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IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČIN SIS 

POROČILO 
o usklajevanju predlogov programskih zasnov v času med 4. in 5. sejo Skupščine 
Izobraževalne skupnosti Slovenije ter 
UGOTOVITVE iN STALIŠČA 
Izobraževalne skupnosti Slovenije v zvezi z nadaljnjim usklajevanjem 

1. Na podlagi sklepa delegatov v zboru 
uporabnikov in zboru izvajalcev skupšči- 
ne Izobraževalne skupnosti Slovenije na 
skupni seji 16. 11. 1982sta koordinacijski 
odbor za usklajevanje programskih za- 
snov in odbor za usmerjeno izobraževa,- 
nje pri Izobraževalni skupnosti Slovenije 
v sodelovanju z Zavodom SR Slovenije za 
šolstvo pripravila gradivo o predlogih 
programskih zasnov za objavo v Prilogi 
Poročevalca Skupščine SR Slovenije 
(letnik VIII, priloga IX, 9. 12. 1982) v 
22.000 izvodih. To gradivo so prejeli vsi 
delegati in delegacije zborov skupščine 
SR Slovenije, delegati skupščin poseb- 
nih izobraževalnih skupnosti in člani 
vseh strokovnih svetov posebnih izobra- 
ževalnih skupnosti. Izobraževalna skup- 
nost Slovenije je še posebej pozvala k 
obravnavi predlogov programskih za- 
snov družbenopolitične organizacije, pri- 
stojne republiške upravne organe, 
ustrezne samoupravne interesne skup- 
nosti ter Gospodarsko zbornico Sloveni- 
je in splošna združenja. 

Koordinacijski odbor za usklajevanje 
programskih zasnov in odbor za usmer- 
jeno izobraževanje sta po sklepu skup- 
ščine Izobraževalne skupnosti Slovenije 
sklicala usklajevalne sestanke z name- 
nom, da bi se še nadalje usklajevala od- 
prta vprašanja glede matičnosti, prekri- 

vanja in podvajanja programov med ne- 
katerimi posebnimi izobraževalnimi 
skupnostmi (PIS za agroživilstvo, za 
gradbeništvo, prometa in zvez ter za me- 
talurško in kovinarsko usmeritev, PIS za 
družboslovno usmeritev, za pedagoško 
usmeritev in za kulturo; PIS Z3. kemijske, 
farmacevtsko, gumarsko in nekovinsko 
usmeritev, ter za zdravstveno usmeritev; 
PIS za kemijsko, farmacevtsko, gumar- 
sko in nekovinsko usmeritev, tiska in pa- 
pirja ter za tekstilne usmeritve; PIS za 
tekstilne usmeritve, za ekonomsko 
usmeritev ter za kulturo). 

V času po zadnji seji skupščine Izobra- 
ževalne skupnosti Slovenije se je sestalo 
10 strokovnih svetov, ki so s posebno 

, pozornostjo usklajevali svoje predloge 
programskih zasnov s stališči o uvajanju 
programov v visokem izobraževanju na 
novih strokovnih področjih ter s stališči 
pobudami in priporočili za nadaljnje us- 
klajevanje in reševanje odprtih vprašanj 
m problemov v programskih zasnovah 
(IV. in V. poglavje stališč). 

2. O celotnem gradivu skupščine Izo- 
braževalne skupnosti Slovenije v zvezi s 
predlogi programskih zasnov so razprav- 
ljali zlasti Republiški družbeni svet za 
vzgojo in izobraževanje, Svet za vzgojo in 
izobraževanje pri Republiški konferenci 
SZDL, Strokovni svet SR Slovenije za 

vzgojo in izobraževanje, Republiški ko- 
mite za vzgojo in izobraževanje ter tele- 
sno kulturo, Marksistični center pri CK 
ZKS. V svojih razpravah in stališčih so 
podprli pravilnost usmeritve celotnega 
gradiva ter podprli pobude in priporočila 
skupščine Izobraževalne skupnosti Slo- 
venije za nadaljnje usklajevanje odprtih 
vprašanj. Pri tem pa so bile sprejete tudi 
nekatere dodatne pobude in usmeritve, 
ki jih je potrebno upoštevati v nadaljnjem 
usklajevanju programskih zasnov, med 
katerimi so zlasti: 

- Usklajevanje še odprtih vprašanj in 
problemov v programskih zasnovah je 
trebai reševati po samoupravnih poteh, 
pri čemer morajo skupščine posebnih 
izobraževalnih skupnosti v skladu s svoji- 
mi statuti pred sprejemom programskih 
zasnov ugotoviti, da so le-te usklajene z 
zakonom in s smernicami ter tudi med 
posebnimi izobraževalnimi skupnostmi. 
Usklajenost predlogov programskih za- 
snov med posebnimi izobraževalnimi 
skupnostmi ugotavlja skupščina Izobra- 
ževalne skupnosti Slovenije. 

- Programske zasnove morajo biti v 
celoti usklajene z zakonom o usmerje- 
nem izobraževanju in smernicami za 
oblikovanje programov, sicer jih ni mo- 
goče sprejeti. 

- V nadaljnjem usklajevanju je treba v 
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še večji meri uveljaviti rešitve, ki izhajajo 
iz dolgoročnih potreb in ciljev prestruk- 
turiranja gospodarstva ter opredeliti di- 
namiko uresničevanja takih rešitev v 
skladu z materialnimi možnostmi združe- 
nega dela in celotne družbe. Zato je še 
nadalje treba preverjati ustreznost stro- 
kovnih rešitev predvidenih programov na 
novih področjih dela in v novih strokah 
ter ugotoviti, ali rešitve izhajajo iz dolgo- 
ročnih potreb dela. 

- Za dosledno uresničevanje načela 
permanentnosti izobraževanja naj se v 
programske zasnove vključijo tudi pro- 
grami za izpopolnjevanje in za usposab- 
ljanje, ki izhajajo iz skupnih potreb posa- 
meznih panog in dejavnosti ter celotnih 
družbenih potreb, pri čemer je potrebno 
preseči težnje po podaljševanju izobra- 
ževanja. 

Posamezni strokovni sveti posebnih 
izobraževalnih skupnosti, sklicani v času 
med obema sejama skupščine Izobraže- 
valne skupnosti Slovenije, so razpravljali 
o medsebojnem usklajevanju odprtih 
vprašanj na pobudo koordinacijskega 
odbora in odbora za usmerjeno izobraže- 
vanje ter o usklajevanju tistih odprtih 
vprašanj, ki se naj razrešijo v usklajeval- 
nem postopku znotraj posamezne usme- 
ritve odnosno med usmeritvami v predlo- 
gih posameznih programskih zasnov. 

3. Skupščina Izobraževalne skupnosti 
Slovenije ugotavlja, da so bile pri seda- 
njih usklajevanjih v določenih posebnih 
izobraževalnih skupnostih sprejeta njena 
priporočila, pobude in predlogi s seje 16. 
11. 1982, ter da bodo nekatere izmed teh 
rešitev tudi ponovno preverjene pri obli- 
kovanju vzgojnoizobraževalnih progra- 
mov in da bodo na podlagi teh rešitev 
programske zasnove po potrebi dopol- 
njene oziroma spremenjene. 

Na podlagi navedenega in v skladu s 
sklepi strokovnih svetov posebnih izo- 
braževalnih skupnostih sprejema skup- 
ščina Izobraževalne skupnosti Slovenije 
naslednje ugotovitve in stališča: 

a) Predlogi programskih zasnov za 
oblikovanje vzgojnoizobraževalnih pro- 
gramov v: 

- lesarski usmeritvi, 
- gozdarski usmeritvi 
- gostinski in turistični usmeritvi 
so bili v največji meri usklajeni že na 

prejšnji seji skupščine Izobraževalne 
skupnosti Slovenije ter so jih ustrezne 
posebne izobraževalne skupnosti spreje- 
le na sejah svojih skupščin v tem tednu. 

b) Predlogi programskih zasnov za 
oblikovanje vzgojnoizobraževalnih pro- 
gramov v: 

- rudarski in geološki usmeritvi, 
- metalurški in kovinarski usmeritvi, 
- usmeritvi tiska in papirja, 
- tekstilnih usmeritvah, 
- usmeritvi prometa in zvez, 
- ekonomski usmeritvi in 
- naravoslovno-matematični usmeritvi 

ter 
- usmeritvi osebnih storitev. 

so usklajeni s stališči, pobudami in pri- 
poročili skupščine Izobraževalne skup- 
nosti Slovenije do tolike mere, da jih je 
mogoče posredovati v nadaljnji postopek 
sprejemanja v posebnih izobraževalnih 
skupnostih pod pogojem, da so pro- 
gramske zasnove v celoti, vključeno z 8. 
kolono (podlaga), tudi usklajene z zako- 
nom in smernicami. Ugotovitev o uskla- 
jenosti predlogov programskih zasnov z 
zakonom in s smernicami podajo na se- 
jah skupnščin posebnih izobraževalnih 
skupnosti njihovi strokovni sveti. 

V predlogu programske zasnove za 
ekonomsko usmeritev je pri tem treba 
upoštevati pobudo za zmanjšanje števila 
smeri v programih v visokem izobraževa- 
nju in število predlaganih specializacij. 

c) Predloge programskih zasnov za 
oblikovanje vzgojnoizobraževalnih pro- 
gramov v ostalih usmeritvah bo treba na- 
dalje usklajevati na podlagi stališč, po- 
bud in priporočil, ki jih je skupščina Izo- 
braževalne skupnosti Slovenije opredeli- 
la na svoji prejšnji seji, upoštevajoč tudi 
uvodna stališča v tem gradivu. 

Aktivnosti pri usklajevanju je treba v 
strokovnih svetih posebnih izobraževal- 
nih skupnosti organizirati tako, da bo 
skupščina Izobraževalne skupnosti Slo- 
venije ugotovila usklajenost predlogov 
programskih zasnov na svoji prihodnji 
seji, to je predvidoma v začetku meseca 
februarja 1983. 

Usklajevanje programskih zasnov je v 
procesu priprav na uvajanje usmerjene- 
ga izobraževanja v visokem šolstvu ne le 
strokovno, temveč tudi izredno pomemb- 
no družbeno politično vprašanje, zato 
gre pri izvajanju teh nalog tudi za širšo 
družbenopolitično odgovornost. 

č) Pri nadaljnjih aktivnostih usklajeva- 
nja je treba poiskati tudi najustreznejše 
strokovne rešitve v zvezi 

- z zagotavljanjem izobraževanja za 
potrebe razvoja strok, 

- z matičnostjo posebne izobraževal- 
ne skupnosti, ki naj bo nosilec posamez- 
ne vrste vzgojnoizobraževalnih progra- 
mov, 

- z izobraževanjem za potrebe združe- 
nega dela, 

- z načrtovanjem ustreznih vrst vzgoj- 
noizobraževalnih programov (za pridobi- 
tev izobrazbe, za izpopolnjevanje, spe- 
cializacijo, za usposabljanje) 
za 

- informatiko, 
- organizacijo dela, 
- varstvo pri delu in požarno varnost, 
- pedagoško delo v osnovnih in sred- 

njih šolah, 
- potrebe drobnega gospodarstva. 
Glede na dosedanje razprave, stališča 

in pobude se naj ta aktivnost zaključi 
pred končno uskladitvijo še neusklajenih 
predlogov programskih zasnov, ki vklju- 
čujejo izobraževanje za ta področja. 

d) V zvezi z realizacijo nalog pod c) in 
č) naroča skupščina Izobraževalne skup- 
nosti Slovenije koordinacijskemu odboru 
in odboru za usmerjeno izobraževanje, 
naj nadaljujeta svoje delo pri usklajeva- 
nju tistih predlogov programskih zasnov, 
ki še niso usklajeni do uskladitve vseh še 
odprtih vprašanj. 

OBVESTILO! 

Z novim mandatnim obdobjem je prišlo do nekaterih 
sprememb pri naslovih prejemnikov Poročevalca. 

Znano je da tako kot doslej prejemajo Poročevalec brez- 
plačno: 

- delegacije TOZD in drugih delovnih skupnosti; 
- delegacije KS; 
- delegacije delovnih skupnosti, kjer po določbah za- 

kona vsi delovni ljudje opravljajo funkcijo delegacije; 
- vodje in člani skupnih delegatov za Zbor združenega 

dela in Zbor občin Skupščine SR Slovenije; 
- delegati Družbenopolitičnega zbora skupščine SR 

Slovenije; 
- občinske skupščine 
- družbenopolitične organizacije v republiki in obči- 

nah; 

- republiški upravni organi in pravosodne institucije; 
- sredstva javnega obveščanja (informativni politični 

tisk, pokrajinski tisk, glasila v združenem delu, radio in TV, 
lokalne radijske postaje). 

Prav tako pa so nastale spremembe v registrih TOZD, 
delovnih skupnostih in KS. Na podlagi zbranih podatkov 
smo izdelali nov in dopolnjen seznam naslovnikov po 
katerem smo začeli pošiljati Poročevalec z letošnjo prvo 
številko. 

Če ste zajeti v kategorijo brezplačnih prejemnikov, pa 
Poročevalca še vedno ne prejemate, vas prosimo, da nam 
to sporočite z vašim natančnim naslovom. 

Obenem vas prosimo, da nam vse spremembe naslova 
takoj sporočate (stari in novi naslov), saj bomo le tako 
lahko zagotovili, da boste redno prejemali Poročevalec. 

Spremembe nam sporočajte na naslov: Poročevalec, 
Skupščina SR Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, tel. (061) 
219-914. 
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Iz Skupščine 

RAZVOJNA POLITIKA 

Z naslonitvijo na lastne moči zagotavljati 

pogoje za izhod iz sedanjih težav 

• Cilj ekonomske politike v ietu 1983 je, da soočeni z velikimi težavami ustvarimo 
pogoje za izhod iz sedanjih težav in za prekinitev nezadovoljivih tendenc v 
gospodarskih gibanjih 

• Politika naslanjanja na lastne moči bo v letošnjem letu zahtevala bistveno pove- 
čanje racionalnosti in učinkovitosti v vseh fazah reprodukcije 

• Porast družbenega proizvoda bo znašal okrog en odstotek, industrijske proizvod- 
nje okrog dva odstotka, kmetijstva pa 2,5 odstotka 

® Izvoz blaga in storitev, kot ena najpomembnejših ekonomskih nalog v letošnjem 
letu, bi moral porasti za 9 odstotkov, na konvertibilno področje pa za okrog 20 
odstotkov M 

• Sprejeti bodo ukrepi, da se v letošnjem letu zaposli najmanj 300.000 novih 
delavcev, s čemer bi uresničili porast zaposlenosti za okrog dva odstotka 

© Obseg vseh oblik porabe je treba zmanjšati za okroq 10 odstotkov 

Po pospešenem in uspeš- 
nem usklajevanju stališč skup- 
ščin republik in pokrajin je bila 
v Zboru republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ na izteku pre- 
teklega leta sprejeta Resoluci- 
ja o politiki uresničevanja 
Družbenega plana Jugoslavije 
za obdobje od 1981-1985 v le- 
tu 1983 (AS 104). 

Ker so bile v postopku uskla- 
jevanja, zaradi upoštevanja ra- 
zličnih interesov in potreb, v 
tem dokumenftj spremenjene 
številne postavke glede na dve 
verziji, ki smo jih objavili v Gla- 
silu Skupščine SFRJ, objavlja- 
mo širši prikaz končnega be- 
sedila tega najpomembnejše- 
ga dokumenta razvojne politi- 
ke Jugoslavije v letu 1983. 

CILJI EKONOMSKE 
POLITIKE 

Našo ekonomsko situacijo, 
je poudarjeno na začetku re- 
solucije, obremenjujejo takšne 
težave, ki zahtevajo, da se na- 
slonimo na lastne moči ter da 
se v vsej družbi in združenem 
delu sprejmejo ukrepi in aktiv- 
nosti, ki bodo vodile k mnogo 
večji organiziranosti in racio- 
nalnosti, dalekosežnim spre- 

membam v obnašanju in k po- 
večani odgovornosti. 

Cilj ekonomske politike v le- 
tu 1983 je da soočeni s priča- 
kovanimi velikimi težavami 
ustvarimo pogoje za izhod iz 
sedanjih težav in za prekinitev 
nezadovoljivih tendenc v go- 
spodarskih gibanjih. Razen 
vse težjih mednarodnih pogo- 
jev so številne naše težave na- 
stale zaradi resnega odrivanja 
samoupravnega gospodarje- 
nja, odgovornosti in rizika, tla- 
čenja delovanja ekonomskih 
zakonitosti, ekonomske prisi- 
le, večletnega nezadovoljivega 
vpliva svetovnega trga na do- 
mače gospodarstvo, kot tudi 
mnenja, da je mogoče živeti 
tudi brez ustreznih prizadevanj 
in rezultatov dela. Prav zaradi 
tega mora biti leto 1983 prelo- 
mno glede praktične reafirma- 
cije vseh elementov našega 
samoupravnega sistema in 
drugih ustavnih opredelitev, 
ker samo tako lahko zagotovi- 
mo, da se na podlagi boljšega 
dela in upravljanja s sredstvi 
družbene reprodukcije in na 
podlagi doslednejšega uresni- 
čevanja načela delitve po delu 
in rezultatih dela nadaljuje 
krepitev družbenega in mate- 

rialnega položaja delavcev v 
združenem delu. 

OSNOVNI RAZVOJNI 
PODATKI 

Izhajajoč iz problemov in 
tendenc v tokovih družbene 
reprodukcije, dokumentov XII. 
kongresa ZKJ in dokumentov 
Komisije zveznih družbenih 
svetov o dolgoročnem progra- 
mu ekonomske stabilizacije so 
osnovni podatki politike druž- 
benoekonomskega razvoja v 
letu 1983 naslednji: znatnejše 
povečanje izvoza blaga in sto- 
ritev, predvsem na konvertibil- 
no področje in redno plačeva- 
nje dospelih obveznosti do tu- 
jine; zaustavljanje padanja go- 
spodarske aktivnosti in ustvar- 
janje pogojev za postopno 
preusmeritev in rast industrij- 
ske ter kmetijske proizvodnje; 
nadaljnje zmanjšanje porabe v 
realne okvire in energično za- 
tiranje inflacije; zaustavljanje 

rasti nezaposlenosti in večje 
zaposlovanje mladih strokov- 
nih kadrov; vodenje aktivne 
socialne politike; krepitev ma- 
terialne osnove in vloge zdru- 
ženega dela v celotni repro- 
dukciji. 

Nujno je treba sprejeti vse 
ukrepe za preskrbljenost trga s 
proizvodi, ki so nujnega pome- 
na za standard prebivalstva. 
Treba je zagotoviti, da se teža- 
ve, ki bodo nastale z izvaja- 
njem politike ekonomske sta- 
bilizacije čim bolj enakomerno 
razdeli na vse delovne ljudi in 
občane, upoštevajoč tudi nji- 
hov materialni položaj. Druž- 
benoekonomski razvoj v letu 
1983 se bo uresničeval v zelo 
težkih pogojih zaradi dospelih 
odplačil velikih obveznosti do 
tujine in prenašanja nekaterih 
neugodnih tendenc gospodar- 
skih gibanj iz prejšnjih obdo- 
bij. Takšna situacija opredelju- 
je okvir in naloge ekonomske 
politike v letu 1983 in terja po- 

raeooooooooosocceosooscooacaeoosoosooooooc 

S RESOLUCIJA o politiki uresničevanja družbe- s 
<} JUGOSLAVIJE ZA OBDOBJE 1981-1985 V LETU 1983 
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sebno angažiranje delavcev v 
organizacijah združenega dela 
ter pravočasne in učinkovite 
ukrepe za uresničevanje te po- 
litike. 

NASLONITEV NA 
LASTNE MOČI 

V družbenoekonomskem ra- 
zvoju v letu 1983 se moramo 
precej bolj nasloniti na lastne 
moči in na večje izkoriščanje 
ljudskega faktorja, naravnih 
pogojev in zgrajenih zmoglji- 
vosti, s tem, da se bolj usmeri- 
mo na izvoz, na večjo menjavo 
proizvodov in storitev s tujino 
ter na razvoj lastne in bolje 
uporabljene tuje tehnologije s 
katero razpolagamo in na tej 
podlagi moramo povečati pro- 
duktivnost dela ter reševati 
ekonomske in druge pro- 
bleme. 

Politika naslanjanja na last- 
ile moči v letu 1983 zahteva 
bistveno povečanje racional- 
nosti in učinkovitosti v vseh fa- 
zah reprodukcije, predvsem 
boljše izkoriščanje delovnega 
časa, zmogljivosti in drugih 
potencialov gospodarjenja s 
katerim razpolagamo, doma- 
čih znanstvenih potencialov za 
hitrejše osvajanje uvoznih 
komponent, rezervnih delov in 
podobno. 

V letu 1983 bo treba v precej 
večji meri pospešiti prizadeva- 
nja družbe, predvsem organi- 
zacij združenega dela, da se 
družbenoekonomski problemi 
rešujejo z združevanjem dela 
in sredstev v vseh oblikah in v 
vsem jugoslovanskem pro- 
storu. 

Treba je hitro začeti najširšo 
družbeno aktivnost ter sprejeti 
ekonomske in druge ukrepe za 
boljše izkoriščanje tehnike in 
tehnologije, za boljše izkori- 
ščanje naravnih pogojev v 
kmetijstvu in turizmu, za bolj- 
šo organizacijo dela in poslo- 
vanje ter za učinkovitejše izko- 
riščanje družbenih sredstev in 
vseh drugih potencialov. Zara- 
di hitrejšega razvoja proizvod- 
nje in zaradi večje naslonitve 
na lastne moči je nujno treba 
popolnoma izkoristiti obstoje- 
či znanstveni potencial in za- 
gotoviti podmene za hitrejši 
razvoj znanosti. 

RAZVOJNI KAZALCI 
Ob poudarkih, katere pogoje 

je treba zagotoviti, da bi ure- 
sničili naloge družbenoeko- 
nomskega razvoja v letu 1983 
(kar je pozneje razdelano v 
ustreznih poglavjih) so v reso- 
luciji dani osnovni kazalci in 
parametri pričakovanega ra- 
zvoja v tem letu. 

S povečanjem izvoza, pose- 
bej na konvertibilno področje, 

z boljšim izkoriščanjem delov- 
nega časa in ostalih potencia- 
lov, s povečano proizvodnjo 
energije, osnovnih surovin in 
reprodukcijskega materiala in 
osnovnih kmetijskih proizvo- 
dov ter s sprejemanjem ukre- 
pov za uresničevanje ostalih 
nalog iz te resolucije je treba 
uresničiti rast družbenega 
proizvoda za približno 1,0 od- 
stotka, industrijske proizvod- 
nje za približno 2 odstotka, 
kmetijske proizvodnje za pri- 
bližno 2,5 odstotka, izvoza bla- 
ga in storitev za približno 9 od- 
stotkov, na konvertibilno po- 
dročje pa za približno 20 od- 
stotkov, uvoza surovin in re- 
produkcijskega materiala s 
konvertibilnega področja za 
približno 4 odstotke ter rast 
zaposlenosti za približno 2 od- 
stotka. Glede na materialno bi- 
lančne pogoje je treba obseg 
porabe zmanjšati za približno 
10 odstotkov, v okviru tega pa 
se mora obseg investicij v 
osnovna sredstva zmanjšati za 
približno 20 odstotkov, sploš- 
na in skupna poraba pa za pri- 
bližno 10 odstotkov. 

