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Izvršni sve Skupščine SR Slovenije je na 75. seji dne 23. 
6. 1983 obravnaval: 

- INFORMACIJO O URESNIČEVANJU PRIPOROČIL IN 
SKLEPOV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE O AKTUALNIH 
VPRAŠANJIH UREJANJA DELOVNEGA ČASA ki vam jo 
pošiljamo v obravnavo na podlagi 217. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 

85. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije in na podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije določil, da bosta kot njegova predstavnika 
pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovala: 

- Peter TOŠ, član Izvršnega sveta in predsednik Repu- 
bliškega komiteja za delo, 

- Ana POPOVIČ, namestnica predsednika Republiškega 
komiteja za delo. 

POVZETEK 
Informacija o uresničevanju priporočil in sklepov Skup- 

ščine SR Slovenije o aktualnih vprašanjih urejanja delov- 
nega časa je skupno poročilo vseh nosilcev aktivnosti pri 
spremembi delovnega časa v SR Sloveniji. Pripravljena je 
bila na zahtevo Skupščine, da predvideni udeleženci druž- 
benega dogovora o urejanju delovnega in obratovalnega 
časa o izvajanju aktivnosti in uresničevanju skupčinskih 
priporočil, sprejetih 16. 3. 1983, v juliju 1983 obvestijo 
Skupščino SR Slovenije. 

Bistvo teh priporočil je bilo v zahtevi, da delavci v 
proizvodnih dejavnostih določijo začetak dolovnega časa 
ob 7. uri,v družbenih dejavnostih in državnih organih pa 
čimbolj proti 8. uri ter da ta premik izvedejo 27. 3. 1983. 

Podlaga za izdelavo informacije sta bili anketi, ki sta jih 
izvedla Republiški komite za delo in Raziskovalni center 
za samoupravljanje pri Republiškem svetu Zveze sindika- 
tov Slovenije med izvršnimi sveti skupščin občin: v Ljub- 
ljani, Mariboru in Celju pa med naključno izbranimi orga- 
nizacijami združenega dela. 

Podatkom in opisu aktivnosti v SR Sloveniji je dodan 
tudi pregled aktivnosti v SFRJ. 

Rezultati obeh omenjenih anket se medsebojno dopol- 
njujejo. Na osnovi teh rezultatov ugotavljamo, da je bil 
premik začetka delovnega časa 27. 3. 1983 izpeljan v 75% 
organizacijah združenega dela in skupnostih v SR Slove- 
niji in sicer najdosledneje v industriji in rudarstvu. Tak 
obseg premika pomeni tudi uveljavitev novega pravila na 

tem področju. Da bi se razrešile še nekatere preostale 
težave, povezane zlasti s prevozi delavcev na delo in z dela 
ter s prilagoditvijo novim življenjskim navadam, so po- 
trebne še nekatere aktivnosti, med njimi zlasti: 

- z dogovarjanjem in sporazumevanjem povsod tam, 
kjer to še ni doseženo, doseči usklajenost med dejav- 
nostmi, zlasti tistimi posebnega družbenega pomena za 
večjo prilagojenost njihovega obratovalnega časa potre- 
bam delavcev in občanov. To je predvsem naloga koordi- 
nacijskih teles v občinah in na medobčinski ravni. Sprejem 
družbenega dogovora v republiki v teh razmerah ni več 
potreben; 

- prevozne organizacije združenega dela naj pozorno, 
sproti in povezano usklajujejo vozne rede v skladu s svo- 
jimi zmogljivostmi in zahtevami potnikov. Pri medkrajev- 
niem potniškem prometu je treba urediti družbenoeko- 
nomske odnose po načelih skupnega prihodka vseh sode- 
lujočih prevoznikov, tudi v sodelovanju z železnico, pov- 
sod tam kjer je to mogoče; 

- pred začetkom novega šolskega leta v jeseni je po- 
trebno zagotoviti, da bo začetek pouka v osnovnih šolah in 
šolah usmerjenega izobraževanja prilagojen krajevnim ra- 
zmeram in potrebam; 

- organi oziroma organizacije, ki so usklajevale aktivno- 
sti s premikom delovnega časa v republiki, naj si s svojo 
dejavnostjo še naprej prizadevajo za uveljavitev enotnih 
načel pri urejanju delovnega časa na območju celotne 
SFRJ; 

Informacija predstavlja skupno poročilo vseh nosilcev aktivnosti pri spremembi delovnega časa v SR Slovenl|i. 



- organizirano spremljati in načrtno raziskovati ter ra- 
zvijati vse tiste dejavnosti, ki pomenijo objektivno celoto 
delovnih in življenjskih razmer. 

S temi aktivnostmi bomo na območju SR Slovenije 
ustvarili take razmere, ki bodo zagotovile, da ob vsako- 
kratnih premikih urnih kazalcev v skladu z zakonom o 
računanju časa, ne bodo potrebni nadaljnji premiki v de- 

lovnem času. 
Informaciji je priložena pobuda Izvršnega sveta Skup- 

ščine SR Slovenije Zveznemu izvršnemu svetu za enotno 
urejanje delovnega časa v SFRJ, pismo delavskim svetom 
in osnovnim organizacijam zveze sindikatov Slovenije ter 
povzetek nekaterih raziskovalnih dognanj o delovnem 
času 

I. UVOD 
Novembra leta 1982 je Skupščina SFRJ sprejela zakon o 

računanju časa, s katerim tudi v Jugoslaviji uvajamo poletni 
čas. Priprave na odločitev o spremembi računanja časa so se 
začele že leta 1979, ko je Zvezni izvršni svet sprejel informa- 
cijo Delovni čas in produktivnost dela. Že ta informacija, še 
bolj pa Analiza o produktivnosti dela v gospodarstvu Jugosla- 
vije v obdobju od leta 1976 do 1980, ki jo je pripravil Zvezni 
zavod za družbeno planiranje, sta pokazali, da imamo pri nas 
izredno neugodne rezultate produktivnosti dela. Vzrok za to 
so izredno slaba izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti, po- 
leg tega pa tudi neusklajen razvoj, pomanjkanje dolgoročnih 
razvojnih programov panog in grupacij ter tudi slabo izkori- 
ščenje delovnega časa. Po teh ocenah znašajo rezerve pri 
izkoriščanju delovnega potenciala v SFRJ okrog 50%, kar bi 
bilo možno izboljšati predvsem z boljšo organizacijo dela, 
intenzifikacijo dela, podaljševanjem obratovalnega časa, po- 
večanjem strokovnosti, posebej poslovodnega kadra ter z 
drugimi prilagoditvami režima delovnega časa, da bi bil kar 
najbolj izrabljen. 

Za to si je prizadeval že zvezni zakon o računanju časa, ki je 
temeljil na osnovni zahtevi, da se s prilagoditvijo računanja 
časa veliki večini evropskih držav izognemo težavam, ki jih je 
različen čas povzročal zlasti v prometu in zvezah, turizmu in 
podobnih dejavnostih, hkrati pa delovni čas razporedimo 
tako, da bo delovni dan tudi pozimi potekal v glavnem ob 
dnevni svetlobi. 

Zvezni izvršni svet je poslal priporočilo o taki ureditvi že 
oktobra, torej pred sprejemom zakona. V nekoliko dopolnjeni 
obliki ga je sprejel tudi Izvršni svet Slovenije in s tem novem- 
bra in decembra lani začel aktivnosti za premaknitev začetka 
delovnega časa. 

Hkrati smo v SR Sloveniji pripravljali in tudi dali v javno 
razpravo osnutek družbenega dogovora o urejanju delovnega 
in obratovalnega časa, s katerim smo želeli sprožiti aktivnosti 
za boljšo izrabo delovnega časa, učinkovitejšo uporabo de- 
lovnih sredstev in večjo prilagojenost obratovalnega časa 
potrebam delavcev in občanov. 

Pri prehodu na poletno računanje časa 27. 3. letos smo 
torej v SR Sloveniji že imeli določene izkušnje, opredeljena 
stališča do urejanja delovnega časa in predvidene tudi možne 
posledice. Zato je predsedstvo RK SZDL na podlagi razprave, 
ki so jo vodili sindikati, presodilo naj o urejanju delovnega 
časa spregovorijo tudi delegati v vseh zborih Skupščine SR 
Slovenije. 

Skupščina SR Slovenije je 16. marca letos podprla prizade- 
vanja za urejanje delovnega in obratovalnega časa, ugotovila, 
da dotedanja družbena aktivnost ni bila dovolj usklajena in 
pripravljena in zato priporočila, da: 

- delavci v proizvodni dejavnosti določijo začetek delov- 
nega časa praviloma ob 7. uri zjutraj ter temu ustrezno orga- 
nizirajo tudi večizmenska delo, kjer so za to dani pogoji; 

- se v družbenih dejavnostih in državnih organih določi 
pričetek delovnega časa čimbolj proti 8. uri zjutraj; v storitve- 
nih irr drugih dejavnostih pa se določi skladno z naravo in 
pomenom glede na potrebe večine zaposlenih; 

- povsod tam, kjer to dopuščajo delovni proces, zmožnosti 
prevoza in potrebe zaposlenih, naj se bolj uveljavi drseči ali 
stopničasti delovni čas. 

Priporočila naj bi delavci uveljavili s prehodom na poletno 
računanje časa, t. j. s 27. 3. 1983, ter skladno s tem kasneje 
uskladili tudi svoje samoupravne splošne akte. 

Skupščina SR Slovenije je naložila občinam, da zagotovijo 
učinkovito in usklajeno urejanje teh vprašanj, zlasti v otro- 
škem varstvu, izobraževanju, zdravstvu in drugih družbenih 
dejavnostih, prometu in zvezah, trgovini, gostinstvu in turi- 

zmu, obrti in drugih storitvenih dejavnostih. Udeleženci druž- 
benega dogovora naj v juliju 1983 obvestijo Skupščino o 
izvajanju aktivnosti in uresničevanju teh priporočil, Izvršni 
svet pa naj bi skupaj z Zvezo sindikatov Slovenije proučil tudi 
predlog, da bi za delavce, ki delajo v težjih delovnih pogojih, 
skrajšali delovni čas, spremljal aktivnosti, po potrebi predla- 
gal ustrezne ukrepe, po hitrem postopku predložil spre- 
membe zakona o delovnih razmerjih glede nočnega dela ter 
predlagal enotno ureditev vprašanj v zvezi z razporejanjem 
delovnega časa na območju SFRJ. 

II. AKTIVNOSTI ZA URESNIČEVANJE 
PRIPOROČIL IN SKLEPOV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 
a) Obseg sprememb začetka delovnega časa 

Na osnovi odgovorov izvršnih svetov skupščin občin ugo- 
tavljamo, da je začetek delovnega časa od 1. 11. 1982, ko so 
se začele aktivnosti za premik začetka delovnega časa v 
dnevno svetlobo, pa do 27. 3.1983, ko je bil hkrati s premakni- 
tvijo urnih kazalcev spremenjen tudi začetek delovnega časa, 
delovni čas spremenilo skupaj 75% organizacij združenega- 
delS in skupnosti.1 

Od 1.751 organizacij združenega dela je začetek delovnega 
časa za 1/2 do 1 ure premaknilo 114 organizacij združenega 
dela, za 1 uro ali več pa 1.194 organizacij združenega dela (od 
teh 35 v zgodnejše ure). Delovnega časa pa niso spremenili v 
443 organizacijah združenega dela, kar je 25%. 

Podatke potrjuje tudi anketa Raziskovalnega centra za sa- 
moupravljanje. 77,1% organizacij združenega dela je zače- 
tek delovnega časa spremenilo, 4,3% ga je spremenilo in se 
potem vrnilo na starega, 18,1% organizacij združenega dela 
pa ga ni spremenilo. 

Iz podatkov po področjih dejavnosti je razvidno, da so 
priporočilo Skupščine najdosledneje upoštevali v industriji in 
rudarstvu (v 91% v anketi zajetih organizacijah združenega- 
dela te dejavnosti so premaknili delovni čas), stanovanjsko 
komunalni dejavnosti (premik v 86% organizacijah zdrženega 
dela) ter v trgovini (premik v 84% organizacijah združenega- 
dela). Nasprotno, največji odstotek organizacij združenega 
dela, ki niso spremenile delovnega časa, je v prometu in 
zvezah (premik v 61% organizacij združenega dela), gostin- 
stvu in turizmu (premik le v 63% organizacij združenega dela) 
ter vzgoji in izobraževanju (premik v 64% organizacijah zdru- 
ženega dela). 

Začetek delovnega časa so v nekaterih organizacijah zdru- 
ženega dela, ki so 27. 3. upoštevale priporočila, kasneje 
ponovno primaknili na prejšnji delovni čas. O premikih na 
zgodnejšo uro, kot jo priporočajo stališča Skupščine, poro- 
čajo iz 12 občin. Največ je takih organizacij združenega dela v 
Postojni, Litiji, Radljah in Ribnici, kar povzroča dodatne te- 
žave tudi na širšem območju. 

Na osnovi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o 
razporeditvi delovnega časa v upravnih organih iz marca letos 
so premaknili delovni čas z 8. na 7. uro, čeprav odlok to 
dopušča le izjemoma, tudi upravni organi v večini občin ter 
drugi organi in organizacije, ki se ravnajo po tem odloku. 

1 Upoštevani 90 odgovori 48 občin: vprašalnike niso ali niso pravočasno vrnili iz 
Gornje Radgone, Pirana, Ribnice, Šentjurja in Trbovelj, v Celju, Ljubljanskih in 
mariborskih občinah pa se naslanjamo na rezultate ankete Raziskovalnega 
centra za samoupravljanje. Odgovori izvršnih svetov so često nepopolni, zato ni 
možen tabelarični prikaz. Pri vsakem vprašanju so upoštevani vsi popolni 
odgovori, zato se globalna številka od enega do drugega podatka razlikuje, 
relativnim vrednostim pa zaradi dovolj velikega zajetja lahko povsem zaupamo. 
2 Od 530 naključno izbranih organizacij združenega dela iz Ljubljane, Maribora 
In Celja je na vprašalnik odgovorilo 420. 
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Iz podatkov po področjih dejavnosti je razvidno, daje kar 22 
od 179 organizacij združenega dela oziroma skupnosti s po- 
dročja družbenih dejavnosti in skupnosti v navedenem času 
začelo delati prej, 34 organizacij združenega dela oziroma 
skupnosti pa ni premaknilo delovnega časa. Na splošno ugo- 
tavljamo, da so ga veliko bolj spremenili v gospodarstvu kot v 
negospodarstvu. 

Med organizacijami združenega dela so nekatere razlike pri 
premiku, če delajo v 1, 2 ali 3 izmenah: v enoizmenskih 
organizacijah združenega dela premika ni bilo v 24,6% organi- 
zacij (RCS: le 16,7%), v dveizmenskih v 28,8% (RCS: 25,1%) 
organizacij in v triizmenskih v 17,6% (RCS: 23,5%) organizacij. 

Na osnovi podatkov občinskih izvršnih svetov ugotavljamo 
da je začetek delovnega časa danes približno takle: 
- pred 6. uro - 0,14% delavcev 
- od 6. do 7. ure - 10,25% delavcev 
- od 7. do 8. ure - 78,90% delavcev 
- ob 8. uri ali kasneje - 5,93% delavcev 
- gibljivi delovni čas - 4,77% delavcev 

Podatki Raziskovalnega centra za samoupravljanje za 420 
organizacij združenega dela pa dajo naslednjo sliko: 3,1% 
organizacij združenega dela začenja delati pred 6. uro zjutraj, 
7,9% od 6. do 6.30, 18,6% med 6.30 in 7. uro, 56,7% med 7. in 
7^30, 4,8% med 7.30 in 8. ter 9% ob 8. uri ali kasneje. Očitne so 
razlike med dejavnostmi: najzgodnejši so v industriji ter pro- 
metu in zvezah, najkasnejši v družbenopolitičnih skupnostih, 
samoupravnih interesnih skupnostih, družbenopolitičnih or- 
ganizacijah ter kulturi, izobraževanju in znanosti. Podatki 
sicer niso popolnoma primerljivi, vendar potrjujejo osnovne 
ugotovitve o premiku začetka delovnega časa dne 27. 3. letos 

V anketi, naslovljeni na izvšne svete skupščin občin in na 
organizacije združenega dela, je bilo postavljeno tudi nekaj 
vprašanj, iz katerih naj bi bili razvidni razlogi za premik 
začetka delovnega časa ter morebitne posledice v delovnem 
procesu organizacij združenega dela.3 V tem delu so osnov- 
nega pomena odgovori na anketo Raziskovalnega centra za 
samoupravljanje: izvršni sveti skupščin občin so odgovore na 
ta vprašanja le redko iskali pri organizacijah združenega dela, 
večinoma so nanje sami odgovorili. 

Navedenih je bilo 21 razlogov, ki so govorili »za« oziroma 
»proti« odločitvi o premiku začetka delovnega časa. 

Iz ankete Raziskovalnega centra za samoupravljanje je ra- 
zvidno, da so »za« premik govorila zlasti priporočila občin- 
skih organov, prevozi delavcev na delo, izraba delovnega 
časa, delovna storilnost in časovni razpored varstva v VVZ. 
Podobno sliko daje tudi anketa izvršnih svetov skupščin ob- 
čin: »za« so bila priporočila občinskih organov, prevozi delav- 
cev na delo, časovni razpored pouka otrok in izraba delov- 
nega časa. 

Najpomembnejši argument »proti« je po anketi Raziskoval- 
nega centra za samoupravljanje prevoz delavcev na delo, 
potem pa družinsko življenje, zagotavljanje varstva otrok 
doma, prosti čas delavcev, časovni razpored varstva v VVZ ter 
prehrana delavcev doma, po anketi izvršnih svetov skupščin 
občin pa delo delavcev na zemlji, družinsko življenje, pre- 
hrana delavcev doma, prosti čas ter zagotavljanje varstva 
otrok doma. 

Izrazito enosmerno so po mnenju anketirancev delovali 
naslednji dejavniki: za premik delovnega časa4 predvsem 
priporočila občinskih organov ter izraba delovnega časa, 
proti5 premiku pa družinsko življenje, prosti čas, prehrana 
delavcev doma in zagotavljanje varstva otrok doma. 

Med posledicami, ki jih je novi delovni čas prinesel, anketi- 
ranci z vidika razmer v proizvodnji navajajo v glavnem nespre- 
menjeno stanje. 

Zanimivi so tudi odgovori na vprašanja o željah glede uredi- 
tve delovnega časa v prihodnosti. Pri tem iz ankete Razisko- 
valnega centra za-samoupravljanje izhaja, da večina tistih 
organizacij združenega dela, ki so delovni čas premaknile, 
namerava novi delovni čas obdržati tudi v prihodnje (45%), 
19% jih je odločeno, da se v jeseni vrnejo na staro, 36% 
organizacij združenega dela pa o tem še ni razpravljalo. 
Tendenca k vrnitvi je najbolj izrazita v organizacijah združe- 

3 Na to temo je bil pripravljen tudi povzetek nekaterih raziskovalnih dognanj, ki 
je priložen informaciji. 
4 največja pozitivna razlika med glasovi za in proti 5 največja negativna razlika od glasov za in proti 

nega dela s tremi in dvema izmenama. Tako razmišljanje je 
razvidno tudi iz poročil izvršnih svetov skupščin občin, saj si v 
približno polovici občin želijo vrniti na staro. 

Ugotavljamo, da gre za določen odraz nezadovoljstva za- 
radi sprememb v sicer ustaljenih navadah, ki pa ga je mogoče 
zlasti s premostitvijo bostoječih težav (prevozi, prehrana, var- 
stvo otrok) dokaj odpraviti ali vsaj deloma ublažiti. 

b) Dejavnost koordinacijskih teles v občini 
Koordinacijska telesa v občinah, ki so bila oblikovana že v 

zvezi z aktivnostmi ob oktobrskem priporočilu, so opravljala 
svojo usklajevalno dejavnost tudi ob premiku 27. 3. Predvsem 
je bilo treba uskladiti začetek delovnega časa v posameznih 
organizacijah združenega dela s prevoznimi možnostmi ter 
določiti delovni čas v VVZ. V nekaj občinah so usklajevanju 
delovnega časa namenili tudi večjo pozornost, saj so to 
obravnavali zbori skupščine občine, njihova stališča pa so 
bila poslana organizacijam združenega dela in skupnostim na 
njihovem območju. 

Večinoma so ta telesa svojo usklajevalno dejavnost opravila 
na način, ki je zagotovil uspešen premik začetka delovnega 
časa. Le v posameznih okoljih se je zaradi premika preveč 
zožila prometna konica, kar je zlasti na ljubljanskem območju 
povzročalo precej težav. Vzrok za to je predvsem dejstvo, da 
so se koordinacijska telesa v začetku mnogo več ukvarjala z 
organizacijami združenega dela iz gospodarstva, šele kasneje 
pa tudi z organizacijami združenega dela iz negospodarstva. 

c) Usklajevanje v prometu 
Ob sprejemu Priporočil Skupščine SRS je bilo treba uskla- 

diti vozne rede, tako cestne kot železniške, kar naj bi omogo- 
čilo delavcem v vseh organizacijah združenega dela in skup- 
nostih, da se pri določanju začetka delovnega časa ravnajo v 
skladu z usmeritvami iz priporočila. Aktivnosti na tem po- 
dročju je usklajevalo posebno koordinacijsko telo, obliko- 
vano pri Republiškem komiteju za promet in zveze in v obči- 
nah. Glavna težava je bila, da se je nekdanja prometna konica, 
ki je trajala od 6. do 8. ure zjutraj za prihode na delo oziroma 
šolo ob 6., 7. in 8., zožila na od 7. do 8. ure. Ker nekatere 
organizacije združenega dela nematerialne proizvodnje niso 
spoštovale Priporočil Skupščine SRS in so vztrajale pri za- 
četku dela ob 7. uri, so bili avtobusi preobremenjeni. V dneh 
po 27. 3. pa so se praktično dnevno premagovale značilne 
težave posameznih okolij. Šlo je predvsem za preusmerjanje 
potnikov na železnice, za uvedbo dodatnih avtobusov na 
posameznih linijah, ki so bile preobremenjene, za ojačevanje 
posameznih preobremenjenih vlakov, vpeljevanje novih in 
ukinitev, nekaterih slabo izkoriščenih železniških linij, na go- 
riškem območju pa je bilo tudi potrebno povečati število 
avtobusov. V avtobusnem prometu sta bili zaradi preobreme- 
nitev ob konicah ogroženi varnost in kvaliteta storitev. 

Delovna organizacija Promet, TOZD Potniški promet SOZD- 
a Alpetour, in Delovna organizacija SAP SOZD-a Integral sta 
na podlagi dogovora o skupnem prihodku uvedli enotno 
avtobusno vozovnico za okoli 92% kilometrov avtobusnih linij 
na Gorenjskem. Učinek tega je najizrazitejši na najbolj obre- 
menjeni relaciji Kranj-Ljubljana-Kranj. 

V začetku aprila je bilo ugotovljeno, da se po prvih težavah 
razmere normalizirajo in da so težave le še tam, kjer organiza- 
cije združenega dela in skupnosti niso upoštevale Priporočil 
Skupščine SRS. 

Tudi jutranja prometna konica v Ljubljani se je razširila, kjer 
je specifična ureditev linij mestnega potniškega prometa 
skozi center mesta povzročila še' največ težav. Nekatere vozne 
rede so usklajevali še aprila in tudi maja. Z izrednimi prizade- 
vanji prometnih organizacij združenega dela v cestnem in 
železniškem prometu je bilo zagotovljeno, da se je po prvih 
težavah po 27. 3. tok potnikov na posameznih relacijah rela- 
tivno hitro ustalil. , 

Vse spremenibe starega voznega reda je Železniško gospo- 
darstvo Ljubljana, dopolnjene s predlogi do 20. aprila 1983 
vključilo v novi vozni red, ki velja od 29. 5. 1983 do 2. junija 
1984. Pri tem so tudi upoštevali že dogovorjen vozni red s 
sosednjimi državami in na mreži JZ. 

