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SKUPŠČINE SR

SLOVENIJE

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR
SLOVENIJE
27. JANUARJA 1982

Seje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine
SR Slovenije so sklicane za
sredo, 27. januarja 1982.
Zbor združenega dela, Zbor
občin in Družbenopolitični
zbor bodo obravnavali:
- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih
(ESA 361);
- predlog za izdajo zakona
o spremembah in dopolnitvah
obrtnega zakona (ESA 454);
- predlog za izdajo zakona
o spremembi zakona o rednih
sodiščih z osnutkom zakona
(ESA 887);
- predlog za izdajo zakona
o spremembi zakona o samoupravnih sodiščih z osnutkom
zakona (ESA 888);

- osnutek dogovora o zagotavljanju sredstev za premostitev razlik, nastalih zaradi različnih pogojev vpisa posojil in
plasmajev Sklada federacije za
kreditiranje hitrejšega razvoja
gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin
(ESA 885);
- osnutek dogovora o posebnih ukrepih za uresničitev
politike najhitrejšega razvoja
SAP Kosovo v obdobju
1981-1985 (ESA 841);
- sklepno poročilo o delu
delovnega telesa za odobravanje investicijskih vlaganj skladno z 11. členom zakona o začasni prepovedi razpolaganja
z delom družbenih sredstev za
gradnjo in nakup določenih
objektov in opreme v letu 1981
(ESA 882);

- predlog programa dela
Zbora združenega dela, Zbora
občin in Družbenopolitičnega
zbora Skupščine SR Slovenije
za leto 1982 (ESA 85B);
- predlog periodičnega delovnega načrta Zbora združenega dela, Zbora občin in
Družbenopolitičnega
zbora
Skupščine SR Slovenije za I.
trimesečje 1982 (ESA 858);
- predlog odloka za določitev števila sodnikov Vrhovnega sodišča SR Slovenije;
- predlog odloka za določitev števila namestnikov javnega tožilca SR Slovenije;
- osnutek zakona o temeljnih pravicah iz pokojninskega
in invalidskega zavarovanja
. (ESA 749).
Vsi trije zbori imajo na dnevnem redu sej še volitve in
imenovanja ter predloge in
vprašanja delegatov.
Zbor združenega dela in Zbor
občin bosta obravnavala tudi:
- uresničevanje investicijske politike (ESA 812);
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zako-

na o intervencijah v kmetijstvu
in porabi hrane (ESA 876);
- predlog zakona o varnosti
cestnega prometa (ESA 711);
- samoupravni sporazum o
ustanovitvi
Raziskovalne
skupnosti Slovenije in statut
Raziskovalne skupnosti Slovenije (ESA 677);
- samoupravne sporazume
o ustanovitvi in delovanju posebnih raziskovalnih skupnosti in statute posebnih raziskovalnih skupnosti za:
- elektrokovinsko
industrijo;
- gozdarstvo, lesarstvo, papirništvo in grafiko;
- trgovino, gostinstvo, turizem in drobno gospodarstvo;
- kemijo;
- tekstilno in usnjarsko predelovalno industrijo;
- energetiko;
- mineralne surovine in metalurgijo;
- kmetijstvo, živilstvo in veterinarstvo;
- zdravstveno in socialno varstvo;
- družbene dejavnosti;
- promet in zveze;

PRILOGA:
OSNUTEK ZAKONA
o stavbnih zemljiščih (ESA-582)
PREDLOG ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o komunalnih dejavnostih posebnega
družbenega povena (ESA-583)
PREDLOG ZAKONA
o zajamčenem osebnem dohodku in izplačevanju osebnih dohodkov v organizacijah
združenega dela, ki poslujejo z izgubo (ESA-157)
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti, z osnutkom zakona (ESA - 891)

- graditeljstvo;
- družbeno infrastrukturo;
- Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o obdavčevanju proizvodov
in storitev v prometu (ESA
884);
- osnutek odloka o valorizaciji sredstev, ki so jih republike in avtonomni pokrajini
plačale za leto 1980 za odpravo posledic katastrofalnega

potresa, ki je prizadel območje
SR Črne gore v letu 1979 (ESA
866).
Zbor združenega dela bo
obravnaval še:
- predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o uporabi VII.
člena splošnega sporazuma o
carinah in trgovini in protokola
k sporazumu o uporabi VII.
člena splošnega sporazuma o
carinah in trgovini (ESA 867).