EKONOMSKI ODNOSI 
S TUJINO 

V ekonomskih odnosih s tu- 
jino so osnovne naloge v letu 
1983 naslednje: povečanje 
izvoza na konvertibilno po- 
dročje in redno plačevanje ob- 
veznosti do tujine, racionalen 
uvoz in uresničevanje uravno- 
vešene menjave s tujino, 
ustvarjanje sistemskih in dru- 
gih pogojev za trajno usmeri- 
tev v izvoz in pozitiven vpliv 
ekonomskih kriterijev svetov- 
nega gospodarstva na razvoj 
jugoslavije. Zaradi povečanja 
izvoza blaga in storitev na kon- 
vertibilno področje bodo spre- 
jeti naslednji ukrepi: 

- ustvarjeni bodo pogoji, da 
se v praksi prepreči, da se pla- 
čilnobilančne in deviznobi- 
lančne pozicije republik in po- 
krajin ne spremenijo v njihove 
plačilne bilance. Treba je za- 
gotoviti odločnejši vpliv orga- 
nizacij združenega dela na do- 
ločanje in izvajanje devizne 
politike, krepitev njihove med- 
sebojne odvisnosti v proizvod- 
nji za izvoz in zmanjšanje ad- 
ministrativne distribucije deviz 
in na prekinjanje vrste repro- 
dukcijskih vezi; 

- interesna skupnost Jugo- 
slavije za ekonomske odnose s 
tujino bo v sodelovanju z Go- 
spodarsko zbornico Jugoslavi- 
je in splošnimi združenji dolo- 
čila enotna merila na podlagi 
katerih bo vsaka organizacija 
združenega dela vedela s 
kakšnim delom svojega 
ustvarjenega deviznega pri- 

hodka bo razpolagala za svoje 
reprodukcijske potrebe in po- 
trebe tistih, ki sodelujejo v 
izvozu, kakor tudi kakšne so 
uvozne možnosti tistih organi- 
zacij združenega dela, ki ne 
izvažajo; 

- zagotovljen bo potreben 
obseg sredstev za kreditiranje 
izvoza opreme, ladij in izvaja- 
nje investicijskih del v tujini do 
ravni, ki bo omogočala realiza- 
cijo dogovorjenih in sklenjenih 
novih izvoznih poslov, predv- 
sem v državah v razvoju; 

- organizacijam združene- 
ga dela, katerih izvoz je naj- 
manj dvakrat večji od uvoza bo 
omogočen pravočasen uvoz 
reprodukcijskega materiala, ki 
je potreben za uresničevanje 
tega izvoza; 

- zaradi boljšega izkorišča- 
nja pomembnejših potencialov 
za razvoj turizma in povečanje 
deviznega priliva od turizma 
bodo izdelani programi v okvi- 
ru splošnih združenj turistič- 
nega gospodarstva, kot tudi 
skupni program razvoja turi- 
zma na ravni Splošnega zdru- 
ženja turističnega gospodar- 
stva Jugoslavije, Turistične 
zveze in Gospodarske zborni- 
ce Jugoslavije; 

- s sprejemanjem ustreznih 
ukrepov bodo ustvarjeni pogo- 
ji, da se poveča devizni priliv 
od prometnih storitev in od 
izvajanja investicijskih del v tu- 
jini; 

- še naprej bo stimulirano 
devizno varčevanje prebival- 
stva; 

- z delovanjem ostalih ukre- 
pov bo vodena kontinuirana, 
aktivna politika enotnega in 
realnega tečaja dinarja zaradi 
spodbujanja izvoza in skupne- 
ga deviznega priliva ter uresni- 
čevanja projekcije plačilne bi- 
lance Jugoslavije. 

OMEJEVANJE UVOZA 
Uvoz blaga se bo gibal v ok- 

viru razpoložljivih sredstev za 
tekoča plačevanja, ki izvirajo iz 
ustvarjenega izvoza in deviz- 
nega priliva ter izkoriščanja tu- 
jih kreditov, ob poravnavi do- 
spelih obveznosti po tujih po- 
godbah. V politiki uvoza bo 
imel prednost uvoz iz držav s 
katerimi se uresničuje uravno- 
težena menjava in ki uvažajo 
več našega blaga. , 

Razpoložljive možnosti za 
uvoz reprodukcijskega mate- 
riala je treba najprej uporabiti 
za uvoz tistih surovin in repro- 
dukcijskega materiala s kate- 
rim bo, v okviru vsega procesa 
reprodukcije, zagotovljeno 
maksimalno povečanje proi- 
zvodnje za izvoz in zadovolje- 
vanje osnovnih potreb prebi- 
valstva ter turistične porabe. 

Devize za uvoz nafte, naftnih 
derivatov in premoga za koksi- 
ranje s konvertibilnega po- 
dročja, kot tudi za obveznosti 
po danih garancijah Narodne 
banke Jugoslavije za uvoz naf- 
te in premoga za koksiranje v 
letu 1982 bodo zagotovljene z 
izločanjem dela priliva konver- 
tibilnih deviz v znesku, ki je 
potreben za uvoz nafte, naft- 
nih derivatov in premoga za 
koksiranje, določen v energet- 
ski bilanci Jugoslavije. 

Uvoz opreme se bo odvijal 
samo po dosedaj sklenjenih 
pogodbah za katere so plačani 
avansi. Nove pogodbe o uvozu 
opreme je mogoče skleniti le 
izjemoma samo za povečanje 
proizvodnje za izvoz, za nujno 
zamenjavo delov opreme, ki je 
ne delamo doma, za znanstve- 
no raziskovalno delo, za opre- 
mo, ki jo uvažamo na podlagi 
kreditov Mednarodne banke, 
Evropske investicijske banke 
in drugih mednarodnih finanč- 
nih organizacij, kot tudi za 
opremo, ki se kupuje iz kredi- 
tov odobrenih SR Črni Gori za 
sanacijo posledic po katastro- 
falnem potresu. 

Uvoz blaga za široko porabo 
bo moral biti bistveno omejen, 
razen blaga, ki je bistvenega 
pomena za prebivalstvo in 
uvoz katerega bo potekal v 
skladu s plačilnobilančnimi 
možnostmi. 

KREPITEV DINARJA 
Krepitev dinarja in njegova 

zaščita kot edinega plačilnega 
sredstva v državi je ena temelj- 
nih nalog ekonomske politike 
v letu 1983. Da bi zmanjšali 
delovanje učinkov, ki vplivajo 
na znižanje vrednosti dinarja 
in kršenje njegovih bistvenih 
funkcij je nujno, da se s spre- 
membami in dopolnitvami 
predpisov s področja devizne- 
ga sistema preprečijo negativ- 
ni pojavi pri razpolaganju z de- 
vizami v državi, devizna plače- 
vanja med organizacijami 
združenega dela v državi, po- 
gojevanje prodaje blaga za de- 
vize in zahteve avansa v devi- 
zah »preprodajo« deviz in po- 
dobno. 

Potrebno je spremeniti me- 
hanizme sistema obračuna 
skupnega prihodka in dohod- 
ka, da bi ga lahko realno dolo- 
čili, odpraviti fiktivno izdajanje 
menic in drugih vrednostnih 
papirjev, ki ne temeljijo na de- 
janskih blagovno-denarnih ra- 
zmerjih in onemogočiti nara- 
ščanje dolžniško-upniških ra- 
zmerij, ustvarjanje fiktivnega 
potenciala nad realnim dohod- 
kom ter kupno moč brez 
ustrezne proizvodnje. 

Treba je onemogočiti defici- 
tarno financiranje in kreditira- 
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nje vseh oblik porabe in v skla- 
du s tem sprejeti ustrezne 
ukrepe na področju investicij, 
splošne, skupne in osebne po- 
rabe. 

S spremembami posamez- 
nih sistemskih rešitev je treba 
zagotoviti pravočasno in real- 
no določanje izgub in onemo- 
gočiti večletno poslovanje z iz- 
gubami in njihovo večletno 
pokrivanje iz sredstev skupnih 
rezerv v breme organizacij 
združenega dela, ki uspešno 
poslujejo. 

PROIZVODNJA 
ENERGIJE 

V industrijski proizvodnji je 
treba posebej povečati proi- 
zvodnjo energije zaradi zado- 
voljevanja vse večjih potreb za 
energijo in zaradi substitucije 
uvozne energije z domačo, bo- 
lje izkoristiti obstoječe zmog- 
ljivosti, hitreje zaključevati za- 
čete energetske zmogljivosti, 
termoelektrarne, hidroelek- 
trarne in zmogljivosti za pora- 
bo premoga in plina ter uresni- 
čiti programe varčevanja z 
energijo. Da bi uresničili te ci- 
lje je treba: 

1. dokončati začete elek- 
troenergetske zmogljivosti 
moči okrog 1.300 megavatov. 
Treba je angažirati vsa razpo- 
ložljiva sredstva organizacij 
združenega dela iz elektrogo- 
spodarstva in druge vire finan- 
ciranja ter zagotoviti prednost 
pri financiranju elektroener- 
getskih zmogljivosti; 

2. za povečanje proizvodnje 
premoga za 8 milijonov ton, 
sprejeti ustrezne ukrepe in ak- 
tivnosti ter angažirati sredstva 
organizacij združenega dela 
proizvajalk premoga ter zdru- 
ženja proizvajalcev in porabni- 
kov ter sredstva iz drugih virov 
zaradi izgradnje novih in re- 
konstrukcije obstoječih rudni- 
kov premoga; sprejeti bodo 
ukrepi za izboljšanje material- 
nega položaja rudarjev, pose- 
bej v rudnikih z jamsko eks- 
ploatacijo; 

3. povečati pogonsko pri- 
pravljenost v času povprečne- 
ga izkoriščanja zmogljivosti 
termoelektrarn na premog, 
termoelektrarne na mazut pa 
izkoriščati v mejah razpoložlji- 
vih količin goriva, po energet- 
ski bilanci Jugoslavije za leto 
1983; 

4. začeti dolgoročni proces 
spremembe strukture energet- 
ske porabe s povečano proi- 
zvodnjo premoga, domače 
nafte in plina, kakor tudi z več- 
jim izkoriščanjem novih in ob- 
novljenih virov energije; 

5. bistveno racionalizirati 
izkoriščanje nafte in sprejeti 
ekonomske ukrepe za hitrejše 

zmanjševanje porabe mazuta, 
posebej za toplotno energijo. 
Do konca prvega polletja 1983 
bodo določeni skupni kriteriji, 
program in dinamika po kateri 

me proizvodnje hrane v letu 
1983, upoštevajoč najnovejše 
ocene o pogojih in možnostih 
proizvodnje, z namenom, da 
se z racionalnejšim izkorišča- 

bodo vsi porabniki dotočili njem proizvodih zmogljivosti 
svoje programe za zamenjavo 
mazuta s premogom in drugi- 
mi energetskimi viri kjer je to 
tehnološko, ekološko in eko- 
nomsko upravičeno; 

6. izboljšati izkoriščanje su- 
rove nafte v procesu njene 
predelave zaradi povečanja 
proizvodnje dragocenejših de- 
rivatov. 

INDUSTRIJSKA 
PROIZVODNJA 

Z ekonomsko politiko v in- 
dustrijski proizvodnji je treba 
ustvariti pogoje za maksimal- 
no možno povečanje proi- 
zvodnje, predvsem proizvod- 
nje za izvoz in proizvodnje Su- 
rovin in reprodukcijskega ftoa- 

poveča proizvodnja za zado- 
voljevanje potreb porabe in re- 
zerv v državi, poveča izvoz ter 
bistveno zmanjša tivoz kmetij- 
skih in živilskih proizvodov. 
Takšen razvoj bodo podpirala 
tudi prizadevanja vse družbe, 
zlasti z večjim usmerjanjem 
naložb, s samoupravnim pove- 
zovanjem v reprodukcijskih 
celotah ter z boljšo organizaci- 
jo proizvodnje, predelave in 
piasmaja. 

Za uresničitev teh nalog mo- 
ramo; 

1. s skupnim planiranjem, 
povečano proizvodnjo na pod- 
lagi združevanja sredstev in 
dogovarjanja organizacij zdru- 
ženega dete proizvodnje, pre- 
dstave, trgovine, turističnega ■ • . w, (Miivnvilv^a 

teriala z boljšim izkoriščanjem gosp<jd»f^va in potrošniških 
obstoječih zmogljivosti z« 
proizvodnjo osnovnih kovtn, 
bazičnih kemičnih in farma- 
cevtskih surovin, nekovin in 
drugega reprodukcijskega 
materiala ter z uvozom najpo- 
membnejših surovin in repro- 
dukcijskega materiala. 

Z ekonomsko politiko v letu 
1983 moramo zlasti podpreti 
uresničevanje proizvodnih in 
razvojnih programov med se- 
boj povezanih organizacij 
združenega dela, ki so usmer- 
jene na povečanje izvoza bla- 
ga in storitev ter zmanjšanje 
uvoza blaga in storitev. Da bi 
dosegli te cilje je treba: 

1. pospešiti aktiviranje 
zmogljivosti v bazičnem sek- 
torju kemične industrije, ki so 
v zaključni fazi in aktivirati no- 
vozgrajene zmogljivosti; 

2. sprejeti ustrezne ukrepe 
za povečanje proizvodnje žele- 
zove rude in rud barvastih ko- 
vin ter dokončanje zmogljivo- 
sti primarnih faz v črni in bar- 
vasti metalurgiji zaradi odpra- 
ve ozkih grl; 

3. maksimalno izkoristiti 
zmogljivosti, ki temeljijo na 
domačih surovinah; 

4. za novozgrajene surovin- 
ske zmogljivosti, ki so v pre- 
skusnem obratovanju oziroma 
v fazi utekanja, zagotoviti 
manjše obveznosti, da bi bile 
čim prej ekonomsko usposob- 
ljene, kar bo urejeno s poseb- 
nimi predpisi, 

KMETIJSTVO 
Kmetijsko proizvodnjo bo- 

mo razvijali v skladu z oprede-, «r 
litvami iz družbenega dogovo- kmetijski*) pridelkov in živii ta- 
ra o uresničevanju politike ko, da se bodo s tem prome- 
agroindustrijskega kompleksa tom ukvarjali tisti, ki sklepajo 
od leta 1981 do 1985 in progra- pogodbe za proizvodnjo; 

centrov zagotoviti potrebna 
sredstva za ustrezen obseg in- 
vesticij, razširiti obdelovalne 
površine v družbenem sektorju 
kmetijstva in zadovoljujočo 
preskrbljenost kmetijstva z re- 
produkcijskim materialom in 
opremo; • 

2. zagotoviti materialne po- 
goje in hrambo materialnih re- 
zerv osnovnih kmetijskih pri- 
delkov in živil na vseh ravneh 
od občin do federacije, da bi 
vplivale na uravnovešenje 
proizvodnje in porabe; 

3. preizkusiti v cetoti davčno 
politiko in sprejeti ukrepe za 
spodbujanje smotrnejšega iz- 
koriščanja kmetijskih zemljišč; 

4. organi republik in avtono- 
mnih pokrajin bodo določili 
ustrezne rešitve na področju 
sistema pokojnin, ki bodo v 
funkciji podružbljanja proi- 
zvodnje in zemlje ter krepitve 
ekonomske in socialne varno- 
sti kmetov; 

5. povečati proizvodnjo mi- 
neralnih gnojil ter sredstev za 
varstvo rastlin zaradi popol- 
nejše preskrbe kmetijske proi- 
zvodnje s tem reprodukcijskim 
materialom; 

6. spodbujati dogovarjanje 
proizvodnje in zagotoviti var- 
nost proizvajalcem pri preskr- 
bovanju s potrebnim repro- 
dukcijskim materialom (seme, 
mineralna gnojila, sredstva za 
varstvo rastlin, dieselsko gori- 
vo) in pravočasno določiti 
proizvajalne pf^ctejne cene, da 
bi ustvariti »godne pogoje za 
večjo prsievodnjo; 

7. z ukrepi ekon&meke poli- 
tike delovati za boljši promet 

8. spodbujati proizvodnjo 
proizvodov, ki se izvažajo na 
konvertibilno področje; 

9. razvijati nove tehnologije 
in spodbujati razvoj rastlinske 
proizvodnje, pri čemer je treba 
zmanjšati uvoz drage protein- 
ske krme; 

10. določiti skupne osnove 
zemljiške politike, da bi razširi- 
li obdelovalne površine v druž- 
benem sektorju m družbeno 
organizirani proizvodnji. 

GRADBENIŠTVO 
Ker upadajo investicije, se 

bo v letu 1983 še nadalje 
zmanjševal obseg proizvodnje 
gradbeništva. Razpoložljive 
zmogljivosti moramo usmeriti 
predvsem k dokončanju ob- 
jektov v dejavnostih, za katere 
je predviden hitrejši razvoj, 
zlasti v energetiki in graditvi 
magistralnih prometnic, ki se 
financirajo tudi z zunanjimi 
krediti, kot tudi v dokončanje 
drugih objektov za proizvod- 
njo za izvpz, proizvodnjo suro- 
vin in reprodukcijskega mate- 
riala. Da bi popolneje izkoristili 
gradbene zmogljivosti in pove- 
čali neto devizni priliv, bomo 
spodbujali širše povezovanje 
organizacij združenega dela 
gradbeništva z ustreznimi or- 
ganizacijami v državi za na- 
stop na tujem trgu. 

Za uresničevanje ekonom- 
ske politike v gradbeništvu bo- 
do sprejeti ukrepi za spodbu- 
janje investicijskih del v tujini, 
posebej tistih, ki so zasnovani 
na domačih projektih, tehno- 
logiji in opremi, ustvarjene pa 
bodo možnosti za dodatno sti- 
mulacijo deviznega priliva od 
izvajanja kompletnih del v tuji- 
ni, inženiringa in kozultacij- 
skih storitev pri teh delih. 

PROMET IN TURIZEM 
Z boljšo organizacijo dela v 

prometu povečati učinkovitost 
prevoza in varčeyanje goriva 
ter ustvariti pogoje za povečan 
delež domačih prevoznikov v 
prometu blaga, izvozu, uvozu, 
tranzitu, vključujoč tudi stori- 
tve ptt, posebej magistralnih 
mednarodnih telekomunika- 
cijskih linij. 

Prednost v razvoju prometa 
bo imela modernizacija želez- 
nice zaradi hitrejšega uspo- 
sabljanja za večji delež v pre- 
vozu blaga in potnikov. Treba 
bo izboljšati pogoje gospodar- 
jenja železnice, še posebej v 
magistralnih smereh. 

Sprejeti bodo ukrepi za re- 
ševanje problemov v tekoči re- 
produkciji pomorskega, reč- 
nega in letalskega prometa za- 
radi normalizacije pogojev za 
njihovo poslovanje ob obvez- 
nosti, da se bo izboljšala kako- 
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vost njihovih storitev in da bo- 
do dosledno izvrševali obvez- 
nosti do uporabnikov. 

Prednost v razvoju ptt pro- 
meta bo dana hitrejši moderni- 
zaciji in razvoju ptt zmogljivo- 
sti zaradi skladnejšega razvoja 
sistema s katerim bo popolno- 
ma zadovoljeno povpraševa- 
nje. 

Del sredstev kreditnega po- 
tenciala bank, primarne emisi- 
je in zunanjih kreditov bo 
usmerjen k večji proizvodnji 
opreme v domači industriji za 
potrebe železnic in za graditev 
morskih in rečnih ladij v doma- 
čih ladjedelnicah. Del sredstev 
za te potrebe bo zagotovljen z 
združevanjem sredstev zainte- 
resiranih organizacij združe- 
nega dela na samoupravni 
podlagi. 

Z ekonomsko politiko in 
drugimi ukrepi bo destimuli- 
ran prevoz v cestnem prometu, 
rtamenjen lastnim potrebam, 
upoštevajoč specifičnosti po- 
sameznih dejavnosti. 

Na področju turizma bodo z 
združevanjem sredstev in 
ukrepi republik in pokrajin 
ustvarjeni pogoji za izboljšanje 
materialnega položaja organi- 
zacij združenega dela, posebej 
hotelirstva, za boljšo preskrbo 
in pospeševanje turistične po- 
nudbe v tujini zaradi uresniče- 
vanja večjega deviznega, prili- 
va in zmanjšanje odliva deviz. 

Na podlagi dohodkovnih in- 
teresov in skupnega pridobi- 
vanja deviz bomo spodbujali 
združevanje sredstev za grad- 
njo novih zmogljivosti in za 
popolnejšo preskrbo turistične 
porabe. 

RAZVOJ DROBNEGA 
GOSPODARSTVA 

Zaradi odprave strukturnih 
neskladnosti, boljše izrabe 
razpoložljivih proizvodnih 
zmogljivosti, večje ponudbe in 
asortimenta blaga in storitev, 
nadomeščanja uvoza, boljše 
izrabe sekundarnih surovin, 
predvsem pa večje zaradi več- 
je zaposlenosti moramo izkori- 
stiti vse možnosti za razvoj 
drobnega gospodarstva v 
družbenem in individualnem 
sektorju. Zaradi tega: 

1. bomo sprejemali ukrepe 
in ustvarjali pogoje za večjo 
ekonomsko zainteresiranost 
večjih proizvodnih in trgovskih 
organizacij združenega dela, 
da ustanavljajo in razvijajo 
specializirane organizacije 
drobnega gospodarstva v 
družbenem in individualnem 
sektorju; 

2. bodo republike, pokrajini 
in občine z davčno in kreditno 
politiko ter z drugimi ukrepi 
omogočile in spodbujale hi- 

trejše ustanavljanje samostoj- 
nih obratovalnic, pogodbenih 
organizacij združenega dela 
ter obrtnih in drugih zadrug, 
pri čemer morajo dati pre- 
dnost večji proizvodnji za 
izvoz in nadomeščanju uvoza, 
proizvodnji in kooperaciji ter 
povečanju storitev v deficitar- 
nih storitvenih dejavnostih; 

3. bomo z davčno politiko in 
drugimi ukrepi spodbujali hi- 
trejše zaposlovanje delavcev v 
samostojnih obratovalnicah; 

4. bomo spodbujali večje 
angažiranje osebnih sredstev 
delovnih ljudi, posebej delav- 
cev na začasnem delu v tujini 
za ustanavljanje pogodbenih 
organizacij združenega dela s 
samostojnim delom za proi- 
zvodno kooperacijo in za defi- 
citarne storitvene dejavnosti. 