Danes lahko govorimo le še o posameznih težavah v neka- 
terih območjih, kjer se organizacije združenega dela in skup- 
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nosti niso povsem prilagodile usmeritvam iz Priporočil Skup- 
ščine SRS. 

d) Usklajevanje v vzgoji in izobraževanju 
V vzgoji in izobraževanju kot drugem pomembnem po- 

dročju, za katero so morala koordinacijska telesa po občinah 
uskladiti delovni čas, je potekal prehod na novi delovni čas 
takole: 

- Vzgojno-varstvene organizacije so svoj delovni čas prila- 
godile združenemu delu in okolju, v katerem delujejo. Racio- 
nalno so razporedile zaposlen'e in z izboljšanjem organizacije 
dela omogočile neovirano varstvo predšolskih otrok. V za- 
četku premika delovnega časa so bile določene težave (raz- 
porejanje kadrov, prehrana, organizacija varstva), pozneje pa 
ni bilo težav, ker so se nerešena organizacijska in varstvena 
ter vzgojna vprašanja uspešno razreševala ob sodelovanju 
delavcev in svetov staršev v vzgojno-varstvenih organizacijah. 

- Tudi v osnovnih šolah ni posebnih težav. Večinoma so 
osnovne šole upoštevale priporočila izvršnih svetov skupščin 
občin in pričenjajo s poukom ob 8. uri, v nekaterih pa celo ob 
9. uri. Časovne razlike med posameznimi šolami pri pričetku 
pouka so posledica prevozov učencev od doma do šole. 

- V srednjih šolah poteka delo nemoteno. Večina srednjih 
šol pričenja s poukom ob 8. uri, tiste z izmenskim poukom pa 
pred 8. uro. Posebnih težav ni, razen kadar posamezni učenci 
nimajo ugodne prometne zveze. To pa rešujejo individualno, 
tako da spregledajo manjše zamude. 

Tako kot za prometne organizacije združenega dela lahko 
tudi za organizacije združenega dela vzgoje in izobraževanja 
ugotovimo, da so s svojo aktivnostjo zagotovile uspešen pre- 
hod na nov delovni čas dne 27. 3. Pri tem je zlasti pomembna 
prilagoditev VVZ, kjer so težave uspešno premostili, medtem 
ko pričakujemo, da bodo osnovne in srednje šole s pripravo 
na Šolsko leto 1983/84 svoje urnike priredile tako, da ne bo 
več težav zaradi neusklajenega začetka pouka z začetkom 
delovnega časa organizacij združenega dela. 

III- AKTIVNOSTI V SFRJ V ZVEZI Z 
UVELJAVITVIJO DOLOČB ZAKONA O 
RAČUNANJU ČASA 

Priprave na prehod na poletno računanje časa so se začele 
že pred 27. 3. oziroma na osnovi priporočila Zveznega izvrš- 
nega sveta iz oktobra lani tudi drugod po Jugoslaviji, vendar 
različno intenzivno. 

Po poročilih, s katerimi razpolagamo, so največ naredili v 
BiH in Črni gori. V BiH so z aktivnostmi pričeli že novembra 
lani, ko je Izvršni svet Skupščine SR BiH sprejel odlok o 
delovnem času v republiških upravnih organih in določil za- 
četek dela ob 8. uri. Na osnovi priporočila Izvršnega sveta so 
podobno ravnali v skoraj vseh občinskih organih uprave, 
precej organizacijah združenega dela, kjer imajo eno izmeno, 
ter v delovnih skupnosti družbenopolitičnih organizacij in 
samoupravnih organizacij in skupnosti. V Črni gori so 27. 3. 
najprej začeli z delom kasneje v državni upravi, pozvane pa so 
bile tudi skupščine občin, da uredijo delovni čas z odloki 
povsod tam, kjer imajo za to zakonska pooblastila, organiza- 
cije združenega dela pa naj bi do 25. 9. končale priprave za 
prehod na delo ob dnevni svetlobi. 

V Hrvatski, Makedoniji, SAP Vojvodini in SAP Kosovo so v 
SZDL ali v izvršnih svetih pripravili ustrezna priporočila za 
organizacije združenega dela in opozorili na izpolnjevanje 3. 
člena zakona o računanju časa. V organizacijah združenega 
dela so aktivnosti predvidene večinoma šele s 25. 9. ali ka- 
sneje. Povsod so tudi ukrepali, da bi prilagodili oziroma 
razporedili delovni čas v upravnih organih. 

V Srbiji niso posebej ukrepali, ker menijo, da so določbe 3. 
člena zakona o računanju časa jasne in da posebna aktivnost 
ni potrebna. 

Ugotavljamo, da so v vseh republikah in pokrajinah ukre- 
pali, da bi se realizirale določbe zakona o računanju časa, 
vendar različno in v skladu s potrebami in posebnostmi posa- 
mezne republike oziroma pokrajine. Zato je Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije poslal Zveznemu izvršnemu svetu pobudo 
za enotno urejanje delovnega časa v SFRJ. 

IV: OCENA AKTIVNOSTI IN NJENIH 
REZULTATOV 

Delovni čas so spremenili v 75% organizacij združenega 
dela (predpostavljamo, da to pomeni najmanj 80% delavcev v 
združenem delu SR Slovenije, saj so to najdosledneje izvedli v 
industriji in rudarstvu, kjer so organizacije združenega dela z 
največ delavci), tako da ugotavljamo, daje bil premik začetka 
delovnega časa večinsko uveljavljen. Nov začetek je sprejelo 
toliko OZD in skupnosti, da je to novo pravilo na tem po- 
dročju. Razmere pri prevozih na delo in z dela, pri varstvu 
otrok in na drugih področjih, ker so bile v začetku določene 
težave, so zdaj razen nekaterih redkih preostalih izjem ure- 
jene ter zagotovljene realne razmere za nemoteno delo in 
življenje delovnih ljudi in občanov v SR Sloveniji. 

Pri tem lahko tudi ugotovimo, da so se v obravnavanem 
času v organizacijah združenega dela in skupnostih v SR 
Sloveniji posvečali predvsem prilagoditvi delovnega časa po- 
samezne organizacije združenega dela konkretnim razmeram 
pri prevozih delavcev na delo in z dela, manj pa medseboj- 
nemu usklajevanju obratovalnega časa med tistimi dejav- 
nostmi, ki pomembno vplivajo na življenjske in delovne ra- 
zmere občanov in delavcev. 

. O tem pričajo številne pripombe k delovnemu času PTT pa 
tudi bank ter posebej storitvenih dejavnosti, ki bi morale biti 
na voljo občanom oziroma delavcem tudi zunaj njihovega 
rednega delovnega časa. 

Da bi spodbudili nadaljnje usklajevanje na tem področju, so 
predsedniki Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, Republi- 
ške konference SZDL, Republiškega sveta Zveze sindikatov 
Slovenije in Gospodarske zbornice Slovenije naslovili na de- 
lavske svete in OO ZSS pismo, v katerem so jih pozvali, naj 
dosledno uveljavljajo priporočila in sklepe Skupščine. S tem 
bi premostili še nekatere težave, ki jih povzroča premajhna 
usklajenost med posameznimi dejavnostmi ter ustalili nov 
delovni čas, tako da ob premiku urnih kazalcev v jeseni ne bi 
bilo nobenih razlogov za ponovne razprave o spremembah 
delovnega časa v SR Sloveniji.6 

Priporočila in sklepi Skupščine so v posebni točki zavezo- 
vali Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, da skupaj z Republi- 
škim svetom Zveze sindikatov Slovenije prouči predlog, da bi 
za delavce, ki delajo v težjih delovnih pogojih skrajšali delovni 
čas. Prve razprave so pokazale, da bo to potrebno razrešiti v 
povezavi s celotno problematiko delovnih razmerij, zlasti v 
povezavi s prizadevanji za skrajševanje delovnika (delovnega 
časa) namesto skrajševanja delovne dobe, možnostmi za po- 
večevanje storilnosti in zaposlovanja s povečanjem večizmen- 
skega dela ter z ustvarjanjem takih razmer v naši družbi, ki 
bodo bolj omogočile uveljavitev možnosti, ki jih delovna za- 
konodaja že sedaj dopušča, kot npr. zaposlitev za krajši 
delovni čas od polnega, deljeni delovni čas itd. 

O tem bodo podrobneje razpravljali tudi na problemski 
konferenci RK SZDL za zaposlovanje. 

V. SKLEPNE UGOTOVITVE 
Premik začetka delovnega časa je v SR Sloveniji izpeljan v 

toliko organizacijah in skupnostih, da pomeni globalno spre- 
membo režima delovnega časa. Skupaj z uveljavitvijo določb 
zakona o računanju časa je sestavni dol aktivnosti za boljšo 
izrabo delovnega časa pa tudi za boljšo izkoriščenost delov- 
nih sredstev in večjo prilagojenost obratovalnega časa potre- 
bam delavcev in občanov. Za doseganje večje produktivnosti 
pa bo potrebno še naprej učinkoviteje ustvarjati take razmere, 
ki bodo prispevale k celovitemu uresničevanju teh ciljev, 
zlasti pri organizaciji dela, nagrajevanju po delu, družbeni 
prehrani, vzgoji in varstvu otrok in drugo. 

Da bi se režim delovnega in obratovalnega časa v celoti 
uredil in ustalile razmere, je potrebno zlasti še: 

- z dogovarjanjem in sporazumevanjem povsod tam, kjer to 
še ni doseženo, doseči usklajenost med dejavnostmi, zlasti 
tistimi posebnega družbenega pomena za večjo prilagojenost 
njihovega obratovalnega časa potrebam delavcev in občanov. 
To je predvsem naloga koordinacijskih teles v občinah in na 
medobčinski ravni. Sprejem družbenega doaovora v repu- 
bliki; 
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- prevozne organizacije združenega dela naj pozorno, 
sproti in povezano usklajujejo vozne rede v skladu s svojimi 
zmogljivostmi in zahtevami potnikov. Pri medkrajevnem pot- 
niškem prometu je treba urediti družbenoekonomske odnose 
po načelih skupnega prihodka vseh sodelujočih prevoznikov, 
tudi v sodelovanju z železnico, povsod tam, kjer je to mogoče; 

- pred začetkom novega šolskega leta v jeseni je potrebno 
zagotoviti, da bo začetek pouka v osnovnih šolah in šolah 
usmerjenega izobraževanja prilagojen krajevnim razmeram in 
potrebam; 

- organi oziroma organizacije, ki so usklajevale aktivnosti s 
premikom delovnega časa v republiki, naj si s svojo dejav- 
nostjo še naprej prizadevajo za uveljavitev enotnih načel pri 
urejanju delovnega časa na območju celotne SFRJ; 

- organizirano spremljati in načrtno raziskovati ter razvijati 
vse tiste dejavnosti, ki pomenijo objektivno celoto delovnih in 
življenjskih razmer. 

S temi aktivnostmi bomo na območju SR Slovenije ustvarili 
take razmere, ki bodo zagotovile, da ob vsakokratnih premi- 
kih urnih kazalcev v skladu z zakonom o računanju časa, ne 
bodo potrebni nadaljni premiki v delovnem času. 

POVZETEK 

nekaterih raziskovalnih dognanj o delovnem času 

Pregled doslej opravljenih raziskav pri urejanju delovnega 
in obratovalnega časa je razgrnil večplastnost in večrazsež- 
nostni značaj odnosov, ki so kot pogoj, vzrok ali posledica 
povezani z delovnim časom. Temeljna ugotovitev izčrpne 
razprave, ki so se je udeležili številni raziskovalci in strokov- 
njaki* je, da je zaželene učinke spreminjanja delovnega časa 
mogoče pričakovati le, če jih uvajamo dolgoročno, načrtno, 
selektivno (ob upoštevanju značilnosti in razmer v različnih 
gospodarskih panogah, regionalnih značilnosti, zlasti razvito- 
sti družbenih dejavnosti) in tako da omogočajo dovolj visoko 
stopnjo avtonomnosti odločanja organizacij združenega dela 
in delavcev v njih (gibljivi delovni čas). Nasprotno pa linearni 
ukrepi nujno zmanjšujejo stopnjo prilagoditvenih zmožnosti 
in sprožajo nezaželene (nepredvidljive) posledice, ker pač ne 
upoštevajo vseh značilnosti. 

V kratkem času po sprejemu usmeritev v Skupščini SRS ni 
mogoče ugotoviti pozitivnih ekonomskih učinkov, ki naj bi jih 
prinesel spremenjeni delovni čas; ne le zaradi kratkega ob- 
dobja, ampak predvsem zaradi odvisnosti produktivnosti dela 
od vrste, dejavnikov, katerih prepletajoči vpliv je težko parcia- 
lizirati na en sam ukrep, kakršen je sprememba delovnega 
časa. Tudi z raziskavami, opravljenimi v drugih (razvitih) drža- 
vah, si ne moremo pomagati, saj je potrebno upoštevati zgo- 
dovinski in kulturni vidik in specifiko delovnega časa. 

Raziskave v tujini in pri nas (v Sloveniji) pa dajejo vrsto 
izsledkov, ki bi jih lahko s pridom uporabili za odpravljanje 
ugotovljenih negativnih socialnih učinkov spremembe delov- 
nega časa. Ker ti vzvratno vplivajo na produktivnost dela, je to 
nujni pogoj za dosego postavljenega cilja - povečanje pro- 
duktivnosti. Te izsledke bomo poskušali zapisati v obliki po- 
bud in opozoril; ker so to v glavnem hipoteze, raziskovalci 
sodijo, da bi morali zagotoviti tudi usklajevanje in usmerjanje 
raziskovalne dejavnosti v trajno, interdisciplinarno proučeva- 
nje dejavnikov povečevanja produktivnosti v naši družbi. 

Pri spreminjanju delovnega časa je potrebno več pozorno- 
sti nameniti efektivnemu in ne le nominalnemu delovnemu 
času. Ob spremenjenem delovnem času bi bilo še posebej 
potrebno uvajati pozitivne sankcije in spodbude Za povečanje 
efektivnega delovnega časa, ne pa groziti z negativnimi sank- 
cijami ter uvajati kakovostne spremembe pri urejanju delov- 
nega časa (gibljivi delovni čas, razporejanje odmorov med 
delom, akumulacija delovnega časa, deljeni delovni čas, in 
zaposlovanje z manj kot polnim delovnim časom). 

Sama sprememba delovnega časa manj vpliva na (nezado- 
voljstvo delavcev kot drugi dejavniki (motivacija za delo). 
Premik tudi ne vpliva na boljšo izkoriščenost delovnega časa, 
čeprav pomembno posega v človekov bioritem. Po začetnih 
težavah ga je mogoče brez težjih posledic prilagoditi celotni 
zasnovi človekovega življenja, seveda le če so tudi vsi drugi 
segmenti življenja ustrezno prilagojeni tem spremembam. V 

X) Pri sestavi tega dokumenta so sodelovali raziskovalci Iz naslednjih organi- 
zaclj: 

- FSPN, 
- Inštituta za medicino dela In športa, 
- Inštituta za delo pri Pravni fakulteti, 
- Oddelek za psihologijo Filozofske fakultete, 
- Visoke šole za organizacijo dela v Kranju In 
- Raziskovalnega centra za samoupravljanje SR ZSS. 
Celotno gradivo je na vpogled v Raziskovalnem centru za samoupravljanje. 

nasprotnem primeru nastopijo po dolgotrajnem delovanju 
človeku neustreznih razmer različne motnje v človekovem 
biopsihološkem počutju in statusu - od apatičnosti, fizičnih in 
psihičnih obolenj in s tem povečanega absentizma do nesreč 
pri delu. To povzroča invalidnosti, predčasno upokojevanje in 
ima v končni fazi za celotno družbo tudi hude finančne 
posledice. 

Spreminjanje vsake navade prinaša nezadovoljstvo in ker 
sprememba delovnega časa prinaša s seboj spremembo cele 
vrste navad, je razumljivo, da so delavci s premikom delov- 
nega časa nezadovoljni, kar se odraža tudi v organizacijah 
združenega dela. Ali je to običajen odpor proti spremembam 
ali pa je nezadovoljstvo trajno, še ni mogoče vedeti. V ciklu 
dnevnih aktivnosti se začenjajo jasno kazati razlike med de- 
lavci z različno izobrazbo in med delavci, ki opravljajo ra- 
zlična dela. Malo je verjetno, da so te razlike posledica poča- 
snejšega prilagajanja manj izobraženih in proizvodnih delav- 
cev. Dolgoročno lahko pričakujemo individualne in družinske 
prilagoditve, ki bodo odpravile težave, ki so se pojavile s 
spremembo delovnega časa. 

Vendar pa spreminjanje delovnega časa v sedanjih razme- 
rah povzroča vrsto neugodnih učinkov, ki zmanjšujejo ali celo 
odpravljajo predvidene pozitivne učinke spremembe. 

Spreminja se socializacijska vloga družine na račun drugih 
socializacijskih dejavnikov (celodnevna šola, podaljšano bi- 
vanje in ulica). Vse te spremembe imajo lahko negativne 
psihosocialne posledice za mlade, kadar podaljšano bivanje v 
šoli, šola in vzgojno-varstvene organizacije ne uresničujejo v 
celoti svojih smotrov in so slabši socializacijski dejavniki kot 
družina. S spremenjenim delovnim časom bi bilo zato nujno 
potrebno izboljašti družbeno organizirano varstvo in vzgojo 
otrok in mladine. 

Obstajajo indikacije, da so nastopile težave pri obdelovanju 
zemlje delavce.' ter. pri delu za zaslužek izven delovnega časa. 

S spremenjenim delovnim časom se je porušil ustaljeni 
ciklus prehranjevanja delavcev in njihovih družin, pri čemer je 
zlasti ogrožen glavni obrok - kosilo, ki je imelo poleg funkcije 
zadovoljevanja fizioloških potreb tudi pomembno psihoso- 
cialno funkcijo v družini. Izločitev tega obroka iz družine terja 
dvig kvalitete prehrane (izbor, pestrost, svežina hrane, pri- 
vlačnejše okolje prehranjevanja itd.) v organizacijah združe- 
nega dela. Zlasti v zadnjem času pa kvaliteta družbene pre- 
hrane v organizacijah združenega dela upada, kar povzroča, 
da so delavci manj zainteresirani zanjo, oboje pa povzroča 
slabo prehranjevanje in neugodno psihofizično počutje de- 
lavcev. Organizacija ustreznejše ponudbe glavnega dnevnega 
obroka med delom pomeni ne le bistveno izboljšanje pre- 
hrane, ampak ob siceršnjih podražitvah tudi povečanje izdat- 
kov zanjo za organizacije združenega dela in delavca. 

Na nezadovljstvo delavcev je vplivalo tudi dejstvo, da je bilo 
veliko delavcev slabo ali sploh niso bili seznanjeni z razlogi 
spremembe delovnega časa. Nesmotrno je bilo, da je bila 
sprememba delovnega časa povezana s spremembo merjenja 
časa (premik urnega kazalca). Delovni ljudje so bili seznanjeni 
predvsem s Priporočili Skupščine SRS, ki so jih v večini 
primerov upoštevali, vendar le izjemoma po resnično samou- 
pravni poti. V tem je tudi treba iskati razlog, da se nekatere » 
organizacije združenega dela vračajo ali želijo vrniti na stari 
delovni čas. 

poročevalec 
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Ob novi ureditvi delovnega časa je nujno potrebno; 
- zagotoviti neposredno odločanje vseh prizadetih o raz- 

poreditvi delovnega časa v organizacijah združenega dela kot 
na splošni družbeni ravni, tako da se doseže večja izkorišče- 
nost družbenih sredstev; 

- kjer je mogoče razširjati gibljivi oziroma premakljivi de- 
lovni čas in širiti raznovrstne razporeditve delovnega časa ter 
uvajati zaposlitve z različno dolgim delovnim časom; 

- bolj spodbujati delno zaposlovanje; 
- razvijati celodnevno šolo in druge oblike dela z otroki in 

varstvo otrok v krajevnih skupnostih; 
, - spodbujati prevzemanje »dobrih navad-, kot so zajtrk in 

jutranji skupni prosti čas družine; 
- izboljševati organizirano družbeno prehrano; 
- organizirano spremljati socialne in ekonomske učinke 

spreminjanja delovnega časa, saj se kažejo nekatere socialno 
nesprejemljive posledice; 

načrtno zastaviti sistematične k dolgoročnim družbenim 
ciljem in smotrom usmerjene interdisciplinarne raziskave in 
študije. 

Delavskim svetom in osnovnim organizacijam Zveze 

sindikatov Slovenije 

Skupščina SR. Slovenije je 16. marca 1983, ob obravnavi 
aktualnih vprašanj urejanja delovnega časa, sprejela priporo- 
čila in sklepe za enotnejši in usklajen prehod na nov delovni 
čas v Sloveniji. Družbena smotrnost premika začetka delov- 
nega časa temelji na potrebi kar najboljše izrabe vseh proi- 
zvajalnih sil združenega dela in na zveznem zakonu o računa- 
nju časa. 

Ugotavljamo, da je usmeritvam sledila velika večina organi- 
zacij združenega dela v materialni proizvodnji, v manjši meri 
pa nekatere organizacije združenega dela družbenih dejavno- 
sti. Zato še ni povsod zadovoljive usklajenosti med dejav- 
nostmi^ kar zlasti velja za banke, trgovine, del usmerjenega 
izobraževanja, nekatere storitvene dejavnosti pa tudi za 
upravne organe v nekaterih občinah. 

Delavci v prometnih in vzgojnovarstvenih organizacijah so 
veliko pripomogli k uveljavitvi novega delovnega časa. Vpra- 
šanja, ki še niso ustrezno rešena, zahtevajo nadaljnja usklaje- 
vanja in aktivnost koordinacijskih teles v nekaterih občinskih 
mestnih in širših družbenih okoljih. 

Pri urejanju delovnega časa morajo delavci upoštevati tud 
pravice drugih, saj je to povezano z mnogimi objektivnim 
okoliščinami, ki zahtevajo usklajenost. Zato nimajo prav tisti 
ki so npr. spremembe voznih redov razumeli kot znak pritiska 
ne pa kot izraz povezanosti in soodvisnosti posameznih pro- 
cesov dela in življenja. Pravice drugih pa so prizadete tudi z 
ravnanjem tistih organizacij združenega dela, ki niso upošte- 
vale sprejetih družbenih usmeritev, kar družbeno ni sprejem- 
ljivo in povzroča prenekatero, tudi nepotrebno težavo. 

Za uresničevanje priporočil in sklepov skupščine SR Slove- 
nije je zlasti pomembno zagotoviti, da organizacije združe- 
nega dela materialne proizvodnje, ki delajo v eni izmeni, 
pričnejo z delom ob 7. uri. 

Organizacije združenega dela, ki delajo v dveh ali več izme- 

nah, pa bi Jahko zaradi posebnih razmer urejale delovni čas 
tudi drugače, če poprej s prometnimi in vzgojnovarstvenimi 
organizacijami ter drugimi povezavami zagotovijo možnost za 
tako ureditev delovnega časa. 

V organizacijah združenega dela družbenih in storitvenih 
dejavnosti se je treba držati priporočil in sklepov Skupščine 
SR Slovenije in določiti pričetek dela čimbolj proti 8. uri 
zjutraj. Drugačna ureditev je utemeljena le z naravo dejavno- 
sti, ki ne dovoljuje sprememb začetka delovnega časa. 

Pozivamo delavce, delavske svete in osnovne organizacije 
Zveze sindikatov Slovenije, da čimprej storijo vse, da bo 
začetek delovnega časa usklajen. Le tako bomo lahko ustalili 
nov delovni čas ter rešili še nekatere težave. Ko bomo 25. 
septembra 1983 ponovno premikali urne kazalce, to ne bi 
smelo povzročiti ponovnih razprav in sprememb delovnega 
časa v Sloveniji. 

Delavskim svetom in osnovnim organizacijam Zveze sindi- 
katov priporočamo, da obravnavajo to pismo in na njegovi 
podlagi naredijo vse potrebno za uveljavitev priporočil in 
sklepov Skupščine SR Slovenije za dokončno ureditev vpra- 
šanj delovnega časa tudi v samoupravnih splošnih aktih. 
Ljubljana, 20. 5. 1983 

Janez ZEMLJARIČ, predsednik 
Izvršnega sveta Skupščine SRS 

Marko BULC, predsednfk 
Gospodarske zbornice Slovenije 

Franc ŠETINC, predsednik 
republiške konference SZDL Slovenije 

Marjan OROŽEN, predsednik 
republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije 
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PREDLOG ZAKONA 

o plačevanju doplačilne poštne znamke 

»XIV. zimske olimpijske igre, Sarajevo 

1984« (ESA-242) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 77. seji dne 1. 
7. 1983 določil besedilo 

- PREDLOG ZAKONA O PLAČEVANJU DOPLAČILNE 
POŠTNE ZNAMKE -XIV. ZIMSKE OLIMPIJSKE IGRE, SA- 
RAJEVO 1984«, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
210. blena, 261. in 262. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 15. 
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
in na podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije določil, da bosta kot njegova predstavnika pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovala: 

- Julka Žibert, članica Izvršnega sveta in predsednica 
Republiškega komiteja za promet in zveze, 

- Rudi Šepič, član Izvršnega sveta in republiški sekretar 
za finance. 

