prispevnih stopenj - konkret- 
no prispevne stopnje SPIZ. 

Na pobudo deiegatov zbora 
enot SPIZ občine Izola je sku- 
pina delegatov ob ugotovitvi, 
da mora SPIZ v letu 1983 za 
pokrivanje prenesenih obvez- 
nosti iz splošne v skupno po- 
rabo povečati prispevno stop- 
njo za 1,95%, to problematiko 
ponovno obravnavala dne 10. 
t. m. in s tem v zvezi oblikova- 
la naslednja delegatska vpra- 
šanja, oziroma pobude: 

»V kakšni meri bo ta prenos 
obveznosti vplival na sicer re- 
solucijsko omejeno stopnjo 
rasti sredstev skupne porabe, 
oziroma ali bodo zaradi pove- 
čane stopnje, SPIZ morale 
opredeliti nižjo prispevno 
stopnjo ostale SIS družbenih 
dejavnosti (socialno skrbstvo, 
zdravstvo, izobraževanje in 
druge)? 

Dejstvo je namreč, da gre v 
tem primeru za sistemsko 
spremembo, to je za prenos 
obveznosti iz splošne na 
skupno porabo. V primeru po- 
krivanja teh potreb iz splošne 
porabe so osnova izvirni pri- 
hodki proračuna (davki itd.), 
ki bremenijo predvsem kate- 
gorije občanov v večjo kupno 
močjo. Če pa se te potrebe 
pokrivajo prek skupne pora- 
be, se obveznost oziroma za- 
gotavljanje sredstev prenese 
na osebni dohodek delavca 
(večja obremenitev BOD po- 
meni nižji neto OD). Hkrati se 
ob tem postavlja tudi vpraša- 
nje, ali so navedene sistem- 
ske rešitve v skladu z ustavo 
in z veljavno pozitivno zako- 
nodajo? 

Glede na že predlagane in 
predvidene nove obremeni- 
tve, ki obremenjujejo splošno 
in skupno porabo, se postav- 
lja tudi vprašanje, do kakšne 
višine bo možno v letu 1983 
obremeniti BOD? 

Ob obravnavanju vseh že 
poznanih dokumentov s tega 
področja je zaradi nekom- 
pleksnosti obrazložitev v de- 
legacijah močno izražen ob- 
čutek premajhne informirano- 
sti in s tem v zvezi nemoči pri 
sprejemanju odločitev. Zato 
skupina delegatov predlaga 
Izvršnemu svetu SRS in dru- 

gim predlagateljem gradiv, da 
ob predlaganju tako po- 
membnih in med seboj so- 
odvisnih sistemskih rešitev 
podajo kompleksnejšo obra- 
zložitev vpliva in posledic 
predlaganih rešitev za zdru- 
ženo delo. 

Tako v skupini delegatov za 
zbor občin, kot v delegacijah 
združenega dela je izražena 
polna pripravljenost, da se 
aktivno in kjer je potrebno tu- 
di z odrekanjem vključijo v 
uresničevanje stabilizacijskih 
prizadevanj na vseh področ- 
jih. Hkrati pa je izražena tudi 
želja - in ta namen ima tudi ta 
pobuda - da bi delegati bili o 
dejanskem stanju ter o kom- 
pleksnosti sistemskih rešitev 
celovito, jasno in nedvoumno 
obveščeni.« 

Na vprašanje je odgovoril 
Marjan Oblak, namestnik re- 
publiškega sekretarja za fi- 
nance: 