SPREMEMBE V 
STANOVANJSKI 
POLITIKI 

Spremenili bomo stano- 
vanjsko politiko, da bi smotr- 
neje gradili, uporabljali in 
vzdrževali stanovanja, zmanj- 
šali obremenitev dohodka go- 
spodarstva s stroški za stano- 
vanjsko graditev in povečali 
zainteresiranost delovnih ljudi 
in občanov, da z lastnimi sred- 
stvi in ob solidarni pomoči 
ostalih delavcev in družbene 
skupnosti. Zato bomo sprejeli 
naslednje ukrepe: 

1. z davčno in zemljiško po- 
litiko, pravočasno pripravo 
zemljišč za gradnjo, poenosta- 
vitvijo administrativnih po- 
stopkov in z drugimi ukrepi 
bodo občine in mesta spodbu- 
jale občane k večjemu vlaga- 
nju lastnih sredstev v stano- 
vanjsko graditev in hitrejšemu 
razvoju stanovanjskega zadru- 
garstva; 

2. izvajali bomo programe 
za postopno poviševanje sta- 
narin do ravni, ki bo zagotovila 
sredstva, predvsem za vzdrže- 
vanje in reprodukcijo stano- 
vanjskega sklada, na samou- 
pravni podlagi ob subvencio- 
niranju stanovanjskih stroškov 
družinam z nizkimi prejemki, 
upoštevajoč vpliv povečanja 
stanarin na življenjski stan- 
dard; 

3. pri dodeljevanju družbe- 
nih stanovanj bomo imetnike 
stanovanjske pravice spodbu- 
jali k lastni udeležbi, vendar 
bomo pri tem upoštevali njihov 
ekonomski in socialni položaj; 

4. omogočili bomo ter s kre- 
ditno politiko podprli graditev 
stanovanj za trg; 

5. še naprej se bodo izloča- 
la sredstva iz dohodka za soli- 
darno stanovanjsko graditev, o 
višini izločenih sredstev iz či- 
stega dohodka pa bodo v skla- 

du s programi stanovanjske 
graditve samostojno odločale 
organizacije in skupnosti: 

6. organizacijam združene- 
ga dela bomo omogočili, da se 
bodo o graditvi stanovanj za 
svoje potrebe dogovarjale ne- 
posredno z njihovimi proizva- 
jalci; 

7. z urbanizacijo vasi in gra- 
ditvijo posameznih gospodar- 
skih zmogljivosti na območjih, 
ki imajo na razpolago potreb- 
ne surovine, delovno silo in 
neizkoriščen stanovanjski 
sklad, bomo vplivali na poča- 
snejše doseljevanje v velika 
mesta; 

8. sprejeli bomo tiste urba- 
nistične in arhitektonske reši- 
tve (programe in projekte), ki 
bodo zagotavljale pogoje za 
uporabo smotrnejših standar- 
dov za urejanje naselij in 
opremljanje stanovanj ob 
skrajnem varčevanju energije, 
materiala in prostora; 

9. da bi zavarovali kmetijska 
zemljišča, bomo s prostorski- 
mi načrti in urbanizacijo nase- 
lij onemogočili stihijsko gradi- 
tev individualnih hiš in počitni- 
ških hišic; 

10. s prispevkom za upora- 
bo mestnega zemljišča, z učin- 
kovitejšim zajemanjem mestne 
rente in z drugimi ukrepi bomo 
stroške za graditev in uporabo 
komunalne infrastrukture ena- 
komerneje razporedili na vse 
uporabnike komunalnih stori- 
tev. 

PORAST 
ZAPOSLENOSTI 

V letu 1983 bomo opravili 
spremembe v politiki zaposlo- 
vanja, da bi zagotovili večje 
zaposlovanje mladih strokov- 
nih kadrov in s tom povečali 
proizvodno ustvarjalno podla- 
go dela kot bistvenega pogoja 
za uresničevanje programa 
stabilizacije in reševanje so- 
cialnih in poltičnih problemov, 
ki jih ustvarja povečano število 
tistih, ki iščejo zaposlitev. 

Da bi uresničili cilj bomo 
sprejeli ukrepe, da v letu 1983 
zaposlimo vsaj 300 tisoč novih 
delavcev, od tega 250 tisoč 
mladih strokovnih kadrov in si- 
cer: s povečanjem zaposleno- 
sti v družbenem sektorju - pri- 
bližno 120 tisoč, z zamenjavo 
tistih, ki bodo odšli v pokoj -v 
približno 150 tisoč in z vse- 
stranskim razvojem dejavno- 
sti, ki se opravljajo z delovnimi 
sredstvi, ki so lastnina obča- 
nov - približno 30 tisoč. 

Pri zaposlovanju mladih 
strokovnih kadrov bomo v pri- 
merjavi s celotnim številom 
novozaposlenih zagotovili hi- 
trejše sprejemanje in ugodnej- 
še razmerje primerno potre- 

bam združenega dela, predv- 
sem za proizvodne naloge. 

Vse organizacije združene- 
ga dela morajo znova preučiti 
svoje pogoje in možnosti ter 
določiti načine za večjo pro- 
duktivnost dela, uvedbo prož- 
nejšega sistema delovnega ča- 
sa delavcev za večjo izkorišče- 
nost družbenih sredstev ter na 
tej podlagi določiti programe 
za večje zaposlovanje. Z bolj- 
šim vrednotenjem proizvodne- 
ga in ustvarjalnega dela ter de- 
la pod težkimi pogoji bomo 
spodbujali zaposlovanje pri 
teh opravilih. 

V republikah in pokrajinah 
bomo zagotovili vse potrebne 
pogoje za odločno zatiranje 
brezdelja in nediscipline, izk- 
ljučevanje delomrznežev iz or- 
ganizacij združenega dela, od- 
pravo dela upokojencev in 
onemogočanje dela tistim, ki 
so si že pridobili pravico do 
pokojnine (zlasti v suficitarnih 
poklicih), za skrajno omejitev 
vseh drugih oblik dopolnilne- 
ga dela, večje in doslednejše 
izpolnjevanje obveznosti pri 
sprejemanju pripravnikov in za 
poostritev sankcij za brezprav- 
no delo. 

Preučiti moramo možnosti 
za skrajšanje delovnega časa 
določenim kategorijam delav- 
cev, ki opravljajo dela in nalo- 
ge pod težkimi delovnimi po- 
goji in pogoji, ki so škodljivi za 
zdravje. 

Družbenopolitične organi- 
zacije morajo z ukrepi eko- 
nomske politike spodbujati 
uvedbo dela v več izmenah, da 
bi rešile problem zaposlovanja 
ter druge probleme, pri tem pa 
povečale tudi proizvodnjo. 

S spremembami in dopolni- 
tvami predpisov s področja de- 
lovne zakonodaje je treba 
ustvariti pogoje za skrajšani 
delovni čas, da bi lahko v po- 
sameznih primerih za dela in 
naloge zaposlili dva delavca, 
kot tudi pogoje za organizira- 
no začasno zaposlovanje 
oseb, ki iščejo zaposlitev ob 
sorazmernem računanju takš- 
ne zaposlitve v pokojninsko 
dobo. 

Treba je preučiti in morebiti 
poostriti merila za evidentira- 
nje oseb, ki iščejo zaposlitev in 
predvideti obveznost, da ta 
oseba pod določenimi pogoji 
sprejme ustrezno delo. 

ZMANJŠANJE 
INVESTICIJ 

Zmanjšali bomo obseg Inve- 
sticij v osnovna sredstva in ga 
uskladili z realnimi viri sred- 
stev in možnostmi ponudbe za 
investicije, pri čemer bomo in- 
vesticije usmerjali v razvoj pre- 
dnostnih dejavnosti. Obseg in- 
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vesticij v osnovna sredstva se 
bo zmanjšal za približno 20 
odstotkov, v družbenem sek- 
torju pa približno za 25 odstot- 
kov. Na podlagi tega bomo 
zmanjšali delež investicij v 
družbenem proizvodu celotne- 
ga gospodarstva, seveda v 
odvisnosti o realno razpoložlji- 
vih sredstev za investicije. 

Največji del realnih razpo- 
ložljivih sredstev bomo morali 
usmeriti v hitrejše dokončanje 
objektov za proizvodnjo blaga 
in storitev, ki morajo prispevati 
k predvideni rasti družbenega 
proizvoda, zlasti pa večji proi- 
zvodnji za izvoz, predvsem na 
konvertirtibilno področje ter 
smotrnem nadomeščanju 
uvoza. 

Vlaganja v neproizvodne in 
negospodarska namene mora- 
mo bistveno zmanjšati, vlaga- 
nja v stanovanjsko gradnjo pa 
morajo biti v skladu z realnimi 
možnostmi oblikovanja sred- 
stev za te namene in v skladu z 
dogovorjeno stanovanjsko po- 
litiko. 

Z ekonomskimi in drugimi 
ukrepi bomo selektivno zmanj- 
šali začeti investicijski pro- 
gram v skladu z nalogami inve- 
sticijske politike, tako da se 
bomo odrekli že začetih in no- 
vih objektov, ki niso v funkciji 
politike prednostnega razvoja. 

Ustavili bomo gradnjo vseh 
objektov, ki niso v neposredni 
funkciji povečanja izvoza, ki 
niso zajeti v zoženih priorite- 
tah in ki imajo visoke nepokri- 
te prekoračitve. 

Zaostrili bomo odgovornost 
delavcev v organizacijah zdru- 
ženega dela za ekonomsko in 
družbeno upravičenost inve- 
sticij in njihovih učinkov. To 
posebej velja za predlagatelje 
investicijskih programov, kot 
tudi za posameznike in službe, 
ki vplivajo in dajejo informaci- 
je o upravičenosti nove inve- 
sticije. 

MONETARNA IN 
KREDITNA POLITIKA 

Z monetarno in kreditno po- 
litiko bomo podpirali uresniče- 
vanje temeljnih ciljev in nalog 
politike družbenoekonomske- 
ga razvoja, določenih s to re- 
solucijo in krepitev dinarja kot 
edinega plačilnega sredstva v 
državi. Z ukrepi monetarne in 
kreditne politike bomo zato 
zagotovili, da bo denarna ma- 
sa rasla v predvidenem obsegu 
denarnih transakcij, vendar ta- 
ko, da bo rast v skladu z ure- 
sničevanjem programa eko- 
nomske stabilizacije oziroma s 
protiinflacijskim programom. 
Rast bančnih plasmajev bo v 
funkciji tako predvidenega gi- 
banja denarne mase. 

Primarno emisijo bomo upo- 
rabili za monetarizacijo preno- 
snih kratkoročnih vrednostnih 
papirjev, ki jih izdajajo organi- 
zacije združenega dela z go- 
spodarskega področja, za da- 
janje kreditov bankam na pod- 
lagi teh papirjev in za uresni- 
čevanje selektivnih ciljev mo- 
netarne in kreditne politike in 
jo usmerjali v osnovne selek- 
tivne namene. 

Da bi uresničili te cilje in na- 
loge bomo sprejeli naslednje 
ukrepe: 

- spremenili in dopolnili bo- 
mo predpise s področja mone- 
tarnega, kreditnega in bančne- 
ga sistema in ukrepali, da po- 
večamo finančno disciplino, 
saniramo finančne probleme 
in povečamo učinkovitost fi- 
nančnega sistema; 
- pri bančnih plasmajih bo- 

mo povečali delež gospodar- 
skih organizacij združenega 
dela; 

- zagotovili bomo pogoje, 
da bodo investicijski krediti ra- 
sli počasneje od rasti skupnih 
bančnih plasmajev; 

- črpanje kratkoročnih 
sredstev bank za dolgoročne 
plasmaje v letu 1983 bo znaša- 
lo največ 20 odstotkov; 

- s kreditnega potenciala 
bank bo 21 milijard dinarjev 
usmerjenih prek Jugoslovan- 
ske banke za mednarodno 
ekonomsko sodelovanje za 
kreditiranje izvoza opreme, la- 
dij in izvajanje investicijskih 
del v tujini na kredit; 

- s politiko obrestnih mer in 
drugimi ukrepi bomo poskuša- 
li postopoma zmanjševati ra- 
zliko med stopnjo inflacije ter 
višino obrestnih mer, pri če- 
mer bomo v skladu s politiko 
uresničevanja prednosti zago- 
tovili diferencirane obresti; 

ENOTEN 
JUGOSLOVANSKI TRG 

Nastopili bomo z ukrepi za 
uresničevanje ustavne zasno- 
ve jugoslovanskega trga za 
odstranitev vzrokov in pojavov 
krnjenja te enotnosti, za boljšo 
organiziranost trga, za večjo 
usklajenost blagovnih in de- 
narnih tokov, za večjo poveza- 
nost udeležencev na tem trgu 
na samoupravnih temeljih ter 
za boljšo založenost trga s 
proizvodi, ki so pomembni za 
proizvodnjo in standard prebi- 
valstva. Za uresničitev te politi- 
ke je treba sprejeti naslednje 
ukrepe; 

- federacija, republike, av- 
tonomni pokrajini in občine 
bodo znova preučile predpise 
iz svoje pristojnosti, s katerimi 
so urejeni odnosi na trgu, in 
spremenile njihove določbe, 
katerih uporaba povzroča kr- 

njenje enotnega jugoslovan- 
skega trga, omejuje gibanje 
blaga, dela, akumulacije in de- 
viz ter povzroča zapiranje v re- 
gionalne okvire; 

- pospešeno se bo nadalje- 
val proces samoupravnega 
sporazumevanja o razvoju 
energetike, metalurgije, proi- 
zvodnje in predelave kovin in 
nekovin, kemične industrije, 
agrokompleksa, prometa in 
zvez, bančništva, zavarovanja 
idr; 
- zaradi boljše preskrbe 

trga bomo z dogovarjanjem 
proizvodnje, z vlaganjem v 
skladiščni prostor in smotrnej- 
šo uporabo transporta spod- 
bujali povezovanje proizvajal- 
cev in potrošniških centrov; 

- sprejeti bodo mehanizmi 
in ukrepi za enakomernejšo 
preskrbovanje porabnikov v 
vsej državi s proizvodi, ki jih ni 
dovolj; 

- zagotovili bomo devize za 
uvoz surovin, reprodukcijske- 
ga materiala ter končnih izdel- 
kov zaradi boljše preskrbe trga 
s proizvodi, ki so posebnega 
pomena za standard prebival- 
stva, kot so zdravila, sredstva 
za higieno in nekatera osnov- 
na živila, ki jih ne izdelujemo 
pri nas, ali pa jih ne izdelujemo 
v zadostnih količinah. 

ZAVIRANJE RASTI 
CEN 

Z usklajevanjem blagovno- 
denarnih odnosov, onemogo- 
čanjem porabe brez realnega 
kritja in z odpravo vzrokov, ki 
neugodno vplivajo na delova- 
nje enotnega jugoslovanskega 
trga, bodo ustvarjeni pogoji za 
močnejše zaviranje cen in živ- 
ljenjskih stroškov v letu 1983. 

Podrobna izdelava politike 
cen ter način uresničevanja bo 
določen z družbenim dogovo- 
rom o uresničevanju politike 
cen v letu 1983, ki bo sklenjen 
do konca januarja 1983. V do- 
govoru bodo med drugim iz- 
delana merila, pogoji in ukrepi 
za postopno opuščanje dolo- 
čanja najvišje ravni cen vseh 
proizvodov in storitev ter 
ustvarjanje pogojev za krepi- 
tev vloge in odgovornosti 
združenega dela pri izvajanju 
politike cen. 

Vodili bomo izrazito selek- 
tivno politiko cen zaradi po- 
stopne odprave obstoječih di- 
sparitet domačih cen v primer- 
javi s svetovnimi, da bi uskladi- 
li razmerje v primarni delitvi in 
zmanjšali neupravičene razlike 
v cenah enakih ali podobnih 
proizvodov. V skladu s tem bo- 
mo onemogočili rast cen vseh 
proizvodov in storitev ter po- 
večanje cen zaradi kritja izgu; 

be v poslovanju, povečanja 

osebnih dohodkov brez dejan- 
skih delovnih rezultatov, inve- 
sticij in podobno. 

Z izvajanjem cen bomo za- 
gotovili, da bodo stanarine na- 
raščale hitreje od splošne rasti 
cen. V ta namen se bodo po- 
stopoma povečevale stanarine 
do ravni, ki zagotavlja sredstva 
za upravljanje, vzdrževanje in 
reprodukcijo stanovanjskega 
sklada ob subvencioniranju 
stroškov za stanovanja za dru- 
žine z nizkimi prejemki. 

Odpravili bomo pomanjklji- 
vosti sedanjega sistema cen in 
njegove uporabe. Med drugim 
bo dan ustrezen poudarek 
uporabi meril svetovnih cen 
pri oblikovanju cen in vzpo- 
stavljanju odnosov domačih 
cen, kot tudi izvajanju družbe- 
ne kontrole cen. 

Sprejeta bo dolgoročna po- 
litika cen za posamezne go- 
spodarske sektorje kot so 
energetika, črna in barvasta 
metalurgija, bazična kemija, 
kmetijstvo, gozdarstvo in že- 
lezniški promet. Za kmetijske 
proizvode, ki so posebnega 
pomena za vso državo, bodo 
najpozneje do 15. septembra 
1983 določene proizvajalno- 
prodajne ter zaščitne cene na 
ravni države za leto 1984. 

ŠIROKA AKCIJA 
VARČEVANJA 

V letu 1983 bo organizirana 
in izvedena na vseh ravneh 
družbene organiziranosti in na 
vseh področjih družbenoeko- 
nomskega življenja široka ak- 
cija varčevanja. 

V temeljnih organizacijah 
združenega dela bomo sesta- 
vili kompleksne programe var- 
čevanja z energijo, surovina- 
mi, reprodukcijskim materia- 
lom in osnovnimi sredstvi. Te- 
meljne organizacije združene- 
ga dela s področja proizvodnje 
in storitev bodo za najmanj 5 
odstotkov zmanjšale porabo 
energije za enoto proizvoda 
oziroma storitev, v prometu pa 
se bo poraba tekočih goriv 
zmanjšala v povprečju za 10 
odstotkov. Zaradi splošne ra- 
cionalizacije porabe energije 
in zagotavljanja dodatnih koli- 
čin energije za povečanje proi- 
zvodnje bodo drugi porabniki 
celotno porabo zmanjšali za 8 
odstotkov, v tem okviru pa po- 
rabo tekočih goriv za najmanj 
12 odstotkov. Z ukrepi eko- 
nomske politike bodo družbe- 
nopolitične skupnosti spodbu- 
jale varčevanje z energijo in 
preusmeritev s tekočih goriv 
na trda. 

Sprejeti bodo predpisi za 
uporabo cenejše embalaže ter 
zbiranje in uporabo sekundar- 
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nih surovin ter racionalno pre- 
delavo odpadkov. 

Sprejeti bodo predpisi o 
smotrnejši porabi kmetijskih 
pridelkov in živil, prepovedi 
klanja telet, jagnjedi, prašič- 
kov ipd 

V Gospodarski zbornici Ju- 
goslavije bodo pospešili delo, 
da bi se racionaliziralo in ob- 
čutno zmanjšalo število go- 
spodarskih predstavništev v 
tujini. 

DELITEV DOHODKA 
Z delitvijo dohodka moramo 

zagotoviti najmanj za dve od- 
stotni točki večji delež gospo- 
darstva v dohodku, z delitvijo 
čistega dohodka pa moramo 
zagotoviti za tri odstotne točke 
hitrejšo rast izločanja za oseb- 
ne dohodke. 

Energično in učinkovito se 
bo zmanjšala poraba in uskla- 
ditev z razpoložljivimi sredstvi 
za domačo končno porabo, 
preprečevali bomo vire inflaci- 
je in pospešeno zmanjševali 
inflatorno financiranje porabe. 

Organizacije, ki poslujejo z 
izgubami, bodo sestavile sana- 
cijske programe. Zaradi tega je 
nujno, da poleg drugih ukre- 
pov te organizacije razbreme- 
nimo ostalih obveznosti, do- 
kler ustvarjajo nove razvojne 
programe. Zaradi sanacije or- 
ganizacij združenega dela in 
njihovega usposabljanja za 
uspešno gospodarjenje bomo 
ukrepali za normalizacijo dol- 
gov in druge ukrepe, ki so pre- 
dvideni s predpisi. V sanacij- 
skem postopku moramo sana- 
torju zagotovoti pravico, da 
določi proizvodni program or- 
ganizacije združenega dela, ki 
bo sanirana. 

Z družbenimi dogovori o 
razporejanju dohodka in deli- 
tvi sredstev za osebne dohod- 
ke bomo zagotovili, da bosta 
za enako delo in delovne re- 
zultate dosežena približno 
enak dohodek in osebni doho- 
dek in da bodo hitreje nara- 
ščali dohodki proizvodnih de- 
lavcev. 

Samoupravne organizacije 
in skupnosti določajo politiko 
osebnih dohodkov na podlagi 
ustvarjenega dohodka. Zaradi 
tega se bodo sredstva za oseb- 
ne dohodke in skupno porabo 
lahko povečala samo na pod- 
lagi rezultatov poslovanja ozi- 
roma v odvisnosti od poveča- 
nja dohodka in čistega dohod- 
ka na podlagi skupnega pri- 
spevka tekočemu in minulemu 
delu delavcev, posebej pa na 
podlagi povečanja produktiv- 
nosti dela, zmanjšanja stro- 
škov poslovanja in povečanja 
učinkovitosti izkoriščanja 
družbenih sredstev. 

V prvem trimesečju leta 1983 
sredstva, izplačana za čiste 
osebne dohodke, na morejo 
biti večja od sredstev, izplača- 
nih v četrtem trimesečju leta 
1982 v skladu s sprejeto politi- 
ko za leto 1982. 

Sredstva za osebne dohod- 
ke delavcev v proizvodnji in 
storitvenih dejavnostih mora- 
jo, v skladu z opredelitvami iz 
te resolucije, rasti počasneje 
od rasti čistega dohodka. 
Osebni dohodki v negospo- 
darskih dejavnostih morajo 
naraščati počasneje od rasti 
osebnih dohodkov v gospo- 
darstvu. 

Osebni dohodki v organiza- 
cijah, ki poslujejo z izgubami, 
se smejo izplačati samo do vi- 
šine zajamčenih osebnih do- 
hodkov. Delavcem v teh orga- 
nizacijah se smejo izplačevati 
tudi večji osebni dohodki od 
zajamčenih samo v upraviče- 
nih primerih, pri čemer morajo 
tisti, ki o tem odločajo, zagoto- 
viti dodatna sredstva. 

SKUPNA iN SPLOŠNA 
PORABA 

S samoupravnimi sporazumi 
in družbenimi dogovori ter 
ukrepi ekonomske politike bo- 
mo zagotovili, da se bodo vsi 
izdatki za zagotavljanje skup- 
nih in splošnih družbenih po- 
treb gibali v okviru razpoložlji- 
vih sredstev, pri čemer bodo ti 
izdatki rasli za najmanj 10 in- 
deksnih točk počasneje od no- 
minalne rasti dohodka gospo- 
darstva v letu 1983, razen iz- 
datkov, ki imajo značaj oseb- 
nih prejemkov in prispevkov 
republik in avtonomnih pokra- 
jin v proračun federacije. 