1. člen 
Za vse poštne pošiljke v notranjem prometu, razen za 

časopise in revije, se v času od 20. oktobra do 20. novem- 
bra 1983 in od 20. januarja do 20. februarja 1984 plačuje 
doplačilna poštna znamka »XIV. zimske olimpijske igre, 
Sarajevo 1984«. 

2. člen 
Prihodki od prodanih poštnih znamk iz prejšnjega člena 

se v skladu s posebnim dogovorom med republikami in 
avtonomnima pokrajinama uporabijo za pokritje dela stro- 
škov za organizacijo in izvedbo XIV. zimskih olipmijskih 
iger, Sarajevo 1984. 

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

listu SRS. 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

i. 
Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije je na seji 

dne 11. 5. 1983, Zbor občin Skupščine SR Slovenije pa na 
seji dne 30. 6. 1983, obravnaval in brez pripomb sprejel 
predlog za izdajo zakona o plačevanju doplačilne poštne 
znamke "XIV. zimske olimpijske igre, Sarajevo 1984«, z 
osnutkom zakona. V aktu o sprejetju sta oba zbora nalo- 
žila Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, da pripravi 
predlog zakona. 

Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona sledil izho- 
diščem in načelom, ki so bila postavljena v predlogu za 
izdajo zakona z osnutkom in sprejeta v Skupščini SR 
Slovenije. 

, 2. 
Skupščina SR Slovenije je hkrati s predlogom za izdajo 

tega zakona, sprejela predlog dogovora o izdaji doplačilne 
poštne znamke »XIV. zimske olimpijske igre, Sarajevo 
1984«. Z navedenim dogovorom se republike in avtonomni 
pokrajini dogovorijo, da se za večje propagiranje zimskih 
olimpijskih iger kot manifestacije mednarodnega sodelo- 
vanja in uveljavitve telesne kulture Jugoslavije izda po- 
sebna doplačilna poštna znamka. Obveznost plačevanja 
doplačilne poštne znamke na območju posamezne repu- 
blike oz. pokrajine uredijo po navedenem dogovoru repu- 
blike in pokrajini s svojimi predpisi. 

S pristopom k navedenemu dogovoru se je SR Slovenija 
zavezala, da obveznost plačevanja omenjene doplačilne 
poštne znamke na območju SR Slovenije uvede s poseb- 

nim predpisom. Obveznost SR Slovenije iz navedenega 
dogovora naj bi se realizirala s tem predlogom zakona. 
Višina naklade poštnih znamk bo v dveh emisijah skupno 
znašala 100 milijonov kosov. Vrednost posamezne 
znamke je dva dinarja. Plačevanje znamke bo obvezno za 
vse poštne pošiljke v notranjem prometu, razen za časo- 
pise in revije in sicer od 20. oktobra do 20. novembra 1983 
in od 20. januarja do 20. februarja 1984. 

Prihodki, zbrani s prodajo doplačilnih poštnih znamk, se 
bodo uporabili za pokrivanje izdatkov v zvezi z olimpij- 
skimi igrami. Od celotne emisije znamk v višini 100 milio- 
nov kosov odpade na SR Slovenijo okoli 10%. Tako bodo 
poštne organizacije v SR Sloveniji dobile v prodajo 10 
milijonov znamk. 

3. 

Sprejetje tega zakona ne bo povzročilo dodatnih obvez- 
nosti v proračunih družbenopolitičnih skupnosti. Uvedba 
plačevanja doplačilne poštne znamke pa bo uporabnikom 
poštnih storitev naložila nove finančne obveznosti, s kate- 
rim naj bi se na področju naše republike ob prodaji ce- 
lotne količine znamk zagotovilo okoli 20 milijonov dinar- 
jev. 

S sprejetjem tega zakona tudi ne bodo nastale nove 
administrativne in podobne obremenitve za organizacije 
in skupnosti. Povečan obseg dela bo le pri poštnih organi- 
zacijah, vendar pa bodo le-te zato prejele ustrezno nado- 
mestilo. 
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SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
20. julija 1983 

Seje Zbora združenega de- 
la, Zbora občin in Družbeno- 
političnega zbora Skupščine 
SR Slovenije so sklicane za 
sredo, 20. julija 1983. 

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

- poročilo Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije o ure- 
sničevanju politike družbe- 
noekonomskega razvoja SR 
Slovenije v letu 1983 z analizo 
uresničevanja usmeritev druž- 
benega plana SR Slovenije 
1981-1985 v letih 1981-1983 s 
težiščem na letu 1983; 

- predlog odloka o spre- 
membah odloka o pripravi in 
sprejetju dolgoročnega plana 
SR Slovenije za obdobje od le- 
ta 1986 do leta 1995 oziroma 
za določena področja do leta 
2000 (ESA 278); 

- poročilo delegacije Skup- 
ščine SR Slovenije v Zboru re- 
publik in pokrajin Skupščine 
SFR Jugoslavije o poteku pre- 
teklih sej Zbora republik in po- 
krajin Skupščine SFR Jugosla- 
vije; 

- predlog zakona o pokoj- 
ninskem in invalidskem zava- 
rovanju (ESA 55); 

- predlog stališč in priporo- 
čil Skupščine SR Slovenije o 
nadaljnjem uveljavljanju dele- 
gatskega sistema in delegat- 
skih odnosov (ESA 248); 

- informacijo o uresničeva- 

nju priporočil in sklepov Skup- 
ščine SR Slovenije o aktualnih 
vprašanjih urejanja delovnega 
časa. 

Vsi trije zbori bodo obrav- 
navali tudi predlog periodič- 
nega delovnega načrta zbora 
za lil. in IV. trimesečje 1983. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin bosta obravnavala 
tudi: 

- predlog za izdajo zakona 
o družbenem varstvu duševno 
in telesno prizadetih odraslih 
oseb (ESA 256); 

- predlog dogovora o spre- 
membah in dopolnitvah dogo- 
vora o oblikovanju sredstev 
solidarnosti narodov in naro- 
dnosti Jugoslavije ter republik 
in avtonomnih pokrajin za od- 
pravljanje posledic elementar- 
nih nesreč (ESA 272); 

- predlog dogovora o spre- 
membah in dopolnitvah dogo- 
vora o dajanju sredstev soli- 
darnosti republikam in avtono- 
mnima pokrajinama za medse- 
bojno pomoč za odpravljanje 
posledic večjih potresov ali 
poplav (ESA 271). 

Vsi trije zbori imajo na 
dnevnem redu sej tudi volitve 
in imenovanja; Zbor združe- 
nega dela in Zbor občin še 
predloge in vprašanja dele- 
gatov, Družbenopolitični zbor 
pa pobude, predloge in vpra- 
šanja delegatov oziroma 
družbenopolitičnih organiza- 
cij. 

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
29. in 30. junija 1983 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor Skupščine SR Slovenije 
so na sejah 29. in 30. junija 
1983 sprejeli: 

- sklepe ob obravnavi poro- 
čila o uresničevanju politike 
zaposlovanja v letu 1982; 

- sklep ob obravnavi anali- 
ze o spremljanju pridobivanja 
prihodkov občanov ter o ugo- 
tavljanju izvora premoženja; 

- poročilo delegacij Skup- 
ščine SR Slovenije v Zboru re- 
publik in pokrajin Skupščine 
SFR Jugoslavije o poteku pre- 
teklih sej Zbora republik in po- 
krajin Skupščine SFR Jugosla- 
vije. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin sta sprejela: 

stališča in sklepe ob obrav- 
navi poročila Zveznega izvrš- 
nega sveta o uresničevanju 
družbenega plana Jugoslavije 
za obdobje 1981-1985 v letih 
1981, 1982 in 1983 z oceno 
možnosti razvoja v letu 1984 
(Družbenopolitični zbor je ob 
obravnavi tega poročila sprejel 
stališča); 

- poročilo o uresničevanju 
socialne politike z osnutkom 
ugotovitev, stališč in priporo- 
čil; 

- ugotovitve in sklepe ob 
obravnavi poročila o izvajanju 
zakona o energetskem gospo- 

NA SEJAH ZBOROV dne 29. in 30. junija 1983 SO 
RAZPRAVLJALI 

Zbor združenega dela: 
Jurij Pirš, Peter Toš, Rudi Jarčič, Ivan Jekler, Dora Rihar, 

Majda Jelovšek, Marko Selan, Lidija Obreza, Marija Drofenik, 
Terezija Donko, Danilo Bašin, Franc Hočevar, Vincenc Hra- 
bar, Jožica Vratanar, Berta Brodnjak,"Rade Marič, Vitomir 
Dekleva, Branko Babič, Jakob Piskernik, Natan Bernot, Anton 
Simonič, Peter Jaklič, Ivo Vuk, Herman Kunej, Tomaž Petri- 
ček, Alojz Rozman, Janez Trtnik, Franc Fajfar, Bojan Podle- 
snik, Anka Dvoršak, Jože Zaljuberšek, Tone Čeh, Milan Kraj- 
nik, Rudi Kreže, Janez Šertling, Anton Penaov, Marjan Kobav, 
Vili Kranjc, Marjana Bizjak, Anton Krajnc, Štefan Flegar, Alek- 
sander Kostiov, Igor Vandot, Miran Spruk, Doroteja Stipanič, 
Anton Šinigoj, Sonja Muler-Labernik, Milivoj Samar, Ivo Kle- 
menčič, Peter Janežič, Ferdo Meglič, Stanko Kaube, Jernej 
Jan, Marija Drofenik, Rudi Kropivnik, Franc Zorko, Lojze Ude, 
Miran Potrč, Aleš Sojar, Majda Poljanšek, Vojka Stražar, Saša 
Skulj, Metka Oderlap; 

Zbor občin: 
Ana Popovič, Jože Pučko, Matija Šerak, Ivan Stopar, Vuka- 

šin Lutovac, Jože Žibert, Nevenka Grgič, Marko Selan, Ferdo 
Rakuša, Borut Miklavčič, Tone Žibert, Deziderij Kelenc, Mirko 
Bitenc, Jožica Vreznik, Tone Šeliga, Ana Mitrovič, Radenko 
Salemovič, Dušan Jug, Boris Masten, Alojz Saviozzi, Ljubomir 
Vutkovič, Feliks Petek, Štefan Štrok, Uroš Gulič, Zdenko 
Race, Stanislav Vraničar, Marjan Lauko, Franc Hlastec, Jože 
Uršelj, Eva Kovič, Zvonko Perlič, Franc Fortuna, Rudi Šepič, 
Alojz Horvat, Albin Levičnik, Jernej Vrhunec, Edo Kranjčevič, 
Gorazd Mazej, Viktor Žakelj, Miran Mejak, Dlava Biček, Jošt 
Bajželj, Miran Potrč, Cvetka Selšek, Tone Krašovec; 

Družbenopolitični zbor: 
Igor Križman, Milivoj Samar, Jože Marolt, Dino Pucer, An- 

ton Pengov, Marija Zupančič-Vičar, Jože Šušmelj, Rudi Čači- 
novič, Silva Jereb, Majda Poljanšek, Ciril Zlobec, Lado Koci- 
jan, Nuša Kerševan, Peter Toš, Ivan Kramer, Andrija Vlahovič, 
Alojz Kikec, Robert Čeme, Tilka Blaha, Jože Sintič. 

darstvu in poročila o stanju in 
razvoju energetskega gospo- 
darstva v SR Sloveniji; 

- predlog zakona o spre- 
membi zakona o davku iz do- 
hodka temeljnih organizacij 
združenega dela in delovnih 
skupnosti; 

- predlog zakona o spre- 
membah zakona o obračuna- 
vanju in plačevanju prisoevkov 
za zadovoljevanje skupnih po- 
treb na področju družbenih 
dejavnosti; 

- predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o davku na promet nepre- 
mičnin; 

- predlog zakona o spre- 
membi zakona o določitvi ob- 
veznosti plačevanja prispevka 
iz dohodka temeljnih organi- 
zacij združenega dela za po- 
krivanje dela stroškov eno- 
stavne reprodukcije v Železni- 
škem gospodarstvu Ljubljana; 

- osnutek zakona o zaključ- 
nem računu o izvršitvi prora- 
čuna SR Slovenije za leto 
1982; 

- predlog za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah 
zakona o sodnih taksah, z 
osnutkom zakona; 

- predlog za izdajo zakona 

o spremembah iri dopolnitvah 
zakona o varstvu pred poža- 
rom; 

- predlog zakona o prekr- 
ških; 

- sklep ob obravnavi osnut- 
ka odloka o spremembi odloka 
o pripravi in sprejetju dolgo- 
ročnega družbenega plana Ju- 
goslavije za obdobje od leta 
1986 do 1995 oziroma za dolo- 
čena področja tudi do leta 
2000; 

- sklep ob obravnavi osnut- 
ka zakona o dopolnitvi zakona 
o sredstvih rezerv; 

- sklep ob obravnavi pobu- 
de za sklenitev družbenega 
dogovora o pogojih za organi- 
ziranje in sofinanciranje me- 
dnarodnih športnih tekmovanj 
v Jugoslaviji; 

- sklep, s katerim sta odlo- 
žila sklepanje o soglasju k 
predlogu zakona o ratifikaciji 
sporazuma o garanciji (projekt 
varstva človekovega okolja - 
Tuzla) med SFRJ in Mednaro- 
dno banko za obnovo in razvoj 
(YU-2233); 

- predlog odloka o soglasju 
k predlogu zakona o ratifikaciji 
sporazuma med Socialistično 
federativno republiko JugoslaT 
vijo in Socialistično republiko 
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Romunijo o sodelovanju na 
področju raziskovanja proce- 
sov, ki povzročajo točo ter 
obrambe kmetijskih kultur 
pred točo na jugoslovansko- 
romunskem obmejnem ob- 
močju; 

- predlog odloka o soglasju 
k samoupravnemu sporazumu 
o ustanovitvi Skupnosti za ce- 
ste Slovenije in statutu Skup- 
nosti za ceste Slovenije. 
Zbor občin je sprejel tudi: 

- predlog odloka o soglasju 
in o pristopu k sklenitvi dogo- 
vora o izdaji doplačilne poštne 
znamke »XIV. zimske olimpij- 
ske igre, Sarajevo 1984«; 

- predlog za izdajo zakona o 
plačevanju doplačilne poštne 
znamke »XIV. zimske olimpij- 

ske igre, Sarajevo 1984« z 
osnutkom zakona. 

Zbor združenega dela je oba 
navedena akta sprejel na seji 
dne 11. maja 1983. 
Družbenopolitični zbor je 
sprejel tudi: 

- stališča in predloge ob 
obravnavi družbenega dogo- 
vora o organiziranju in financi- 
ranju 36. svetovnega prvenstva 
v namiznem tenisu leta 1981., v 
Novem Sadu. 
Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor so sprejeli: 

- predlog oloka o izvolitvi 
članov Sveta republike; 

- predlog odloka o izvolitvi 
sodnikov Ustavnega sodišča 
SR Slovenije; 

ČLANI SVETA REPUBLIKE 
Ahčin dr. Marjan, Apih Milan, Arigler Adolf, Avbelj Franc, 

Bavec Tone, Bele Metoda, Belopavlovič Niko, Beltram 
Živa, Bizjak Stane, Boje Majda, Boldan Jože, Bole Dušan, 
Borštnar Jože, Brajnik Edo, Butara Mihael, Cetinski An- 
drej, Černej dr. Darko, Diacci Alojz, Dolgan Ervin, Dolničar 
Ivan, Družina Olga, Gabrovšek Ludvik, Gačnik Humbert, 
Ganziti Rudolf, Goršič Milko, Gril Danila, Hrast Silvo, Hre- 
ščak Vida, Hribernik Rudolf-Svarun, Jakac Božidar, Jako- 
pič Albert-Kajtimir, Jančar Marija, Janžekovič Ivo, Jerman 
Mirko, Jordan-Ančik Marija, Jurca dr. Leopold, Kastelic 
Olga, Kladivar Jože, Klopčič Mile, Kočevar Franc-Ciril, 
Košir Fani-Meta, Kovač Stane, Kovačič Fedor, Kozak 
Vlado, Krašovec Stane, Krese Leopold, Krivic Ada, Krmelj 
Maks, Kuhar Anica, Lapajne-Oblak ing. Sonja, Levstik ing. 
Jože, Lokovšek Ivan-Jan, Lubej Franjo, Mahnič-Bratko 
Angelca, Makovec Stojan, Markič Janko, Mišica Vlado, 
Modic Heli, Modic Lev, Mravlja Ciril, Novak Ante, Novak dr. 
Franc, Ocepek Lojze, Ožbolt Jože, Pavlič Stane, Pavšič 
Štefan, Pavšič Vladimir-Matej Bor, Perovšek France, Pir- 
kovič Franc, Pirkovič ing. Vilma, Potočnik dr. Miha, Rav- 
bar Jože, Ravnihar dr. Božena, Renko Ivan, Ros Ivan, 
Rupena-Osolnik Mara, Rus Josip, Rustja Franc, Ružič 
Mira, Sagaj Franc, Sambt Štefan, Semič Stane-Daki, Si- 
monič Franc, Stopar Viktor, Stropnik Lojzka, Svetiha Ivo, 
Šegedin dr. Ruža, Šilih Niko, Šmon Franc, Šturm Anton, 
Šušteršič Anton, Švara Dušan, Tomičevič Fani, Tominšek 
dr. Teodor, Traven Terezija, Vilfan Marija, Vode Ferdinand, 
Voljč Ignac, Vrabič dr. Mira, Vrščaj-Holy Zima, Zemljak 
Jože, Zlatnar Mirko, Zorko Peter, Zupančič Marija, Zaucer 
Andrina, Žen Jakob, Žgank Nestl, Žokalj Alojz 

Člani Sveta republike, ki jim poteče mandat v letu 
1984 

Bidovec dr. Franja, Bobnar Stane, Caharija Leopold, 
Dolinšek Tone, Durjava-Rudolf Tončka, Gorjup Ivan. Gri- 
čar Jože, Jerina-Lah dr. Pavla, Kolarič Vera, Kraigher Živa, 
Kulavec Vida, Mlakar Alojz-Ljubo, Novak Cveto, Novak 
Majda-Urška, Peternel Anton, Podlesek Sidonija, Poglajen 
Franc, Potrč Ivan, Prešeren Cilka, Puntar Ivan-Gubec, 
Strle Franc-Nino,»Šetrajčič Ferdo, Šumrada Vinko, UIrih 
Anton, Vipotnik Olga, Vodopivec Cvetka, Vipotnik Albin 

NOVA SODNIKA USTAVNEGA SODIŠČA 
SR SLOVENIJE 
Za nova sodnika Ustavnega sodišča SR Slovenije sta bila 
izvoljena Janko Česnik in Ivan Tavčar * 

- predlog odloka o izvolitvi 
predsednika in članov habilita- 
cijske komisije pri Univerzi 
Edvard Kardelj v Ljubljani in 
pri Univerzi v Mariboru; 

za predsednika in člane ha- 
bilitacijske komisije Univerze 
Edvard Kardelj v Ljubljani so 
bili izvoljeni: 

za predsednika dr. Tone 
Krašovec 

za člane: Tomaž Banovec, 
Tatjana Kosovel, Marjan Lah, 
Jože Miklavc, Zorka Peršič, 
Janez Sterniša, Valerija Šker- 
bec, Peter Toš, Erik Vrenko in 
Janez Železnik; 

za predsednika in člane ha- 
bilitacijske komisije Univerze v 
Mariboru so bili izvoljeni: 

za predsednika Herman 
Špička 

za člane: Zvone Filipovič, 
dr. Franc Glavan , Leopold 
Kejžar, Milan Kneževič, Milan 
in Alenka Stupar; 

- predlog odloka o razrešitvi 
in imenovanju namestnikov 
predsednikov republiških ko- 
mitejev: 

dolžnosti namestnika pred- 
sednika Republiškega komite- 
ja za mednarodno sodelovanje 
je bil razrešen Ivan Seničar, 
dolžnosti namestnika predse- 
dnice Republiškega komiteja 
za vzgojo in izobraževanje ter 

telesno kulturo je bil razrešen 
Peter VVinkler; 

za namestnika predsednice 
Republiškega komiteja za pro- 
met in zveze sta bila imenova- 
na Franjo Lunder in Peter 
Marn; 

za namestnika predsednice 
Republiškega komiteja za 
vzgojo in izobraževanje ter te- 
lesno kulturo je bil imenovan 
Jože Miklavc; 

- predlog odloka o razrešitvi 
in imenovanju člana in na- 
mestnika člana Republiške vo- 
lilne komisije v Ljubljani 

dolžnosti člana v republiški 
volilni komisiji je bila razreše- 
na Ivanka Sulgaj, dolžnosti 
namestnika člana v tej komisiji 
pa Vlajko Krivokapič: 
za člana republiške volilne ko- 
misije je bil imenovan Davorin 
Gregorič, za namestnico člana 
te komisije pa Marijana Štur- 
bej; 

- predlog odloka o razrešitvi 
in izvolitvi treh članov Komisije 
Skupščine SR Slovenije za vo- 
litve, imenovanja in admini- 
strativne zadeve; dolžnosti 
člana komisije so bili razreše- 
ni: Lovro Gajgar, Jože Pinta- 
rič in Edvard Spiler; za člane 
komisije pa so bili izvoljeni: 
Alojz Jožef, Jože Raušl in 
Franc Zakrajšek. 

SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE SRS 

Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR 
Slovenije ob obravnavi poročila o uresničevanju politike zaposlovanja 

Zbor združenega dela 

Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je na seji dne 29. 6. 1983 ob 
obravnavi poročila o uresničevanju po- 
litike zaposlovanja na podlagi 255. čle- 
na poslovnika Skupščine SR Slovenije 
sprejel tale 

poročevalec 

SKLEP 
1. Zbor združenega dela sprejema po- 

ročilo o uresničevanju politike zaposlo- 
vanja. Ob tem zbor ugotavlja, da družbe- 
nih usmeritev nismo dosledno uresniče- 
vali, saj organizacije združenega dela in 
občinske skupščine niso vgradile stališč 
in usmeritev iz republiških planskih in 

družbenopolitičnih dokumentov v svoje 
samoupravne akte in na tem zasnovale 
svoje aktivnosti. Zbor zato podpira ugo- 
tovitve, sklepe in priporočila Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije za nadalj- 
nje doseganje ciljev na področju zapo- 
slovanja, dogovorjenih v družbenih do- 
kumentih. 

Zbor nadalje ugotavlja, da še vedno 
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niso uresničene nekatere naloge, ki jih je 
Skupščina SR Slovenije sprejela ob 
obravnavi problematike zaposlovanja v 
letu 1981. Zato zbor nalaga vsem nosil- 
cem neuresničenih nalog, da jih čimprej 
uresničijo. 

2. Zbor poudarja, da gre pri uresniče- 
vanju in konkretizaciji družbenih ciljev za 
polno in produktivno zaposlenost vsega 
aktivnega prebivalstva, ob upoštevanju 
večje produktivnosti dela, doslednega 
uresničevanja delitve po delu in rezulta- 
tih dela, čimvečje izrabe zaposlitvenih 
možnosti, stalnega izboljševanja struktu- 
re zaposlenih, večje mobilnosti delavcev, 
prilagajanje delovnega in obratovalnega 
časa in izjemno zahtevna gospodarska, 
izobraževalna, socialna in tudi politična 
vprašanja. 

Delavci v temeljnih organizacijah zdru- 
ženega dela, ki so temeljni nosilci nalog 
na področju zaposlovanja, morajo, upo- 
števanje sprejete družbene usmeritve, v 
dolgoročnih in kratkoročnih razvojnih 
načrtih svojih organizacij in skupnosti ter 
v občinah uveljaviti enakovredno tudi na- 
črte zaposlovanja in na tej osnovi zago- 
toviti uresničevanje družbeno dogovorje- 
nih in s samoupravnimi sporazumi o let- 
nih načrtih zaposlovanja sprejetih usme- 
ritev in obveznosti. 