Že pri izdelavi osnutka zako- 
na o proračunu SR Slovenije 
za leto 1983 so bile dosled- 
no upoštevane resolucijske 
usmeritve, po katerih naj bi se 
rast splošne porabe na nivoju 
republike povečala za 12% no- 
minalno glede na leto 1982. V 
okviru tako predlaganega ob- 
sega republiškega proračuna 
pa ni bilo mogoče vključiti 
vseh obveznosti, ki izhajajo iz 
zakonov, odlokov, dogovorov 
in drugih predpisov, ki jih je 
sprejela Skupščina SR Slove- 
nije. Zaradi tega je bilo mogo- 
če bilanco prihodkov in od- 
hodkov ob limitirani rasti ob- 
sega proračuna uravnovesiti le 
z izločitvijo obveznosti, ki se 
nanašajo na razlike v pokojni- 
nah borcev NOV in delavcev 
organov za notranje zadeve, 
na razlike v pokojninah kme- 
tov borcev NOV, zavarovanih v 
starostnem zavarovanju kme- 
tov ter izjemne pokojnine ru- 
darjev in dimnikarjev. Sredstva 
za te obveznosti se bodo v letu 
1983 zagotavljala v prispevni 
stopnji za pokojninsko in inva- 
lidsko zavarovanje oziroma 
starostnega zavarovanja kme- 
tov. Obe skupnosti, to je Skup- 
nost pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja ter Skup- 
nost starostnega zavarovanja 
kmetov v SR Sloveniji sta v 
svoj finančni načrt za leto 1983 
vključile navedene obveznosti, 
skupščini obeh Skupnosti pa 
so tudi že verificirale sprejem 
navedenih obveznosti. Prenos 
oziroma sprejem novih obvez- 
nosti je istočasno pogojeval 
tudi povišanje prispevnih sto- 
penj tako za Skupnost pokoj- 
ninskega in invalidskega zava- 
rovanja kot za Skupnost sta- 
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rostnega zavarovanja kmetov. 
Tako se bo prispevna stopnja 
osnovnega prispevka iz oseb- 
nega dohodka za SPIZ zaradi 
vključitve prenesenih obvez- 
nosti povečala za 0,61% točk, 
prispevna stopnja starostnega 
zavarovanja kmetov pa za 
0,07% točke. Vključitev prene- 
senih obveznosti pa istočasno 
pomeni razbremenitev repu- 
bliškega proračuna za leto 
1983, saj se iz osnove za leto 

1982 izvzemajo borčevske ob- 
veznosti v višini 1.063,4 mio 
din. 

V skladu z navedenimi pre- 
nosi je v predlogu republiške 
resolucije za leto 1983 oprede- 
ljeno, da je rast sredstev Skup* 
nosti pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja in Skupno- 
sti starostnega zavarovanja 
kmetov izvzeta iz globalno 
opredeljene politike rasti sred- 
stev za skupno porabo in bo 

znašala na tej osnovi 29,2%. 
Za ostale samoupravne intere- 
sne skupnosti iz področja 
družbenih dejavnosti pa je 
opredeljena globalna politika 
50% zaostajanja njihove rasti 
za rastjo doseženega do- 
hodka. 

Iz zgoraj navedenega izhaja, 
da prenešene obveznosti iz re- 
publiškega proračuna na 
Skupnost pokojninskega in in- 

validskega zavarovanja ter 
Skupnost starostnega zavaro- 
vanja kmetov sicer zvišujejo 
njihove stopnje, vendar je za 
prenešene obveznosti zvišana 
stopnja izvzeta v okviru globa- 
la resolucije odnosno je izven 
limita. Izvrševanje obveznosti 
republike pa je zagotovljeno 
pri Skupnosti pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja ter 
pri Skupnosti starostnega za- 
varovanja kmetov. 

POBUDE DELEGATOV - POBUDE DELEGATOV 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA-27.12.1982 

Zbor združenega dela Skupščine občine Ljubljana Bežigrad 
je na svoji 7. seji dne 25. 11. 1982 obravnaval delegatsko 
vprašanje, ki obravnava novo nastalo družbeno ekonomsko 
situacijo oziroma 7 uredb, 5 odlokov in eno odredbo Zvez- 
nega izvršnega sveta, ki so bili sprejeti v času od 29. septem- 
bra do 14. oktobra 1982 (Glej Uradni list SFRJ št. 62 z dne 17. 
10. 1982). 

V zvezi z omenjenimi uredbami, odloki in odredbo Zbor 
združenega dela podpira naslednja stališča: 

1. podpiramo prizadevanja za varčevanje in smotrnejšo 
porabo motornih bencinov, dieselskega goriva in ostalih te- 
kočih goriv ter električne energije. 

2. menimo, da je bilo potrebno ukrepati že vsaj leto ali dve 
nazaj in ne čakati tako dolgo, kar je privedlo do stanja, 
kateremu smo danes priča. 