Republike in pokrajini bodo 
določile okvire skupnih sred- 
stev za osebne dohodke in za 
zadovoljevanje splošnih druž- 
benih in skupnih potreb glede 
na rast dohodka. V skladu z 
opredelitvami iz te resolucije 
so republike in avtonomni po- 
krajini dolžne, da zagotovijo 
spremljanje tako sprejetih ra- 
zmerij v delitvi in dosledno 
realizacijo politike iz te resolu- 
cije. V republikah, pokrajinah 
in občinah bodo preučili mož- 
nosti za zmanjševanje števila 
samoupravnih interesnih 
skupnosti, za zmanjšanje in 
ukinitev administrativnega 
aparata v teh skupnostih ter 
možnosti za racionalizacijo 
administrativnih opravil. Preu- 
čili bodo možnosti za odpravo 
posameznih izobraževalnih 
zavodov ter za uskladitev nji- 
hovega števila in strukture s 
potrebami proizvodnje in mož- 
nostmi družbe. 

SOCIALNA POLITIKA 
Ob reševanju ekonomskih 

problemov bodo vsi družbeno- 
politični in samoupravni orga- 
ni na vseh ravneh odločanja 
razvijali z vsemi ukrepi in ak- 
tivnostmi iz svojih pristojnosti 
tudi smotrno zaščitno-razvoj- 
no socialno politiko za uspešni 
celotni družbeni razvoj, pri če- 
mer si bodo prizadevali, da 
breme stabilizacije razporedijo 
enakomerno. Pri izvajanju 
ukrepov socialne politike bodo 
upoštevali, da le-ti ne bodo iz- 
podkopavali načela delitve po 
delu, pač pa spodbujali vse de- 
lavce k boljšemu in organizira- 
nejšemu delu ter učinkovitejši 
uporabi družbenih sredstev. 
Zato bodo ukrepali in delovali: 

- v organizacijah združene-, 
ga dela in občinah bodo dolo- 
čili raven zaščite najnižjega 
osebnega in družinskega stan- 
darda za delavce z nizkimi 
osebnimi in družinskimi do- 
hodki in v skladu s tem ustrez- 
no raven zagotovljenega oseb- 
nega dohodka; 
- delavcem z nizkimi dohodki 
na družinskega člana bodo za- 
gotovili ugodnejše pogoje gle- 
de poravnavanja prevoznih 
stroškov na delo in z dela, gle- 
de družbene prehrane, regresa 
za letni dopust, denarne po- 
moči, oskrbe s kurjavo, z ozi- 
mnico idr; 

- v organizacijah združene- 
ga dela, samoupravnih skup- 
nostih in družbenopolitičnih 
skupnostih bodo obravnavali 
možnosti, da se povečajo na- 
domestila med začasno brez- 
poselnostjo delavcev, štipen- 
dije in krediti učencev in štu- 
dentov, nadomestila učencev 
na praktičnem delu, nadome- 
stila za stroške šolanja, upo- 
števajoč pri tem gmotni polo- 
žaj delavcev; 

- zagotovili bodo evidenti- 
ranje materialnega in social- 
nega položaja delavcev in ob- 
čanov, vključujoč tudi uvajanje 
socialnih kart, ki bi služile kot 
podlaga za planiranje socialne 
politike v organizaciji združe- 
nega dela, krajevni skupnosti 
in občini in za sprejemanje 
konkretnih ukrepov zaščite in 
izboljšanja življenjskega stan- 
darda; 

- zagotovili bodo evidenti- 
ranje dohodkov, zaradi katerih 
nastajajo neupravičene social-* 
ne razlike, ki niso rezultat dela 
in ustvarjalnosti delovnih ljudi, 
ter jih odpravljali s sistemom 
obdavčevanja in drugimi 
ukrepi; 

- subvencionirali bodo sta- 
narine gospodinjstvom, kate- 
rih celotno premoženjsko sta- 
nje je na meji potrebnega zne- 
ska za minimum življenjskega 
standarda; 

- zagotovili bodo ugodne 
pogoje, da bi otroke zajeli z 
različnimi oblikami dnevne 
oskrbe in prehrane, zlasti 
otrok iz gospodinjstev z nizkim 
skupnim dohodkom na družin- 
skega člana. 

DAVČNA POLITIKA 
Davčna politika bo v funkciji 

politike ekonomske stabiliza- 
cije. Tako bodo povečane 
davčne stopnje na prihodke iz 
dopolnilnega, honorarnega in 
nadurnega dela, na prihodke 
od premoženja, na neobdela- 
na zemljišča, stanovanja in po- 
slovni prostor, ki se izdaja v 
najem, počitniške hišice, ka- 
kor tudi davčne stopnje za de - 
diščine. Po potrebi bo treba 
preučiti in povečati tudi davč- 
ne stopnje na celotni dohodek 
občanov, pri čemer bodo višje 
stopnje uporabljene za večje 
dohodke. 

Sistem davkov bo razčlenjen 
in dopolnjen, tako da bodo v 
večji meri zajeti prihodki, pri- 
dobljeni zaradi izjemnih narav- 
nih in drugih pogojev. 

Preučena pa bo tudi politika 
obdavčevanja prihodkov, 
ustvarjenih na področju samo- 
stojnega osebnega dela, v go- 
stinstvu, turizmu in podobnih 
dejavnostih, da bi na ta način 
bolj obdavčili prihodke na ka- 
tere so vplivali drugi dejavniki, 
ne pa samo osebno delo. Na ta 
način naj bi preprečili bogati- 
tev, ki ni rezultat dela. 
RAZVOJ MANJ 
RAZVITIH 

Z večjimi prizadevanji delov- 
nih ljudi, ob boljši organizira- 
nosti in večji odgovornosti or- 
ganizacij združenega dela in 
drugih subjektov v gospodar- 
sko,manj razvitih republikah in 
SAP Kosovo ter z izvrševanjem 
z zakonom določenih obvez- 
nosti in dogovorjenih spodbu- 
jevalnih ukrepov federacije re- 
publik in avtonomnih pokrajin 
bodo ustvarili pogoje za hitrej- 
ši razvoj produkcijskih sil od 
povprečja države v gospodar- 
sko manj razvitih republikah 
ter za najhitrejši razvoj SAP 
Kosova. 

Sprejeti bodo ukrepi za za- 
gotavljanje carinskih olajšav 
za uvoz specifične opreme 
pod zadovoljivejšimi ukrepi za 
graditev objektov na podlagi 
združevanja dela in sredstev 
na dohodkovni osnovi in na 
podlagi skupnega interesa za 
razvoj gospodarsko manj ra- 
zvitih republik in SAP Kosovo. 

Sprejeti bodo ukrepi za sti- 
muliranje organizacij združe- 
nega dela za združevanje dela 
in sredstev predvsem v razvoj 
predelovalnih zmogljivosti v 
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gospodarsko manj razvitih re- 
publikah in še zlasti v SAP Ko- 
sovo s katerimi se prispeva k 
hitrejšemu povečanju zaposle- 
nosti, dohodka, racionalnejši 
substituciji uvoza posebej pa 
za povečanje blaga za izvoz. 

Sprejeti bodo ukrepi za ure- 
sničevanje političnega izhodi- 
šča za delovanje Zveze komu- 
nistov Jugoslavije v razvoju 
socialističnega samoupravlja- 
nja, bratstva in enotnosti ter 
skupništva na Kosovu in redno 
bo spremljano izvajanje aktiv- 
nosti in ukrepov, predvidenih v 
tem izhodišču. 

SAP Kosovo bo posebej 

omogočen uvoz na kredit spe- 
cifične opreme, ki se ne izde- 
luje v naši državi, namenjena 
pa je za dokončanje objektov 
na področju elektrogospodar- 
stva, barvaste metalurgije in 
kmetijstva, kakor tudi predelo- 
valnih zmogljivosti, ki se gradi- 
jo z združevanjem dela in sred- 
stev in ki bodo prispevale k 
proizvodnji blaga za izvoz in 
substitucijo uvoza. 

SPLOŠNA LJUDSKA 
OBRAMBA 

Upoštevajoč dejstvo, da je 
vojaškopolitični položaj v sve- 

tu iz leta v leto slabši, delova- 
nje notranjega sovražnika pa 
okrepljeno, bo razvoj splošne 
ljudske obrambe in družbene 
samozaščite tudi v letu 1983 
ena prednostnih nalog celot- 
nega družbenega razvoja. V 
skladu s tem bodo samouprav- 
ne organizacije in družbeno- 
politične skupnosti ukrepale, 
da zagotovijo materialne po- 
goje za realizacijo določenih 
načrtov in programov razvoja 
oboroženih sil SFRJ in civilne 
zaščite, pripravijo gospodar- 
ske in družbene dejavnosti za 
delovanje v vojni ter tudi druge 
strukture sistema splošne ljud- 

ske obrambe in družbene sa- 
mozaščite. 

V letu 1983 bo Skupščina 
SFRJ določila dolgoročni pro- 
gram ekonomske stabilizacije, 
na podlagi katerega bodo revi- 
dirani in ustrezno spremenjeni 
tekoči in sprejeti novi srednje- 
ročni razvojni načrti samou- 
pravnih organizacij in skupno- 
sti in družbenopolitičnih skup- 
nosti in Družbeni plan Jugo- 
slavije za obdobje od leta 1981 
do 1985, ki bodo temeljili na 
realnih podlagah in v celoti 
upoštevali rešitve iz programa 
ekonomske stabilizacije. 

MEDNARODNE POGODBE 

Recipročno izročanje oseb, ki se 

preganjajo zaradi sodno kaznivega 

dejanja 

® Jugoslavija in Avstrija bosta medsebojno dovoljevali izročanje oseb, ki so prega- 
njane zaradi storitve kaznivega dejanja, za katere je predpisana kazen odvzema 
prostosti ali varstveni ukrep več kot eno leto oziroma strožja kazen 

® Izročitev ne bo dovoljena, če se zahteva zaradi dejanja, ki sodi po mnenju 
zaprošene države med politična kazniva dejanja 

Delegati Zveznega zbora so. 
dobili v obravnavo in sprejem 
Predlog zakona o ratifikaciji 
Pogodbe med SFFU in Repu- 
bliko Avstrijo o izročanju (AS 
101). Ta Pogodba je bila pod- 
pisana v Beogradu 1. feebruar- 
ja 1982, Zvezni izvršni svet pa 
je pripravil Predlog zakona o 
njeni ratifikaciji v skladu z ve- 
ljavnimi mednarodnimi in do- 
mačimi pravnimi normami. 

Izhodišče te Pogodbe je do- 
ločba, s katero se Jugoslavija 
in Avstrija kot državi pogodbe- 
nici obvezujeta, da bosta, v 
skladu s pogodbenimi določ- 
bami in pogoji, ena drugi - na 
prošnjo - izročali osebe, ki se 
v državi prositeljici preganjajo 
zaradi sodno kaznivega deja- 
nja ali pa zahtevajo zaradi izvr- 
šitve dosojene kazni oziroma 
varstvenega ukrepa. 

Pogodba natančno določa 
kazniva dejanja zaradi katerih 
bo mogoče zahtevati izročitev. 
Temeljni pogoj pri tem je, da 
bo izročitev dovoljena ob pre- 
gonu zaradi dejanja, ki je po 
pravu obeh držav pogodbenic 
predpisan v kazenski zakono- 
daji. Predpisana kazen zapora 
ali varstvenega ukrepa pa mo- 

ra znašati več kot 1 leto oziro- 
ma mora biti predpisana strož- 
ja kazen.'Izročitev zaradi izvr- 
šitve pravnomočno izrečene 
kazni ali varstvenega ukrepa 
zaradi storitve enega ali več 
kaznivih dejanj, bo odobrena, 
če trajanje kazni ali varstvene- 
ga ukrepa oziroma njun del, ki 
ga je treba izvršiti, znaša naj- 
manj 4 mesece. Izročitev bo 
tudi odobrena, če je potrebno 
izvršiti več kazni ali varstvenih 
ukrepov, ki skupaj znašajo naj- 
manj 4 mesece. 

UČINKOVITOST PRI 
PREPREČEVANJU 
KRIMINALITETE 

Med Jugoslavijo in Avstrijo 
doslej ni bilo pogodbe o izro- 
čanju obsojenih ali obtoženih 
oseb. Izročitve so potekale na 
podlagi reciprocitete in v skla- 
du z notranjo kazensko zako- 
nodajo ene ali druge države. 
Kot specifična oblika medna- 
rodne kazensko-pravne pomo- 
či, je tak način izročanja pov- 
zročal v praksi težave zaradi 
različnih pravnih sistemov. 

Prav zaradi praktičnega olaj- 
šanja nudenja te vrste pomoči, 

je bila z Avstrijo sklenjena Po- 
godba o izročanju. Taka uredi- 
tev izročanja obtoženih in ob- 
sojenih oseb ima več predno- 
sti. Njen končni cilj pa je učin- 
kovitejše preprečevanje krimi- 
nalitete oziroma onemogoča- 
nje poskusov določenemu 
krogu ljudi, da bi se izognili 
kazenski odgovornosti in pre- 
stajanju kazni. 

Za izvajanje sklenjene Po- 
godbe bodo skrbeli pravoso- 
dni organi v republikah in av- 
tonomnih pokrajinah in Zvezni 
sekretariat za pravosodje in 
organizacijo zvezne uprave, v 
sodelovanju z Zveznim sekre- 
tariatom za zunanje zadeve in 
Zveznim sekretariatom za no- 
tranje zadeve. 

IZJEME OD 
OBVEZNEGA 
MEDSEBOJNEGA 
IZROČANJA 
OBTOŽENIH IN 
OBSOJENIH OSEB 

Pogodba, ki naj bi jo ratifici- 
rali s tem Zakonom, predvide- 
va določene izjeme od pogod- 
benih obveznosti medsebojne- 

ga izročanja obtoženih oziro- 
ma obsojenih oseb. Predpisa- 
no pa je, da državljanov zapro- 
šene države ne bo mogoče 
izročiti. To pomeni, da Jugo- 
slavija ne bo mogla zahtevati 
izročitev avstrijskih državlja- 
nov in obratno. 

Izročitev ne bo odobrena tu- 
di v primeru, če oseba, katere 
izročitev se zahteva, uživa azil 
na območju zaprošene države, 
ali pa, če bi bila taka izročitev v 
nasprotju z obveznostmi za- 
prošene države iz multilateral- 
nih pogodb. 

Če se izročitev zahteva zara- 
di dejanja, ki je po mnenju za- 
prošene države politično kaz- 
nivo dejanje, prošnja zanjo ne 
bo odobrena. Vendar je hkrati 
pogodbeno predpisano, da se 
kot kaznivo dejanje politične- 
ga kriminala ne bo smatral de- 
likt zoper življenje, vključno 
tudi poskus in sostorilstvo, ka- 
kor tudi vsako drugo kaznivo 
dejanje, pri katerem kriminalni 
karakter dejanja prevladuje 
nad političnim. 

Predvideno je nadalje, da 
izročitev ne bo izvršena, če se 
zahteva zaradi dejanja, ki po 
mnenju zaprošene države za- 
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deva izključno kršitev vojaških države pomenijo izključno kr- 
dolžnosti. Enako velja za deja- šitev predpisov o davkih, mo- 
'nja, ki po mnenju zaprošene nopolu, carini in devizah, ali 

pa pomenijo kršitev predpisov šiti samo kazen odvzema pro- 
o kontingentiranju blaga ozi- stosti. 
roma o zunanji trgovini. S Pogodbo je določen celo- 

Če je po pravu države prosi- ten postopek vlaganja prošenj 
teljice za dejanje, ki je spodbu- za izročitev, potrebne doku- 
dilo vložitev prošnje za izroči- mentacije, ki jo je treba pred- 
tev predpisana smrtna kazen, ložiti, in načinov obveščanja, 
ta kazen pa ni predpisana po kakor tudi predaje oseb, ki se 
pravu zaprošene države, se v izročajo. Urejeno pa je tudi 
državi prositeljici sme name- vprašanje plačevanja stroškov, 
sto smrtne kazni izreči ali izvr- ki nastanejo s takimi postopki. 

Celovitejše urejanje medsebojnih odnosov 

na področju pravne pomoči v kazenskih 

zadevah 

Novi pogodbi med SFRJ in Avstrijo obnavljata in posodabljata dosedanjo Po- 
godbo o vzajemnem pravnem prometu, ki je bila sklenjena leta 1954 
Celoviteje so urejeni odnosi med državama na področju pravne pomoči v kazen- 
skih zadevah, kar bo prispevalo k uspešnejšemu razvoju skupnih odnosov dveh 
držav 

Dosedanja praksa na po- 
dročju pravnega prometa v ka- 
zenskih zadevah med Jugosla- 
vijo in Avstrijo, ki je potekala 
na temelju Pogodbe med 
FNRJ in Republiko Avstrijo o 
vzajemnem pravnem prometu 
iz leta 1954, je pokazala, da ta 
pogodba ni popolna in bi jo 
bilo treba obnoviti zaradi celo- 
vitejše obdelave pravnega pro- 
meta v kazenskih zadevah med 
dvema državama. To je bilo 
večkrat ugotovljeno v medse- 
bojnih stikih pravosodnih or- 
ganov dveh držav. Te pobude 
so bile sprožene z obeh strani. 

Med pogovori predstavnikov 
ustreznih organov obeh držav 
je bilo sklenjeno, da je staro 
Pogodbo treba obnoviti oziro- 
ma namesto nje, skleniti tri no- 
ve: o pravni pomoči v kazen- 
skih zadevah, o medsebojnem 
izvrševanju sodnih odločb o 
kazenskih zadevah in o izroči- 
tvi obtoženih in obsojenih 
oseb. Vse te pogodbe so bile 
sklenjene in podpisane 1. fe- 
bruarja 1982 v Beogradu. 

V skladu z njimi je Zvezni 
izvršni svet pripravil predloge 
zakonov o njihovi ratifikaciji in 
jih poslal v obravnavo delega- 
tom Zveznega zbora. 

PRAVNA POMOČ 
V KAZENSKIH 
ZADEVAH 

Pododba o pravni pomoči v 
kazenskih zadevah (AS 100) 
Jugoslavijo in Avstrijo kot dr- 
žavi pogodbenici obvezuje, da 
si bosta po določbah in pogo- 
jih, zapisanih v Pogodbi, vzaje- 

mno nudili pravno pomoč v 
največji možni meri v vseh po- 
stopkih glede kaznivih dejanj, 
za katera so v času, ko je za- 
htevana pravna pomoč, pri- 
stojni pravosodni organi drža- 
ve prositeljice. 

Pravna pomoč se bo, v skla- 
du z določbami Pogodbe, nu- 
dila tudi za zadeve preklica po- 
gojne obsodbe, pogojnega od- 
pusta, odložitve ali prekinitve 
izvrševanja kazni oziroma var- 
stvenega ukrepa; v postopku 
odškodnine zaradi neupravi- 
čenega pripora ali neupraviče- 
ne obsodbe glede kazenskega 
postopka; v zadevah pomilo- 
stitve; v zadevah kazenske evi- 
dence; v zvezi z pošiljanjem 
pozivov za prestajanje kazni ali 
nalogov za plačevanje denar- 
ne kazni in stroškov postopka. 

Pravna pomoč se nudi tudi 
za dejanja, ki po mnenju za- 
prošene države, pomenijo izk- 
ljučno kršitev carinskih pred- 
pisov. 

Pogodba nadalje ureja vpra- 
šanja, kaj je bistvo nudenja 
pravne pomoči te vrste, v kate- 
rih primerih lahko državi po- 
godbenici zavrneta nudenje 
pravne pomoči in izpolnjeva- 
nje medsebojnih obveznosti v 
skladu s tem. Predpisan je na- 
dalje način, kako državi po- 
godbenici medsebojno zahte- 

• vata nudenje pravne pomoči in 
način njihovega medsebojne- 
ga komuniciranja pri nudenju 
pravne pomoči. Urejena so tu- 
di vprašanja zagotavljanja 
osebne svobode osebam, ki jih 
ena država pogodbenica izroči 
drugi, vprašanja uporabe pri- 

stojnega prava v postopku re- 
ševanja prošnje za pravno po- 
moč, vprašanja stroškov nude- 
nja pravne pomoči in po- 
dobno. 

IZVRŠEVANJE SODNIH 
ODLOČB 
V KAZENSKIH 
ZADEVAH 

Druga Pogodba - o medse- 
bojnem izvrševanju sodnih od- 
ločb v kazenskih zadevah (AS 
117) obvezuje Avstrijo in Jugo- 
slavijo, da bosta vzajemno 
nadzorovali osebe, ki jim je so- 
dišče v eni od držav pogodbe- 
nic izreklo pravnomočno po- 
gojno kazensko sankcijo. Ta 
Pogodba pa vključuje tudi 
izvršitev zaporne kazni ali var- 
stvenega ukrepa, ki ju je prav- 
nomočno izreklo sodišče ene 
od držav pogodbenic. 

Po določbah Pogodbe se bo 
nadzorstvo ali izvrševanje 
izvedlo samo, če je dejanje, za- 
radi katerega je bila izrečena 
pravnomočna sodna odločba, 
kaznivo po pravu obeh držav 
pogodbenic. 

Ta pogodba v celoti pomeni 
novost na področju nudenja 
pravne pomoči v kazenskih za-* 
devah. Prvič je namreč urejeno 

izvrševanje zaporne kazni ali 
varstvenega ukrepa v eni od 
držav pogodbenic za osebe, ki 
so njeni državljani, katerim pa 
je kazenske sankcije pravno- 
močno izreklo sodišče druge 
države pogodbenice. Po prej- 
šnji pravni teoriji, ki je tudi 
izhodišče za našo kazensko 
zakonodajo, je bilo organom 
za izvrševanje kazenskih sank- 
cij prepovedano, da bi izvrše- 
vali kazensko sodbo tujega so- 
dišča. Teorija je namreč meni- 
la, da je to v nasprotju s suve- 
reno oblastjo države na nje- 
nem območju. 

V zadnjem času pa se je sta- 
lišče pravne teorije in kazen- 
ske zakonodaje glede izvrše- 
vanja kazenske obsodbe tuje- 
ga sodišča radikalno spreme- 
nilo. Vse več je zahtev, da bi v 
domači zakonodaji omogočili, 
da bi lahko državljan ene drža- 
ve, ki ga obsodi sodišče druge 
države, prestajal kazen v drža- 
vi, katere državljan je. Na ta 
način, kakor je poudarjeno, 
lahko pričakujemo večjo stop- 
njo obsojenčeve resocializaci- 
je, kar je tudi temeljni namen 
njegovega kaznovanja. 