3. V sedanjih nestabilnih gospodar- 
skih razmerah se rast zaposlovanja in 
rast produktivnosti na videz izključujeta. 
V manjših možnostih za zaposlovanje in 
v prizadevanjih za večjo produktivnost se 
morata ti ključni nalogi gospodarstva 
uresničevati z večjo reorganizacijo proi- 
zvodnje, z boljšo organizacijo dela, z 
boljšo izrabo vseh možnosti za produk- 
tivno zaposlovanje, z odpiranjem novih 
delovnih mest, zlasti v drobnem gospo- 
darstvu, kmetijstvu, turizmu, stanovanj- 
ski izgradnji, s prerazporeditvijo delav- 
cev med organizacijami združenega dela 
in dejavnostmi, z večjo mobilnostjo de- 

lavcev tako v prostoru kot v poklicu. Pri 
tem je odločilna naloga delavcev v te- 
meljnih organizacijah združenega dela, 
da skrbe za zaposlitvene programe in za 
združevanje sredstev za te namene. Ja- 
sno je treba opredeliti tista vprašanja, ki 
jih je mogoče in potrebno reševati hitro, 
hkrati pa tudi dolgoročno opredeliti stra- 
tegijo razvoja. 

4. Zbor poziva delavce, delovne ljudi 
in občane v temeljnih samoupravnih or- 
ganizacijah in skupnostih, gospodarske 
zbornice. Zvezo sindikatov Slovenije, sa- 
moupravne interesne skupnosti za zapo- 
slovanje in samoupravne izobraževalne 
skupnosti, da hitreje in dosledneje ure- 
sničujejo že opredeljeno politiko na po- 
dročju zaposlovanja, zlasti v tistem delu, 
kjer gre za kratkoročne naloge. Hkrati naj 
oblikujejo dolgoročno strategijo zapo- 
slovanja, glede na to, da večine vzrokov 
npr. neustrezno planiranje kadrov, po- 
manjkanje enotne nomenklature pokli- 
cev in nezadostna elastičnost izobraže- 
valnega sistema, ni mogoče hitro odpra- 
viti. 

Občinske skupnosti za zaposlovanje 
morajo dosledneje opravljati svojo uskla- 
jevalno vlogo že v fazi načrtovanja ka- 
drovskih potreb organizacij združenega 
dela in ne šele v času realizacije zaposli- 
tvenih načrtov. Na ta način bodo lahko 
pravočasno preprečile večja neskladja 
med potrebami in možnostmi za zaposlo- 
vanje. Iskalcem zaposlitve morajo omo- 
gočiti tekoče informiranje o ponudbah in 
možnostih zaposlitve, prekvalifikacij in 
dokvalifikacij. Pri teh vprašanjih je po- 
trebno medobčinsko sodelovanje teh 
skupnosti in Zveze skupnosti za zaposlo- 
vanje SR Slovenije. 

5. Glede na ugotovitev, da organizaci- 
je združenega dela še niso v celoti ure- 
sničile načrtov zaposlovanja in izboljšale 
kadrovske sestave, zbor priporoča orga- 
nizacijam združenega dela, da: 

- v okviru tekočih in dolgoročnih ra- 
zvojnih načrtov opredelijo programe za 
produktivno zaposlovanje, pri tem naj 
zlasti ocenijo možnosti za povečanje 
proizvodnje, povečanje produktivnosti in 
hitrejšega prestrukturiranja gospodar- 
stva; 

- zagotavljajo večje možnosti za zapo- 
slovanje mladih, zlasti z boljšo izrabo 
proizvodnih zmogljivosti in delovnega 
časa, uvajanjem več izmenskega dela, 
kjer so zato možnosti, upokojevanjem 
delavcev, ki izpolnjujejo pogoje za upo- 
kojitev in z zmanjševanjem pogodbenega 
in nadurnega dela; 

- zaposlujejo pripravnike prvenstveno 
za nedoločen čas, in s tem razrešujejo 
nezaposlenost mladih z njihovim vključe- 
vanjem v delovno razmerje za nedoločen 
čas. 

Zbori združenega dela občinskih skup- 
ščin naj stalno spremljajo problematiko 
zaposlovanja v svojem okolju in sproti 
sprejemajo ustrezne ukrepe za izvajanje 
dogovorjene politike na področju zapo- 
slovanja. 

6. Zbor nalaga Izvršnega svetu Skup- 
ščine SR Slovenije, da oceni, če veljavni 
zakoni ovirajo možnosti za hitrejše zapo- 
slovanje v drobnem gospodarstvu. Izvrš- 
ni svet naj o tem poroča Skupščini SR 
Slovenije ob obravnavi problematike 
drobnega gospodarstva v 1984. letu in 
predlaga morebitne spremembe ali do- 
polnitve ustreznih zakonov. V okviru po- 
ročanja o uresničevanju planskih aktov 
pa naj Izvršni svet poroča, kako se ure- 
sničujejo usmeritve družbenega plana na 
področju zaposlovanja v zaostrenih go- 
spodarskih razmerah s posebnim pou- 
darkom glede zaposlovanja mladih. 
Hkrati naj prouči, ali morda veljavna za- 
konodaja ne ovira zastavljenih ciljev in 
usmeritev politike zaposlovanja. 

Zbor občin 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je 
na seji, dne 29. junija 1983 obravnaval 
poročilo o uresničevanju politike zapo- 
slovanja in na podlagi 255. člena po- 
slovnika Skupščine SR Slovenije sprejel 
naslednji 

SKLEP 
1. Zbor sprejema poročilo o uresniče- 

vanju politike zaposlovanja. Ob tem ugo- 
tavlja, da družbenih usmeritev nismo do- 
sledno uresničevali, saj organizacije 
združenega dela in občinske skupščine 
niso vgradile v svoje samoupravne akte 
stališč in usmeritev republiških planskih 
in družbenopolitičnih dokumentov in na 
tem zasnovane svoje aktivnosti. Zbor za- 
to podpira ugotovitve, sklepe in priporo- 
čila Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije za nadaljnje doseganje ciljev na po- 
dročju zaposlovanja, dogovorjenih v 
družbenih dokumentih. Ob tem zbor 
ugotavlja, da še vedno niso uresničene 
nekatere naloge, ki jih je zbor sprejel ob 
obravnavi problematike zaposlovanja v 
letu 1981, zato nalaga vsem nosilcem 
neuresničenih nalog, da te čimprej .ure- 

sničijo. To velja predvsem za Zvezo skup- 
nosti za zaposlovanje Slovenije, ki ni po- 
ročala Skupščini SR Slovenije v skladu s 
programsko določeno nalogo o prilivu 
mladine iz šol in o pripravi programa za 
njihovo zaposlovanje. 

2. Zbor poudarja, da gre pri uresniče- 
vanju ter pri konkretizaciji družbenih ci- 
ljev za polno in produktivno zaposlenost 
vsega aktivnega prebivalstva povezanih z 
večjo produktivnostjo dela, s polno izra- 
bo zaposlitvenih možnosti ter odpiranje 
novih delovnih mest, z izboljševanjem 
strukture zaposlenih, njihovo hitrejše pri- 
lagajanje potrebam združenega dela, 
boljšim nagrajevanjem proizvodnega in 
intelektualnega dela, večjo mobilnostjo 
delavcev, s prilagajanjem delovnega in 
obratovalnega časa itd. za izjemno za- 
htevne gospodarske, izobraževalne so- 
cialne in tudi politična vprašanja. Delavci 
v temeljnih organizacijah združenega de- 
la, ki so temeljni nosilci nalog na področ- 
ju zaposlovanja morajo, upoštevaje spre- 
jete družbene usmeritve, v dolgoročnih 
in kratkoročnih razvojnih načrtih svojih 
organizacij in skupnosti uveljaviti enako- 
vredno tudi načrte zaposlovanja in na tej 
osnovi zagotoviti uresničevanje družbe- 
no dogovorjenih in s samoupravnimi 

sporazumi o letnih načrtih zaposlovanja 
sprejetih usmeritev in obveznosti. 

3. V sedanjih nestabilnih gospodarskih 
razmerah se rast zaposlovanja in rast 
produktivnosti navidez izključujeta. Ob 
manjših možnostih za zaposlovanje in v 
prizadevanjih za večjo produktivnost se 
morata ti ključni nalogi gospodarstva 
uresničevati z večjo reorganizacijo proi- 
zvodnje, boljšo organizacijo dela, boljšo 
izrabo vseh možnosti za produktivno za- 
poslovanje, odpiranje novih delovnih 
mest, zlasti v drobnem gospodarstvu, 
kmetijstvu, turizmu, stanovanjski izgrad- 
nji, prezaposlovanjem delavcev med or- 
ganizacijami združenega dela in dejav- 
nostmi, z večjo mobilnostjo delavcev ta- 
ko v prostoru kot v poklicu, pri tem pa je 
odločilna naloga delavcev v temeljnih or- 
ganizacijah združenega dela in drugih 
družbenoekonomskih dejavnikov, da 
skrbe za zaposlitvene programe in za 
združevanje sredstev za te namene. Ta 
proces se sedaj uveljavlja le počasi. Ja- 
sno je treba opredeliti tudi tista vpraša- 
nja, ki jih je mogoče in potrebno reševati 
hitro, hkrati pa tudi dolgoročno opredeli- 
ti strategijo razvoja. V usmerjenem izo- 
braževanju bi morali težiti predvsem k 
izobraževanju zlasti za tista področja, 
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kjer obstajajo dolgoročne možnosti za- 
poslovanja. Zato je potrebno v teku izo- 
braževanja usmerjati mladino v ustrezne 
programe ter z izobraževanjem na pro- 
gramih širokega profila omogočiti prila- 
gajanje tehnološkemu razvoju. 

4. Zbor občin poziva temeljne samou- 
pravne organizacije in skupnosti, gospo- 
darske zbornice, Zvezo sindikatov Slove- 
nije, samoupravne interesne skupnosti 
za zaposlovanje in samoupravne izobra- 
ževalne skupnosti, da hitreje in dosle- 
dneje uresničujejo že opredeljeno politi- 
ko na področju zaposlovanja, da dosle- 
dno uresničujejo dogovorjene naloge 
glede zaposlovanja določenega števila 
pripravnikov skladno z elementi, oprede- 
ljenimi v samoupravnih sporazumih o us- 
klajevanju letnih načrtov zaposlovanja, 
zlasti v tistem delu, kjer gre za kratkoroč- 
ne naloge in vzporedno oblikujejo dolgo- 
ročno strategijo zaposlovanja, glede na 
to, da večina vzrokov npr. neustrezno 
planiranje kadrov, pomanjkanje enotne 
nomenklature poklicev, nezadostna ela- 
stičnost izobraževalnega sistema ni mo- 
goče hitro odpraviti. Občinske skupščine 
za zaposlovanje morajo dosledneje 
opravljati svojo usklajevalno vlogo že v 
fazi načrtovanja kadrovskih potreb orga- 
nizacij združenega dela in ne šele v času 
realizacije zaposlitvenih načrtov. Na ta 

Družbenopolitični zbor 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije le na seji dne 29. 6. 1983 ob 
obravnavi poročila o uresničevanju po- 
litike zaposlovanja v letu 1982 na podla- 
gi 255. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije sprejel ta-le 

SKLEP 
1. Družbenopolitični zbor sprejema po- 

ročilo o uresničevanju politike zaposlo- 
vanja v letu 1982. Ob tem zbor ugotavlja, 
da družbenih usmeritev nismo dovolj do- 
sledno uresničevali, saj organizacije 
združenega dela in občinske skupščine 
niso povsod in povsem vgradile stališč in 
usmeritev iz republiških planskih in druž- 
benopolitičnih dokumentov v svoje sa- 
moupravne akte in na tem zasnovale svo- 
je aktivnosti. 

Ob tem zbor ugotavlja, da še vedno 
niso uresničene nekatere naloge, ki jih je 
zbor sprejel ob obravnavi problematike 
zaposlovanja v letu 1981, zato nalaga 
vsem nosilcem neuresničenih nalog, da 
jih čimprej uresničijo. Zbor zato podpira 
ugotovitve, sklepe in priporočila Izvršne- 
ga sveta Skupščine SR Slovenije za na- 
dalnje doseganje ciljev na področju za- 
poslovanja, dogovorjenih v družbenih 
dokumentih. 

2. Družbenopolitični zbor poudarja, da 
gre pri uresničevanju ter pri konkretiza- 
ciji družbenih ciljev za produktivno in 
polno zaposlenost vsega aktivnega pre- 
bivalstva, povezanih z večjo produktiv- 
nostjo dela, s polno izrabo zaposlitvenih 
možnosti, hitrejšim snovanjem novih 
proizvodnih programov ter s tem novih 
del in nalog, s stalnim izboljšanjem kvali- 
fikacijske in izobrazbene strukture zapo- 
slenih, njenim hitrejšim prilagajanjem 

poročevalec 

način bodo lahkp pravočasno prepreče- 
vale večja neskladja med potrebami in 
možnostmi za zaposlovanje. Iskalcem za- 
poslitve morajo omogočiti tekoče infor- 
miranje o ponudbah in možnostih zapo- 
slitve, prekvalifikacij in dokvalifikacij; ti- 
stim pa, ki so sprejeli delo na manj za- 
htevnih delih in nalogah pa zagotoviti 
prednosti pri zaposlitvi, ki ustreza njihovi 
strokovni usposobljenosti. Pri teh vpra- 
šanjih je pomembna vloga medobčinske- 
ga sodelovanja teh skupnosti in Zveze 
skupnosti za zaposlovanje Slovenije. 

5. Zbor občin predlaga občinskim 
skupščinam, da ocenijo, kako politika 
občine in predpisi občinskih skupščin 
vplivajo na možnosti večjega zaposlova- 
nja zlasti na področju opravljanja obrtnih 
dejavnosti in v kmetijstvu. Pri tem je po- 
trebno oceniti načrte razvoja drobnega 
gospodarastva v občinah in krajevnih 
skupnostih glede na možnosti in potrebe 
v občini in širših družbenopolitičnih 
skupnostih. Posebno pozornost in skrb 
pa je treba nameniti tudi razvoju proi- 
zvodnje in zaposlovanja v manj razvitih 
območjih Slovenije. To moramo doseči 
predvsem s širjenjem zaposlitvenih mož- 
nosti z združevanjem sredstev, z razdela- 
vo planov razvoja kmetijstva, z večjim 
sodelovanjem razvitejših predelov pri 

potrebam združenega dela, z boljšim na- 
grajevanjem proizvodnega in intelektual- 
nega dela, z večjo mobilnostjo delavcev 
in prezaposlovanjem delavcev, s prilaga- 
janjem delovnega in obratovalnega časa 
itd. za izjemmno zahtevna gospodarska, 
izobraževalna, socialna in tudi politična 
vprašanja. Delavci v temeljnih organiza- 
cijah združenega dela, ki so temeljni no- 
silci nalog na področju zaposlovanja mo- 
rajo, upoštevaje sprejete družbene 
usmeritve, v dolgoročnih in kratkoročnih 
razvojnih načrtih svojih organizacij in 
skupnosti ter v občinah uveljaviti enako- 
vredno tudi načrte zaposlovanja in na tej 
osnovi zagotoviti uresničevanje družbe- 
no dogovorjenih in s samoupravnimi 
sporazumi o letnih načrtih zaposlovanja 
sprejetih usmeritev in obveznosti. 

3. V sedanjih gospodarskih razmerah 
se rast zaposlovanja in rast produktivno- 
sti navidez izključujeta. V manjših mož- 
nostih za zaposlovanje in v prizadevanjih 
za večjo produktivnost se morata ti ključ- 
ni nalogi gospodarstva uresničevati s hi- 
trejšim prestrukturiranjem gospodarstva, 
z boljšo organizacijo dela, z boljšo izrabo 
vseh zaposlitvenih možnosti in vseh ob- 
stoječih kapacitet za produktivno zapo- 
slovanje, s tem pa tudi z ustvarjanjem 
pogojev za odpiranje majhnih produkcij- 
skih in drugih delovnih enot, odpiranjem 
novih delovnih mest, zlasti v drobnem 
gospodarstvu, kmetijstvu, turizmu, z več- 
jo mobilnostjo delavcev tako v prostoru 
kot v poklicu; pri tem pa je odločilna 
naloga delavcev v temeljnih organizaci- 
jah združenega dela in drugih dejavni- 
kov, da skrbe za take razvojne programe, 
ki bodo omogočali tudi hitrejše produk- 
tivno zaposlovanje. Jasno je treba na teh 
izhodiščih opredeliti tista vprašanja kijih 
je mogoče in potrebno rešiti takoj, v dol- 

prenosu znanja ter z doslednim uresni- 
čevanjem dogovorjenih obveznosti skla- 
dno s plani in programi razvoja posamez- 
nih občin. 

6. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj oceni ali veljavni zakoni ovirajo mož- 
nosti za hitrejše zaposlovanje v drobnem 
gospodarstvu. Izvršni svet naj o tem po- 
roča Skupščini SR Slovenije ob obravna- 
vi problematike drobnega gospodrastva 
v 1984. letu in predlaga morebitne spre- 
membe ali dopolnitve ustreznih zakonov. 
V okviru priprav planskih aktov pa naj 
Izvršni svet poroča, kako se uresničujejo 
usmeritve družbenega plana na področju 
zaposlovanja v zaostrenih gospodarskih 
razmerah s posebnim poudarkom glede 
zaposlovanja mladih. 

7. Zbor občin predlaga, da se v nadalj- 
nji aktivnosti pri uresničevanju načrtov 
družbenoekonomskega razvoja in politi- 
ke ekonomske stabilizacije za uspešno 
uresničevanje politike zaposlovanja upo- 
števajo usmeritve za delovanje Zveze sin- 
dikatov Slovenije pri ustvarjanju pogojev 
za pospeševanje produktivnega zaposlo- 
vanja in usmeritve problemske konferen- 
ce SZDL o aktualnih nalogah pri uresni- 
čevanju politike zaposlovanja, ki jih je 
Republiška konferenca SZDL Slovenije 
sprejela 22. 6. 1983 ter akcijski načrt, ki 
bo pripravljen na podlagi teh usmeritev. 

goročni strategiji razvoja pa bolj upošte- 
vati dogovorjeno politiko zaposlovanja. 

4. Družbenopolitični zbor poziva de- 
lovne ljudi in občane v temeljnih samou- 
pravnih organizacijah in skupnostih, go- 
spodarske zbornice, Zvezo sindikatov 
Slovenije, samoupravne interesne skup- 
nosti za zaposlovanje in samoupravne 
izobraževalne skupnosti, da hitreje in do- 
sledneje uresničujejo že opredeljeno po- 
litiko na področju zaposlovanja, zlasti v 
tistem delu, kjer gre za kratkoročne nalo- 
ge in vzporedno oblikujejo dolgoročno 
strategijo zaposlovanja, glede na to, da 
večina vzrokov npr. neustrezno planira- 
nje kadrov, pomanjkanje enotne nomen- 
klature poklicev, nezadostna elastičnost 
izobraževalnega sistema, ni mogoče hi- 
tro odpraviti. Občinske skupnosti za za- 
poslovanje naj dosledneje opravljajo 
svojo usklajevalno vlogo že v fazi načrto- 
vanja kadrovskih potreb organizacij 
združenega dela in tudi z večjim regio- 
nalnim usklajevanjem, in ne šele v času 
realizacije zaposlitvenih načrtov. Na ta 
način bodo lahko pravočasno preprečile 
večja neskladja med potrebami in mož- 
nostmi za zaposlovanje. Iskalcem zapo- 
slitve morajo omogočiti tekoče informi- 
ranje o ponudbah in možnostih zaposli- 
tve, prekvalifikacij in dokvalifikacij. Pri 
reševanju teh vprašanj je pomembno me- 
dobčinsko sodelovanje teh skupnosti, 
zlasti pa učinkovita povezanost in vzaje- 
mnost ter solidarnost znotraj Zveze 
skupnosti za zaposlovanje SR Slovenije. 

5. Družbenopolitični zbor nalaga Izvrš- 
nemu svetu Skupščine SR Slovenije, da 
oceni, če veljavni zakoni ovirajo možno- 
sti za hitrejše zaposlovanje še predvsem 
v drobnem gospodarstvu in predlaga 
morebitne spremembe ali dopolnitve. V 
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okviru poročil o uresničevanju planskih 
aktov pa naj Izvršni svet poroča, kako se 
uresničujejo usmeritve družbenega pla- 
na na področju zaposlovanja v zaostre- 
nih gospodarskih razmerah, s posebnim 
poudarkom glede zaposlovanja mladih. 

6. Družbenopolitični zbor predlaga, da 

se v nadaljnji aktivnosti pri uresničevanju 
načrtov družbenoekonomskega razvoja 
in politike ekonomske stabilizacije, za 
uspešno uresničevanje politike zaposlo- 
vanja, upoštevajo usmeritve za delovanje 
Zveze sindikatov Slovenije pri ustvarja- 
nju pogojev za pospeševanje produktiv- 

nega zaposlovanja in usmeritve problem- 
ske konference SZDL o aktualnih nalo- 
gah pri uresničevanju politike zaposlova- 
nja, ki jih je Republiška konferenca SZDL 
Slovenije sprejela 22. 6. 1983 ter akcijski 
načrt, ki bo pripravljen na podlagi teh 
usmeritev. 

SKLEPI 
Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR 
Slovenije ob obravnavi analize o spremljanju pridobivanja prihodkov občanov ter 
o ugotavljanju izvora premoženja 

Zbor združenega dela in Zbor občin 

Zbor združenega dela in Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije sta na svoji seji 
dne 29. Junija 1983 obravnavala analizo 
o spremljanju pridobivanja prihodkov 
občanov ter o ugotavljanju izvora pre- 
moženja in na podlagi 255. člena po- 
slovnika Skupščine SR Slovenije spre- 
jela naslednji 

sklep 
1. Zbora sprejemata analizo Izvršnega 

sveta Skupščine SR Slovenije o sprem- 
ljanju pridobivanja prihodkov občanov 
ter o ugotavljanju izvora premoženja. 
Hkrati podpirata mnenje Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije, da poseben za- 
kon na tem področju ni potreben. Zato se 
zbora tudi ne opredeljujeta do vrste di- 
lem, ki so opredeljene v analizi in ki bi jih 
morali razrešiti v primeru, da bi se odlo- 
čili za sprejem takega zakona. 

2. Zbora menita, da sedanja zakonska 
ureditev omogoča dovolj učinkovito 
spremljanje pridobivanja prihodkov ob- 
čanov in ugotavljanje izvora njihovega 
premoženja. Poglavitni razlogi za dose- 
danjo neučinkovito spremljanje pridobi- 
vanja prihodkov občanov ter ugotavlja- 
nja izvora premoženja so bili poleg neka- 

terih objektivnih razlogov, predvsem 
subjektivne narave. To so zlasti premaj- 
hna aktivnost in često tudi strokovna 
usposobljenost davčnih organov oziro- 
ma inšpekcijskih organov, njihova neza- 
dostna pomoč in sodelovanje s komisija- 
mi za ugotavljanje izvora premoženja, 
neveščnost članov teh komisij v vodenju 
posebnih postopkov za odmero davkov 
od nenapovedanega dohodka in mnogo- 
krat tudi neustrezna izbira tajnikov komi- 
sij, premajhna aktivnost nekaterih sub- 
jektov pri dajanju pobud za uvedbo po- 
stopkov ter nezadostna družbenopolitič- 
na podpora delu komisij za ugotavljanje 
izvora premoženja. 

3. Da bi uprave za družbene prihodke, 
ki so sedaj v celoti pristojne za te naloge, 
bile bolj učinkovite, je potrebna predv- 
sem njihova boljša organiziranost, med- 
sebojno sodelovanje in sodelovanje z 
drugimi ustreznimi državnimi in družbe- 
nimi organi, ustrezno kadrovanje, stro- 
kovna usposobljenost, sodobna oprem- 
ljenost ter primerna metodologija. Zbora 
pri tem poudarjata, da je za uresničitev 
teh ciljev treba dati upravam za družbene 

prihodke vseskozi polno politično pod- 
poro, kar je predvsem naloga družbeno- 
političnih organizacij, in jim tudi ustrez- 
no pomagati. 