3. ne odobravamo takšnega postopka sprejemanja ome- 
njenih dokumentom. Prepričani smo, da bi bilo pravilnejše 
pravočasno odločanje in sprejemanje prek delegatskega si- 
stema ob upoštevanju stališč baze. Dejstvo je, da gre za 
zahteve, ki so življenjskega pomena za delovne ljudi, občane 
in združeno delo, pri katerih samoupravno dogovarjanje in 
odločanje izraža višjo kvalitetno raven kot vse pogostejše 
centralistično odločanje. 

4. zaradi omenjenega postopka je proces sprejemanja od- 
ločitev sprožil širom cele Jugoslavije paniko in vrsto špekula- 
cij na področju oskrbe s tekočimi gorivi, prehrambenimi arti- 
kli in drugimi artikli široke porabe pri čemer pa se kljub 
deklarirani individualni in kolektivni odgovornosti ie-ta sploh 
ne ugotavlja. Vse pogosteje je tudi opaziti, da se po Jugosla- 
vije pojavlja vrsta različnih lokalnih sistemov oskrbe, pa tudi 
to, da tudi vsega tistega, kar je ZIS ob sprejemu ukrepov 
obljubil na področju preskrbe, sploh ni izpolnil. 

5. v zvezi z Uredbo o depozitu za dinarje, ki jih imajo občani 
pravico odnesti iz Jugoslavije prosimo, da pristojni zvezni 
organ poda tolmačenje omenjene Uredbe oziroma konkretno 
1. člena: dejstvo namreč je, da se depozit uvaja na prehod čez 
mejo in ne na dinarje, ki jih imajo občani pravico odnesti iz 
Jugoslavije, saj je depozit tudi za občane, ki prečkajo mejo 
brez dinarjev. 

6. Zveznemu izvršnemu svetu predlagamo detaljno pre- 
verbo, kako se omenjena Uredba sklada z Videmskimi in 
Osimskimi sporazumi med SFRJ in Italijo. 

7. Citirana Uredba je v nasprotju z drugim odstavkom 180. 
členom zakona o deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s 
tujino (Ur. I. SFRJ št. 15/77), kateri navaja, da morajo biti vsi 
ukrepi, s katerimi se odpravljajo motnje v devizni politiki, 
plačilni in devizni bilanci Jugoslavije, tudi terminsko oprede- 
ljeni oziroma mora biti določeno njihovo trajanje. Tega nave- 
dena Uredba o depozitu za dinarje ne vsebuje. 

8. Zboru združenega dela Skupščine SRS predlagamo, da 
o delegatski pobudi razpravlja in zavzeme s tališče. 

STALIŠČA 
IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

DO POBUDE ZBORA ZDRUŽENEGA DELA SKUPŠČINE OB- 
ČINE LJUBLJANA - BEŽIGRAD V ZVEZI S SPREJETIMI 
UKREPI ZVEZNEGA IZVRŠNEGA SVETA „ 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da so stališča in 
ugotovitve, ki jih Zbor združenega dela Skupščine občine 
Ljubljana Bežigrad opredeljuje v posameznih točkah svoje 
pobude, utemeljena in jih je potrebno podpreti. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je bil pobudnik ukrepov 
za smotrnejšo porabo motornih bencinov in dieselskega go- 
riva in ostalih tekočih goriv zaradi motene preskrbe teh proi- 
zvodov v Jugoslaviji, ki je postala pereča zlasti koncem sep- 
tembra in v oktobru 1982. Strinja se, da bi bilo pravilnejše 
pravočasno odločanje in sprejemanje določenih ukrepov 
preko delegatskega sistema, vendar zaradi nujnosti tega ni 
bilo mogoče in je bila zato Uredba o omejitvi prometa z 
motornim bencinom in dieselskim gorivom sprejeta v kratkem 
času in brez konkretnih konsultacij. 

Zvezni izvršni svet je v decembru 1982 pri spremembah in 
dopolnitvah zgoraj navedene uredbe upošteval predloge re- 
publik in pokrajin, v veliki meri tudi predloge SR Slovenije, 
specifičnosti pa je prepustil v ureditev republikam in pokraji- 
nam. Tako bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pri spre- 
membah in dopolnitvah republiSke uredbe upošteval uteme- 
ljene pripombe raznih združenj, organizacij in občanov in 
predlagal take rešitve, s katerimi bi se čim bolj približali 
določenim življenjskim situacijam. 