Za zagotovitev pogojev, da 
bi izvajali tak postopek pri pre- 
stajanju kazni, je pomembna 

PREDLOGA ZAKONOV O RATIFIKACIJI POGODB MED 
SFRJ IN REPUBLIKO AVSTRIJO O PRAVNI POMOČI V 
KAZENSKIH ZADEVAH (AS 100) IN O MEDSEBOJNEM 
IZVRŠEVANJU SODNIH ODLOČB O KAZENSKIH ZADE- 
VAH (AS 117) 
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zavzeta dejavnost OZN in nje- 
nih organov. Za uresničitev te 
zamisli se je zavzemala tudi 
naša država z dejavnostjo v 
Združenih narodih in mnogih 
specializiranih agencijah ter 

organizacijah. 
Zaradi vsega tega in ob upo- 

števanju uspešnega razvijanja 
političnih in ekonomskih 
odnosov med Jugoslavijo in 
Avstrijo, je bilo sprejeto stali- 

šče, da je s sosedno državo 
treba razširiti pravni promet v 
kazenskih zadevah tudi na po- 
dročje medsebojnega izvrše- 
vanja sodb v kazenskih zade- 
vah. Pri tem je bilo posebej 

upoštevano, da živi v Avstriji 
precej jugoslovanskih držav- 
ljanov, ki morajo po obsodbah 
zaradi storitve kaznivih dejanj 
prestajati zaporne kazni v av- 
strijskih kazenskih ustanovah. 

ANALIZE IN OCENE 

Velik obseg investiranja je eden temeljnih 

vzrokov nestabilnosti v tokovih družbene 

reprodukcije 

• V prvih devetih mesecih letos so se izplačila za investicije povečala za okrog 25 
odstotkov, vendar Je to v največji meri posledica povečanja cen 

• Investicije še naprej zelo obremenjujejo blagovne tokove in razpoložljiva sred- 
stva družbene akumulacije 

• Delež gospodarskih organizacij združenega dela se je v skupnih izplačilih za 
investicije povečal s 34,2 odstotka na 39,2 odstotka, kar je bilo ugodno ocenjeno 

• Najbolj so izplačila za investicije narasla v SR Bosni in Hercegovini, najmanj pa v 
SR Sloveniji 

• Po ocenah bo leta 1983 prišlo do nominalnega upadanja skupnih investicij v 
osnovna sredstva za okrog 4 odstotke, kar bo pomenilo, ob povečanju cen, realno 
zmanjšanje investicij za okrog 20 odstotkov 

Kljub ukrepom, sprejetim za 
omejevanje investicijske pora- 
be, je bila v prvih devetih me- 
secih letos dosežena visoka 
nominalna rast izplačil za inve- 
sticije, ki so bile za okoli 25 
odstotkov večje kot v enakem 
obdobju lani. Razvejeno inve- 
stiranje tako precej obrmenju- 
je blagovne tokove in razpo- 
ložljiva sredstva družbene 
akumulacije in je še naprej 
eden od temeljnih vzrokov ne- 
stabilnosti v tokovih družbene 
reprodukcije. 

Še nadalje je veliko pobud, 
da bi se lotili novih vlaganj, 
namesto, da bi bila vsa priza- 
devanja usmerjena k hitrejši 
dograditvi začetih investicij, 
predvsem večjega števila veli- 
kih objektov, namenjenih proi- 
zvodnji blaga in o opravljanju 
storitev, za katere je dogovor- 
jen hitrejši razvoj. V prdnost- 
nih dejavnostih pa je tudi ra- 
zmeroma nizek odstotek do- 
graditve začetih investicij. 

Te ocene in ugotovitve pri- 
naša analiza z naslovom: Ure- 
sničevanje investicijske politi- 
ke v letih 1981 in 1982 ter oce- 
ne za leto 1983, ki jo je pripra- 
vil Zvezni zavod za družbeno 
planiranje. Analizo so dobili v 
obravnavo delegati Skupščine 
SFRJ. Gradivo je namenjeno 

prikazu tokov uresničevanja 
investicijske politike kot po- 
membnega dela ekonomske 
politike v prvih letih uresniče- 
vanja novega petletnega plana 
razvoja Jugoslavije. Opisane 
pa so tudi materialne in druge 
možnosti v letu 1983. 

URESNIČEVANJE 
INVESTICIJSKE 
POLITIKE V LETU 1981 

Naloge na investicijskem 
področju so bile v prvem letu 
izvajanja novega Družbenega 
plana razvoja Jugoslavije 
opredeljene tako, da je bila da- 
na prdnost premagovanju te- 
žav na tem področju, ki so 
izhajale iz prejšnjega planske- 
ga obdobja. Vendar pa so se ti 
problemi pokazali v veliko bolj 
zaostreni obliki kot je bilo mo- 
goče pričakovati. To še pose- 
bej velja za otežene pogoje na 
trgu svetovnega kapitala in za 
povečane obveznosti iz dolgov 
tujini. 

Prav zaradi tega je prilagaja- 
nje investicij realno razpolož- 
ljivim možnostim postala ena 
od prednostnih nalog politike 
ekonomske stabilizacije. 
Zmanjšanje investicijske pora- 
be je terjala tudi poravnava do- 

spelih odplačil za tuje kredite, 
to pa so zahtevali tudi oteženi 
pogoji za pridobitev domačih 
investicijskih posojil. 

V skladu s tem je Resolucija 
za leto 1981 predvidela zmanj- 
šanje realnega obsega investi- 
cij v osnovna sredstva, in sicer 
za 5,3 odstotka, v primerjavi z 
letom 1980. V okviru tega je 
bilo treba investicije v osnovna 
sredstva zmanjšati za 4,3 od- 
stotka, negospodarske investi- 
cije pa za 7 odstotkov. 

Pod vplivom ukrepov re- 
striktivne investicijske politike 
so bili pri uresničevanju te 
planske naloge zabeleženi ne- 
kateri pozitivni rezultati, saj je 
bilo realno zmanjševanje inve- 
sticij precej večje kot je predvi- 
devala Resolucija. Po ocenah 
so se investicije realno zmanj- 
šale za okoli 11 odstotkov. Ta 
odstotek je bil izračunan z 
upoštevanjem vseh nominal- 
nih izplačil za investicije in z 
upoštevanjem vpliva inflacije 
na njihovo realno vrednost. 

Sprejeti ukrepi so zagotovili 
nekatere ugodne rezultate v 

globalnem gibanju razmerij na 
področju investicij do družbe- 
nega proizvoda. Realno se je 
namreč zmanjšal delež investi- 
cij v osnovna sredstva v druž- 
benem proizvodu od 34,5 od- 
stotka v letu 1980, na 31 od- 
stotkov leta 1981. Mimo tega 
se je povečal delež akumulaci- 
je v dohodku gospodarskih or- 
ganizacij združenega dela za 
okoli 54 odstotkov, prosta 
sredstva za investicije pa so se 
povečala celo za 64 odstotkov, 
v primerjavi z letom 1980. 

Kljub tem ugodnim giba- 
njem pa so še naprej ostajali 
vsi temeljni problemi, značilni 
za področje investiranja, pou- 
darjene pa so bile tudi težnje 
nadaljnjega reproduciranja 
obstoječe neugodne strukture 
vlaganj. Široka fronta investi- 
cij, kakor poudarja analiza, ve- 
lika disperzija vlaganj, visoka 
rast cen na investicijskem po- 
dročju, prevladovanje kredit- 
nih odnosov pri financiranju 
investicij in zaradi tega visoka 
zadolženost gospodarstva, so 
bile značilnosti gibanj na tem 
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področju. Se naprej pa je bila 
nizka raven združevanja sred- 
stev, upadala je učinkovitost 
investicij, dolgo je bilo obdob- 
je njihove aktivizacije, majhna 
je bila mobilnost akumulacije 
in podobno 

INVESTICIJE 
V LETU 1982 

Investicijsko politiko so leta 
1982 pogojevali in določali ne- 
kateri doseženi rezultati pri in- 
vestiranju v letu 1981, ki pa 
niso bili taki kot bi morali biti. 
Zaradi tega je bilo treba inve- 
sticije še odločneje uskladiti z 
realnimi razpoložljivimi sred- 
stvi in vso pozornost nameniti 
hitrejši dograditvi objektov, 
pomembnih za uresničevanje 
politike ekonomske stabiliza-' 
cije. 

čeprav so ukrepi na investi- 
cijskem področju, sprejeti leta 
1981, dali pozitivne rezultate 
pri krepitvi akumulacijske in 
reprodukcijske sposobnosti 
gospodarstva in omogočiti 
večje samofinanciranje, je bilo 
tudi ocenjeno, da bodo pogoji 
investicijske dejavnosti letos 
še težji, in sicer predvsem za- 
radi odplačevanjadospelih ob- 
veznosti tujini. Projekcija pla- 
čilne bilance za leto 1982 je 
načrtovala zmanjšanje uvoza 
opreme iz tujine v realnih vre- 
dnostih za okoli 53 odstotkov. 
Pri tem je bilo upoštevano, da 
bo, zaradi povečanega izvoza 
domače opreme in premajhne 
kreditne podpore, mogoče ku- 
povati domačo opremo pod 
mnogo težjimi pogoji. Prav ta- 
ko je bilo predvideno, da bo 
prišlo do zmanjšanja realnega 
potenciala za investicije zaradi 
visoke rasti cen investicijske 
opreme, kakor tudi do upada- 
nja varčevanja prebivalstva za- 
radi rasti življenjskih stroškov. 

Zaradi vsega tega so bile na- 
loge investicijske politike za 
leto 1982 določene tako, da so 
zahtevale večje samofinanci- 
ranje in združevanje sredstev, 
zmanjšanje deleža kreditnih 
virov sredstev, krepitev vlaganj 
v take proizvodne programe, 
za katere je dogovorjen hitrejši 
razvoj, da bi s tem ublažili 
strukturna nesorazmerja in 
okrepili izvozne možnosti ka- 
kor tudi zmanjšali uvozno 
odvisnost. 

Tako je Resolucija za leto 
1982 predvidela zmanjšanje 
investicij v osnovna sredstva 
za okoli 6 odstotkov. S tem je 
bilo treba tudi zagotoviti, da se 
delež investicij v osnovna 
sredstva v družbenem proizvo- 
du, v primerjavi z letom poprej, 
zmanjša z 31,5 odstotka na 
28,9 odstotka. Ker je moralo 
biti realno zmanjševanje inve- 
sticij odvisno tudi od gibanja 

cen, je Resolucija za leto 1982 
zahtevala, da nominalnarast 
investicij ne sme biti večja od 
12,1 odstotka. 

PREKORAČEN 
DOLOČEN OBSEG 
IZPLAČIL ZA 
INVESTICIJE 

Kljub sprejetim ukrepom za 
omejevanje investicijske pora- 
be, s katerimi so bili zaostreni 
pogoji za pridobivanje investi- 
cijskih kreditov, nadalje ome- 
jene možnosti za uporabo 
kratkoročnih bančnih kredi- 
tov, prepovedana uporaba 
družbenih sredstev za vlaganja 
v določene negospodarske in 
neproizvodne investicije, v 
prvih devetih mesecih leta 
1982 niso bile uresničene re- 
solucijske naloge. Nominalno 
so se namreč v prvih devetih 
mesecih leta 1982 povečala iz- 
plačila za investicije za 24,8 
odstotka. Prekoračenastopnja, 
ki jo je dovoljevala Resolucija, 
je torej dosegla 12,7 odstotka. 
Vendar pa je do tega prišlo 
predvsem zaradi večje rasti 
cen kot jo je dovoljevala Reso- 
lucija, kakor tudi zaradi dina- 
mičnega plačevanja prej izve- 
denih del. 

Dinamika vlaganj je v prvih 
devetih mesecih zelo neena- 
komerno potekala. Januarja in 
februarja so investicije nara- 
ščale umirjeno (po 19 odstotni 
stopnji), marca pa so narasle 
kar za okoli 45 odstotkov. Apri- 
la so beležile 25 odstotno rast, 
maja in junija 33 do 34 odstot- 
no, julija in avgusta pa se je 
njihovo naraščanje zmanjšalo 
na 23 in 17 odstotkov, ponov- 
no pa se je povečalo septem- 
ba, in sicer na 20 odstotkov. 
Relativno visoka in neenako- 
merna nominalna rast izplačil 
za investicije je v devetih me- 
secih leta 1982 v precejšnji 
meri posledica poravnavanja 
prenesenih neizvršenih plačil 
za opravljena dela in vgrajeno 
opremo v letu 1981, kakor tudi 
rezultat hitrejše rasti cen inve- 
sticijskih materialov in storitev 
glede na predvideno. 

Sodeč po strukturi izplačil 
za investicije v osnovna sred- 
stva po virih financiranja za 
prvih devet mesecev leta 1982, 
je bila največja rast zabeležena 
v gospodarstvu. Znašala je 
43,5 odstotka, v negospodar- 
skih organizacijah združenega 
dela, samoupravnih interesnih 
skupnostih družbenih dejav- 
nosti in krajevnih skupnostih 
je dosegla 34,2 odstotno pove- 
čanje, v družbenopolitičnih 
skupnostih pa je bila za 37 od- 
stotkov večja. Precej počasne- 
je so naraščala izplačila iz 
bančnih kreditov in plasmajev 

bank, saj so znašala le 6,5 od- 
stotka več. 

SPREMEMBE PRI 
STRUKTURI IZPLAČIL 

Omenjena gibanja so pov- 
zročila bistvene spremembe v 
strukturi izplačil za investicije. 
Delež gospodarskih organiza- 
cij združenega dela se je v ce- 
lotnih izplačilih za investicije 
družbenega sektorja povečal 
za okoli 5 odstotkov, in sicer 
od 34,2 na 39,3 odstotka, pri 
čemer so se združena sredstva 
povečala za približno odsto- 
tek. Zmanjšal pa se je cjelež 
sredstev iz bančnih virov in 
plasmajev prek bank, in sicer 
za 6,3 indeksnih točk. Znašal 
je 44,1 odstotka, prej pa 50,4 
odstotka. Ta pozitivna gibanja 
kažejo, da so začeli učinkoviti 
ukrepi, ki so bili leta 1981 spre- 
jeti na področju kreditno-mo- 
netarne politike. 

Kljub vsem ukrepom, spreje- 
tim leta 1981, in nalogam inve- 
sticijske politike v letu 1982, se 
je delež izplačil za investicije v 
negospodarskih dejavnostih v 
skupnih virih sredstev za inve- 
sticije še naprej povečeval, če- 
prav je bila intenzivnost takega 
gibanja nekoliko oslabljena. 
Ta rast je v prvih devetih mese- 
cih leta 1982 znašala več kot 1 
odstotek, saj se je od 15,4 po- 
večala na 16,6 odstotka. 

Ob upoštevanju končnih po- 
datkov o izplačilih za investici- 
je v družbenem sektorju za 
prvih devet mesecev leta 1982, 
so z nadpovprečno 25 odstot- 
no rastjo narasla vlaganja: v 
kmetijstvu za 75,7 odstotka, v 
gozdarstvu za 42,4 odstotka, v 
vodnem gospodarstvu za 93 
odstotkov, v obrti za 29, na po- 
dročju finančnih in drugih sto- 
ritev za 28,5 odstotka in v indu- 
striji za 25,6 odstotka. Med ne- 
gospodarskimi investicijami, 
vključno s stanovanjsko gradi- 
tvijo, so se vlaganja povečala 
za okoli 22 odstotkov. Pri tem 
so vlaganja na področju zdrav- 
stva in socialnega varstva bila 
za 22,6 odstotka večja, na po- 
dročju stanovanjske gradnje 
pa za 24,7 odstotka. 

Izplačila za investicije po re- 
publikah in pokrajinah so bila 
v prvih devetih mesecih leta 
1982 različna. Najbolj so se 
povečala v SR Bosni in Herce-» 
govini - za 45,4 odstotka, v Sr- 
biji brez pokrajin - za 30,4 od- 
stotka, v SAP Kosovo za 29,8 
odstotka in v SR Hrvatski za 
24,9 odstotka. Pod jugoslo- 
vanskim povprečjem so bila iz- 
plačila za investicije v SR Ma- 
kedoniji - 20 odstotkov. SAP 
Vojvodini - 15,9 odstotka, SR 
Črni gori - 10,5 odstotka in SR 
Sloveniji - 9,5 odstotka. Če te 

podatke primerjamo s stopnjo 
razvitosti, potem so se vlaga- 
nja v gospodarsko manj razvi- 
te republike in SAP Kosovo 
povečala za 31,6 odstotka, v 
razvitejših republikah in SAP 
Vojvodini pa za 22,2 odstotka. 

INFLACIJSKI UČINKI 
INVESTICIJ 

Sodeč po intenzivni rasti iz- 
plačil za investicije v letu 1982, 
je mogoče sklepati, da so inve- 
sticije še nadalje pomemben 
inflacijski impulz. Do take di- 
namike naraščanja investicij 
pa je prišlo zaradi več razlo- 
gov: zaradi spremenjenih ra- 
zmerij pri delitvi dohodka v le- 
tu 1981, saj so bila sredstva 
gospodarskih organizacij 
združenega dela za 63 odstot- 
kov večja kot leta 1980, nadalje 
so naraščala razpoložljiva 
sredstva za investicije v prvem 
polletju leta 1982 za 51 odstot- 
kov glede na enako raven leta 
1981. To je bil rezultat višjega 
obračunavanja amortizacije, 
velikih neporavnanih obvezno- 
sti v letu poprej in razvejenega 
investiranja. 

V nekaterih industrijskih pa- 
noga, ki imajo prednostni po- 
men (proizvodnja električne 
energije in premoga) so se si- 
cer investicijska vlaganja 
izboljšala. Vendar pa bistvene 
spremembe v strukturi indu- 
strijskih investicij v prvem pol- 
letju leta 1982 za nekatere po- 
membne surovinske in ener- 
getske panoge, niso bile v 
skladu s predvidevanji in niti 
ne z dogovorjeno proizvodno 
usmeritvijo. Pri tem so proble- 
mi tekočih investcij veliko bolj 
poudarjeni na tistih objektih, 
ki jih gradimo v skladu z dogo- 
vorjeno razvojno politiko. 

Po končnih podatkih o izpla- 
čilih za investicije v prvih deve- 
tih mesecih leta 1982, ki so na- 
rasle za 24,8 odstotka, so hi- 
treje naraščala izplačila za go- 
spodarske investicije (26,4 od- 
stotka) in počasneje vlaganja v 
negospodarske namene (21,6 
odstotka). V okviru negospo- 
darskih investicij so se izplači- 
la za stanovanjsko graditev 
povečala za 24,7 odstotka, za 
druge negospodarske namene 
pa za okoli 14 odstotkov. 

ZAPRTOST V 
INVESTICIJSKIH 
TOKOVIH 

V splošni strukturi investicij 
ni prišlo do bistvenejših izbolj- 
šav,. Še naprej je zelo -izrazita 
zaprtost v investicijskih toko- 
vih. Od predračunske vredno- 
sti vseh tekočih investicij, jih le 
0,38 odstotka odpade na ob- 
močja druge republike ali po- 
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krajine. Združena sredstva, ki 
jih je že tako premalo, so pre- 
težno rezultat združevanj^ v 
skladu s predpisi družbenopo- 
litičnih skupnosti. Neugodno 
je tudi to, da 68 odstotkov za- 
gotovljenih sredstev investi- 
torjev odpade na sredstva iz 
bodočega priliva iz dohodka, 
ki ga je šele treba ustvariti. 

V primerjavi s prejšnjim 
planskim obdobjem se stopnja 
dograjenosti investicijskih ob- 
jektov celo zmanjšuje. Aktivi- 
zacijsko obdobje je še vedno 
zelo dolgo, saj znaša tri leta in 
pol. Te težnje so še posebej 
poudarjene pri objektih pre- 
dnostnega pomena, kar bo ne- 
gativno vplivalo tudi na uresni- 
čevanje stabilizacijskega pro- 
grama, saj gre za objekte, s 
katerimi naj bi izboljšali izvoz- 
no sposobnost domačega go- 
spodarstva in zmanjšali uvoz- 
no odvisnost. 

Na podlagi dinamike izplačil 
za investicije, terjatev proizva- 
jalcev investicijske opreme in 
storitev, kakor tudi na temelju 
ocene uporabe lastnih izdel- 
kov v investicijski graditvi, 
Analiza sodi, da v prvih devetih 
mesecih leta 1982 ni prišlo do 
realnega zmanjševanja investi- 
cij, čeprav je Resolucija to za- 
htevala. Investicije so še na- 
prej ostale eden od glavnih 
povzročiteljev nestabilnosti, z 
vsemi omenjenimi problemi iz 
predhodnega obdobja. 

Ob upoštevanju gibanj na 
investicijskem področju v 
prvih devetih mesecih leta 
1982 in precej težjih ter za- 
htevnejših pogojev investicij- 
ske dejavnosti do konca leta 
1982 (otežen uvoz opreme, 
upadanje gradbene dejavnosti 
in proizvodnje delovnih sred- 
stev, neugodni poslovni rezul- 
tati gospodarstva v prvih še- 
stih mesecih leta 1982, omeje- 
vanje bančnih plasmajev in 
zaostreni pogoji kreditiranja), 
je mogoče oceniti, pravi Anali- 
za, da so se do konca leta 1982 
investicije v osnovna sredstva 
realno zmanjšale za več kot 6 
odstotkov, in sicer gospodar- 
ske za okoli 5 odstotkov in ne- 
gospodarske za približno 9 od- 
stotkov. Za negospodarske in- 
vesticije Analiza ocenjuje, da 
so bila vlaganja v stanovanjsko 
graditev v manjša za okoli 5 
odstotkov, vlaganja v druge 
negospodarske dejavnosti pa 
za okoli 26 odstotkov. 

INVESTICIJSKA 
POLITIKA V LETU 1983 

Investicijska politika za leto 
1983, opozarja Analiza Zvez- 

nega zavoda za družbeno pla- 
niranje, terja, da se izrazito vi- 
soka poraba na tem področju 
uskladi z našimi sedanjimi ma- 
terialnimi in finančnimi mož- 
nostmi. Terja pa tudi, da se 
kakovostno podredi zahtevam, 
dočenim v Izhodiščih dolgo- 
ročnega programa ekonomske 
stabilizacije in Antiinflacijske- 
ga programa. Gre torej za nuj- 
no radikalno spreminjanje rav- 
nanja na tem področju, ki mo- 
ra omogočiti delavcem v zdru- 
ženem delu celovitejše obvla- 
dovanje pogojev pridobivanja 
in delitve viškov dela oziroma 
akumulacije ter s tem prevze- 
manje polne odgovornosti za 
ekonomsko racionalno in 
družbeno upravičeno gospo- 
darjenje z družbenimi sredstvi. 

Investicijska politika mora v 
največji meri odražati usmeri- 
tev naslonitve na lastne sile, 
kar terja večjo oporo na doma- 
čo akumulacijo in smotrno 
uporabo privarčevanih sred- 
stev občanov. To pa tudi za- 
hteva dokončno prekinitev s 
prakso inflacijskega in defici- 
tarnega financiranja investicij 
preko porabe nekakovostnih 
virov sredstev oziroma tistih 
sredstev, ki ne izhajajo iz real- 
nega dohodka. V precej večji 
meri se morajo uveljaviti meto- 
de samoupravne koncentraci- 
je sredstev za omogočanje 
graditve dogovorjenih investi- 
cijskih prioritet na temelju 
združevanja dela in sredstev 
reprodukcijsko odvisnih delov 
združenega dela na enotnem 
gospodarskem področju. 
Omenjene kvalitativne spre- 
membe morajo omogočiti od- 
piranje procesa izboljšanja 
učinkovitosti investicij in za- 
gotoviti večji prispevek investi- 
cij k zdravemu družbenoeko- 
nomskemu razvoju. 