4. Z ureditvijo postopka za ugotavlja- 
nje in odvzem nezakonito pridobljenega 
premoženja v posebnem zakonu, kot ga 
predvideva medrepubliški dogovor, h ka- 
teremu je Skupščina SR Slovenije sicer 
že dala soglasje, pa formalno še ni skle- 
njen, bi se odprla vrsta pravnih vprašanj, 
ne da bi s tako ureditvijo bilo doseženo 
učinkovitejše ukrepanje zoper neupravi- 
čeno bogatenje. Na to kažejo tudi posa- 
mezne drugačne zakonske rešitve v ne- 
katerih drugih republikah, kot so oprede- 
ljene v medrepubliškem dogovoru. Zato 
bi bilo treba začeti postopek za ponovno 
proučitev nekaterih njegovih rešitev, 
predvsem v tistem delu, v katerem se 
določa poseben postopek za ugotavlja- 
nje in odvzem nezakonito pridobljenega 
premoženja. 

5. Republiška uprava za družbene pri- 
hodke naj prouči predloge, pripombe in 
stališča delegatov in skupin delegatov ob 
obravnavi analize ter jih ustrezno upošte- 
va pri spremljanju politike glede pridobi- 
vanja prihodkov občanov in ugotavljanja 
izvora premoženja. 

Družbenopolitični zbor 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je ob obravnavi Analize o 
spremljanju pridobivanja prihodkov ob- 
čanov ter o ugotavljanju izvora premo- 
ženja na seji dne 29. junija 1983 na pod- 
lagi 255. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije sprejel ta-le 

SKLEP 
1. Družbenopolitični zbor sprejema 

analizo Izvršnega sveta o spremljanju 
pridobivanja prihodkov občanov ter o 
ugotavljanju izvora premoženja. Hkrati 
podpira mnenje Izvršnega sveta Skupšči- 
ne SR Slovenije, da poseben nov zakon 
na tem področju ni potreben. Zato se 
zbor tudi ne opredeljuje do vrste dilem, ki 
so opredeljene v analizi in ki bi jih morali 

razrešiti v primeru, da bi se odločili za 
sprejem tega zakona. 

2. Družbenopolitični zbor meni, da ob- 
stoječa zakonska ureditev omogoča do- 
volj učinkovito spremljanje pridobivanja 
prihodkov občanov in ugotavljanja izvora 
njihovega premoženja, hitreje in odloč- 
neje pa je treba odpravljati objektivne in 
subjektivne ovire, ki pogojujejo našo pre- 
majhno učinkovitost na tem področju. 

3. Da bi uprave za družbene prihodke, 
ki so sedaj v celoti pristojne za te naloge 

.bile bolj učinkovite, je potrebna pred- 
vsem njihova boljša organiziranost, med- 
sebojno sodelovanje in sodelovanje z 
drugimi ustreznimi državnimi in družbe- 
nimi organi, ustrezno kadrovanje, stro- 
kovna usposobljenost, sodobna oprem- 
ljenost ter primerna metodologija. Zbor 
pri tem poudarja, da je za uresničitev teh 
ciljev potrebno več enotne politične volje 
in usklajeno delovanje vseh odgovornih 

dejavnikov, poleg tega pa je upravam za 
družbene prihodke treba dajati tudi pol- 
no politično podporo. 

4. Z ureditvijo postopka za ugotavlja- 
nje in odvzem nezakonito pridobljenega 
premoženja v posebnem zakonu, kot ga 
predvideva medrepubliški dogovor, h ka- 
teremu je Skupščina SR Slovenije sicer 
že dala soglasje, pa formalno še ni skle- 
njen, bi se odprla vrsta pravnih vprašanj, 
ne da bi s tako ureditvijo bilo doseženo 
učinkovitejše ukrepanje zoper neupravi- 
čeno bogatenje. Na to kažejo tudi posa- 
mezne drugačne zakonske rešitve v ne- 
katerih drugih republikah, kot so oprede- 
ljene v medrepubliškem dogovoru. Zato 
bi bilo treba začeti postopek za ponovno 
proučitev nekaterih njegovih rešitev, 
predvsem v tistem delu, v katerem se 
določa poseben postopek za ugotavlja- 
nje in odvzem nezakonito pridobljenega 
premoženja. 
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SKLEP 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila 
delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik m pokrajin Skupščine SFRJ o 
poteku preteklih sej Zbora republik in pokrajin  

Družbenopolitični zbor je na seji dne 
29. junija 1983 obravnaval Poročilo de- 
legacije Skupščine SR Slovenije v Zbo- 
ru republik in pokrajin Skupščine SFR 
Jugoslavije o poteku preteklih sej Zbora 
republik in pokrajin Skupščine SFR Ju- 
goslavije in sprejel naslednji 

sklep 
1. Družbenopolitični zbor sprejema 

Poročilo delegacije Skupščine SR Slove- 
nije v Zboru republik in pokrajin Skupšči- 
ne SFR Jugoslavije o poteku preteklih sej 
Zbora republik in pokrajin Skupščine 
SFR Jugoslavije. 

2. Družbenopolitični zbor ugotavlja, 
da je delegacija delovala v Zboru repu- 
blik in pokrajin Skupščine SFR Jugosla- 
vije v skladu s stališči in usmeritvami, ki 
jih je sprejela Skupščina SR Slovenije. 

Zbor ocenjuje kot posebno pozitivno 
prakso, ki jo je potrebno nadaljevati, da 
je delegacija obveščala zbore Skupščine 
SR Slovenije ne samo o tem, kako je 
uveljavila stališča in usmeritve Skupšči- 
ne SR Slovenije, temveč jih je sproti ob- 
veščala tudi o stališčih, ki so jih k posa- 
meznim vprašanjem sprejemale skupšči- 
ne drugih republik in avtonomnih pokra- 
jin. 

STALIŠČA x., 
Družbenopolitičnega zbora skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila 
Zveznega izvršnega sveta o uresničevanju družbenega plana Jugoslavije za 
obdobje 1981-1985 v letih 1981, 1982 in 1983 z oceno možnosti razvoja v letu 1984, 
s spremljajočimi dokumenti    

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na seji dne 29. 6.1983 
obravnaval Poročilo Zveznega izvršne- 
ga sveta o uresničevanju družbenega 
plana Jugoslavije za obdobje 1981-1985 
v letih 1981, 1982 in 1983 z oceno mož- 
nosti razvoja v letu 1984, s spremljajoči- 
mi dokumenti in na podlagi 72. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije 
sprejel naslednja 

STALIŠČA 
1. Družbenopolitični zbor ocenjuje, da 

je velik del težavnih gospodarskih razmer 
posledica prepočasnega in premalo 
učinkovitega razreševanja zunanje za- 
dolženosti države. Kljub nekaterim krat- 
koročno doseženim pozitivnim premi- 
kom na posameznih področjih, kjer je 
treba še odločneje nadaljevati z doseda- 
njo politiko, posplošene in optimistične 
ocene in ugotovitve ne delujejo dovolj 
spodbudno in ne mobilizirajo delovnih 
ljudi za premagovanje nakopičenih te- 
žav, predvsem pa vse premalo spodbuja- 
jo k aktivnostim za hitrejše povečanje 
konvertibilnega izvoza in učinkovitejše 
ukrepe za uskladitev blagovnih in denar- 
nih skladov. 
Družbenopolitični zbor ocenjuje, da iz 
poročila niso razvidne ključne naloge, ki 
izhajajo iz sedanjega družbenoekonom- 
skega položaja in socialnih razmer. Ugo- 
tavlja tudi, da se ocene, usmeritve in 
predlogi ukrepov v Poročilu Zveznega 
izvršnega sveta, ekspozeju Zveznega 
izvršnega sveta na seji Zbora republik in 
pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije dne 
9. 6. 1983, analizi in v osnovnih kazalcih 
razvoja razlikujejo in je zato težko opre- 
deliti temeljne usmeritve do konca leta 
1983 in za leto 1984. 

Glede na to, da iz vseh gradiv izhaja, da 
je eden od pogojev za nadaljnji razvoj 
tudi finančna pomoč, bi zato po mnenju 
Družbenopolitičnega zbora morale biti v 

poročilu jasneje opredeljene naloge in 
usmeritve, s katerimi je Zvezni izvršni 
svet seznanil Mednarodni monetarni 
fond s pismom o namenih in pismom o 
razvojni politiki — SAL, ki tudi v določeni 
meri vsebuje nove usmeritve tekoče eko- 
nomske politike, ki v Skupščini SFR Ju- 
goslavije niso bile dogovorjene. 

2. Družbenopolitični zbor opozarja, da 
je v poročilu preveč poudarjen pomen 
administrativnih ukrepov, pri čemer so 
ugotovitve vezane le na pozitivne učinke 
ukrepov, ne navaja pa negativnih posle- 
dic, ki se odražajo na omejevanju samou- 
pravljanja in odločanja delavcev o pogo- 
jih in rezultatih dela, spodbujanju ustvar- 
jalnosti, produktivnosti in odgovornosti 
za gospodarjenje z družbenimi sredstvi. 
Obenem Zvezni izvršni svet ne pojasnju- 
je, zakaj ni pravočasno in v skladu z ob- 
veznostmi iz zvezne resolucije sprejel na- 
povedanih ukrepov, med katerimi je naj- 
pomembnejše vprašanje sistemske ure- 
ditve izvoznih spodbud. Družbenopolitič- 
ni zbor nasprotuje vsem težnjam ter 
usmeritvam, ki omogočajo sprejemanje 
novih in dodatnih administrativnih ukre- 
pov, ki jih morajo nadomestiti doloročni 
ukrepi na osnovi izhodišč dolgoročnega 
stabilizacijskega programa. 

3. Družbenopolitični zbor poudarja, 
da je potrebna vsestranska obravnava 
programa dolgoročne politike gospodar- 
ske stabilizacije. Usmeritve in aktivnosti 
iz programa je treba upoštevati pri pri- 
pravi sprememb in dopolnitev planskih 
aktov in dogovorov o njihovih temeljih 
tako na ravni federacije kot drugih druž- 
benopolitičnih skupnosti, ki so nujne za- 
radi sedanjih zaostrenih gospodarskih 
razmer, predvsem pa doslednega porav- 
navanja obveznosti do tujine. Ob tem je 
treba na vseh ravneh zaostriti odgovor- 
nost za dosledno izpolnjevanje s plani, 
dogovori in sporazumi sprejetih obvez- 
nosti. 

4. Družbenopolitični zbor poudarja, 
da je nadaljnji gospodarski razvoj odvi- 
sen od učinkovitih ukrepov na področju 
ekonomskih odnosov s tujino, ker je 
ključna naloga povečanje izvoza na kon- 
vertibilno območje in s tem povezan po- 
večan devizni priliv ter ohranjanje zuna- 
nje likvidnosti države. Pri tem še vedno 
niso ustvarjeni pogoji in instrumentarij 
ekonomske politike za dolgoročno spod- 
bujanje izvoza, vključno z izvoznimi sti- 
mulacijami, še dodatno pa se pojavlja 
problem visoke stopnje notranje nelikvi- 
dnosti in močno zmanjšane likvidnosti 
poslovnih bank, kar je dodatna ovira za 
zagotavljanje nemotene proizvodnje za 
izvoz na konvertibilna območja. 

Glede na to, da se pogajanja o tuji 
finančni pomoči še niso zaključila in da 
ni pripravljenega programa aktivnosti in 
ukrepov v primeru, da se ne bi uspešno 
zaključila, je težko oceniti, ali so podani 
pogoji za predvideno povečanje izvozne 
proizvodnje na konvertibilno tržišče. 

5. Družbenopolitični zbor se zavzema 
za takšno samoupravno združevanje de- 
viz, ki bo zagotavljajo dosledno uveljav- 
ljanje načel skupnega deviznega priliva 
na celotnem jugoslovanskem trgu, ker se 
vedno bolj povečuje težnja za absolutno 
koncentracijo za zvezni ravni in za cen- 
tralno distribucijo tako zbranih deviznih 
sredstev. Družbenopolitični zbor poudar- 
ja, da devizno poslovanje ne more teme- 
ljiti na planiranih tokovih, odliv pa mora 
biti usklajen z dejansko rapoložijivimi de- 
viznimi sredstvi. 

S tem v zvezi je treba zaostriti odgovor- 
nost posameznih subjektov in poslovnih 
bank za najemanje in odplačevanje za- 
padlih obveznosti ter za združevanje de- 
viznega priliva za skupne potrebe in 
energetsko potrošnjo. Oskrbo z energet- 
skimi surovinami je treba zagotoviti z iz- 
polnjevanjem energetske bilance po re- 
publikah in pokrajinah v odnosu do de- 
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janske porabe in višine združenih sred- 
stev. 

Ob tem Družbenopolitični zbor ocenju- 
je, da povečanje odstotka deviz, ki naj bi 
ga organizacije združenega dela izločale 
za uvoz energetskih surovin v sedanjih 
gospodarskih razmerah, ni sprejemljivo. 
Uskladiti je treba energetske bilance re- 
publik in pokrajin z razpoložljivimi deviz- 
nimi sredstvi, si prizadevati za čimvečji 
devizni priliv ter tudi spremeniti mehani- 
zme tako, da bodo spodbujali dodatna 
izvozna prizadevanja na konvertibilna 
področja. 

6. Na področju osebne, skupne in 
splošne porabe Družbenopolitični zbor 
ugotavlja, da so preseženi dogovorjeni 

okviri rasti, zlasti to velja za proračune 
družbenopolitičnih skupnosti in delno za 
samoupravne interese skupnosti družbe- 
nih dejavnosti. Družbenopolitični zbor 
meni, da je treba vse oblike porabe sproti 
usklajevati z gibanjem dohodka in druž- 
bene produktivnosti dela. Pri tem pa v 
okviru zaščite življenjskega standarda 
delovnih ljudi z najnižjimi osebnimi do- 
hodki oziroma prejemki podpira dosle- 
dno uresničevanje načela nagrajevanja 
po delu in rezultatih dela. Družbenopoli- 
tični zbor zahteva, da se selektivno ome- 
juje vse oblike porabe, v zvezi z investicij- 
sko porabo pa opozarja, da je pri nadalj- 
njem zmanjševanju te porabe treba upo- 
števati še dosežene rezultate in nujnost, 
da zagotovimo predvsem investicije, ki 

bodo v čim krajšem času prispevale k 
premagovanju plačllno-bilančnih in de- 
vizno-bilančnih problemov. 

7. Družbenopolitični zbor ugotavlja, 
da se dogovorjena politika cen ne uresni- 
čuje in da se inflacija povečuje znatno 
nad predvidenimi okviri. Zato se zavzema 
za dosledno uresničevanje zakona o te- 
meljih sistema cen in o družbeni kontroli 
cen ter na tej osnovi za samoupravno 
urejanje teh vprašanj. Zbor odločno na- 
sprotuje doslej prevladujoči praksi, ki je v 
bistvu pomenila le stroškovno graditev 
cen. Družbenopolitični zbor poudarja, da 
je treba zgotoviti celovito obravnavo eko- 
nomskih, socialnih in političnih posledic 
postopne odmrznitve cen. 

STALIŠČA IN SKLEPI 
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila Zveznega izvršnega sveta o 
uresničevanju družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1981-1985 v letih 1981, 
1982 in 1983 z oceno možnosti razvoja v letu 1984 

Skupščina SR Slovenije je na sejah 
Zbora združenega dela in Zbora občin 
dne 30. 6. 1983 obravnavala poročilo 
Zveznega izvršnega sveta o uresniče- 
vanju družbenega plana Jugoslavije za 
obdobje 1981-1985 v letih 1981, 1982 in 
1983 z oceno možnosti razvoja v letu 
1984 ter v skladu s stališči Družbenopo- 
litičnega zbora sprejela 

STALIŠČA IN SKLEPE: 
1. Skupščina SR Slovenije daje k poro- 

čilu Zveznega izvršnega sveta ta-le na- 
čelna stališča in mnenja: 

- da poročilo vsebuje preveč splošne 
ugotovitve ter le nekaj splošnih usmeri- 
tev ukrepov tekoče ekonomske politike 
do konca leta, medtem, ko za leto 1984 
predvideva le nadaljnje zaostrovanje go- 
spodarskih razmer. Premalo je poudarje- 
na tudi vsa zelo zahtevna problematika 
vzdrževanja zunanje likvidnosti države in 
novega zadolževanja ter ureditve prav ta- 
ko zahtevnih problemov vzpostavitve no- 
tranje likvidnosti med uporabniki druž- 
benih sredstev, 

- da je v poročilu precej optimističnih 
napovedi glede nadaljnjega razvoja in 
glede učinkov doslej sprejetih ukrepov 
tekoče ekonomske politike, premalo pa 
je poudarjeno, da je zlasti glede vzdrže- 
vanja zunanje likvidnosti države temeljna 
prioritetna naloga povečevanja proizvod- 
nje za izvoz na konvertibilna področja, 

- da se osnovne smeri ukrepov eko- 
nomske politike v poročilu Zveznega 
izvršnega sveta, v tako imenovani »maj- 
ski analizi« s spremljajočimi dokumenti 
in v ekspozeju Zveznega izvršnega sveta 
na seji Zbora republik in pokrajin dne 9. 
junija 1983 ter v osnovnih kazalcih razvo- 
ja med seboj razlikujejo, zlasti glede 
opredelitev o potrebnosti sprememb ve- 
ljavnih srednjeročnih planskih aktov in 
letošnje zvezne resolucije, 

- da v okviru prizadevanj za pridobitev 

tuje finančne pomoči niso predvideni 
ukrepi in program, kako bomo izpolnje- 
vali te obveznosti v naslednjih letih, 
- da je veliko nerešenih vprašanj na 

področju uresničevanja dogovorjene po- 
litike cen, saj se kljub splošni zamrznitvi 
cene skokovito povečujejo. Povsem je 
izostala poglobljena analiza vplivov in 
vzrokov za ugotovljeno rast cen, zlasti ni 
ocenjen vpliv prikritega dvigovanja cen 
na podlagi monopolnega položaja skle- 
njenih samoupravnih sporazumov. Poleg 
tega bi moralo gradivo bolj poglobljeno 
obravnavati problematiko rasti cen in po- 
gojev, v katerih se izvaja letošnja politika 
cen ter natančno oceniti možno stopnjo 
rasti cen do konca letošnjega leta ter 
posledice in naloge v zvezi s tem. Gradi- 
vo se tudi ne opredeljuje do škodljivega 
prikritega zviševanja cen, ki pri maksimi- 
ranih cenah postaja vse pgostejše. Prikri- 
te oblike povečevanja cen neposredno 
povzročajo občutno naraščanje material- 
nih stroškov, 

- da vse oblike porabe naraščajo pre- 
ko dogovorjenih okvirov, kar zlasti velja 
za proračune družbenopolitičnih skup- 
nosti in delno tudi za samoupravne inte- 
resne skupnosti družbenih dejavnosti. 
Nedopustno je kakršnokoli nadaljnje 
obremenjevanje združenega dela. Glede 
na številne nepokrite obveznosti splošne 
porabe je takoj treba pripraviti zmanjše- 
vanje obveznosti iz teh naslovov, 

- okrepiti je treba aktivnosti za pove- 
zovanje reprodukcijsko soodvisnih orga- 
nizacij združenega dela v dejavnostih. 
Posebej je nujno intenzivirati povezova- 
nje z organizacijami združenega dela na 
enotnem jugoslovanskem trgu in s tem 
ustvariti trajne in trdne blagovne tokove 
pri skupnih izvoznih prizadevanjih. Tako 
je treba obravnavati in sprejeti skupne 
dogovore oziroma samoupravne spora- 
zume o enotnih merilih za razpolaganje z 
devizami za reprodukcijske potrebe v le- 

¥u 1983 v vseh štirih ali ožjih oblikovanih 

dejavnostih. Za organizacije združenega 
dela v tistih dejavnostih, kjer skupni do- 
govori še niso doseženi, naj se ustrezno 
podaljša začasni režim razpolaganja z 
devizami, 

- zagotoviti je treba redno izplačeva- 
nje izvoznih stimulacij do konca tega leta 
in zagotoviti takojšhje izplačilo zapadlih 
terjatev iz tega naslova, najkasneje pa do 
konca septembra letošnjega leta, 

- zaradi objektivno zmanjšane aku- 
mulativne sposobnosti gospodarstva je 
celotna fronta investicij še vedno preši- 
roka, kar vpliva na podaljšanje rokov, to 
pa pomeni nenehno povečevanje potreb- 
nih sredstev. Zato je potrebno ponoviti 
zahtevo, da se ob spremembah in dopol- 
nitvah dogovorov o temeljih družbenega 
plana predvidi tudi kriterije za široko 
družbeno verifikacijo nameravanih inve- 
sticijskih odločitev. Obseg investicij je 
treba še naprej zmanjševati, vendar se- 
lektivno v skladu s cilji ekonomske politi- 
ke, saj linearno omejevanje lahko kritič- 
no prizadene panoge gospodarstva, kjer 
so investicijsko porabo že doslej usklaje- 
vale z razpoložljivimi sredstvi, 

- treba je storiti vse, da se bo že v 
juliju začela obravnava osnovnih usmeri- 
tev politike razvoja v naslednjih letih s 
cijem, da bi bili že v začetku jeseni znani 
pogoji gospodarjenja v letu 1984. 

2. a) Skupščina SR Slovenije nalaga 
delegaciji Skupščine SR Slovenije v Zbo- 
ru republik in pokrajin Skupščine SFR 
Jugoslavije, da v nadaljnjih obravnavah 
vseh predloženih aktov upošteva stali- 
šča, mnenja, pripombe in predloge de- 
lovnih teles Skupščine SR Slovenije, sku- 
pin delegatov, Gospodarske zbornice 
Slovenije in pribombe delegatov iz raz- 
prave na seji zborov ter stališča Družbe- 
nopolitičnega zbora. 

b) Delegacija Skupščine SR Slovenije 
naj o poteku nadaljnje obravnave teh 
gradiv sproti obvešča Skupščino SR Slo- 
venije. 
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UGOTOVITVE IN SKLEPI , „ t . 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
poročila o izvajanju zakona o energetskem gospodarstvu in o stanju m razvoju 
energetskega gospodarstva v SR Sloveniji  

Zbor združenega dela in Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije sta na svoji seji 
dne 30. 6. 1983 ob obravnavi poročil o 
izvajanju zakona o energetskem gospo- 
darstvu in o stanju in razvoju energet- 
skega gospodarstva v SR Sloveniji na 
podlagi 255. člena poslovnika Skupšči- 
ne SR Slovenije sprejela 

UGOTOVITVE IN SKLEPE 
Zbora sprejemata poročili o izvajanju 

zakona o energetskem gospodarstvu in o 
stanju in razvoju energetskega gospo- 
darstva v SR Sloveniji. Podpira tudi skle- 
pe Izvršnega sveta Skupšine SR Sloveni- 
je v zvezi z ustanavljanjem samoupravnih 
interesnih skupnosti energetike in uskla- 
ditvijo samoupravne organiziranosti or- 
ganizacij združenega dela s področja 
energetskega gospodarstva z družbenim 
dogovorom o natančnejši razčlenitvi me- 
ril za uporabo v zakonu o združenem 
delu določenih pogojev za organiziranje 
oziroma za spremembe v organiziranju 
temeljnih organizacij združenega dela 
energetskih dejavnosti in o smernicah za 
organiziranje drugih organizacij združe- 
nega dela v energetskem gospodarstvu. 

Zbora prav tako podpirata ukrepe 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
za nadaljnje aktivnosti energetskega go- 
spodarstva, interesnih skupnosti in 
upravnih organov za izboljšanje eko- 
nomskega položaja, uveljavitev samou- 
pravnih družbenoekonomskih odnosov 
in s tem boljše oskrbe z energijo. Pri tem 
poudarja, da je treba med nosilce aktiv- 
nosti vključiti tudi Gospodarsko zbornico 
Slovenije in splošna združenja v okviru 
njihovih pristojnosti. 

I. 
1. Zbora ugotavljata, da se zakon o 

energetskem gospodarstvu prepočasi 
uresničuje. Občinske energetske skup- 
nosti po večini še niso ustanovljene, 
kljub temu, da je rok za njihovo ustanovi- 
tev že potekel. S tem je onemogočena 
tudi možnost ustanovitve obeh posebnih 
energetskih skupnosti in republiške 
energetske skupnosti. 