RAZŠIRJEN DNEVNI RED SEJ
ZBOROV SKUPŠČINE SR
SLOVENIJE
27. januarja 1982
Dnevni red sej Zbora zdru- čin pa je razširjen še z obravženega dela, Zbora občin in navo:
Družbenopolitičnega zbora
- predloga zakona o spreSkupščine SR Slovenije, ki so
sklicane za sredo, 27. januar- membi in dopolnitvi zakona o
ja 1982, je razširjen z obrav- zagotovitvi sredstev za financiranje investicijskih del v dolini
navo:
- predloga zakona o kritju reke Beli Drim, s poročilom
obresti in drugih stroškov, ki delegacije Skupščine SR Sloso nastali iz naslova zadolžitve venije v Zboru republik in poNarodne banke Jugoslavije v krajin Skupščine SFR Jugoslatujini za zagotovitev likvidnosti vije o poteku usklajevanja
Jugoslavije v plačilih s tujino, s osnutka zakona (ESA 862);
- osnutka zakona o zagotoporočilom delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru repu- vitvi sredstev železniškim tranblik in pokrajin Skupščine SFR sportnim organizacijam zdruJugoslavije o poteku usklaje- ženega dela za nakup tirnih
vanja osnutka zakona (ESA vozil domače proizvodnje s
stališči Zveznega izvršnega
877).
Dnevni red seje Zbora zdru- sveta do pripomb k osnutku
ženega dela in seje Zbora ob- tega zakona (ESA 813);

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE
SR SLOVENIJE
25. DECEMBRA 1981

Zbor združenega dela, Zbor
občin in Družbenopolitični
zbor so na sejah 25. decembra 1981 sprejeli:
- predlog resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije v letu 1982
(Družbenopolitični zbor je
sprejel stališča; Zbor združenega dela in Zbor občin sta
sprejela še posebni sklep);
- sklep ob obravnavi poročila delegacije Skupščine SR
Slovenije v Zboru republik in
pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije o usklajevanju osnutka
resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta
1981-1985 v letu 1982 in
spremljajočih aktov;
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- sklep ob obravnavi poročila delegacije Skupščine SR
Slovenije v Zboru republik in
pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije o usklajevanju osnutka
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skladu federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko
manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin;
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu
Predsedstva Socialistične republike Slovenije;
- predlog zakona o zadevah
posebnega družbenega pomena in o postopku obveznega
sporazumevanja na področju
računalništva (Družbenopoli-

tični zbor je sprejel stališča in
predloge);
- sklep ob obravnavi informacije o delu delovnega telesa
za odobravanje investicijskih
vlaganj skladno z 11. členom
zakona o začasni prepovedi
razpolaganja z delom družbenih sredstev za gradnjo in nakup določenih objektov in
opreme v letu 1981;
- sklep ob obravnavi osnutka zakona o zagotovitvi deviz
za plačevanje uvoza nafte,
naftnih derivatov in premoga
za koksanje s konvertibilnega
območja v letu 1982 (Družbenopolitični zbor je sprejel stališča in predloge);
- sklep ob obravnavi osnutka zakona o kritju obresti in
drugih stroškov iz naslova zadolžitve Narodne banke Jugoslavije v tujini za zagotovitev
likvidnosti Jugoslavije v plačilu s tujino (Družbenopolitični
zbor je sprejel stališča in predloge).
Zbor združenega dela in Zbor
občin sta sprejela še:
- predlog zakona o podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov davkov za leto
1982;
- predlog zakona o spremembah zakona o uvedbi in
stopnjah republiških davkov in
taks;
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o posebnem republiškem
davku od prometa proizvodov
in plačil za storitve ter o načinu, po katerem občani in zasebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek od
prometa proizvodov in storitev;
- predlog zakona o določitvi stopnje za združevanje