Zvezni zavod za družbeno 
planiranje poudarja, da te za- 
hteve narekujejo investicijski 
politiki v letu 1983 izpolnitev 
zelo zahtevnih nalog. Med dru- 
gim: celoten obseg investicij 
bo moral biti prilagojen okvi- 
rom razpoložljive denarne in 
realne akumulacije; okrepiti se 
bo moralo usmerjanje sredstev 
in druge dejavnosti za hitrejšo 
dograditev večjega števila ob- 
jektov na energetsko surovin- 
skem področju, treba pa bo 
zagotoviti tudi nujno moderni- 
zacijo in nadaljnji razvoj 
zmogljivosti v proizvodnji bla- 
ga in storitev, ki zagotavljajo 
večje izvozne rezultate. Te na- 
lote zajemajo tudi začenjanje 
najnujnejših novih vlaganj, ki 
so potrebna za kontinuirano 
proizvodnjo, predvsem na po- 
dročju proizvodnje energije in 

deficitarnih surovin. Rigoroz- 
no je treba nadalje omejiti ne- 
proizvodne in negospodarske 
investicije in povečati kako- 
vost novih investicijskih odlo- 
čitev, kakor tudi krepiti druge 
dejavnike, ki prispevajo k 
izboljšanju učinkovitosti inve- 
sticij. 

POGOJI IN MOŽNOSTI 
INVESTIRANJA 

Za pogoje in možnosti inve- 
stiranja so v letu 1983 značilne 
številne omejitve, tako na po- 
dročju zagotavljanja finančne- 
ga pokritja iz realnih virov, ka- 
kor tudi na področju ponudbe 
investicijskih dobrin in stori- 
tev. 

Oslabljena gospodarska ak- 
tivnost v letu 1982 bo vplivala 
tudi na zmanjšanje realnega 
obsega dohodka, in čistega 
dohodka. To bo povzročilo 
znatno zmanjševanje realnega 
obsega akumulacijskih sred- 
stev, torej tudi sredstev za in- 
vesticijska vlaganja. Večji ob- 
seg prenašanja neporabljenih 
amortizacijskih sredstev in na- 
daljnja tekoča rast ne bosta 
mogli v dovolj veliki meri na- 
domestiti upadanja akumula- 
cije. Hkrati se bo moral precej- 
šen del akumulacije angažirati 
za saniranje izgub v gospodar- 
stvu, znaten del pa tudi za fi- 
nanciranje obratnih potreb te- 
koče reprodukcije. 

Vse to bo povzročilo, opo- 
zarja Analiza, da v letu 1983 ne 
moremo pričakovati bistvene- 
ga izboljšanja stanja glede po- 
večevanja prostega investicij- 
skega potenciala in s tem po- 
večevanja ravni samofinanci- 
ranja. Po drugi strani bodo na- 
dalje zmanjšane možnosti no- 
vega zadolževanja v tujini kot 
tudi uporabe tujih kreditov za 
razvojne potrebe. Tako se bo 
še naprej zmanjševal njihov 
delež v skupnih investicijskih 
sredstvih, in sicer z okdli 11,3 
odstotka v letu 1982, na pri- 
bližno 8,1 odstotka v letu 1983. 

Pri ponudbi investicijskih 
dobrin bo prišlo do omejeva- 
nja teh možnosti. Pod vplivom 
slabitve dogovarjanj o gradbe- 
nih delih v državi, ki se bo na- 
daljevalo tudi v letu 1983 je 
mogoče oceniti, da se bo fizič- 
ni obseg gradbenih del v drža- 
vi zmanjšal za okoli 20 odstot- 
kov. Tudi ponudba delovnih 
sredstev bo na domačem trži- 
šču manjša, saj se bo povečal 
izvoz te opreme. V veliki meri 
pa bo ta ponudba pogojena tu- 
di z boljšim preskrbovanjem te 
proizvodnje z reprodukcijskim 
materialom. Po dosedanjih 
ocenah se bo obseg uvoza 

opreme zmanjšal za okoli 1,2 
milijarde dinarjev v primerjavi 
z ocenjeno ravnjo za leto 1982. 

NOMINALNO IN 
REALNO UPADANJE 
INVESTICIJ 

Vsi omenjeni pogoji in mož- 
nosti investiranja v letu 1983 
bodo povzročili, napoveduje 
Analiza, nominalno upadanje 
celotnih investicij v osnovna 
sredstva za okoli 4 odstotke. 
Ob nadaljnji rasti cen na tem 
področju, ki bi znašala okoli 20 
odstotkov, bo nadalje upadal 
tudi realni obseg investicij v 
osnovna sredstva za okoli 20 
odstotkov. S tem bi se nadalje 
zmanjševal delež teh vlaganj v 
družbenem proizvodu - z okoli 
35 odstotkov leta 1980, na 31 
odstotkov leta 1981, na 28,8 
odstotka leta 1982 in predvido- 
ma 22,8 odstotka v letu 1983. 

Pri ocenjevanju možnega 
obsega investicij je treba upo- 
števati tudi prenešene nedo- 
končane investicije iz leta 
1982. Nedokončani del začetih 
vlaganj, s katerim se vstopa v 
leto 1983 je ocenjen na okoli 
600 milijard dinarjev, le za go- 
spodarske objekte pa pri tem 
znaša 500 milijard dinarjev. 

Pomemben delež nedokon- 
čanih investicij ob zoženih 
možnostih investiranja, terja 
hitrejšo dograditev objektov. 
Prednostno seveda v tistih de- 
javnostih, za katere zahtevajo 
spremembe Družbenega plana 
hitrejši razvoj. To pa od orga- 
nizacij združenega dela in dru- 
gih nosilcev investicijske de- 
javnosti terja nadaljnjo selek- 
tivno oženje investicijskih pro- 
gramov in ustavitev graditve 
vseh tistih objektov, za katera 
niso zagotovljena sredstva v 
polnem znesku za vse obdobje 
graditve. Terjajo pa to tudi 
drugi pogoji za smotrno upo- 
rabo dograjenih zmogljivosti 
(energija, surovine, tržišče, ka- 
dri in drugo). 

Taka usmeritev zahteva tudi 
nadaljevanje politike omejeva- 
nja vlaganj v določene nego- 
spodarske in neproizvodne 
namene, s tem da se zmanjša 
število izjem, ob teh omejitvah. 
Vse te napovedi torej ponujajo 
sklep, da se bodo leta 1983 
negospodarske investicije 
realno zmanjšale za 19 odstot- 
kov, pri čemer bi bila vlaganja 
v stanovanjsko graditev manj- 
ša za okoli 10 odstotkov, za 
vse drugo negospodarske de- 
javnosti pa bi bilo to zmanjša- 
nje še precej večje. 
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VSEBINA 

IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČIN SIS 
- Poročilo o usklajevanju predlogov programskih 

zasnov v času med 4. in 5. sejo Skupščine Izobraževal- 
ne skupnosti Slovenije ter ugotovitve in stališča Izobra- 
ževalne skupnosti Slovenije v zvezi z nadaljnjim uskla- 
jevanjem 1 

IZ SKUPŠČINE SFRJ: 

RAZVOJNA POLITIKA 
- Resolucija o politiki uresničevanja Družbenega 

plana Jugoslavije za obdobje 1981-1985 v letu 1983 3 
MEDNARODNE POGODBE 

- Predlog zakona o ratifikaciji pogodbe med SFRJ 
in Republiko Avstrijo o izročanju - AS 101 

- Predlog zakona o ratifikaciji pogodb med SFRJ in 
Republiko Avstrijo o pravni pomoči v kazenskih zade- 
vah (AS 101) in o medsebojnem izvrševanju sodnih 
odločb o kazenskih zadevah (AS 117) 9 
ANALIZE IN OCENE 

- Uresničevanje investicijske politike v letih 1981 in 
1982 in ocene za leto 1983 11 

PRILOGA: 
PROGRAM DELA 
Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopoli- 
tičnega zbora Skupščine SR Slovenije za leto 1983 
PERIODIČNI DELOVNI NAČRT 
Zbora združenega dela. Zbora občin in Družbenopoli- 
tičnega zbora Skupščine SR Slovenije za I. trimesečje 
1983 
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PROGRAM DELA 

Zbora združenega dela, Zbora občin in 

Družbenopolitičnega zbora Skupščine 

SR Slovenije za leto 1983 

Program Zbčra združenega dela, Zbora občin in 
Družbenopolitičnega zbora za leto 1983 izhaja iz 
položaja, funkcije in nalog, ki jih ima Skupščina 
SR Slovenije kot organ družbenega samoupravlja- 
nja in najvišji organ oblasti v okviru pravic in dolž- 
nosti republike in vsebuje naloge, ki izhajajo iz 
ustave SR Slovenije, družbenih planov, drugih 
splošnih aktov in iz že določene politike skup- 
ščine ter politike in dokumentov družbenopolitič- 
nih organizacij, predvsem pa SZDL kot fronte or- 
ganiziranih socialističnih sil. 

Pri pripravi programov dela zborov Skupščine 
SR Slovenije za leto 1983 je bil upoštevan poslov- 
nik Skupščine SR Slovenije, katere določbe o pro- 
gramiranju dela so bile izpopolnjene glede na do- 
sedanje izkušnje pri programiranju dela in na pod- 
lagi izhodišč za pripravo programov dela zborov 
Skupščine SR Slovenije v letu 1983, ki jih je spre- 
jelo Predsedstvo Skupščine SR Slovenije. Upošte- 
vana so bila temeljna načela, po katerih je po- 
trebno pri programiranju dela zagotoviti demokra- 
tičnost pri pripravi in sprejemanju programa, uve- 
ljaviti načelo kontinuiranega planiranja in z vse- 
binskega stališča zagotoviti odprtost programov 
ter njegovo čimvečjo povezanost in usklajenost s 
programi dela drugih družbenih dejavnikov, ki so- 
delujejo v skupščinskem odločanju. Pri tem je po- 
trebno realno programirati in zagotoviti prioriteto 
reševanju najbolj aktualnih družbenih nalog. 

Pri uresničevanju programa dela zborov Skup- 
ščine SR Slovenije bomo dali prioriteto naslednjim 
vprašanjem: 

- izvajanju nalog, ki izhajajo iz sprejetih kon- 
gresnih dokumentov družbenopolitičnih organiza- 
cij in izhodišč Komisije zveznih družbenih svetov 
za dolgoročni program uresničevanja gospodar- 
ske stabilizacije; 

- sprotnim ocenam, kako se izvajajo zvezni in 
republiški zakoni in ukrepi Zveznega izvršnega 
sveta in Izvršnega sveta Skupščine SRS za uresni- 
čevanje gospodarske stabilizacije. V tem okviru se 
bosta Skupščina SR Slovenije in izvršni svet ob 
pripravi periodičnih delovnih načrtov za posa- 
mezna trimesečja sproti dogovarjala o potrebnosti 

obravnave teh vprašanj v Skupščini SR Slovenije 
in o rokih za njihovo obravnavo. Vsa pozornost bo 
morala veljati tudi vprašanjem, kako se izvajata 
družbeni plan SR Slovenije in SFR Jugoslavije ozi- 
roma resoluciji o družbenoekonomski politiki in 
razvoju SR Slovenije in SFR Jugoslavije v tekočem 
obdobju ter morebitnim spremembam in dopolni- 
tvam teh aktov; 

- sprejemanju sprememb in dopolnitev družbe- 
nega plana SR Slovenije in SFR Jugoslavije za ob- 
dobje 1981-1985; 

- pripravam in sprejemanju resolucije o družbe- 
noekonomski politiki in raz\'oju SR Slovenije in 
SFR Jugoslavije za leto 1984, kakor tudi pripravam 
in sprejemanju smernic za pripravo dolgoročnega 
plana SR Slovenije, pripravam in sprejemanju re- 
publiškega proračuna za leto 1984 in zaključnega 
računa republiškega proračuna za leto 1982; 

- obravnavi oziroma nadaljnji obravnavi zako- 
nov, ki so bili programirani že za leto 1982, pa v 
tem obdobju postopek sprejemanja zakonov še ni 
bil v celoti opravljen. Gre predvsem za naslednje 
zakone: zakon o družbenem sistemu informiranja, 
zakon o gozdovih, zakon o prekrških, zakon o sa- 
moprispevku, zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o evidenci nastanitve občanov in o regi- 
stru prebivalstva, zakon o urejanju naselij in o 
drugih posegih v prostor, zakon o stavbnih zemlji- 
ščih, zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 
o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, zakon 
o sistemu zvez in PTT prometu, zakon o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o republiških bla- 
govnih rezervah, zakon o spremembah in dopolni- 
tvah obrtnega zakona, zakon o graditvi objektov, 
zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
itd.; 

- nalogam, ki jih je potrebno reševati na pod- 
lagi ocene konkretnih družbenoekonomskih in 
družbenopolitičnih razmer v republiki. Pobude za 
obravnavo takih vprašanj bodo do sprejetja delov- 
nega programa in med letom dajali predvsem 
družbenopolitični dejavniki; 

- nadaljevanju razprav o ustreznosti aH neu- 
streznosti nekaterih sprejetih sistemskih rešitev. 



Naloga Skupščine in delovnih teles bo, da bo 
sproti spremljala in zavzemala stališča do pobud 
in predlogov, ki se bodo nanašali na izpopolnjeva- 
nje sistemskih rešitev oziroma spreminjanju in do- 
polnjevanju posameznih aktov, če njihove določbe 
ne ustrezajo več družbenim razmeram in potre- 
bam; 

- spremljanju in uresničevanju sprejetih aktov 
in politike in morebitnim spremembam in dopolni- 
tvam teh aktov; 

- spremembam in dopolnitvam aktov zborov 
Skupščine SFR Jugoslavije, zlasti tistim, ki jih 
sprejema Zbor republik in pokrajin v soglasju s 
skupščinami socialističnih republik in socialistič- 
nih avtonomnih pokrajin, spremljanju uresničeva- 
nja teh aktov in politike, oblikovane v Skupščini 
SFR Jugoslavije in v drugih organih federacije. 

Posebej bodo v skupščini obravnavana poročila 
Narodne banke Slovenije in Službe družbenega 
knjigovodstva v SR Sloveniji, ki sta po zakonih 
dolžni vsako leto poročati skupščini o svojem delu 
in problematiki iz svojega delovnega področja. 

Vsak zbor bo še posebej spremljal uresničeva- 
nje sklepov, sprejetih ob obravnavi posameznih 
vprašanj ter vprašanj, ki so pomembna za njegovo 
področje in jih po potrebi uvrščal na dnevne rede 
svojih sej. 

Pri tem je treba ugotoviti, da je v programu za- 
konodajna dejavnost Skupščine, zlasti glede si- 
stemskega urejanja posameznih področij oziroma 
odnosov, zmanjšana. Tako so v programu zakoni, 
ki so bili programirani že za prejšnje programsko 
obdobje, pa postopek sprejemanja še ni v celoti 
opravljen, spremembe zakonov, ki so potrebne za- 
radi novih sistemskih ureditev, ki jih je Skupščina 
sprejemala v zadnjih letih ali pa gre za posege na 
tistih področjih, ki še niso urejena. V programu je 
tako le malo zakonov, s katerimi se na novo ure- 
jajo odnosi na posameznih področjih. 

Program vsebuje tudi roke, v katerih je potrebno 
poslati gradiva za obravnavo posameznih vprašanj 
delegatom, kar je tudi opozorilo predlagateljem ak- 
tov za pravočasno predložitev teh gradiv. Poslovnik 
Skupščine SR Slovenije sicer predpisuje, da se ti 
roki določajo v periodičnih delovnih načrtih, vseka- 
kor pa je ustrezneje, da so ti roki določeni že v 

letnem programu dela zaradi dolgoročnejšega pla- 
niranja. S periodičnimi delovnimi načrti bo po- 
trebno oceniti, ali je potrebno v vseh fazah zakono- 
dajnega postopka upoštevati iste poslovniške roke. 

V programu so zajete tudi teme in akti iz progra- 
mov dela zborov Skupščine SFR Jugoslavije. Drugi 
del programa vsebuje akte, ki jih bo sprejemal Zbor 
republik in pokrajin Skupščine SFRJ v soglasju s 
skupščinami republik in skupščinami avtonomnih 
pokrajin. Gre za akte iz področja razvojne politike in 
nekatere zakone, ki jih je treba glede na doseženo 
stopnjo razvoja oziroma glede na sprejeta družbe- 
nopolitična stališča spremeniti oziroma dopolniti. 
Gre dalje za zakone, s katerimi se izpolnjujejo me- 
dnarodne obveznosti oziroma finančna vprašanja v 
zvezi s financiranjem negospodarskih investicij. Se- 
veda pa se bodo zbori in delovna telesa Skupščine 
SR Slovenije vključevali tudi v izvajanje delovnih 
programov zborov Skupščine SFRJ glede vprašanj, 
ki jih zbora Skupščine SFRJ obravnavata v svoji 
pristojnosti in so navedena v tretjem delu programa. 

V četrtem delu programa pa so zajete teme, ki so 
bile predlagane, da se uvrstijo v program dela zbo- 
rov za leto 1983, vendar pa smo ocenili, da je pri- 
merneje, da jih najprej obravnavajo delovna telesa 
skupščine in zborov. Če bodo delovna telesa po 
obravnavi teh zadev predlagala žborom, da jih 
obravnavajo na sejah, bodo uvrščene v periodične 
programe dela zborov v letu 1983. 

Ob tem pa je potrebno še posebej poudariti te- 
meljno načelo odprtosti programa, kar bo Skup- 
ščina upoštevala pri njegovem izvajanju. Program 
bo namreč mogoče med letom spreminjati oziroma 
dopolnjevati, odvisno od ocene razmer in potreb v 
republiki, kar pomeni, da bo Skupščini omogočeno 
v večji meri kot doslej sproti reagirati na tiste po- 
membne pojave, bodisi v družbenoekonomskem aH 
družbenopolitičnem življenju, ki zahtevajo poseg 
republiške skupščine v skladu z njenimi pristoj- 
nostmi in odgovornostjo. Tako bodo delegacije te- 
meljnih samoupravnih organizacij in skupnosti, ob- 
činske skupščine, samoupravne interesne skupno- 
sti, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, republiški 
upravni organi in družbenopolitične organizacije v 
republiki sproti dajale pobude, ki bodo izhajale iz 
trenutnih ugotovljenih razmer in potreb v republiki 
in jih bo nujno uvrščati v periodične delovne načrte. 

I. DEL 

TEME IN AKTI IZ PRISTOJNOSTI 

SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

I. DRUŽBENOPOLITIČNI SISTEM 

1. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o družbenem pravobranilcu 
samoupravljanja 
Zakon o družbenem pravobranilcu samoupravljanja je 
treba uskladiti z zveznim zakonom o družbenem pravo- 
branilcu samoupravljanja (Uradni list SFRJ, št. 20/82) 
torej razširiti pristojnost družbenega pravobranilca sa- 
moupravljanja, uskladiti z amandmaji k ustavi SR Slove- 
nije in z določbami zakona o sistemu državne uprave in o 
izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških 
upravnih organih. Posamezne določbe je potrebno do- 
polniti oziroma spremeniti glede na potrebe, ki so se 
pokazale v izvajanju zakona v praksi. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški sekretariat za pravosodje in upravo 
Predlog za izdajo: 
I. trimesečje 
Osnutek: 
III. trimesečje 
Predlog: 
IV. trimesečje 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Rok pošiljanja delegatom: 
45 dni 

2. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o javnem pravobranilstvu 
S spremembami in dopolnitvami zakont. o javnem pravo- 
branilstvu bi opredelili pristojnost javnih pravobranilcev, 
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ki se spreminja glede na predlagane spremembe zakona 
o družbenem pravobranilcu samoupravljanja. Prav tako 
je potrebno zakon uskladiti z amandmaji k ustavi SR 
Slovenije in z zakonom o sistemu državne uprave in o 
Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških 
upravnih organih. 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški sekretariat za pravosodje in upravo 
Predlog za Izdajo: 
I. trimesečje 
Osnutek: 
III. trimesečje 
Predlog: 
IV. trimesečje 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Rok pošiljanja delegatom: 
45 dni 

3. Zakon o prekrških 
Zakon je bil že obravnavan v I. in II. fazi zakonodajnega 
postopka. 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški sekretariat za pravosodje in upravo 
Predlog: 
II. trimesečje 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Rok pošiljanja delegatom: 
45 dni 

4. Zakon o družbenem sistemu informiranja 
Zakon je bil že obravnavan v I. in II. fazi zakonodajnega 
postopka. 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški komite za informiranje 
Predlog: 
I. trimesečje 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Rok pošiljanja delegatom: 
60 dni 

5. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o javnem obveščanju 
Sedanji republiški zakon o javnem obveščanju je bil 
sprejet februarja 1973, pred sprejemom ustave in zakona 
o združenem delu. Zato je potrebno zakon uskladiti s 
tema temeljnima dokumentoma in ob tem upoštevati 
rezultate in izkušnje iz prakse javnega obveščanja ter 
zahteve in potrebe družbenopolitičnega sistema v celoti. 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški komite za informiranje 
Predlog za Izdajo: 
II. trimesečje 
Osnutek: 
IV. trimesečje 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Rok pošiljanja delegatom: 
45 dni 

6. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o usmerjenem izobraževanju 
Zakon je bil že obravnavan v I. in II. fazi zakonodajnega 
postopka. 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški komite za vzgojo, izobraževanje ter telesno 
kulturo 
Predlog zakona: 
I. trimesečje 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije 
Rok pošiljanja delegatom: 
45 dni 

7. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o samoprispevku 
Zakon je bil že obravnavan v I. fazi zakonodajnega po- 
stopka. 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiška uprava za družbene prihodke 
Osnutek: 
I. trimesečje 
Predlog: 
II. trimesečje 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Rok pošiljanja delegatom: 
45 dni 

8. Informacija o obmejnem sodelovanju SR 
Slovenije s sosednimi državami in 
pokrajinami 
Skupščina SR Slovenije bo obravnavala stanje na po- 
dročju obmejnega sodelovanja SR Slovenije s sosednimi 
državami in pokrajinami zlasti z vidika sprejetih omeji- 
tvenih ukrepov, pri čemer bo posvetila posebno pozor- 
nost nadaljnjemu razvoju medsebojnih odnosov in polo- 
žaju pripadnikov naše narodnosti v sosednjih državah in 
pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti v SR 
Sloveniji. 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Republiški komite za mednarodno sodelovanje 
Rok obravnave: 
I. trimesečje 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Rok pošiljanja delegatom: 
45 dni 

9. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o evidenci nastanitve občanov In o 
registru prebivalstva 
Zakon je bil že obravnavan v I. in II. fazi zakonodajnega 
postopka. 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški sekretariat za notranje zadeve 
Predlog: 
I. trimesečje 
Pristojen: 
Zbor občin 
Rok pošiljanja delegatom: 
45 dni 
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10. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o upravah za družbene prihodke 
Zakon je bil že obravnavan v I. in II. fazi zakonodajnega 
postopka. 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiška uprava za družbene prihodke 
Predlog: 
I. trimesečje 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

11. Poročilo o spremljanju izvajanja družbenega 
dogovora o uresničevanju kadrovske 
politike v SR Sloveniji 
Poročilo bo prikazalo uresničevanje družbeno dogovor- 
jenih nalog na področju kadrovske politike in uresniče- 
vanje sklepov in priporočil za nadaljnje učinkovitejše 
uresničevanje z resolucijo opredeljene kadrovske politi- 
ke, ki so jih sprejeli zbori Skupščine SR Slovenije ob 
obravnavni poročila odbora podpisnikov za spremljanje 
izvajanja družbenega dogovora o uresničevanju kadrov- 
ske politike v SR Sloveniji na sejah 6. julija 1977. 
Predlagatelj: 
Odbor podpisnikov za spremljanje izvajanja družbenega 
dogovora o uresničevanju kadrovske politike v SR Slo- 
veniji , 
Gradivo pripravi: 
Isti odbor 
Rok obravnave: 
II. trimesečje 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
V obravnavi sodelujejo: 
Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije, 
RK SZDL Slovenije, 
Gospodarska zbornica Slovenije, 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Rok pošiljanja delegatom: 
45 dni 

12. Spremembe in dopolnitve poslovnikov 
zborov skupščine SR Slovenije 
Predlagatelj: 
Komisija za pripravo sprememb in dopolnitev poslovni- 
kov Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopo- 
litičega zbora 
Gradivo pripravi: \ i 
ista komisija 
Predlog: / 
I. trimesečje 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Rok pošiljanja delegatom: 
45 dni 

13. Stališča in sklepi o uresničevanju 
samoupravnega razvoja krajevnih 
skupnosti 
Zbor združenega dela. Zbor občin in Družbenopolitični 
zbor Skupščine SRS so na sejah dne 31. 3. 1982 ob 
obravnavi Ocene o uresničevanju sklepov, stališč in pri- 
poročil Skupščine SR Slovenije o nadaljnjem razvoju 
krajevnih skupnosti sprejeli sklep, da naj ocena in ugo- 
tovitve delovnih teles skupščine služijo kot osnova za 
nadaljnjo razpravo v krajevnih skupnostih, družbenopo- 
litičnih organizacijah in v občinah in da se po razpravi 
oceni in poroča zborom o uveljavitvi krajevnih skupno- 
stih v komunalnem sistemu kot samoupravne osnove 
političnega sistema. 