Zbora ugotavljata, da tudi samouprav- 
na organiziranost energetskega gospo- 
darstva poteka prepočasi. To še zlasti 
velja za organiziranje organizacij skup- 
nega pomena kot so informatika, interna 
banka, inženiring, raziskave in delovne 
skupnosti skupnih služb. To velja tudi za 
samoupravno organiziranje v posamez- 
nih sestavljenih organizacijah združene- 
ga dela energetskega gospodarstva. 

2. Zbora ugotavljata, da vprašanja eno- 
stavne in razširjene reprodukcije v elek- 
trogospodarstvu in premogovništvu, pa 
tudi v naftno-pUnskem gospodarstvu, še 
vedno niso v celoti ustrezno razrešena. 
Posledice tega so povečevanje izgub v 
elektrogospodarstvu in naftno-plinskem 

gospodarstvu, zaradi katerih se zmanjšu- 
je tudi dotok sredstev iz združevanja 
amortizacije. Zaradi povečevanja izgub v 
gospodarstvu pa se iz samoupravno 
združenih sredstev za razširjeno repro- 
dukcijo ne združuje predviden obseg 
sredstev, kar povzroča kasnitev gradnje 
energetskih objektov iz preteklega in iz 
tega srednjeročnega obdobja ter kasni- 
tev priprav za gradnjo novih energetskih 
objektov. 

Zaostrene gospodarske razmere pov- 
zročajo tudi izpad načrtovanih bančnih 
sredstev. To povzroča še nadaljnje teža- 
ve pri izvajanju naložb na področju ener- 
getskega gospodarstva. K temu prispe- 

■ vejo tudi neustrezni odnosi na področju 
delitve dohodka, čistega dohodka in 
osebnih dohodkov znotraj energetskega 
gospodarstva. Premalo je uveljavljen si- 
stem delitve osebnih dohodkov po rezul- 
tatih dela delavcev glede na njihov delov- 
ni prispevek k ustvarjanju dohodka, kar 
še zlasti velja za delovne skupnosti skup- 
nih služb. 

1. Zbora poudarjata, da je za dosledno 
uveljavitev določil zakona o energetskem 
gospodarstvu potrebno: 

- najkasneje do 31. 7 1983 ustanoviti 
vse občinske energetske skupnosti, takoj 
za tem pa tudi obe posebni in republiško 
energetsko skupnost, tako da bodo vse 
samoupravne interesne skupnosti na po- 
dročju energetike čimprej, najkasneje pa 
do 1. 1. 1984 pričele z delom; 

- najkasneje do konca leta 1983 uve- 
ljaviti novo samoupravno organiziranost 
energetskega gospodarstva v skladu z 
družbenim dogovorom; 

- čimprej vključiti Jedrsko elektrarno 
Krško v enoten sistem organiziranja elek- 
troenergetskega gospodarstva. 

2. Zbora menita, da je za tekoče ureja- 
nje problematike in razvojnih vprašanj 
energetskega gospodarstva še posebej 
pomembno: 

- nadaljevati tako politiko cen, ki bo 
zagotovila enostavno reprodukcijo in 
vsaj del minimalnega programa za razšir- 
jeno reprodukcijo; 

- pri premogu za široko potrošnjo poi- 
skati način za združevanje sredstev, ki bo 
omogočil pokrivanje dela stroškov raz- 
širjene reprodukcije; 

- zagotoviti za razširjeno reprodukcijo 
pretežni del sredstev s samoupravnim 
združevanjem dela in sredstev uporabni- 
kov. V samoupravnih sporazumih o te- 
meljih planov je treba določiti prednosti 
pri dobavi energije za udeležence teh 
samoupravnih sporazumov. Uporabniki 
proizvodov oziroma storitev, ki niso pod- 
pisniki samoupravnih sporazumov, ne 
morejo biti upravičeni do ugodnosti pri 
dobavi proizvodov in storitev, ki so ureje- 
ne s samoupravnimi sporazumi. Organi- 
zacije, ki pristopijo k samoupravnemu 

sporazumu s tem sprejmejo obveznosti, 
ki morajo biti natančno opredeljene v 
tem sporazumu in ki so jih dolžne redno 
izpolnjevati. V nasprotnem so odgovorne 
za posledice, ki bi nastale zaradi neizpol- 
njevanja obveznosti, prav tako pa so 
dolžne pokriti nastalo škodo; 

- da je treba zavezati organizacije 
združenega dela, ki niso pristopile k sa- 
moupravnim sporazumom o temeljih pla- 
nov, da izvedejo postopek za samouprav- 
no sporazumevanje oziroma v skrajnem 
primeru z zakonom določiti obvezno 
združevanje dela sredstev družbene re- 
produkcije za uresničevanje tistih nalog 
na področju energetike, ki so nujne za 
družbeno reprodukcijo in so določene v 
družbenem planu SR Slovenije; 

- do konca julija 1983 v Samoupravni 
interesni skupnosti elektrogospodarstva 
Slovenije pripraviti vse strokovne podla- 
ge za osnove in merila, s pomočjo katerih 
bo mogoče v okviru gospodarskih potreb 
zagotoviti optimalen izbor in obseg grad- 
nje energetskih objektov; 

- s pravočasnimi in celovitimi pripra- 
vami gradenj energetskih objektov dose- 
či, da bodo le-te potekale nemoteno v 
določenih rokih in v okviru predvidenih 
sredstev; 

- nadaljevati z raziskavami energet- 
skih virov in z odpiranjem ekonomsko 
upravičenih nahajališč premoga in plina. 
Pri tem je treba na osnovi dohodkovnega 
povezovanja vključevati tudi raziskoval- 
ne organizacije in skupnosti. Pri razisko- 
vanju nahajališč nafte in plina se je po- 
trebno tesneje povezovati tudi z organi- 
zacijami združenega dela iz drugih repu- 
blik in pokrajin; 

- v okviru Samoupravne interesne 
skupnosti za ekonomske odnose s tujino 
zagotoviti vsaj minimalen obseg deviznih 
sredstev za potrebe energetskega go- 
spodarstva; 

- v organizacijah združenega dela 
čimprej izdelati programe za racionalno 
rabo vseh vrst energije, pri čemer je treba 
dati poseben poudarek nadomeščanju 
tekočih goriv. 

III. 
1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 

naj skupaj z Interesno skupnostjo elek- 
trogospodarstva, Interesno skupnostjo 
za nafto in plin in Gospodarsko zbornico 
Slovenije prouči vse pripombe, predloge 
in stališča delegatov in skupin delegatov 
in v okviru svojih pristojnosti ukrene vse 
potrebno za razreševanje problematike, 
navedene v tem sklepu. Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije naj še posebej 
pozorno spremlja vzroke, ki onemogoča- 
jo sprotno uresničevanje teh sklepov in o 
tem v prihodnje sproti obvešča Skupšči- 
no SR Slovenije. 

2. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj sistematično analizira vzroke za do- 
sedanje zamujanje pri uveljavljanju zako- 

poročevalec 15 



na o energetskem gospodarstvu, tako na 
področju organiziranja samoupravnih in- 
teresnih skupnosti kot tudi energetskega 
gospodarstva z namenom, da se pridob- 
ljene izkušnje upoštevajo pri uresničeva- 
nju teh in bodočih sklepov in tudi pri 
sprejemanju sklepov v Zboru združenega 
dela. V prihodnje naj Izvršni svet sproti 

spremlja odgovornost nosilcev nalog v 
primerih njihovega neizvrševanja. O tem 
naj sproti poroča Odboru za družbenoe- 
konomski razvoj in Odboru za družbeno- 
ekonomske odnose Zbora združenega 
dela, ki naj o tem po potrebi obvestita 
Zbor združenega dela in Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije. 

3. Delegati iz SR Slovenije naj v Skup- 
ščini SFRJ, v Gospodarski zbornici Jugo- 
slavije in v Zvezni skupnosti za cene uve- 
ljavljajo stališče, da je potrebno pri obli- 
kovanju cen upoštevati pogoje pridobi- 
vanja energetskih virov in določila druž- 
benega dogovora o izvajanju politike cen 
v letu 1983. 

SKLEP 
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona o 
zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije za leto 1982 

Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je na svoji seji dne 29. junija 
1983 obravnaval osnutek zakona o zak- 
ljučnem računu o izvršitvi proračuna SR 
Slovenije za leto 1982 in na podlagi dru- 
gega odstavka 277. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije sprejel nasled- 
nji 

sklep 
1. Osnutek zakona o zaključnem raču- 

nu o izvršitvi proračuna SR Slovenije za 
leto 1982 z uvodno obrazložitvijo se 
sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije. 

Pri pripravi predloga zakona naj pred- 
lagatelj prouči in ustrezno upošteva stali- 
šča in pripombe delovnih teles skupščine 
in zbora. 

3. Zbor sprejema poročili Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije o izvajanju 
zakona o investicijskih vlaganjih SR Slo- 
venije v graditev zaklonišč za republiške 
organe in organizacije v obdobju od leta 
1981 do leta 1990 za leto 1982 in o izvaja- 
nju zakona o investicijskih vlaganjih SR 
Slovenije v graditev objektov in nabavo 

opreme v obdobju od leta 1981 do leta 
1985 za leto 1982. Ob tem zbor nalaga 
Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, 
da spremeni dinamiko investicijskih vla- 
ganj v posameznih letih obdobja 1984 do 
1990 v skladu z možnostmi, ki jih bo nudil 
vsakoletni republiški proračun. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj 
tudi preveri investicijske projekte in pri- 
lagodi program investicijskih vlaganj SR 
Slovenije v tem srednjeročnem obdobju 
možnostim zagotavljanja sredstev iz re- 
publiškega proračuna v posameznem 
letu. 

SKLEP 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pred 
požarom 

Zbor združenega dela in Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije na podlagi 272. 
člena poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije sprejemata ob obravnavi predloga 
za izdajo zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o varstvu pred poža- 
rom naslednji 

SKLEP 
1. Predlog za izdajo zakona o spre- 

membah in dopolnitvah zakona o varstvu 
pred požarom se sprejme. 

2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije. Pri pripravi 
osnutka zakona naj upošteva naslednja 
stališča, mnenja in pripombe: 

- pri predlogih za spremembe in do- 
polnitve zakona je v skladu z resolucijo o 
temeljih zakonodajne politike republike 
treba zavzeti restriktiven pristop. Predv- 
sem je treba proučiti, katere zadeve sodi- 
jo v področje samoupravnega urejanja in 
bi se lahko uredile s samoupravnimi 
splošnimi akti skupnosti za varstvo pred 
požarom oziroma drugih samoupravnih 
organizacij in skupnosti. Prav tako naj 

predlagatelj prouči katere zadeve bi bilo 
mogoče urediti z podzakonskimi predpi- 
si za izvrševanje zakona; 

- s spremembami in dopolnitvami za- 
kona je treba dati poudarek tistim reši- 
tvam, ki naj zagotovijo bolj učinkovito 
uveljavljanje preventivnih ukrepov na 
tem področju in večjo požarno varnost; 
- samoupravne interesne skupnosti na 
tem področju so se že dobro uveljavile, 
zato bi bilo treba v zakonu predvsem 
določneje opredeliti vsebino njihovega 
dela in natančneje razmejiti pristojnosti 
med občinskimi skupnostmi in zvezo sa- 
moupravnih interesnih skupnosti SR Slo- 
venije za varstvo pred požarom; 

- skupnosti na tem področju naj se 
organizirajo kot občinske za območje 
ene ali več občin, za zvezo skupnosti pa 
naj se konkretneje opredelijo njene nalo- 
ge in vloga pri zagotavljanju enotnejše in 
smotrnejše politike na tem področju; 

- pri opredelitvi statusa teritorialnih 
poklicnih gasilskih enot je treba zagoto- 
viti takšno statusno organiziranost, ki bo 
zagotavljala uspešno uresničevanje nji- 
hovih nalog ter tem delavcem ustrezen 

družbenoekonomski položaj. Zato je po- 
trebno skladno z zakonom o združenem 
delu določiti pogoje za statusno organi- 
ziranje poklicnih gasilskih enot. Statusno 
organiziranje poklicnih gasilskih enot, ki 
delujejo v organizacijah združenega dela 
pa je treba prepustiti samoupravni odlo- 
čitvi delavcev v*teh organizacijah. Z za- 
konom pa ne bi smeli spodbujati teženj 
po nadaljnji profesionalizaciji na tem po- 
dročju; 

- za odločitev o tem, ali naj se sprejme 
prenos pristojnosti glede nadzora nad 
določenimi objekti iz republiške na ob- 
činske oz. medobčinske požarne inšpek- 
cije, naj predlagatelj podrobneje utemelji 
ali so občinske in medobčinske požarne 
inšpekcije sposobne, predvsem s ka- 
drovskega vidika, prevzeti te naloge. 
Prav tako pa naj obrazloži eventuelne 
materialne posledice te spremembe in 
stroške, ki bi s tem nastali za občine. 

3. Pri pripravi osnutka zakona naj 
predlagatelj upošteva še druge predloge 
in stališča delovnih teles zbora in skup- 
ščine, pripombe skupin delegatov ter pri- 
pombe iz razprave na seji zbora. 
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SKLEP 
Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila o izvajanju zakona o 
investicijskih vlaganjih SR Slovenije v graditev zaklonišč za republiške organe m 
organizacije v obdobju od leta 1981 do leta 1990 za leto 1982 in dokončnega 
poročila o investicijskih vlaganjih SR Slovenije v graditev objektov m nabavo 
opreme v obdobju od leta 1981 do leta 1985 za leto 1982 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije Je 
na 18. se/i dne 29. junija 1983 ob obrav- 
navi poročila o izvajanju zakona o inve- 
sticijskih vlaganjih SR Slovenije v gradi- 
tev zaklonišč za republiške organe in 
organizacije v obdobju od leta 1981 do 
leta 1990 za leto 1982 in dokončnega 
poročila o izvajanju zakona o investicij- 
skih vlaganjih SR Slovenije v graditev 
objektov in nabavo opreme v obdobju 
od leta 1981 do leta 1985 za leto 1982 na 

podlagi 255. člena poslovnika skupšči- 
ne sprejel naslednji 

sklep 
1. Poročilo o izvajanju zakona o inve- 

sticijskih vlaganjih SR Slovenije v gradi- 
tev zaklonišč za republiške organe in or- 
ganizacije v obdobju od leta 1981 do leta 
1990 za leto 1982 in dokončno poročilo o 
izvajanju zakona o investicijskih vlaga- 
njih SR Slovenije v graditev objektov in 

nabavo opreme v obdobju od leta 1981 
do leta 1985 za leto 1982 se sprejmeta. 

2. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj ponovno oceni investicijske projekte 
in prilagodi program investicijskih vla- 
ganj SR Slovenije v tem srednjeročnem 
obdobju. Reprogramiranje že sprejetih 
investicijskih odločitev naj bo izvršeno 
tako, da bodo razpoložljiva finančna 
sredstva usmerjena predvsem v dokon- 
čanje začetih objektov. 

STALIŠČA IN PREDLOGI . . „ 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi družbenega 
dogovora o organizaciji in financiranju 36. svetovnega prvenstva v namiznem 
tenisu leta 1981 v Novem Sadu 

Družbenopolitični zbor je na seji dne 
29. 6. 1983 obravnaval družbeni dogovor 
o organiziranju in financiranju 36. sve- 
tovnega prvenstva v namiznem tenisu 
leta 1981 v Novem Sadu in na podlagi 
84. člena poslovnika Skupščine SR Slo- 
venije kot zainteresiran zbor sprejel na- 
slednja 

STALIŠČA IN PREDLOGE 
1. Družbenopolitični zbor ugotavlja, 

da je bil eden od glavnih razlogov, da 
Skupščina SR Slovenije ni pristopila k 
sklenitvi družbenega dogovora o organi- 
ziranju in financiranju 36. svetovnega pr- 
venstva v namiznem tenisu leta 1981 v 

Novem Sadu, da ni bilo načelno določe- 
nega postopka in obveznosti vseh udele- 
žencev ob organizaciji in izvedbi velikih 
mednarodnih športnih prireditev v SFR 
Jugoslaviji. Ugotavlja tudi, da je Zbor re- 
publik in pokrajin Skupščine SFR Jugo- 
slavije že predložil Skupščini SR Sloveni- 
je pobudo za sklenitev družbenega do- 
govora o pogojih za organiziranje in sofi- 
nanciranje mednarodnih športnih tek- 
movanj v Jugoslaviji, s katero soglaša 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in jo 
podpira tudi Predsedstvo Republiške 
konference SZDL Slovenije. Zato Druž- 
benopolitični zbor meni, da je s tem po- 
danih dovolj razlogov, da SR Slovenija 
ponovno preveri svoje stališče glede pri- 

stopa k družbenemu dogovoru o organi- 
ziranju in financiranju 36. svetovnega pr- 
venstva v namiznem tenisu ,leta 1981 v 
Novem Sadu, upoštevaje pri terh, da so 
vse republike in avtonomni pokrajini so- 
glasje za sofinanciranje že dale in odklo- 
nilno stališče SR Slovenije pomeni oviro 
za dokončno rešitev tega vprašanja. Za 
takšno odločitev se je opredelilo tudi 
Predsedstvo Republiške konference 
SZDL Slovenije na pobudo Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije. 

2. Družbenopolitični zbor predlaga 
pristojnima zboroma Skupščine SR Slo- 
venije, da družbeni dogovor ponovno 
obravnavata in o njem ponovno sklepata. 

ioq bsio 

/ 
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VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 30. 6.1983 - Zakaj ni elektronk iz El Niš? 

- Neugodna struktura letošnjega uvoza 
V sredo 13. aprila 1983 smo 

v časopisu »Delo« prebrali 
naslednje podatke: 

»Izredno neugodna je 
struktura letošnjega jugoslo- 
vanskega uvoza. Po resoluciji 
bi morali uvoziti za 4% več 
surovin in reprodukcijskih 
materialov, v resnici pa se je 
uvoz teh stvari v treh mesecih 
zmanjšal za 19%. Po drugi 
strani pa smo v prvih treh me- 
secih uvozili že za 343 milijo- 
nov dolarjev opreme. Po re- 
soluciji, naj bi v celem letu 
uvozili opreme za okoli pol 
milijarde dolarjev.« 

Zanima nas, ali je bil uvoz 
manjši za 19% zato, ker smo s 
tako hitro dinamiko uvozili 
opremo ali ne in kdo je za to 
odgovoren. 

Želeli bi, da nam posreduje- 
te tudi primerjalne podatke za 
SR Slovenijo. 

Na vprašanje je odgovorila 
Vojka Stražar, predstavnica 
Republiškega komiteja za me- 
dnarodno sodelovanje: 

Ugotovitve, ki jih skupina 
delegatov v svojem delegat- 
skem vprašanju navaja, izhaja- 
jo iz različne obdelave podat- 
kov Zveznega zavoda za stati- 
stiko. Le-ta obdeluje podatke 
po dveh klasifikacijah. Po eni 
se pri razvrščanju blaga v po- 
samezne skupine (repromate- 
rial - oprema - široka potroš- 
nja) uporablja metodologija 
pretežnostnega namena upo- 
rabe uvoženega blaga. Tako se 
v številnih primerih blago, ki je 
za posamezno organizacijo 
združenega dela repromateriaj 
(npr. motor, ki ga avtomobil- 
ska industrija vgrajuje v proi- 
zvodnji avtomobilov, rezervni 
deli za tekoče vzdrževanje itd.) 
po navedeni metodologiji 
Zveznega zavoda za statistiko 
uvršča med opremo in blago 
široke potrošnje. 

Znatno realnejšo sliko uvoza 
po namenih pa daje druga kla- 
sifikacija podatkov, ki blago 
razvršča po namenih iz carin- 
ske deklaracije. Po tej metodo- 
logiji je blago razvrščeno po 
konkretnem namenu uporabe 
(deklarira ga OZD) in ne po 
pretežnosti. Tako nam navede- 
na metodologija oz. podatki 
Zvezne uprave carin v blagovni 
menjavi Jugoslavije s konverti- 
bilnim območjem za obdobje 
prvih štirih mesecev letošnje- 
ga leta v primerjavi z istim ob- 
dobjem lanskega leta kažejo, 
da smo uvozili za 22% manj 
repromateriala kot leto poprej, 

za 15% manj opreme in 11% 
manj blaga široke potrošnje. 

Gibanja v SR Sloveniji kaže- 
jo, da se je v enakem obdobju 
letos uvoz repromateriala iz 
konvertibilnega področja 
zmanjšal za 3%, medtem ko se 
je povečal uvoz opreme za 
24%, uvoz blaga široke po- 
trošnje pa za 20%. Navedeni 
uvoz opreme v absolutnem 
znesku v SR Sloveniji znaša 56 
mio $ in predstavlja 15,4% vse- 
ga jugoslovanskega uvoza 
opreme. Do takšnih gibanj je 
prišlo zaradi: 

- uvožene opreme, ki je bila 
ocarinjena zadnje dni leta 
1982, vendar se ta uvoz zaradi 
časovnega zamika obdelave 
podatkov statistično prikazuje 
v letu 1983. 

- uvoza opreme po potrje- 
nih prijavah v prejšnjih letih, ki 
so se zaradi restriktivnih ukre- 
pov na področju uvoza opre- 
me prenašale iz leta v leto 
(89% vsega uvoza je bila reali- 
ziranega po takih prijavah), 

- v takem uvozu je vključe- 
no tudi letalo lnex-Adria Avio- 
promet, katerega uvoz je bil 
dogovorjen po pogodbi iz leta 
1979 in predstavlja 34,4% vse- 
ga uvoza opreme v tem ob- 
dobju. 

Uvoz opreme se je v SR Slo- 
veniji zmanjševal od leta 1980 
in sicer za okoli 10% letno in 
se realizira praktično le v naj- 
nujnejših primerih, ki so možni 
po dokaj restriktivnem odloku 
Zveznega izvršnega sveta. 

Menimo, da zmanjšanje uvo- 
za repromateriala ni posledica 
večjega uvoza opreme, ampak 
je eden od glavnih vzrokov za 
zmanjšanje uvoza repromate- 
riala poslabšana likvidnostna 
situacija, ki se pojavlja tako v 
organizacijah združenega dela 
kot v poslovnih bankah. Anali- 
za realiziranega izvoza kaže, 
da se priliv od izvoza blaga v 
SR Sloveniji v primerjavi z le- 
tom 1982 zmanjšuje (v štfrih 
mesecih za 3%), kar ob zaen- 
krat še neoperativnih možno- 
stih najemanja tujih kreditov 
pomeni glavno zavoro za pre- 
dviden uvoz. Zato je vse aktiv- 
nosti potrebno usmeriti v po- 
večevanje izvoza na konverti- 
bilno področje in ustvarjanje 
deviznega priliva. Te aktivnosti 
so v teku na podlagi sklepov, 
ki jih je Skuščina SR Slovenije 
sprejela dne 20. 4. 1983 ob 
obravnavi aktualnih vprašanj o 
izvajanju nalog na področju 
ekonomskih odnosov s tujino. 

Skupina delegatov za po- 
dročje državnih organov Zbo- 
ra združenega dela Skupšči- 
ne SR Slovenije. 3 okoliš, s 
sedežem v občini Celje, po- 
stavlja naslednje delegatsko 
vprašanje: 

- V čem je pravi razlog, da 
El Niš v letošnjem letu ni do- 
bavila servisni službi TGO 
Gorenje Velenje niti ene elek- 
tronke PL 519 za barvni televi- 
zor, katerega proizvajalka je 
TGO Gorenje? 

- Kaj je še potrebno storiti 
ali zagotoviti, da bodo servi- 
sni službi na razpolago vsi 
potrebni nadomestni deli za 
TV sprejemnike? 

Po dobljenih informacijah je 
El Niš edina proizvajalka to- 
vrstnih elektronk v Jugoslavi- 
ji. Njeni zahtevi po devizni 
participaciji je TGO Gorenje 
ugodila s podpisom dogovora 
o uvozu nekaterih substanc. 
Mesečne potrebe servisne 
službe TGO znašajo 4 do 5000 
elektronk tega tipa. To pome- 
ni, da čaka v Jugoslaviji ta 
trenutek vsaj 16 do 20.000 
lastnikov televizorjev na ser- 
visno uslugo, kolikor si seve- 
da ne pomagajo s črnim uvo- 
zom. 