Glede preskrbe z osnovnimi proizvodi široke potrošnje 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da bi morala biti ta 
zagotovljena ne glede na določene objektivne težave, od- 
ločno pa odklanja različne lokalne sisteme oskrbe, predvsem 
administrativnega načina razdeljevanja proizvodov za 
osnovno preskrbo delovnih ljudi in občanov. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 7.12. 
1982 obravnaval učinke Uredbe o depozitu za dinarje, ki jih 
imajo občani pravico odnesti iz Jugoslavije. Pri tem je Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije sprejel pismo, ki ga je poslal 
Zveznemu izvršnemu svetu in v katerem predlaga, da se 
meddržavni sporazumi o maloobmejnem osebnem prometu, 
ki jih je SFRJ sklenila s sosednjimi državami (med temi je tudi 
Videmski sporazum), izvzamejo iz omejitvenih učinkov 
uredbe o depozitu. Izvršni svet Skupščini SR Slovenije je prav 
tako naložil pristojnim republiškim upravnim organom, da v 
pristojnih zveznih organih sprožijo vprašanje pravnih vidikov 
uredbe o depozitu, ki jih imajo občani pravico odnesti iz 
Jugoslavije." Med pravnimi vidiki so tudi vprašanja, kt jih 
opredeljuje s svojo pobudo Zbor združenega dela Skupščine 
občine Ljubljana Bežigrad. V tem smislu je bil iz naše repu- 
blike sprožen postopek za reševanje tudi teh vprašanj. 

Glede konkretnih vprašanj, naslovljenih na zvezne organe, 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da bi bilo smotrno, 
da to vprašanje postavi delegacija Skupščine SR Slovenije v 
Zboru republik in pokrajin oziroma delegati iz SR Slovenije v 
Zveznem zboru. 
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Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije je ob 
obravnavi pobude Zbora združenega dela Skupščine občine 
Ljubljana Bežigrad v zvezi s sprejetimi ukrepi Zveznega 
izvršnega sveta sprejel ta-le 

SKLEP 

1 Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije ugotavlja, 
da so stališča in ugotovitve, ki jih Zbor združenega dela 
Skupščine občine Ljubljana Bežigrad opredeljuje v svoji dele- 
gatski pobudi, utemeljena in jih zato podpira. 

2. Zbor združenega dela v zvezi s tem podpira dosedanja 
prizadevanja Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, ki so 
navedena v njegovih stališčih k pobudi. 

3. Zbor predlaga Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, 
da nai pri spremembah in dopolnitvah republiške uredbe 
glede porabe motornih bencinov in dieselskih goriv prouči in 
ustrezno upošteva tudi predloge, ki so jih v zvezi s to proble- 
matiko dajali delegati v Zboru združenega dela. 

4. V zvezi s preskrbo z osnovnimi proizvodi široke potroš- 

nje zbor meni, da mora biti le-ta zagotovljena ne glede na 
določene objektivne težave, pri tem pa odločno odklanja 
različne lokalne sisteme oskrbe, predvsem z administrativnim 
načinom razdeljevanja proizvodov za osnovno preskrbo de- 
lovnih ljudi in občanov. 

5. Glede problemov v zvezi z izvajanjem uredbe o depozitu 
zajdinarje, ki jih imajo občani pravico odnesti iz Jugoslavije, 
zbor ugotavlja, da je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
predlagal Zveznemu izvršnemu svetu, da delno spremeni in 
dopolni to uredbo. Zbor združenega dela navedeni predlog 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije podpira. Zbor ob tem 
nalaga delegaciji Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ 'in delegatom iz SR Slovenije v 
Zveznem zboru Skupščine SFRJ, da ponovno postavita dele- 
gatska vprašanja v zvezi s konkretnimi vprašanji, navedenimi 
v pobudi. 

Zbor združenega dela bo o tej problematiki podrobno raz- 
pravljal v začetku prihodnjega leta, ko bo obravnaval informa- 
cijo o obmejnem sodelovanju SR Slovenije s sosednjimi drža- 
vami in pokrajinami. 
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