Gradivo pripravi: Skupina delegatov Zbora občin 
Rok obravnave: I. trimesečje 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni 

14. Analiza o spremljanju pridobivanja 
prihodkov občanov ter o ugotavljanju izvora 
premoženja 
Funkcija spremljanja pridobivanja prihodkov občanov 
ter ugotavljanje izvora njihovega premoženja z zakonom 
o upravah za družbene prihodke, je bila naložena občin- 
skim upravam za družbene prihodke, ki naj bi to nalogo 
opravljale na podlagi posebnega zakona. Analiza bo 
prikazala stanje na tem področju in na podlagi obravna- 
ve bo ocenjeno ali je za spremljanje pridobivanja prihod- 
kov občanov ter ugotavljanje izvora njihovega premože- 
nja potrebno izdati poseben zakon. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: Republiška uprava za družbene pri- 
hodke 
Rok obravnave: II. trimesečje 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni 

II. DRUŽBENOEKONOMSKI RAZVOJ 

1. Spremljanje uresničevanja politike 
gospodarske stabilizacije 
Skupščina SR Slovenije bo v dogovoru z Izvršnim sve- 
tom skupščine SR Slovenije sproti ocenjevala stanje na 
posameznih področjih tekoče in razvojne gospodarske 
politike in s periodičnimi delovnimi načrti določila roke 
za obravrtavo. teh vprašanj v zborih Skupščine SR Slo- 
venije. Pri tem bo posvetila posebno pozornost sprem- 
ljanju uresničevanja njenih ugotovitev, stališč in skle- 
pov zlasti na področjih: izvoza na konvertibilno po- 
dročje, investicijske politike, skupne in splošne porabe, 
izgub, kmetijstva, zaposlovanja, oskrbljenosti z repro- 
materialom in surovinami ter združevanje dela in sred- 
stev na ključnih področjih družbene reprodukcije, pre- 
skrbe z energijo, cen in podobno. 
Predlagatelji: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Go- 
spodarska zbornica Slovenije, Samoupravna interesna 
skupnost za ekonomske odnose s tujino, Samoupravne 
interesne skupnosti na ravni republike, banke, Republi- 
ška skupnost za cene in drugi 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

2. Poročilo izvršnega sveta skupščine SR 
Slovenije o uresničevanju družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 
v letih 1981,1982 in 1983 in prva ocena 
možnosti razvoja v letu 1984 
Hkrati s poročilom naj izvršni svet predloži analizo 
izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1981-1985 v letih 1981, 1982 in 1983 s prvo oceno 
možnosti razvoja v letu 1984. 
Izvršni svet naj ob polletnem poročanju posveti poseb- 
no pozornost tudi nalogam, ki izhajajo iz sklepov 
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi posameznih 
planskih aktov in drugih vprašanj v drugi polovici leta 
1982 in v prvi polovici leta 1983. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: Republiški komite za družbeno plani- 
ranje 
Rok obravnave: III. trimesečje 
Pristojni: Zbor združenega dela 
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Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni 

3. Predlog sprememb in dopolnitev 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1981-1985 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: Republiški komite za družbeno plani- 
ranje 
Rok obravnave: IV. trimesečje 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Rok pošiljanja delegatom: 60 dni 

4. Resolucija o politiki izvajanja družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 
v letu 1984 
Predlagatelj. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Resolucijo pripravi: Republiški komite za družbeno 
planiranje 
Osnutek: IV. trimesečje 
Predlog: IV. trimesečje 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Rok pošiljanja delegatom: 60 dni 

5. Analiza dolgoročnih možnosti fazvoja in 
smernice za pripravo dolgoročnega plana 
SR Slovenije 
Analiza bo prikazala razvoj v preteklih letih, doseženi 
nivo družbenoekonomskega razvoja, osnovne proble- 
me in tendence razvoji, oceno možnosti, predpostavke 
in osnovne faktorje razvoja, splošne smeri razvoja go- 
spodarstva in družbe, vključevanje v mednarodno deli- 
tev dela, smeri razvoja socialističnih samoupravnih 
proizvodnih odnosov in družbenoekonomskega si- 
stema. 
Hkrati bo Raziskovalna skupnost Slovenije pripravila 
gradivo, v katerem bo prikazan razvoj raziskovalne de- 
javnosti v preteklih letih, pogoji in možnosti dolgoroč- 
nega razvoja raziskovalne dejavnosti do leta 2000. 
Predlagatelja: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, 
Raziskovalna skupnost Slovenije 
Gradivo pripravita: Republiški komite za družbeno pla- 
niranje, Raziskovalna skupnost Slovenije 
Rok obravnave: IV. trimesečje 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Rok pošiljanja delegatom: 60 dni 

6. Poročilo o stanju in razvoju turizma v SR 
Sloveniji 
Poročilo bo prikazalo stanje na področju slovenskega 
turizma in opozorilo na najpomebnejša vprašanja nje- 
gove organiziranosti, zlasti z vidika učinkov turizma v 
celotnem slovenskem gospodarstvu, z vidika ustvarja- 
nja deviznega priliva in njegovega vključevanja v si- 
stem ekonomskih odnosov s tujino. 
Poročilo bo prikazalo tudi nove možnosti povezovanja 
in skupnega nastopa turističnih organizacij na doma- 
čem in tujih trgih ter povezovanje s proizvodnjo in tr- 
govino. Obravnavano poročilo bo pokazalo potrebo po 
sprejemu posebnega skupščinskega akta, s katerim naj 
se uredijo najpomembnejša vprašanja na tem po- 
dročju. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: Republiški komite za turizem 
Rok obravnave: I. trimesečje 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni 

7. Poročilo o stanju in razvoju energetskega 
gospodarstva V SR Sloveniji 
Poročilo bo zajelo pregled izvajanja energetske bilance 
v letu 1983 na področju električne energije, premoga, 
nafte in plina. Analizirani bodo učinki ukrepov za ena- 
komerno oskrbo porabnikov v zaostrenih razmerah ter 
po potrebi predlagani novi ukrepi. Hkrati bo poročilo 
podalo pregled izvajanja samoupravnih sporazumov o 
temeljih planov samoupravnih interesnih skupnosti s 
področja energetike, s poudarkom na izgradnji ener- 
getskih objektov in prikazom problematike izgradnje 
teh objektov; poročilo bo vsebovalo tudi predlog ukre- 
pov na tem področju. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravijo: Republiška energetska skupnost, 
Republiški komite za energetiko,' 
Republiški komite za tržišče in splošne gospodarske 
zadeve 
Rok obravnave: III. trimesečje 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni 

8. Zakon o proračunu SR Slovenije za leto 
1384 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški sekretariat za finance 
Izhodišča: 
IV. trimesečje 
Predlog: 
IV. trimesečje 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Rok pošiljanja delegatom: 
45 dni 

9. Zakon o zaključnem računu proračuna SR 
Slovenije za leto 1982 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški sekretariat za finance 
Predlog: 
II. trimesečje 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Rok pošiljanja delegatom: 
45 dni 

10. Poročilo o izvajanju zakona o sistemu 
družbenega planiranja 
Poročilo bo podalo oceno, kako nosilci družbenega pla- 
niranja uresničujejo določbe zakona o sistemu družbe- 
nega »planiranja in kakšni problemi pri tem nastajajo. 
Razprava o teh problemih bo pokazala, če so potrebne 
spremembe tega zakona. 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Republiški komite za družbeno planiranje 
Rok obravnave: 
III. trimesečje 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Rok pošiljanja delegatom: 
45 dni 

priloga poročevalca 5 



11. Poročilo o izvajanju zakona o zagotavljanju 
in usmerjanju sredstev za intervencije v 
proizvodnji hrane v obdobju 1982-1985 in 
zakona o zagotavljanju in usmerjanju 
sredstev za usposabljanje zemljišč za 
družbeno organizirano kmetijsko 
proizvodnjo v obdobju 1982-1985 v letu 1982 
Zbori Skupščine SR Slovenije so ob sprejemu navedenih 
zakonov zadolžili Izvršni svet, da jim poroča o realizaciji 
obeh zakonov. 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Rok obravnave: 
I. trimesečje 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Rok pošiljanja delegatom: 
45 dni. 

III. DRUŽBENOEKONOMSKI ODNOSI 

1. Poročilo o izvajanju nalog na področju 
ekonomskih odnosov s tujino 
Na podlagi sklepa zborov Skuščine SR Slovenije na 
sejah 28. julija 1982 je Samoupravna interesna skupnost 
za ekonomske odnose s tujino SR Slovenije zadolžena, 
da do konca leta 1982 pripravi posebno poročilo o eko- 
nomskih odnosih s tujino, o uresničevanju zastavljenih 
ciljev na področju izvoza na konvertibilna območja in o 
uveljavljanju ukrepov za pospeševanje izvoza. 
Glede na sprejete ukrepe, tako Skupščine SFRJ in Zvez- 
nega izvršnega sveta, kot tudi ukrepe, sprejete v Sloveni- 
ji za uresničevanje politike ekonomskih odnosov s tuji- 
no, naj SISEOT o navedeni problematiki poroča v letu 
1983. Ob tem naj poroča tudi o delovanju našega eko- 
nomskega sistema, o svoji organiziranosti, sodelovanju 
s SISEOTI v drugih republikah in pokrajinah in uveljav- 
ljanju združenega dela v SISEOT. 
V okviru te problematike naj Gospodarska zbornica Slo- 
venije poroča o oblikovanju strokovnih podlag in kriteri- 
jev za samoupravno sporazumevanje po 67., 68. in 69. 
členu zakona o deviznem poslovanju. Poroča naj tudi o 
spremljanju akumulativne in reprodukcijske sposobno- 
sti gospodarstva, posebej izvoznih organizacij združene- 
ga dela oziroma dejavnosti ter ukrepih in učinkovitosti 
sistema ter politike na področju davkov, prispevkov in 
proračuna s poudarkom na materialnem položaju izvoz- 
nikov. 
Predlagatelja: 
Samoupravna interesna skupnost za ekonomske odnose 
s tujino, Gospodarska zbornica Slovenije 
Gradivo pripravita: 
Samoupravna interesna skupnost za ekonomske odnose 
s tujino in Gospodarska zbornica Slovenije 
Rok obravnave: 
I. trimesečje 
Pristojna 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Rok pošiljanja delegatom: 
45 dni 

2. Informacija o sodelovanju in povezovanju 
organizacij združenega dela v SR Sloveniji z 
organizacijami združenega dela v drugih 
republikah in pokrajinah glede združevanja 
dela in sredstev združenega dela v SR 
Sloveniji z gospodarsko manj razvitimi 
republikami in SAP Kosovo 

Informacija naj prikaže sodelovanje in povezovanje or- 
ganizacij združenega dela iz SR Slovenije z organizacija- 
mi združenega dela v drugih republikah in pokrajinah. 
Posebej naj bo prikazano, kako poteka združevanje 
sredstev 50% dela sklada federacije za kreditiranje hi- 
trejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in 
avtonomnih pokrajin in nalogah, ki so bile v zvezi s tem 
opravljene z združenim delom. Prikaže naj tudi proble- 
me, ki nastajajo pri tem združevanju ter bilanco sredstev 
50% dela sklada federacije, ki so združena v programe, 
za katere so samoupravni sporazumi sklenjeni za leto 
1981 in 1982. 
Predlagatelj: 
Gospodarska zbornica Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Gospodarska zbornica Slovenije 
Rok obravnave: 
I. trimesečje 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Družbenopolitični zbor 
Rok pošiljanja delegatom: 
45 dni 

3. Zakon o določanju namenske rabe prostora 
Ob obravnavi osnutka zakona o urejanju naselij in dru- 
gih posegih v prostor je bilo v dosedanjih postopkih 
opozorjeno na pravno praznino v zvezi z načeli za ureja- 
nje širšega prostora, določanjem njegove namembnosti 
za reazlične družbene potrebe in razreševanjem različ- 
nih intresov glede rabe prostora med posameznimi po- 
dročji oziroma posameznimi nosilci družbenega planira- 
nja. Ta vprašanja v sistemu družbenega planiranja niso 
razrešena, v osnutku zakona o urejanju naselij in o 
drugih posegih v prostor, ki ima izvedbeni značaj v 
skladu s stališči in usmeritvami zborov Skupščine SR 
Slovenije pa niso zajeta. Zaradi zapolnitve navedene 
pravno sistemske praznine se predlaga izdaja posebne- 
ga zakona. 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora 
Predlog za izdajo: 
I. trimesečje 
Osnutek: 
III. trimesečje 
Pristojni: 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Rok pošiljanja delegatom: 60 dni 

4. Zakon o urejanju naselij in o drugih posegih 
v prostor 
Zbori Skupščine SR Slovenije so ob obravnavi in zavrni- 
tvi osnutka zakona o urejanju prostora zavezali predla- 
gatelja, da pripravi nov osnutek zakona z drugimi izhodi- 
šči in drugačno zasnovo. Pri tem so opredelili, da so 
temeljna vprašanja v zvezi z določanjem prostorske poli- 
tike, opredeljevanjem pogojev za namensko rabo pro- 
stora in določanjem njegovih funkcij, že opredeljena z 
zakonom o družbenem planiranju. Zato naj bi tak zakon 
urejal le vprašanja v zvezi z zagotavljanjem možnosti za 
uresničevanje prostorske politike. V skladu z navedenimi 
usmeritvami in zlasti s stališčem, da je treba s tem 
zakonom urediti le vprašanja v zvezi z izvrševanjem 
prostorske politike, določene z družbenimi plani, bo 
predložen nov osnutek zakona, ki bo imel glede na to, da 
se bo navezoval na sprejete rešitve oziroma odločitve v 
prostorskih delih družbenih planov, izvedbeni značaj. Po 
svoji vsebinski zasnovi bo obravnaval ves prostor izven 
naselij, zato je predlagan tudi nov naslov. 
Predlagatelj: Izvrni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški komite za varstvo okolja in 
urejanje prostora 
Osnutek: III. trimesečje 
Predlog: IV. trimesečje 
Pristojni: Zbor združenega dela 
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Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Rok pošiljanja delegatom: 60 dni 

5. Zakon o stavbnih zemljiščih 
Zakon je bil že obravnavan v I. in II. fazi zakonodajnega 
postopka. 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora 
Predlog: 
III. trimesečje 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Rok pošiljanja delegatom: 
45 dni 

6. Zakon o graditvi objektov 
Zakon je bil že obravnavan v I. fazi zakonodajnega po- 
stopka in bo v nadaljnjem postopku predložen kot zakon 
o izdelavi investicijsko tehnične dokumentacije in gradi- 
tvi objektov. 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški komite za industrijo in gradbeništvo 
Osnutek: 
II. trimesečje 
Predlog: 
IV. trimesečje 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Rok pošiljanja delegatom: 
60 dni 

7. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o poslovnih stavbah in poslovnih 
prostorih 
Zakon je bil že obravnavan v I. in II. fazi zakonodajnega 
postopka. 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora 
Predlog: 
II. trimesečje 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin / 
Rok pošiljanja delegatom: 
45 dni 

8. Poročilo o izvajanju zakona o energetskem 
gospodarstvu 
Poročilo bo prikazalo izvajanje zakona o"energetskem 
gospodarstvu in družbenega dogovora o samoupravni 
organiziranosti energetskega gospodarstva. 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Republiški komite za energetiko 
Rok obravnave: 
II. trimesečje 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Rok pošiljanja delegatom: 
45 dni 

9. Poročilo o izvajanju zakona o 
stanovanjskem gospodarstvu 
Poročilo naj poda oceno, kako se uresničuje zakon o 
stanovanjskem gospodarstvu, zlasti z vidika uresničeva- 
nja družbenoekonomskih odnosov in samoupravne or- 
ganiziranosti. 

Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Republiški komite za varstvo okolja 
Rok obravnave: 
II. trimesečje 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Skupščina skupnosti socialnega varstva Slovenije 
Rok pošiljanja delegatom: 
45 dni 

10. Poročilo o izvajanju zakona o raziskovalni 
dejavnosti in raziskovalnih skupnostih 
Poročilo naj poda oceno, kako se uresničuje stanje na 
področju raziskovalne dejavnosti, uresničevanja družbe- 
noekonomskih odnosov in samoupravne organiziranosti 
in učinkovitost raziskovalnega dela. 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravita: 
Republiški komite za raziskovalno dejavnost in tehnolo- 
gijo in Raziskovalna skupnost Slovenije 
Rok obravnave: 
II. trimesečje 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Rok pošiljanja delegatom: 
45 dni 

11. Zakon o gozdovih 
Zakon je bil že obravnavan v I. in II. fazi zakonodajnega 
postopka. 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Predlog: 
II. trimesečje 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Rok pošiljanja delegatom: 
60 dni 

12. Zakon o sistemih zvez in PTT prometu 
Zakon je bil že obravnavan v I. fazi zakonodajnega po- 
stopka. 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški komite za promet in zveze 
Osnutek: 
II. trimesečje 
Predlog: 
IV. trimesečje 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Rok pošiljanja delegatom: 
60 dni 

13. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o republiških blagovnih rezervah 
Zakon je bil že obravnavan v I. in II. fazi zakonodajnega 
postopka. 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški komite za tržišče in splošne gospodarske 
zadeve 
Predlog: 
II. trimesečje 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
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Zbor občin 
Rok pošiljanja delegatom: 
45 dni 

14. Zakon o ugotavljanju dohodka kmetijskih 
zemljišč 
S tem zakonom bodo določena načela in kriteriji za 
ugotavljanje dohodka iz kmetijstva ter sistem obdavče- 
vanja tovrstnih dohodkov. 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiška uprava za družbene prihodke 
Predlog za izdajo z osnutkom: 
II. trimesečje 
Predlog: 
IV. trimesečje 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Rok pošiljanja delegatom: 
60 dni 

15. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
obrtnega zakona 
Zakon je bil že obravnavan v I. in II. fazi zakonodajnega 
postopka. 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški komite za industrijo in gradbeništvo 
Predlog: 
I. trimesečje 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Rok pošiljanja delegatom: 
45 dni 

16. Uresničevanje ugotovitev, priporočil in 
sklepov skupščine SR Slovenije za izvajanje 
zakonov s področja kmetijstva 
Skupščina SR Slovenije je v marcu 1982 sprejela ugoto- 
vitve, priporočila in sklepe za izvajanje zakonov s po- 
dročja kmetijstva. Med drugimi nalogami je naložila 
Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, naj do septem- 
bra 1982 prouči pobude za spremembe in dopolnitve 
zakonov s področja kmetijstva in o tem poroča Skupšči- 
ni SR Slovenije. Pri tem naj se posebej opredeli do 
vprašanj na področju zemljiške politike in združevanja 
kmetov. 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Rok obravnave: 
I. trimesečje 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Rok pošiljanja delegatom: 
45 dni 

17. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o obdavčitvi tujih oseb 
Zakon je bil že obravnavan v I. in II. fazi zakonodajnega 
postopka. 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiška uprava za družbene prihodke 
Predlog: 
II. trimesečje 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Rok pošiljanja delegatom: 
45 dni 

18. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o davku na premet nepremičnin 
Zakon je bil že obravnavan v I. in II. fazi zakonodaj noga 
postopka. 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiška uprava za družbene prihodke 
Predlog: 
III. trimesečje 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Rok pošiljanja delegatom: 
45 dni 

19. Uresničevanje preobrazbe bančništva in 
gospodarjenje z denarjem 
Poročilo bo prikazalo uveljavljanje demokratizacije od- 
ločanja in preobrazbo družbenoekonomskih odnosov v 
bankah, organiziranost, temu prilagojen mehanizem 
kreditno-monetarne politike in gospodarjenje z denar- 
jem. 
Predlagatelj: 
Narodna banka Slovenije, Ljubljanska banka-Združena 
banka, Jugobanka, Beogradska banka. 
Gradivo pripravijo: 
Narodna banka Slovenije, Ljubljanska banka-Združena 
banka, Jugobanka, Beogradska banka 
Rok obravnave: 
II. trimesečje 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Rok pošiljanja delegatom: 
45 dni 