Na vprašanje je odgovoril 
Saša Škulj, namestnik predse- 
dnika Republiškega komiteja 
za industrijo in gradbeništvo: 

Televizijski sprejemniki upo- 
rabljajo polprevodnike oziro- 
ma tranzistorje, le starejši tipi 
pa imajo še elektronke. Te 
proizvaja v svetu le še nekaj 
tovarn in to za nadomestilo 
izrabljenih elektronk. 

V Jugoslaviji proizvaja elek- 
tronke edino Elektronska in- 
dustrija Niš, TOZD Tovarna 
elektronskih cevi. Gorenje je v 
tej tovarni naročilo za leto 
1983 potrebne količine elek- 
tronk in ponudilo devizno par- 

ticipacijo, vendar je dobilo po- 
trjeno dobavo le v višini 20%. 
Vzroki za to so naslednji: 

- Ei Niš je zgradil tovarno 
elektronk s sovlaganjem ino- 
zemskega partnerja, kateremu 
je obvezan dobavljati elektron- 
ke po dolgoročni pogodbi; 

- tovarna elektronk ima 
premajhno proizvodno kapaci- 
teto upoštevaje dobave ino- 
zemskemu partnerju in celo- 
kupne potrebe v Jugoslaviji; 

- v tovarni elektronk niso 
zainteresirani za povečanje 
proizvodne kapacitete, ker po- 
trebe v svetu in pri nas po elek- 
tronkah upadajo; 

- elektronke so v glavnem 
sestavljene iz uvoznih delov, 
za kar pa tovarni primanjkuje 
deviznih sredstev. 

Republiška in občinske 
tržne inšpekcije so po zakonu 
dolžne, da ugotovijo ali proda- 
jalci izdelkov in proizvajalci 
zagotavljajo rezervne dele za 
poslane izdelke pravočasno in 
v zadostni količini. Inšpekcije v 
primerih pomanjkanja rezerv- 
nih delov ukrepajo, vendar je 
zelo težko zagotoviti zadostno 
količino elektronk, ker proi- 
zvodnja v Jugoslaviji ne more 
pokriti potreb domačega trga 
in izvoznih obveznosti, dodat- 
ni uvoz elektronk pa je močno 
otežkočen vsled pomanjkanja 
deviznih sredstev. 

V Gorenju se zavedajo svoje 
obveznosti, da oskrbijo kupce 
z rezervnimi deli za svoje izdel- 
ke. Zato so Elektronski indu- 
striji Niš že ponudili devizno 
participacijo za dobavo večje 
količine elektronk. Ker ta koli- 
čina ne bo zadostna, je Gore- 
nje že naročilo elektronke v tu- 
jini. Ta uvoz bo realiziran v na- 
slednjih mesecih in bodo ser- 
visi boljše oskrbljeni z elek- 
tronkami šele v mesecu avau- 
stu. 

- Problematika izvajanja investicijskih 
del v premogovništvu in 

elektrogospodarstvu 

Skupina delegatov za zbor 
združenega dela skupščine 
SR Slovenije - gospodarsko 
področje, 1. okoliš, Ljubljana 
Bežigrad je postavila nasled- 
nje delegatsko vprašanje: 

Poslovni odbor Interesne 
skupnosti elektrogospodar- 
stva Slovenije je na svoji 47. 
seji dne 19. 10. 1982 sprejel 
sklep 691/1 na osnovi katere- 
ga so izvajalci gradbenih del 
na energetskih objektih dolž- 

ni izvajati dela z obveznim 
blagovnim kreditom v višini 
najmanj 20% vrednosti del, 
rok vračila najmanj 2 leti. 

Odločitev ISE se po njiho- 
vem tolmačenju nanaša tudi 
na organizacije, ki se ukvarja- 
jo z rudarsko raziskovalnimi 
in odpiralnimi deli ali pa z 
geološkimi in hidrogeološkimi 
deli na področju razvoja ener- 
getike. 

Raziskovalno rudarska in 
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raziskovalno geološka dela 
niso gradbena dela ne po 
funkciji, ne po klasifikaciji. 
Gre za specifično vrsto stori- 
tvenih del, ki jih povsod v sve- 
tu delajo specializirane orga- 
nizacije zaradi specifične te- 
hnologije in znanja. Prav ta 
raziskovalna in odpiralna de- 
la še zdaleč niso tako akumu- 
lativna kot to velja za področ- 
je gradbeništva, so pa vitalni 
prvi člen v razvoju energet- 
skih virov. Raziskovanje, pri- 
pravo in odpiranje moramo 
opraviti, da sploh lahko zač- 
nemo z eksploatacijo ener- 
getskih virov. 

Sklep ISE in zahteva po an- 
gažiranju investicijskih sred- 
stev za področje eksploataci- 
je energetskih virov pomeni, 
da bi raziskovalne organizaci- 
je morale združevati sred- 
stva, torej prelivati investicij- 
ski potencial, ki investitorjem 
zadoščajo za trenutno izgrad- 
njo nekaterih energetskih ob- 
jektov, namesto da bi vlagale 
sredstva v tehnologijo, opre- 
mo, kadre in znanje za delo- 
vanje na področju dolgoroč- 
nega razvoja energetike, kar 
je primarni drubeni interes. 

Na področju občine Beži- 
grad deluje DO Geološki za- 
vod Ljubljana, ki ima približno 
2700 delavcev in se ukvarja 
prvenstveno z dejavnostjo 
programiranja in izvajanja ra- 
ziskovalnih procesov v ener- 
getskem kompleksu SR Slo- 
venije in z dejavnostjo rudar- 
sko odpiralnih in pripravljal- 
nih del za energetske in mine- 
ralne surovine. Izhajajoč iz te- 
ga je GZL uvrščen med nosil- 
ce razvoja tega področja. 

Tako dela na razvoju vseh 
premogovnikov v SR Sloveni- 
ji, na razvoju vodnih virov in 
nuklearnih virov energije. Ne- 
posredno dela za te in takšne 
projekte v SR Sloveniji približ- 
no 800 delavcev, kar pred- 
stavlja skoraj tretjino kadrov 
GZL. 

Tem ciljem je v DO GZL po- 
drejen srednjeročni plan po- 
slovanja kot tudi dolgoročna 
usmeritev do leta 2000. K rea- 
lizaciji teh pomembnih nalog, 
katerih rezultat mora biti ra- 
zvoj novih energetskih virov 
za potrebe vseh sektorjev go- 
spodarstva republike, je torej 
podrejena investicijska ka- 
drovska, finančna in tehnolo- 
ška politika delovanja te DO. 

Akumulativnost raziskoval- 
nih organizacij je dokaj nizka, 
podobno kot to velja za rudar- 
stvo. Zaradi, pri nas stalno 
prisotnega, zapostavljanja ra- 
ziskovalne in razvojne dejav- 
nosti, katere efekti so vidni 
šele po daljšem času, tudi 
GZL nikoli ni bil v položaju, da 

bi namenjal velika sredstva v 
poslovni sklad. To velja tudi 
še sedaj, ko so promogovniki 
dobili poseben družbeni sta- 
tus, s katerim jim je družbeno 
omogočeno delo in razvoj, 
razporejanje osebnih dohod- 
kov, investiranje, uvoz opre- 
me in drugo. GZL je uvrščen v 
dejavnosti 11 - Poslovno te- 
hnične in finančne storitve, 
pa čeprav je s svojimi 1500 
rudarji v bistvu med največji- 
mi rudarskimi podjetji pri nas. 
Pri tem so osebni dohodki ru- 
darjev v GZL za 40% nižji od 
dohodkov rudarjev v premo- 
govnikih. Kot gospodarska 
organizacija GZL posluje na 
ekonomskin principih in mora 

•plačevati vse prispevke in 
davke vključno z vrsto zdru- 
ževanj dinarskih in deviznih 
sredstev. Pri tem je deležen 
tudi izsiljevanj v obliki deviz- 
nih participacij, da bi lahko 
sploh nabavil repromateriale. 

V zadnjih letih je GZL pri 
elektrogospodarstvu združil 
ali pa mu dal skoraj 55 milijo- 
nov din, upoštevaje tako 
družbene kot poslovne intere- 
se. Sedanji zahtevek ISE, ki 
ovrednoten pomeni združeva- 
nje 100-120 miljonov din v 
kreditni obliki samo za leto 
1983, pa pomeni, da bi moral 
GZL kot raziskovalna izvajal- 
ka OZD spremeniti svojo 
družbeno vlogo in jo podrediti 
trenutnim kratkoročnim inte- 
resom poslovanja. Moral bi 
združevati denar, da bi sploh 
dobil delo. S tem bi si popol- 
noma okrnil program oprem- 
ljanja za potrebe del v ener- 
getiki SR Slovenije celo tako, 
da bi moral spremeniti sred- 
njeročni plan poslovanja do 
leta 1985 kot tudi vlogo v na- 
črtovanju dolgoročnega ra- 
zvoja energetike in drugih 
programov razvoja do leta 
2000. 

Specializirane raziskovalno 
izvajalske organizacije imajo 
kot primarno dejavnost razvoj 
energetskih virov. S tem skr- 
bijo za tehnološki razvoj, za 
ustrezne kadre, za ustrezno 
opremo, kar vse pomeni ra- 
cionalno uporabo sredstev, 
brez dupliranja ali multiplira- 
nja kapacitet po posameznih 
organizacijah, ki skrbijo za 
pridobivanje energije. Zahte- 
vek ISE po kreditiranju del po- 
meni resen udarec specializi- 
ranim organizacijam in njihovi 
primarni usmeritvi. V kolikor 
bi ISE želel organizirati dejav- 
nosti, ki jih sedaj izvaja GZL, o 
čemer je v kuloarjih govora, 
pri OZD, ki pridobivajo ener- 
getske suvorine bi to pomeni- 
lo veliko izgubo časa, saj je 
potrebno nekaj let za ustano- 
vitev strokovno močne ra- 

zvojne službe, dalje veliko 
več vlaganja denarja v dupli- 
ciranje opreme itd. Konec 
koncev pa dispergirana de- 
javnost ne bi bila komplek- 
sna, kar je še posebej po- 
membno za geološko in ru- 
darsko raziskovalno enotnost 
v republiki. Nikakor pa bi to 
ne rešilo vprašanja 20%-nih 
kreditov za izgradnjo objek- 
tov, ki jih finansira ISE. Tudi 
ustanovitev nove ali novih or- 
ganizacij, ki bi pokrivale de- 
javnost energetskega razi- 
skovanja, ne rešuje trenutne 
izgradnje objektov. 

Dejavnost razvoja energet- 
skih in surovinskih virov je že 
itak v slabšem gospodarskem 
položaju kot dejavnosti prido- 
bivanja energije, ki jih druž- 
beno močno podpiramo. Pri 
tem pa sta razvoj virov in pri- 
dobivanje virov v bistvu or- 
ganska celota, če gledamo 
družbo kot živ organizem. 
Ravno sklep ISE o finansira- 
nju pridobivanja v škodo ra- 
zvoja kaže, da ne povezujemo 
obeh komponent v normalno 
celoto. 

Vse skupaj jasno govori, da 
zahteva po 20% kreditiranju 
lastnih del ne rešuje razvojnih 
vprašanj energetike v SR Slo- 
veniji, prav nasprotno, dra- 
stično slabša že sedaj ne rav- 
no urejeno problematiko ra- 
zvoja energetskih virov. Zato 
GZL ne more in ne sme v ško- 
do lastnega razvoja in v ško- 
do razvoja energetskih virov 
SR Slovenije pristati na solu- 
cijo pokrivanja investicijskih 
sredstev po določbah, ki jih je 
postavil poslovni odbor ISE. 

Prav nasprotno pričakuje, 
da bodo njegove dejavnosti 
dobile enak status kot ga ima- 
jo energetske organizacije, 
ker je to v interesu slovenske 
družbe in prioritetnih nalog na 
področju primarnih 'energet- 
skih virov ter zagotavljajo po- 
večane in varne proizvodnje 
premoga. 

Na zahodu in vzhodu so 
specializirane raziskovalne 
organizacije geološko ener- 
getskega področja organiza- 
cije skupnega družbenega 
pomena, s primarno nalogo 
zagotavljanja dolgoročnega 
raziskovalnega procesa suro- 
vinskih in energetskih virov. 
Naša orientacija uvrščanja 
takšnih organizacij med grad- 
benike je nelogična. 

GZL ima poleg ostalega tu- 
di nalogo, da skrbi za ustre- 
zen socialni položaj svojih 
2700 delavcev, pri čemer ru- 
darska struktura z nizkimi 
osebnimi dohodki primerjana 
z rudniki v Sloveniji že sedaj 
izraža negodovanje. 

Delegacija meni, da mora 

poslovni odbor ISE dati tol- 
mačenje, da njihov sklep 
691/1 z dne 19. 10. 1982 ne 
velja za raziskovalna in odpi- 
ralna dela ter geološko razi- 
skovalna in vrtalna dela na 
energetskih in hidroenerget- 
skih objektih v SR Sloveniji. 

v nasprotnem primeru lah- 
ko pričakujemo gospodarsko 
in politično škodo, ki bo na- 
stala z zaustavljanjem razi- 
skovalnih in odpiralnih del na 
energetskem področju že v 
tem srednjeročnem obdobju. 

Želimo, da se Skupščina SR 
Slovenije opredeli proti ob- 
veznemu kreditiranju kot na- 
činu zbiranja denarja za iz- 
gradnjo energetskih objektov 
in da zavzame o tem svoje 
stališče. 

Na vprašanje je odgovorila 
Metka Oderlap, namestnica 
predsednika Republiškega ko- 
miteja za tržišče in splošne go- 
spodarske zadeve: 

Poslovni odbor meni, da 
skupina delegatov ni bila v za- 
dostni meri seznanjena z vzro- 
ki, ki so narekovali sprejem te- 
ga sklepa, kakor tudi ne z 
učinki, ki naj bi jih imel ta 
sklep, pri sedanjih pogojih, na 
nadaljnjo gradnjo elektroener- 
getskih objektov. 

Poslovni odbor ISE za inve- 
sticije v elektrogospodarstvu 
je na svoji 47. seji 19. 10. 1982 
obravnaval rebalans plana 
graditve elektroenergetskih 
objektov za leto 1982 in oceno 
potrebnih sredstev ter pritoka 
sredstev v letu 1983 in ugoto- 
vil, da so viri sredstev za izva- 
janje srednjeročnega plana 
graditve elektroenergetskih 
objektov zelo okrnjeni. Ta pro- 
blematika je posebej podana v 
gradivu Skupščine SRS in je 
zato tukaj podrobneje ne na- 
vajamo! 

Za ublažitev posledic, ki so 
nastopile zaradi pomanjkanja 
investicijskih sredstev, je 
skupščina ISE, na predlog PO 
ISE, poleg ukrepov za racio- 
nalnejšo gradnjo, zmanjšanje 
investicij na obseg, ki je nujen 
za nemoteno in varno obrato- 
vanje prioritetnih objektov, 
sprejela tudi ukrepe za zagoto- 
vitev dodatnih virov sredstev, 
ki naj bi omogočili vsaj mini- 
malno izvajanje del. V skladu s 
temi prizadevanji je skupščina 
ISE sprejela tudi sklep PO ISE 
št. 691, s katerim zavezuje in- 
vestitorje, da se pri sklepanju 
pogodb dogovorijo z izvajalci 
del in dobavitelji opreme za 
čim večji obseg kreditiranja z 
njihove strani. Krediti za opre- 
mo naj bi v poprečju ne bili 
manjši kot 30%, z rokom vrači- 
la najmanj tri leta. Krediti izva- 
jalcev gradbenih in ostalih del 
pa naj ne bi bili manjši kot 
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20%, z rokom vračila najmanj 
d vedeti. 

Pri tem je potrebno poudari- 
ti, da kreditiranje investicijskih 
del s strani izvajalcev in doba- 
viteljem opreme, ki se s tem 
sklepom uvaja tudi pri gradnji 
elektroenergetskih objektov v 
Sloveniji, ni novost, saj je to že 
vrsto let običajna praksa, s ka- 
tero se srečujejo izvajalci (in to 
v večjem obsegu!) pri izvajanju 
uc! v drugih dejavnostih, kakor 
tudi pri gradnji elektroenerget- 
skih objektov v drugih republi- 
kah. Poleg tega se ta obveza 
nanaša le na tista investicijska 
dela v elektrogospodarstvu, ki 
se financirajo iz združenih 
energetskih sredstev. Na po- 
dročju razvoja primarne ener- 
gije se iz teh sredstev financi- 
rajo rudarsko-gradbena inve- 
sticijska dela, medtem ko se 
geološka-raziskovalna, vrtalna 
in hidrološka dela financirajo 
predvsem iz drugih virov 

(sredstva raziskovalne skup- 
nosti, bencinski dinar, sred- 
stva PPS za premog). 

Pri oblikovanju sklepa je po- 
slovni odbor upošteval speci- 
fični položaj organizacij za 
izvajanje rudarsko-gradbenih 
del in zaradi tega sprejel tudi 
določilo, da naj investitorji - 
rudniki pri pridobivanju kredi- 
tov na račun manjših kreditov 
izvajalcev rudarsko-gradbenih 
del dosežejo večji delež kredi- 
tiranja dobaviteljev opreme. 
Na osnovi sklepa PO ISE se 
torej obseg kreditiranja posa- 
meznih rudarsko-gradbenih 
investicijskih del določa z ne- 
posrednim dogovorom ob 
sklepanju investicijske pogod- 
be med izvajalcem in investi- 
torjem in sicer na osnovi pre- 
soje kreditne sposobnosti 
izvajalca in možnosti investi- 
torja, da zmanjšanje kredita 
nadoknadi pri drugih izvajal- 
cih oz. dobaviteljih opreme. 

Z zagotovitvijo dodatnih 
sredstev za gradnjo elektroe- 
nergetskih objektov, z začasno 
usmeritvijo sredstev iz lastne 
akumulacije oz. s sredstvi svo- 
jih temeljnih bank, si tudi izva- 
jalci del zagotavljajo večji ob- 
seg in kontinuiteto del. Iz tega 
izhaja, da je v sedanji situaciji 
izvajanje obravnavanega skle- 
pa v interesu vseh sodelujočih 
pri gradnji elektroenergetskih 
objektov kot tudi porabnikov, 
kar je bilo prisotno pri spreje- 
manju sklepa s strani delega- 
tov skupščine ISE. 

Poslovni odbor je na svojih 
sejah večkrat obravnaval ob- 
jektivne in subjektivne težave, 
ki se pojavljajo pri izvajanju 
obravnavanega sklepa. Pri tem 
je zavzel stališče, da je potreb- 
no sklep 691 pravilnoma izva- 
jati v vseh primerih. Investitorji 
pa naj pri tem upoštevajo tudi 
konkurenčnost ponudb in glo- 

balni odnos posameznih izva- 
jalcev do kreditiranja in grad- 
nje energetskih objektov in nji- 
hovo soodvisnost, realne mož- 
nosti in prizadevanja za zago- 
tovitev potrebnih sredstev, ob- 
seg del oziroma opreme, ki se 
kreditira in druge elemente, ki 
so odločilni za izbiro izvajalcev 
ter na osnovi tega predlagajo 
oziroma sprejemajo eventual- 
ne izjemne rešitve. 

Dokler ne bodo za gradnjo 
elektroenergetskih objektov 
zagotovljena potrebna investi- 
cijska sredstva za realizacijo 
vsaj minimalnega plana gradi- 
tve elektroenergetskih objek- 
tov, bo treba še naprej manjka- 
joča sredstva premoščati s ko- 
mercialnimi krediti, pri čemer 
ne more biti izjema noben 
izvajalec niti investitor, temveč 
v utemeljenih primerih le po- 
samezne investicijske po- 
godbe. 

POBUDE DELEGATOV - POBUDE DELEGATOV - 

PISMENI ODGOVOR IZVRŠNEGA 
SVETA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE NA 
POBUDO SKUPINE DELEGATOV ZA 
GOSPODARSKO PODROČJE IZ OBČINE 
DOMŽALE 

Zaradi poenotenja delovnega časa se pojavlja le ena pro- 
metna konica ob prihodih na delo in ob odhodih z dela, zato 
nastajajo nevzdržne razmere s prevozi z javnimi prometnimi 
sredstvi. Spremenjeni vozni redi povzročajo tudi otežkočene 
prevoze ob sobotah, delavci pa prihajajo z dela ob zelo poznih 
urah, ker jih je mnogo iz oddaljenih naselij, prometne zveze 
pa so slabe oziroma jih sploh ni. 

Ker se delovni čas družbenih dejavnosti ni povsod spreme- 
nil, delavci ne morejo koristiti uslug in nastajajo problemi 
zaradi odhoda po opravkih med delom (pošta, zdravstvo). 
Skupščina občine zato podaja pobudo: 

naj se omenjena problematika razreši že pred ponovnim 
premikom urnih kazalcev v jeseni ter naj se delovni čas 
enotno uredi za vso Slovenijo. 

, Pgu0arjamo, da je potrebno do jesenskega obdobja delovni 
čas urediti tako, da bo prometna konica raztegnjena na daljše 
obdobje, temu pa naj se prilagodijo vozni redi ter delovni čas 
družbenih dejavnosti. 

Skupščina občine predlaga tudi, da se ugotovi odgovornost 
za neusklajenosti, ki se pojavljajo po premaknitvi urnih kazal- 
cev: in delovnega časa, čeprav je bilo v sredstvih javnega 
obveščan/a poudarjeno, da so vse zadeve urejene. 

Sprašujemo tudi, kje so rezultati analize, ki je bila priprav- 

ljena v zvezi z novim delovnim časom, o kateri je bilo govora v 
sredstvih javnega obveščanja. 

Pismeni odgovor Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije: 
Za julijsko zasedanje skupščine so predvideni udeleženci 

družbenega dogovora o urejanju delovnega in obratovalnega 
časa dolžni pripraviti informacijo o uresničevanju priporočil 
in «klepov skupščine. To bo obenem tudi priložnost za even- 
tualno dopolnilno razreševanje omenjene problematike. 

Menimo, da je pobuda sicer sprejemljiva, vendar opozar- 
jamo, da nekatere zahteve ne zadevajo aktivnosti na nivoju 
SRS, temveč jih bo potrebno opraviti v posameznih ožjih 
družbenopolitičnih skupnostih. Ocenjujemo, da je bil premik 
začetka delovnega časa v Sloveniji 27. 3. letos izvršen v 
takšnem obsegu, da je ta problematika v globalu razrešena, 
po posameznih družbenopolitičnih skupnostih pa urejena v 
skladu s specifičnimi razmerami območja. 

V kolikor se ponekod še vedno pojavljajo težave v zvezi s 
prevozi na delo in z dela v povezavi z zoženo prometno 
konico, je razloge za to, hkrati pa tudi odgovornost, potrebno 
iskati v neustrezno izvedeni koordinaciji pri premikih začetka 
delovnega časa v skladu s priporočilom Skupščine SR Slove- 
nije, za kar so bila pristojna koordinacijska telesa v posamez- 
nih ožjih družbenopolitičnih skupnostih. 

Glede urejanja delovnega časa je Skupščina občine Dom- 
žale že v februarju letos dobila ustrezno pojasnilo s strani 
Republiškega komiteja za zakonodajo. Hkrati tudi opozar- 
jamo, da je delovni čas občinskih upravnih organov v Domža- 
lah sicer urejen skladno z izjemo, ki jo dopušča odlok Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije o spremembah in dopol- 
nitvah odloka o razporeditvi delovnega časa v upravnih orga- 
nih (Uradni list SRS, št. 10/83), da pa z vidika specifičnih 
razmer v občini Domžale za to ni razlogov. 

s 
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Iz Skupščine SFRJ 

ANALIZE IN OCENE 

Proces izseljevanja Srbov in Črnogorcev 

s Kosova pod pritiskom še vedno ni 

zaustavljen   

• Varnostna situacija v SAP Kosovo se je v zadnjih šestih mesecih izboljšala, 
stanje pa še vedno ni zadovoljivo _ 
• Od 1. oktobra 1982 do 31. marca 1983 je bilo v pokrajini zabeleženih 5.023 
kaznivih dejanj, od katerih je 4.185 premoženjskih in ostalih sporov, nato pa so 
primeri gospodarskega in političnega kriminala in krvnih deliktov 
• Po podatkih občinskih komisij se je v šestih mesecih s Kosova izselilo 2.782 
oseb srbske ali črnogorske narodnosti 
• Vloženih je 19 družinskih in 122 posameznih prošenj za vrnitev na Kosovo, 
vrnilo pa se je 105 oseb 

V skladu s političnim izhodi- 
ščem za akcijo v razvoju socia- 
lističnega samoupravljanja, 
bratstva in enotnosti ter skup- 
ništva na Kosovu, sklepi Zvez- 
nega zbora Skupščine SFRJ, 
stališči Predsedstva SFRJ in 
dokumentoma ZIS v zvezi z iz- 
seljevanjem Srbov in Črnogor- 
cev s Kosova pod pritiskom je 
Zvezni izvršni svet poslal 
Skupščini SFRJ poročilo o 
izvajanju sklepov Zveznega 
zbora. Poročilo, ki je bilo pri- 
pravljeno na podlagi doseda- 
njega dela Komisije ZIS za 
spremljanja izvajanja zakon- 
skih predpisov, uresničevanja 
sodelovanja in koordinacije 
dela pristojnih zveznih, repu- 
bliških in pokrajinskih organov 
pri ocenah in stališčih o izse- 
ljevanju Srbov in Črnogorcev z 
območja SAP Kosovo ter nje- 
nih delovnih skupin, se nanaša 
na obdobje od 1. oktobra 1982 
do 31. marca 1983. 