20. Uresničevanje zakona o skupnih osnovah 
svobodne menjave dela na področju 
družbenih dejavnosti 
Leta 1979 je Skupščina SR Slovenije sprejela navedeni 
zakon, ki je opredelil osnove svobodne menjave dela in 
je podlaga za uveljavljanje družbenoekonomskih odno- 
sov in samoupravne organiziranosti na področju družbe- 
nih dejavnosti. Namen obravnave gradiva v Skupščini SR 
Slovenije je, da ocenimo doseženo stopnjo uveljavitve 
zakona. Na podlagi razprave bo skupščina sprejela 
usmeritve za odpravo morebitnih pomanjkljivosti v izva- 
janju zakona. Hkrati bo gradivo skupaj s sprejetimi 
usmeritvami podlaga za nadaljnjo obravnavo odprtih 
vprašanj na posameznih področjih dejavnosti. 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in Komisija za 
spremljanje izvajanja zakona o združenem delu 
Gradivo pripravi: 
Medresorska delovna skupina v Izvršnem svetu Skupšči- 
ne SR Slovenije v sodelovanju s komisijo za spremljanje 
izvajanja zakona o združenem delu 
Rok obravnave: 
IV. trimesečje 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Rok pošiljanja delegatom: 
60 dni 

21. Zakon o kulturnoumetniških dejavnostih in 
posredovanju kulturnih vrednot 
Zakon je bil že obravnavan v I. fazi zakonodajnega po- 
stopka. 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški komite za kulturo 
Osnutek: 
I. trimesečje 
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Predlog: III. trimesečje 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije 
Rok pošiljanja delegatom: 
60 dni , 

22. Zakon o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju 
Zakon je bil že obravnavanm v I. fazi zakonodajnega 
postopka. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Komisija za izdelavo zasnove novega 
sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja v 
sodelovanju z Republiškim komitejem za delo in Sku- 
postjo pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR 
Sloveniji 
Osnutek: II. trimesečje 
Predlog: II. trimesečje 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije 
Rok pošiljanja delegatom: 
60 dni 

23. Poročilo o uresničevanju politike 
zaposlovanja 
Poročilo naj prikaže, kako se uresničuje politika zapo- 
slovanja glede na zaostrene gospodarske razmere in 
opozori na probleme, ki se pri tem pojavljajo. Pri pripravi 
poročila je potrebno izhajati iz ugotovitev, stališč in 
sklepov Skupščine SR Slovenije z dne 28. julija 1982, ko 
je bilo ugotovoljeno, da je na področju zaposlovanja 
ugotovljen razkorak med iskalci zaposlitve in razpoložlji- 
vimi prostimi deli in nalogami; da se zaostruje zaposlo- 
vanje mladih, ki nastaja zaradi neusklajenosti izobraže- 
valnih programov s potrebami združenega dela, premaj- 
hne mobilnosti kadrov in upadanja gospodarske aktiv- 
nosti, pa tudi zaradi neopravičenega odklanjanja zapo- 
slitve novih delavcev v nekaterih organizacijah združe- 
nega dela. Skupnostim za zaposlovanje je bilo naloženo, 
da pripravijo pregled pričakovanega priliva mladine iz 
šol in na tej osnovi čimprej pripravijo programe njihove- 
ga zaposlovanja ter o celotni problematiki poročajo 
Skupščini SR Slovenije. -— 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Republiški komite za delo in Zveza skupnosti za zaposlo- 
vanje SR Slovenije 
Rok obravnave: 
II. trimesečje 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin^ 
Družbenopolitični zbor 
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije 
Rok pošiljanja delegatom: 
45 dni 

24. Poročilo o uresničevanju socialne politike 
Zaostrene gospodarske razmere vplivajo na zagotavlja- 
nje ustrezne socialne varnosti prebivalstva. Z usmeritva- 
mi na področju socialne politike bo potrebno opredeliti 
ključne prioritete in tiste cilje, ki so soodvisni in v tesni 
zvezi z delom in rezultati dela. Hkrati je potrebno oceniti 
tudi, kako se uresničuje sklep Skupščine SR Slovenije, 
sprejet 12. novembra 1981 ob obravnavi poročila o ure- 
sničevanju socialne politike in sprejetih ukrepov. 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije , 
Gradivo pripravita: 
Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo, 
Skupnost socialnega varstva Slovenije 
Rok obravnave: 
II. trimesečje 
Pristojni: * 
Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije 
Rok pošiljanja delegatom: 
60 dni 

. !■ i : i . ; •> j; ■ 
25. Poročilo o uresničevanju zakona o zakonski 

zvezi in družinskih razmerjih in resolucije o 
načrtovanju družine in družbenih 
prizadevanjih za njen nastanek in varnost in 
zakona o zdravstvenih ukrepih pri 
uresničevanju pravic do svobodnega 
odločanja o rojstvu otrok 
Naloga je iz programa dela za leto 1982. 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovertije 
Gradivo pripravi: 
Republiški komite ?a zdravstveno in socialno varstvo 
Rok obravnave: 
I. trimesečje 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije 
Rok pošiljanja delegatom: 
60 dni 

26. Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti 
ter o urejanju pokopališč 
Veljavni zakon o pokopališčih in pravilnik o izvajanju 
zakona o pokopališčih je potrebno uskladiti z ustavnimi 
določbami, zakonom o komunalnih dejavnostih, zako- 
nom o sistemu družbenega planiranja, sanitarnimi in 
drugimi predpisi ter z novimi zahtevami in potrebami 
družbe na tem področju. Zakon bo enotno za vso repu- 
bliko določil, da lahko opravljajo pokopališko in pogreb- 
no dejavnost in urejajo pokopališča komunalne organi- 
zacije združenega dela in krajevne Skupnosti, enotne za 
vso republiko naj bi v skladu s sanitarnimi predpisi bile 
določbe o prenosu posmrtnih ostankov in prekopu gro- 
bov, kdo določa o načinu pokopal in kdo je dolžan 
poravnati stroške pokopa, enotni naj bi bili tudi pojmi za 
zvrsti grobov. 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: 
Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora 
Predlog za Izdajo: 
I. trimesečje 
Osnutek: 
III. trimesečje 
Predlog: 
IV. trimesečje 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Rok pošiljanja delegatom: 
45 dni 

27. Poročilo o popisu prebivalstva, 
gospodinjstev in stanovanj v SR Sloveniji v 
letu 1981 
Zakon določa, da je potrebno ob zaključku predložiti 
zaključno poročilo Skupščini SR Sloveniie. 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: 
Zavod SR Slovertije za statistiko 
Rok obravnave: 
IV. trimesečje 
Pristojna: 
Zbor združenega <ije!a 
Zbor občin i 
Rok pošiljanja delegatom: 
45 dni 
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II. DEL 

SOGLASJA K AKTOM, KI JIH 

SPREJEMA ZBOR REPUBLIK IN 

POKRAJIN SKUPŠČINE SFRJ V 

SOGLASJU S SKUPŠČINAMI 

SOCIALISTIČNIH REPUBLIK IN 

SOCIALISTIČNIH AVTONOMNIH 

POKRAJIN 

I. RAZVOJNA POLITIKA 

1. Resolucija o politiki uresničevanja 
družbenega plana Jugoslavije za obdobje 
od leta 1981 do leta 1985 v letu 1984* 
V skladu z zakonom o temeljih sistema družbenega 
planiranja in o družbenem planu Jugoslavije bi moral 
Zbor republik in pokrajin do konca leta 1983 sprejeti 
resolucijo o politiki uresničevanja družbenega plana Ju- 
goslavije za obdobje 1981-1985 v letu 1984. V zvezi s tem 
bo Zvezni izvršni svet do konca maja 1983 poslal Skup- 
ščini SFRJ poročilo o uresničevanju politike družbenoe- 
konomskega razvoja v preteklem obdobju s predlogom 
ukrepov za popolnejše uresničevanje te politike in z 
ocenami možnosti uresničevanja tega razvoja v letu 1984 
skupaj z ustreznim analitičnim in dokumentacijskim gra- 
divom. 
V skladu z omenjenim zakonom bo Zvezni izvršni svet 
poslal Skupščini SFRJ: 
- do začetka septembra Temeljna vprašanja za določi- 
tev resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana 
Jugoslavije za obdobje 1981-1985 v letu 1984, najpozne- 
je do 31. oktobra 1983 pa osnutek resolucije o politiki 
uresničevanja družbenega plana za obdobje 1981-1985 
v letu 1984; 
- do 20. decembra 1983 besedilo predloga te resolucije, 
in sicer na podlagi usklajenih stališč v delovnih telesih 
zbora. 
Za določitev natančnejših rokov in usklajevanja dela za 
pripravo in psrejetje te resolucije bo pripravljen poseben 
operativni načrt. 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

2. Odlok o skupni devizni politiki Jugoslavije 
za leto 1984 
Skupna devizna politika zajema predvsem: politiko po- 
speševanja in spodbujanja izvoza blaga in storitev in 
drugih oblik ekonomskih odnosov s tujino; politiko uvo- 
za; politiko varstva domače proizvodnje; politiko tečaja 
dinarja; politiko deviznih rezerv; politiko kreditnih odno- 
sov s tujino; politiko usklajevanja medsebojnih odnosov 
republiških in pokrajinskih samoupravnih interesnih 
skupnosti za ekonomske odnose s tujino in politiko 
plačilno-bilančnih omejitev. 
Zvezni izvršni svet bo do 5. oktobra poslal Skupščini 
SFRJ delovno verzijo osnutka odloka o skupni devizni 
politiki Jugoslavije, osnutek tega odloka skupaj z ustrez- 
nim spremnim gradivom pa najpozneje do 31. oktobra 
1983. 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

'Obrazložitve vprašanj in aktov, ki so uvrščeni v II. del, so 
povzete iz osnutka programa Zbora republik in pokrajin Skup- 
ščine SFRJ. 

3. Odlok o ciljih in nalogah skupne emisijske 
in denarne politke in skupnih temeljev 
kreditne politike v letu 1984 
Skupščina SFRJ vsako leto določa cilje in naloge skupne 
emisijske politike glede globalnega obsega denarne ma- 
se, usmerjanja bančnih kreditov in namena delitve pri- 
marne emisije ter okvire skupne kreditno-monetarne po- 
litike. 
V skladu s tem bo Zvezni izvršni svet do 5. oktobra 1983 
pripravil in poslal Skupščini SFRJ delovno verzijo osnut- 
ka akta o določitvi kreditno-monetarne politike za leto 
1984, najpozneje do 31. oktobra pa osnutek tega akta 
skupaj z ustreznim spremnim gradivom. 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

4. Plačilna in devizna bilanca Jugoslavije za 
leto 1984 
Po 24. členu zakona o deviznem poslovanju in kreditnih 
odnosih s tujino sprejema SKupščina SFRJ na podlagi 
Zveznega izvršnega sveta enotno projekcijo plačilne bi- 
lance in enotno projekcijo devizne bilance Jugoslavije 
hkrati s sprejetjem skupne devizne politike. 
Delovni verziji obeh osnutkov teh projekcij bo poslal 
Zvezni izvršni svet Skupščine SFRJ do 5. oktobra, osnut- 
ka z informacijo o uresničevanju enotnih projekcij plačil- 
ne in devizne bilance Jugoslavije v letu 1983 in z ustrez- 
nim spremnim gradivom pa najpozneje do 31. oktobra 
1983. 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

II. PRORAČUNSKA PORABA 
FEDERACIJE 

1. Določitev skupnega obsega proračunskih 
dohodkov federacije za leto 1984 
Zvezni izvršni svet bo v skladu z 41. členom zakona o 
financiranju federacije do 30. septembra 1983 poslal 
Skupščini SFRJ analizo uresničevanja proračuna fede- 
racije v 8 mesecih leta 1983 in predlog temeljev za 
določitev skupnega obsega proračunskih odhodkov fe- 
deracije za leto 1984, najpozneje do 31. oktobra pa tudi 
osnutek zakona o skupnem obsegu proračunskih od- 
hodkov federacije za leto 1984. 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

2. Odlok o določitvi prihodkov od carin in 
drugih uvoznih davščin, ki se v letu 1984 
odstopijo interesni skupnosti Jugoslavije za 
ekonomske odnose s tujino 
V skladu s 26. členom zakona o financiranju federacije in 
83. členom zakona o deviznem poslovanju in kreditnih 
odnosih s tujino bodo s tem odlokom določeni prihodki 
od carin in drugih uvoznih davščin, ki se v letu 1984 
odstopijo Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske 
odnose s tujino za povračilo carin in drugih uvoznih 
davščin izvoznim organizacijam združenega dela. 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

3. Odlok o določitvi skupnega zneska deviz za 
potrebe federacije za leto 1984 
V skladu z zakonom o deviznem poslovanju in kreditnih 
odnosih s tujino bo s tem odlokom določen skupen 
znesek deviz za potrebe federacije za leto 1984. 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
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III. ZAKONODAJNI DEL 

a) ZAKONI, KI JIH MORA ZBOR SPREJETI 
V PRVEM POLLETJU LETA 1983 

1. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o rezervnih sredstvih 
Zaradi vse večjih izgub v gospodarstvu je treba proučiti 
možnost širšega združevanja rezevnih sredstev temelj- 
nih organizacij združenega dela, da bi se sanirale izgube 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

2. Zakon o dopolnitvah zakona o dovolitvi 
začasnega kredita SR Bosni in Hercegovini 
za obnovo objektov, ki jih je poškodoval 
potres z dne 26. in 27. oktobra 1969 
Zaradi potresov leta 1969 in 1981, ki sta gospodarstvu 
SR Bosne in Hercegovine kot končnemu uporabniku 
kreditov povzročila škodo, bo na podlagi citiranega za- 
kona predlagano, da se preloži: začetek pdplačevanja 
ter kreditov za premostitev materialnih težav SR Bosne 
in Hercegovine. 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

3. Zakon o zagotovitvi sredstev federacije ob 
VI. splošni dopolnitvi sredstev 
Interameriške banke za razvoj 
Za dopolnitev teh sredstev Inter-ameriški banki za razvoj 
je treba sprejeti nov zakon. 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

4. Zakon o dopolnitvi zakona o zadolžitvi 
Narodne banke Jugoslavije v tujini za 
zagotovitev likvidnosti SFRJ v plačilih s 
tujino v letu 1983 
Z dopolnitvijo veljavnega zakona se bo uredilo vprašanje 
zadolževanja Narodne banke Jugoslavije v tujini za za- 
gotovitev likvidnosti SFRJ v plačilih s tujino v letu 1983 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

5. Zakon o financiranju programa zveznih 
blagovnih rezerv In graditvi skladiščnega 
prostora v obdobju od leta 1983 do leta 1985 
Ta zakon se sprejema na podlagi dogovora o zagotovitvi 
trajnih in stabilnih virov za financiranje blagovnih rezerv 
in graditev skladiščnega prostora ter hrambo rezerv. 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

6. Zakon o izvajanju investicijskih del v tujini 
Ta zakon ureja izvajanje investicijskih del v tujini, 

dogovarjanje o skupnem nastopu na tujem trgu kot tudi 
pogoje in način poslovanja organizacij združenega dela, 
ki izvajajo investicijska dela v tujini. 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

7. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o temeljih sistema cen in o družbeni 
kontroli cen 
V antiiflacijskem programu so analizirani problemi in 
slabosti sedanjega sistema cen in sprejeto je stališče, da 
se na tej podlagi nujne ustrezne bistvene spremembe 

posameznih določb zakona o temeljih sistema cen in o 
družbeni kontroli cen, zlasti tistih, ki se nanašajo na 
kriterije za oblikovanje cen. V zvezi s tem se je treba 
popolneje posvetovati ne le s pristojnimi organi, marveč 
tudi z združenim delom, izhajajoč iz stališč, sprejetih v 
antiinflacijskem programu, kot tudi iz stališč, sprejetih v 
Izhodiščih dolgoročnega programa ekonomske stabili- 
zacije ter pripraviti ustrezne spremembe in dopolnitve 
tega zakona. 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

8. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka 
skupščine SFRJ o določanju rokov za 
predložitev osnutka oziroma predlog 
družbenega plana Jugoslavije za obdobje 
1986-1995 oziroma za nekatera področja do 
leta 2000 
S spremembami in dopolnitvami odloka je treba uskladi- 
ti dela za pripravo tega načrta v skladu z realnimi mož- 
nostmi. 
Prlsto|nl: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

b) ZAKONI, KI JIH MORA ZBOR SPREJETI 
V DRUGEM POLLETJU LETA 1983 

1. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o obdavčevanju proizvodov in 
storitev v prometu 
Spremembe in dopolnitve veljavnega zakona se nanaša- 
jo na dograditev sistema. 
Osnutek tega zakona bo Zvezni izvršni svet poslal Skup- 
ščini SFRJ najpozneje do 15. oktobra leta 1983. 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

III. DEL 

Vključevanje zborov in delovnih teles Skupščine SR Slove- 
nije v izvajanje delovnih programov zborov Skupščine SFRJ 
glede vprašanj, ki jih zbora Skupščine SFRJ obravnavata v 
samostojni pristojnosti. 

V delovnem programu Zbora republik in pokrajin in Zvez- 
nega zbora Skupščine SFRJ so navedene številne teme, kate- 
rih obravnava pomeni spremljanje uresničevanja sprejete po- 
litike in ugotavljanje stanja na določenem področju. Prav tako 
so v programih obeh zborov predlagane spremembe in dopol- 
nitve nekaterih aktov. Ker gre za zadeve, ki sodijo v samo- 
stojno pristojnost Zbora republik in pokrajin oziroma Zvez- 
nega zbora skupščine SFRJ, se bo Skupščina SR Slovenije 
vključevala v obravnavo teh zadev na predlog Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije, delovnih teles skupščine in zborov, 
SZDL, delegacije v Zboru republik in pokrajin in delegatov v 
Zveznem zboru. 

Med pomembnejše teme iz programa Zbora 
republik in pokrajin sodijo: 

- Izhodišča za Izdelavo dolgoročnega plana Jugoslavije 
za dobo od leta 1986 do leta 1995 oziroma za določena 
področja do leta 2000; 

- analiza o pogojih In možnostih razvoja Jugoslavije do 
leta 1995 oziroma za določena področja do leta 2000; 

- izvajanje sistema družbenega planiranja; 
- uresničevanje dolgoročnega programa ekonomske sta- 

bilizacije; 
- analiza uresničevanja družbenega plana Jugoslavije ža 

dobo 1981-1985 v letih 1981 In 1982 z oceno razvoja v letu 
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1983 in oceno možnosti za razvoj v letu 1984 (oktobrska 
analiza); 

- analiza uresničevanja politike hitrejšega razvoja go- 
spodarsko manj razvitih republik in najhitrejšega razvoja 
SAP Kosovo za dobo 1981-1985 v letih 1982 in 1983; 

- delovanje enotnega jugoslovanskega trga; 
- monetarno-kreditna politika v funkciji uresničevanja 

dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije, dogradi- 
tve monetarno-kreditnega in bančnega sistema ter njegova 
hitrejša družbenoekonomska in samoupravna preobrazba; 

- poročilo o uresničevanju ciljev in nalog skupne emisij- 
ske in denarne politike ter skupnih temeljev kreditne poli- 
tike; 

- poročilo o uresničevanju ukrepov ekonomske politike, 
ki sta jih v oktobru 1982 sprejela Skupščina SFRJ in Zvezni 
izvršni svet. 

V programu Zveznega zbora so naslednje 
pomembnejše teme in akti, ki naj bi jih 
obravnavala delovna telesa skupščine in zborov 
oziroma na njihov predlog tudi zbori skupščine: 

- izvajanje zakona o razširjeni reprodukciji in minulem 
delu; 

- analiza vpliva obračunskega sistema na uresničevanje 
politike ekonomske stabilizacije; 

- delovanje in nadaljnja dograditev monetarno-kredit- 
nega in bančnega sistema; 

- uresničevanje z Ustavo SFRJ določenih skupnih intere- 
sov v federaciji; 

- uresničevanje delegatskih odnosov v delegatskem 
skupščinskem sistemu; 

- uresničevanje ustavne zasnove občine; 
- aktualni problemi uresničevanja ustavne vloge pravo- 

sodja; 
- analiza o stanju in aktualni problemi financiranja te- 

meljnega varstva borcev in invalidov; 
- analiza o uporabi zakona o vojaški obveznosti; 
- zakon o službi družbenega knjigovodstva; 
- zakon o temeljih sistema javnega obveščanja; 
- zakon o sodiščih združenega dela; 
- zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o temeljih 

sistema družbenega planiranja in o družbenem planu Jugo- 
slavije; 

- zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o temeljih 
kreditnega in bančnega sistema; 

- zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ugotav- 
ljanju in razpolaganju celotnega prihodka in dohodka; 

- zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotav- 
ljanju plačil med uporabniki družbenih sredstev; 

- zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sanaciji 
in prenehanju organizacij združenega dela; 

- družbeni dogovor o skupnih osnovah in merilih za dolo- 
čanje osebnih dohodkov in drugih prejemkov in nadomestil 
določenih materialnih stroškov funkcionarjev na delu v or- 
ganih in organizacijah družbenopolitičnih skupnosti in v 
organih družbenopolitičnih organizacij. 

IV. DEL 

PREGLED PREDLAGANIH ZADEV, 

KI NISO UVRŠČENE V 

PROGRAME DELA ZBOROV 

SKUPŠČINE SR SLOVENIJE ZA 

LETO 1983 IN JIH BODO 

OBRAVNAVALA DELOVNA 

TELESA SKUPŠČINE OZIROMA 

ZBOROV 

1. ANALIZA DELOVANJA MEHANIZMOV SAMOUPRAV- 
NEGA IN DRUŽBENEGA NADZORA TER INŠPEKCIJSKIH 
SLUŽB 

2. ANALIZA SISTEMA FINANCIRANJA TEMELJNIH PRA- 
VIC BORCEV, VOJAŠKIH INVALIDOV IN DRUŽIN PADLIH 
BORCEV S CILJEM, DA SE IZ FEDERACIJE PRENESE FI- 
NANCIRANJE NA SOCIALISTIČNE REPUBLIKE IN SOCIALI- 
STIČNI AVTONOMNI POKRAJINI TER PRENOS FINANCI- 
RANJA VSEH PREOSTALIH OBLIK ZDRAVSTVENEGA VAR- 
STVA BORCEV, VOJAŠKIH INVALIDOV IZ FEDERACIJE NA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE IN SOCIALISTIČNI AVTONO- 
MNI POKRAJINI 

3. INFORMACIJA O SPREMLJANJU IN PRIMERJANJU 
REZULTATOV POSLOVANJA ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA 
DELA 

4. ANALIZA URESNIČEVANJA PROJEKCIJE PLAČILNO- 
BILANČNEGA POLOŽAJA SR SLOVENIJE V LETU 1982 

5. ANALIZA SAMOUPRAVNE PREOBRAZBE ZDRUŽE- 
NEGA DELA 

6. ANALIZA URESNIČEVANJA ZAKONA O VARSTVU PRI 
DELU 

7. PROBLEMATIKA POSAMEZNIH GOSPODARSKIH DE- 
JAVNOSTI GLEDE NA ZAOSTRENE GOSPODARSKE RA- 
ZMERE 

8. ANALIZA URESNIČEVANJA ZAKONA O VARSTVU 
ZRAKA 

9. ANALIZA URESNIČEVANJA ZAKONA O VARSTVU 
PRED HRUPOM 

10. ZAKON O DOLOČITVI STATUSA POČITNIŠKIH HIŠ 

Sb 

12 priloga poročevalca 

i. 
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