Podatki, ocene in predlogi iz 
tega poročila so rezultat skup- 
nega dela, stališča do njih pa 
so uskladili organi federacije 
SR Srbije in SAP Kosovo, kate- 
rih predstavniki so sodelovali 
pri delu komisije in delovnih 
skupin, 

Zaradi stabilizirane politič- 
no-varnostne situacije na SAP 
Kosovo se je nadaljevala skup- 

na, okrepljena aktivnost Zveze 
komunistov in vseh drugih or- 
ganiziranih socialističnih sil, 
prav tako pa tudi vseh pristoj- 
nih državnih organih za pre- 
prečevanje protirevolucionar- 
ne dejavnosti. Vendar pa sta- 
nje še vedno ni zadovoljivo, 
ker proces izseljevanja Srbov 
in Črnogorcev s SAP Kosovo 
še ni zaustavljen. Kljub dolo- 
čenim pozitivnim gibanjem še 
vedno ni ustvarjeno ozračje 
popolnega zaupanja in varno- 
sti za mirno in varno življenje 
delovnih ljudi in občanov, pri- 
padnikov vseh narodov in na- 
rodnosti na Kosovu. V prete- 
klih šestih mesecih se je var- 
nostna situacija postopno 
izboljševala in je danes dokaj 
stabilizirana. O tem govorijo 
podatki, da so bile v omenje- 
nem obdobju pomembne 
množične družbenopolitične, 
kulturne in druge manifestaci- 
je, ki so se končale brez izgre- 
dov. Povečana je odgovornost 
pristojnih organov družbeno- 
političnih skupnosti in vseh 
subjektov družbene samoza- 
ščite SAP Kosovo za varnost v 
pokrajini. 

Albanski nacionalisti in ire- 
dentisti pa si prizadevajo, da 
tudi ob široki družbenopolitič- 
ni akciji in ukrepih organov za 
notranje zadeve prilagodijo 

ali Črnogorci in 49 parol na 
drugih mestih in objektih, ki 
pomenijo direktne grožnje. 
Istočasno je bilo na zidovih hiš 
občanov albanske narodnosti 
izpisanih 232 parol v duhu ire- 
dentizrna. 

V decembru 1982 in januarju 
1983 se je nekoliko zmanjšalo 
število parol in pamfletov, ven- 
dar se je v februarju, zlasti pa v 
marcu 1983 naglo povečalo 
kar je rezultat povečanega de- 
lovanja sovražnika, da označi 
dveletnico protirevolucionar- 
nih dogodkov. Samo v treh 
dneh marca je bilo registrira- 
nih 160 parol in 25 pamfletov. 
Sovražniku pa ni uspelo razviti 
širše aktivnosti. 

Zaradi poskusa kalitve jav- 
nega reda in miru ob dveletnici 
protirevolucionarnih demon- 
stracij, ilegalnega dela, pisanja 
parol in razširjanja letakov je 
bilo do konca marca letos kaz- 
novanih za prekrške 90 oseb, 
zoper 70 pa je začet kazenski 
postopek. Poleg tega je bilo v 
zadnjih šestih mesecih izvrše- 
nih pet diverzij (štiri eksplozije 

kooooocooooobooooooooooooooocoooooocooos« 
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vsebino in metode svojega 
spodkopavajočega delovanja. 
V zadnjih šestih mesecih je bi- 
lo odkritih 11 ilegalnih ireden- 
tističnih skupin s približno 100 
člani. Zoper 70 oseb je začet 
kazenski postopek, 40 pa jih je 
bilo kaznovanih za prekrške, 
medtem ko je bilo nekaj mla- 
doletnikov opozorjenih. 

V poročilu je prav tako pou- 
darjeno, da je stalna oblika so- 
vražnega delovanja v SAP Ko- 
sovo tudi pisana in ustna ire- 
dentistična propaganda. V ob- 
dobju od 1. oktobra 1982 do 
konca marca 1983 je bilo regi- 
striranih 1.614 izpisanih so- 
vražnih parol in razpečanih 
420 pamfletov. V tem obdobju 
je bilo odkritih 129 storilcev, ki 
so pisali parole in razširjali le- 
take, od tega se jih 6 kazensko 
preganja, 16 za prekrške, 107 
pa je bilo opozorjenih (to so 
bili predvsem mladoletniki). 

Kot oblika pritiska za izselje- 
vanje v preteklih šestih mese- 
cih je bilo napisanih 33 parol 
na zidove hiš in drugih objek- 
tih, katerih lastniki so bili Srbi 

IZSELJEVANJEM SRBOV 
«     ..OSOVO POD PRITISKOM - 
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naprav z gospodarskim raz- 
strelivom v Prištini in poskus 
požiga- poslopja Skupščine 
občine Prizren) kjer pa gmotna 
škoda ni bila velika. 

Skaljene mednacionalne 
odnose v SAP Kosovo, je pou- 
darjeno v poročilu, izkoriščajo 
tudi druge kategorije sovražni- 
ka za svoje cilje. Srbski in čr- 
nogorski nacionalisti poudar- 
jajo, da se v SAP Kosovo nič ne 
spreminja, napadajo vodstvo 
in Zvezo komunistov za stanje 
v pokrajini. 

KAZNIVA DEJANJA 
Da bi dognali celotno var- 

nostno situacijo v SAP Kosovo 
je v poročilu navedeno, da je 
bilo od 1. oktobra 1982 do 31. 
marca 1983 v pokrajini regi- 
striranih 5.023 kaznivih dejanj, 
od katerih je 4.185 premoženj- 
skih in ostalih, nato pa pridejo 
primeri gospodarskega in poli- 
tičnega kriminala in krvni de- 
likti. V istem obdobju je bilo 91 
primerov napadov, groženj, 
žalitev, upiranja in drugih oblik 
napada na pooblaščene ura- 
dne osebe organov za notranje 
zadeve. V začetku aprila sta bi- 
la ubita dva miličnika v vasi 
Dragoljubu, občina Orahovac. 
Poleg morilca, ki je v zaporu, 
je kazenski postopek začet še 
zoper 13 oseb, ki so pomagale 
pri tem kaznivem dejanju. 

V tem času je bilo registrira- 
nih 257 požarov, v katerih zna- 
ša gmotna škoda okrog 60 mi- 
lijonov dinarjev. Na premože- 
nju v družbeni lasti je bilo 89 
požarov s škodo 32 milijonov 
dinarjev, v individualni lasti pa 
168 požarov, od tega 140 na 
premoženju oseb albanske na- 
rodnosti, 24 pa na premoženju 
oseb srbske in črnogorske na- 
rodnosti. 

Evidentiranih je bilo 34 ha- 
varij, v katerih je nastala znat- 
na gmotna škoda. Škoda za 17 
havarij in za druge okvare je 
ocenjena na okrog 37 milijo- 
nov dinarjev. 

V tem času je bilo registrira- 
nih 51 kamnanj vlakov. Od te- 
ga so štirje primeri raziskani in 
prijavljenih je 5 mladoletnikov 
(4 Albanci in 1 Srb). Zabeleže- 
nih je bilo 19 primerov nasilne- 
ga zaustavljanja vlakov, od te- 
ga je 9 raziskanih in prijavlje- 
nih 11 oseb (9 Albancev in 2 
Srba), kot tudi šest primerov 
podtikanja predmetov na tire, 
od katerih so 4 primeri raziska- 
ni in prijavljenih 5 mladoletni- 
kov (5 Albancev). 

S povečano redno kontrolo 
prometa na cestah v zadnjih 
šestih mesecih je bilo ugotov- 
ljeno, da je bila na 506 vozilih v 
cestnem prometu izbrisana 
petokraka zvezda na registr- 

skih tablicah. Ugotovljene so 
bile še različne oblike nedisci- 
pline. Odkritih je bilo 7.072 
oseb, ki so vozile motorna vo- 
zila brez ustreznih listin. 

GOSPODARSKI 
PROBLEMI 
POKRAJINE 

Za politično varnostno situa- 
cijo v SAP Kosovo so značilni 
tudi aktualni gospodarski pro- 
blemi. V preteklem letu je bilo 
zabeleženo upadanje gospo- 
darske proizvodnje in izvoza 
na konvertibilno področje, šte- 
vilne organizacije združenega 
dela pa so poslovale z izguba- 
mi. Stanje se je nekoliko zbolj- 
šalo, vendar je še vedno pro- 
blem preskrbovanja prebival- 
stva z živili in nekaterimi po- 
membnimi artikli za široko po- 
rabo. 

K sedanji situaciji v SAP Ko- 
sovo prispevajo tudi problemi 
na področju zaposlovanja in 
zaposlenosti. Uresničena je bi- 
la precej manjša stopnja rasti 
zaposlenih od planirane (3,4 
odstotka namesto 5,8 odstot- 
ka). Zato je bilo konec prete- 
klega leta pri samoupravnih 
interesnih skupnostih za zapo- 
slovanje v evidenci 79.451 
oseb ali za 9,2 odstotka več kot 
leta 1981, od tega 79,1' odstot- 
ka Albancev, 13,9 odstotka 
Srbov in 1,4 odstotka Črnogor- 
cev. 

Na področju izobraževanja, 
kjer je imela iredenta velik 
vpliv, je bila v preteklem ob- 
dobju posvečena ustrezna po- 
zornost odpravi problemov in 
pomanjkljivosti. Med drugim 
se je zaradi izboljšanja nacio- 
nalne strukture na univerzi v 
Prištini povečalo število pre- 
davateljev albanske narodno- 
sti za 42, srbske narodnosti za 
58 in črnogorske za 19, vendar 
pa so potrebe po univerzitet- 
nih kadrih vseh narodnosti še 
vedno velike. 

Začela se je aktivnost za us- 
klajevanje načrtov in pogojev 
za vpis na študij. Univerzi v Pri- 
štini in Beogradu sta sklenili 
protokol o medsebojnem so- 
delovanju. 

Poleg tega pa so v SAP Ko- 
sovo pripravljeni ali pa se pri- 
pravljajo učni programi. Ven- 
dar so bile opravljene samo 
manjše spremembe program- 
skih tem albanskega jezika in 
zgodovine. Skoraj v celoti je še 
vedno zapostavljena književ- 
nost narodov in narodnosti Ju- 
goslavije, v programu zgodovi- 
ne pa je težišče ostalo predv- 
sem na nacionalni zgodovini 
Albancev, kar je v nasprotju z 
opredelitvami, ki so v načelu 
sprejete v medrepubliško-po- 

krajiriski komisiji za reformo 
izobraževanja. 
Učbeniki iz LRS Albanije so bi- 
li umaknjeni v letu 1982 in na- 
domeščeni z učbeniki doma- 
čih avtorjev. Sprejeti so bili tu- 
di ukrepi, da se poiščejo sred- 
stva, da bi se izenačile cene 
učbenikov v srbohrvatskem, 
turškem in albanskem jeziku. 

Da bi zagotovili pouk v ma- 
terinem jeziku tudi v okoljih, 
kjer je malo prebivalcev srbske 
in črnogorske narodnosti, je v 
šolah organizirano tudi delo v 
oddelkih z manj učenci. Števi- 
lo učencev osnovnih šol s pou- 
kom v srbohrvatskem jeziku je 
bilo v tem šolskem letu približ- 
no za 2 odstotka manjše kot v 
preteklem letu, kar je posledi- 
ca izseljevanja in demograf- 
skih gibanj. V poročilu je prav 
tako poudarjeno, da je število 
učencev in študentov srbske in 
črnogorske narodnosti, nasta- 
njenih v domovih zelo majhno,, 
glede na strukturo in skupno 
število, čeprav so bili vsi zain- 
teresirani kandidati sprejeti. 

IZSELJEVANJE SRBOV 
IN ČRNOGORCEV SE 
NI PRENEHALO 

Kljub sprejetim ukrepom v 
preteklih šestih mesecih, izse- 

ljevanje Srbov in Črnogorcev 
iz SAP Kosovo ni bilo zaustav- 
ljeno. Po podatkih občinskih 
komisij se je od 1. oktobra 
1982 do 31. marca 1983 s Ko- 
sova izselilo 2.782 oseb 
srbske, črnogorske in hrvatske 
narodnosti, od katerih je na 
ozemlju SR Srbije prijavilo 
prebivališče 2.291 oseb. Obe- 
nem pa je bilo vloženih 19 dru- 
žinskih in 122 posameznih za- 
htev za vrnitev na SAP Kosovo, 
vrnilo pa se je 105 oseb. 

Tako stanje je nastalo tudi 
zato, ker si albanski nacionali- 
sti in iredentisti prizadevajo še 
naprej ohraniti napetost v me- 
dnacionalnih odnosih, čeprav 
je oblik pritiskov na Srbe in 
Črnogorce zaradi izseljevanja 
manj kot prej. V preteklih še- 
stih mesecih je bilo evidentira- 
nih 58 fizičnih napadov, 19 
groženj, 11 poškodovanj pre- 
moženja, 10 oskrunitev spo- 
menikov in pokopališč in 15 
žalitev na nacionalni podlagi. 

Od 1. oktobra 1982 do 31. 
marca 1983 je bilo registrira- 
nih 46 kaznivih dejanj, ki so jih 
storile osebe različnih nacio- 
nalnih pripadnosti, od tega jih 
je bilo 42 storjenih v škodo 
oseb srbske narodnosti. V naj- 
več primerih je govor o raznih 
vrstah kraj in nasilniškem ob- 
našanju. V škodo oseb alban- 
ske narodnosti so bila izvršena 
4 kazniva dejanja. 

Registriranih je bilo 263 pre- 

krškov, od teh jih je bilo 175 v 
škodo Srbov in Črnogorcev. 
Največkrat je šlo za fizične na- 
pade, predrzno obnašanje in 
žalitev moralnih ali socialistič- 
nih patriotičnih čustev obča- 
nov. V škodo albanske naro- 
dnosti je bilo izvršenih 88 pre- 
krškov in to največ zaradi pre- 
tepov, fizičnih napadov, pre- 
drznega obnašanja in žalitev,. 

UKREPI DRŽAVNIH 
ORGANOV 

Po oceni ZIS se je v zadnjih 
šestih mesecih nadaljevala 
okrepljena aktivnost vseh 
zveznih organov za izvajanje 
sklepov Zveznega zbora Skup- 
ščine SFRJ v zvezi z odpravlja- 
njem vzrokov izseljevanja 
Srbov in Črnogorcev iz SAP 
Kosovo ter ustvarjanjem pogo- 
jev za vrnitev tistih, ki to želijo. 
Ker pa izseljevanje še naprej 
traja je treba okrepiti delo, so- 
delovanje in koordinacijo vseh 
zveznih, republiških in pokra- 
jinskih organov za odpravo 
vzrokov izseljevanja. Gre 
predvsem za Zvezno sodišče, 
Zvezno javno tožilstvo in za 
zveznega družbenega pravo- 
branilca samoupravljanja. 

Ena prednostnih nalog or- 
ganov za notranje zadeve v 
SAP Kosovo je bilo varstvo 
osebne in premoženjske var- 
nosti občanov ter uresničeva- 
nje drugih ukrepov in aktivno- 
sti, da bi odpravili vzroke izse- 
ljevanja Srbov in Črnogorcev s 
Kosova. Ti organi so okrepili 
zatiranje konfliktov na medna- 
cionalni osnovi in se vključe- 
vali in spodbujali aktivnosti 
drugih subjektov družbene sa- 
mozaščite v krajevnih skupno- 
stih in občinah za njihovo re- 
ševanje. Tako je v mnogih pri- 
merih prišlo do pobotanja med 
osebami, ki so bile sprte. V ve- 
čini primerov so bili storilci 
prekrškov takoj prijeti in po hi- 
trem postopku je bila ugotov- 
ljena njihova odgovornost. 

V zadnjih šestih mesecih je 
bil dosežen napredek pri akti- 
viranju in dograditvi sistema 
družbene samozaščite v SAP 
Kosovo. Še vedno pa lahko za- 
sledimo pasiven odnos in sla- 
bosti tako pri odkrivanju nosil- 
cev sovražne dejavnosti, kot 
tudi pri preprečevanju in od- 
krivanju kaznivih dejanj in dru- 
gih oblik družbi škodljivega 
delovanja. 

V organih za notranje zade- 
ve SAP Kosovo, ki so se v pre- 
teklem letu kadrovsko precej 
okrepili, še naprej sprejemajo 
ukrepe, da bi dvignili raven 
svoje strokovne usposobljeno- 
sti. Resen kadrovski problem 
pa je pomanjkanje delavcev z 
ustrezno strokovno izobrazbo. 
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Da bi uspešneje rešili problem 
pomanjkanja kadrov, bi morali 
hitreje reševati nakopičene 
stanovanjske probleme. Pro- 
stori in tehnična opremljenost 
služb državne in javne varnosti 
prav tako ni zadovoljiva. 

Združene enote milice in ne- 
posredna operativna strokov- 
na pomoč vodilne in operativ- 
ne sestave državne in javne 
varnosti iz drugih republik in 
SAP Vojvodine, je poudarjeno 
v poročilu, so imele pomemb- 
no vlogo pri zatiranju protire- 
volucionarne dejavnosti v SAP 
Kosovo. 

AKTIVNOST 
PRAVOSODNIH 
ORGANOV 

V ažurnosti zveznih pravo- 
sodnih organov, organov SR 
Srbije in SAP Kosovo v letu 
1982 ni bilo bistvenih izbolj- 
šani glede na prejšnje obdob- 
je. Se vedno se kažejo proble- 
mi v zvezi z dolgim trajanjem 
postopka, na kar vpliva tudi 
stalno povečevanje novih za- 
dev. V postopku je bilo skupaj 
5.976 preiskovalnih zadev, od 
tega jih je bilo 3.317 rešenih. 
Obenem je bilo sprejetih 
12.823 prvostopenjskih kazen- 
skih zadev, rešenih pa je bilo 
6.196 zadev. 

Zlasti so nežaurna sodišča 
združenega dela. Od 7.244 za- 
deve, je bilo rešenih 2.863, v 
64,5 odstotka primerov pa tra- 
ja postopek več kot šest mese- 
cev. 

V vseh rednih sodiščih v po- 
krajini posebej spremljajo za- 
deve v katerih so stranke pri- 

padniki srbske ali črnogorske 
narodnosti, ločeno pa alban- 
ske narodnosti. Trajanje prei- 
skave je od pet do pet mesecev 
in pol, kot v ostalih zadevah, 
čeprav je bil sklep, da se te 
zadeve rešujejo hitreje. 

Po oceni v poročilu so pra- 
vosodni organi v SAP Kosovo 
dosegli precejšnjo ažurnost in 
mobilnost pri vodenju postop- 
ka in uporabi ustrezne kazen- 
ske politike zoper storilce poli- 
tičnega kriminala in prekrškov. 
Obenem pa je poudarjeno, da 
bi bilo nadaljnje bolj ažurno 
delo tudi pri drugih zadevah 
pomembno za zaustavitev iz- 
seljevanja Srbov in Črnogor- 
cev. 

IZBOLJŠANO 
INFORMIRANJE 
JAVNOSTI 

V skladu s sklepi Zveznega 
zbora Skupščine SFRJ je Zvez- 
ni sekretariat za informacije 
sprejemal in sprejema številne 
organizirane akcije in ukrepe 
za afirmacijo temeljnih smer- 
nic izhodišč ZKJ o Kosovu, da 
bi s tem zagotovil pravočasno 
in objektivno obveščanje do- 
mače in tuje javnosti o vseh 
pomembnih dejstvih družbe- 
noekonomskega razvoja SAP 
Kosovo in v zvezi s tem o vpra- 
šanjih izseljevanja oziroma o 
ukrepih, ki so bili sprejeti, da 
bi se izseljevanje zaustavilo. 
Glede preventivnega delova- 
nja in pravočasnega argumen- 
tiranega reagiranja na okrep- 
ljeno albansko propagando je 
bil dosežen napredek. Odprav- 
ljene so bile nekatere slabosti 

v poročanju o stanju v SAP Ko- 
sovo, posebej senzacionali- 
zem pri interpretiranju določe- 
nih pojavov. Ne bi pa mogli 
reči, da je vsa jugoslovanska 
javnost dovolj in kakovostno 
obveščena o stanju v SAP Ko- 
sovo. 

OPRAVLJEN PREGLED 
SAMOUPRAVNIH 
SPLOŠNIH AKTOV OZD 

Zvezni komite za delo, 
zdravstvo in socialno varstvo 
je pri spremljanju stanja v SAP 
Kosovo s stališča izseljevanja 
Srbov in Črnogorcev sodeloval 
s pokrajinskim komitejem za 
delo. 

Poleg tega so bili zelo aktiv- 
ni pokrajinski in občinski inš- 
pektorati dela in sicer pri izva- 
janju sklepov Skupščine SAP 
Kosovo. Pregledali so samou- 
pravne splošne akte v 557 te- 
meljnih organizacijah združe- 
nega dela, delovnih skupno- 
stih, SIS in drugih samouprav- 
nih organizacijah in skupno- 
stih. Ugotovljeno je bilo, da je 
večina OZD in skupnosti spre- 
jela ustrezne splošne akte. 
Obenem pa je bilo opaziti, da 
je stopnja njihove usklajenosti 
s predpisi s področja dela in 
zaposlovanja precej odvisna 
od strokovne usposobljenosti 
kadrov, ki jih pripravljajo. 

V samoupravnih splošnih 
aktih večine delovnih organi- 
zacij in samoupravnih skupno- 
sti je urejeno vprašanje upora- 
be jezikov in pisav narodov in 
narodnosti in so objavljeni v 
srbohrvatskem in albanskem 
jeziku. 

Toda nekatere OZD v Gnjila- 
nah, Uroševcu, Peči, Prištini in 
Titovi Mitrovici so sprejele sa- 
moupravne splošne akte le v 
enem jeziku, ki se uradno upo- 
rablja v pokrajini. 

V vseh primerih so inšpek- 
cijski organi naložili, da v do- 
ločenem roku odpravijo ne- 
pravilnosti in samoupravne ak- 
te uskladijo z veljavnimi za- 
konskimi predpisi, posebej ti- 
ste določbe, kjer je znanje 
dveh jezikov pogoj za sklenitev 
delovnega razmerja in poseb-. 
na podlaga za nagrajevanje ne 
glede na dosežene rezultate 
dela. 

Pri nadaljnjem izvrševanju 
ukrepov za odpravo vzrokov 
izseljevanja Srbov in Črnogor- 
cev iz SAP Kosovo s področja 
dela in zaposlovanja, je pou- 
darjeno v poročilu, bi morali 
organi dela in zaposlovanja 
sodelovati na določeni ravni 
tudi z drugimi organi v pokraji- 
ni (Ustavnim sodiščem pokra- 
jine, pokrajinskim sodiščem 
združenega dela in družbenim 
pravobranilcem samoupravlja- 
nja), da bi še učinkoviteje 
sprejemali ukrepe. 

Na koncu poročila so stali- 
šča in ocene na podlagi obrav- 
navanih zveznih, republiških in 
pokrajinskih zakonov in dru- 
gih predpisov glede potrebe za 
spremembe in dopolnitve, da 
bi zagotovili čim bolj učinkovi- 
to varstvo pred določenim ne- 
gativnim obnašanjem, ki vpliva 
ali bi lahko vplival na izseljeva- 
nje Srbov in Črnogorcev s Ko- 
sova. 
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