sredstev rezerv v republiški
sklad skupnih rezerv za leto
1981; (zbora sta sprejela še
posebni sklep)
- predlog zakona o določitvi stopenj in nekaterih olajšav
za davek iz dohodka temeljnih
organizacij združenega dela in
delovnih skupnosti v letu 1982;
- predlog zakona o proračunu SR Slovenije za leto
1982;
- predlog odloka o določitvi
in o razdelitvi skupnega zneska deviz za potrebe republiških organov in organizacij in
ožjih družbenopolitičnih skupnosti v SR Sloveniji za leto
1982;
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o graditvi objektov;
- predlog zakona o določitvi obveznosti plačevanja prispevka iz dohodka temeljnih
organizacij združenega dela
za pokrivanje dela stroškov
enostavne reprodukcije v Železniškem gospodarstvu Ljubljana;
- sklep ob obravnavi delovnega besedila predloga zakona o davkih občanov z delovno
zasnovo amandmajev ter analize p delovanju in izvajanju
davčnega sistema in davčne
politike in analize o delovanju
dosedanjih sistemov obdavčevanja dohodkov iz kmetijstva s
predlogom možnega prehoda
na obdavčitev po dohodku;
- predlog za izdajo zakona
o spremembah in dopolnitvah
zakona o intervencijah v kmetijstvu in porabi hrane z osnutkom zakona;
- predlog za izdajp zakona
o spremembi zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju z osnutkom zakona.

NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI
Zbor združenega dela:
Jernej Jan, Slavko Rajh, Marjan Marki, Imre Varju, Slobodan Srdoč, Valentin Polanec, Jože Gabrovšek, Igor Ponikvar,
Milan Krajnik, Franc Škufca, Franc Cafnik, Jože Kovač, Herman Remic, Marko Bule, Jože Ftorjančič, Jože Križnar, Ivo
Klemenčič, Andrej Miklavčič, Andrej Grahor, Francka Herga,
Jože Pacek, dr. Iztok Winkler, Ivo Marenk, Ivan Kastrevc,
Silvester Polak, Minka Barle, Ivan Špilak, Drago Sila, Franc
Bizjak, Peter Toš, Zdravko Gruden, Ivan Zelenšek, Jure Mlinar, Stanko Debeljak, Silva Ferk, Janko Muraus, Arnold Kopitar, Majda Lindič.
Zbor občin:
Marko Vraničar, Franc Štrakl, Uroš Gulič, Ciril Plut, Mirko
Belac, Matija Pajnkihar, Maks Furlan, Silva Bauman.-Cenčič,
Stojan Makovec, Franci Prime, Zdenko Mali, Igor Božič, Tone
Rožman, Marko Bule, Mirjam Jan-Blažič; Vladimir Klemenčič,
Zdenka Jurančič, Davorin Škarabot, Milan Gaspari, Slavko
Polanič, Aljoša Žorga, Samo Zupančič, Mihajlo Mađarović,
Anton Žagar, Jože Trglec, Franc Kolman, Stanko Renčelj,
Žarko Žigon, Štefan Kamin, Ivan Šribar, Stane Božič, Erik
Vrenko, Franci Grad, Maj Godler.
Družbenopolitični zbor
Marko Bule, Milivoj Samar Emil Šuštar, Miloš Prosenc, Dušan
Šinigoj, Stane Gavez, Tone Krašovec, Srečko Mlinarič, Peter
Bekeš, Lojze Ude
poročevalec

Zbor združenega dela, Zbor
občin in Družbenopolitični
zbor so sprejeli tudi:
- predlog odloka o imeno-

vanju Republiške volilne komisije v Ljubljani; v republiško
volilno komisijo v Ljubljani so
bili imenovani:

za predsednika: Tomo Grgič, sodnik Vrhovnega sodišča
SR Slovenije,
za namestnika: Vladimir Tance, sodnik Vrhovnega sodišča
SR Slovenije,
za tajnika: Franci Grad, pomočnik predsednika Republiškega komiteja za zakonodajo,
za namestnika: Janez Breznik, pomočnik republiškega sekretarja za pravosodje, upravo in proračun,
za člana: Mara Žlebnik, član Predsedstva Republiške konference SZDL Slovenije,
za namestnika: Marjan Kotar, član Predsedstva Republiške
konference SZDL Slovenije,
za člana: Ivanka Šulgaj, predsednica Medobčinskega sveta
Zveze sindikatov Slovenije za gorenjsko regijo,
za namestnika: Vlajko Krivokapič, član Republiškega sveta
Zveze sindikatov Slovenije,
za člana: Marko Herman, sekretar Družbenopolitičnega
zbora Skupščine SR Slovenije,
za namestnika: Peter Juren, direktor in odgovorni urednik
Uradnega lista SR Slovenije,
za člana: Boštjan Markič, višji strokovni sodelavec, Univerza Edvard Kardelj v Ljubljani
za namestnika: Vera Gradišar, član Predsedstva Republiške konference Zveze socialistične mladine Slovenije,
za člana: Janez Gruden, sodnik Sodišča združenega dela
SR Slovenije,
za namestnika: Milutin Mužič, namestnik družbenega pravobranilca samoupravljanja SR Slovenije.
- predlog odloka o imeno- Slovenije; v Loterijski svet Lovanju predsednika in članov terije Slovenije so bili imenoLoterijskega sveta Loterije vanj:
za predsednika:
Janko Ževart, delegat Skupščine SR Slovenije

za člane:
Janez Češnovar, delegat Telesnokulturne skupnosti Slovnije,
Ciril Drinovec, delegat Zveze društev civilnih invalidov
vojne SR Slovenije,
Metoda Gorjan, delegat Društva mišično in živčno-mišično
obolelih,
Ivan Janežič, delegat Društva multiple skleroze,
Ivo Janžekovič, delegat Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije,
Franc Kimovec-Žiga, delegat Republiške konference SZDL
Slovenije,
Vida Kulovec, delegat Republiškega odbora Zveze združenj
borcev NOV Slovenije,
Pavle Konrad, delegat Zveze društev invalidov Slovenije,
Albin Levičnik, delegat Skupščine SR Slovenije,
Janez Markoli, delegat Telesnokulturne skupnosti Slovenije,
Ivan Peršak, delegat Zveze paraplegikov SR Slovenije,
Ivanka Pintar, delegat Loterije Slovenije,
Stanka Pospiš, delegat Skupščine SR Slovenije,
Aljoša Redžepovič, delegat Zveze slušno prizadetih Slovenije,
Jožica Rožmanc, delegat Loterije Slovenije,
Zdravko Tomažin, delegat Zveze društev za pomoč duševno
prizadetim SR Slovenije,
Albin Vengust, delegat Planinske zveze Slovenije - Gorska
reševalna služba,
Miro Vesel, delegat Zveze za rekreacijo in šport invalidov
Slovenije,
Jože Zupane, delegat Zveze dr.uštev slepih in slabovidnih
Slovenije,
Ivica Žnidaršič, delegat Republiškega odbora Rdečega
križa Slovenije.
- predlog odloka o imenovanju namestnice javnega pravobranilca SR Slovenije; za
namestnico javnega pravobranilca SR Slovenije je bila imenovana Marija Humer;

- predlog odloka o izvolitvi
sodnika Ustavnega sodišča SR
Slovenije; za sodnika Ustavnega sodišča SR Slovenije je bil
izvoljen Ivan Repinc.

PREGLED SEJ SKUPŠČIN SAMOUPRAVNIH INTERESNIH SKUPNOSTI

SEJA SKUPŠČINE ZDRAVSTVENE
SKUPNOSTI SLOVENIJE
23. decembra 1981
Zbor uporabnikov in zbor
izvajalcev skupščine Zdravstvene skupnosti Slovenije
sta na skupni seji 23. decembra 1981
- ob obravnavi informacije
o uresničevanju zdravstvene-

ga varstva v SR Slovenije sprejela:
- sklep in načrt aktivnosti
za
nadaljnjo
preobrazbo
zdravstvenega varstva na dogovorjenih sistemskih podlagah.

SEJA SKUPŠČINE IZOBRAŽEVALNE
SKUPNOSTI SLOVENIJE
24. decembra 1981
Skupščina Izobraževalne žarske narodnosti na področju
skupnosti Slovenije je na seji vzgoje in izobraževanja;
24. decembra 1981 sprejela:
- poročilo o izvajanju zako- osnutek zakona o uresni- na o usmerjenem izobraževačevanju posebnih pravic pri- nju v šolskem letu 1981/1982
padnikov italijanske in mad-

SEJA SKUPŠČINE KULTURNE
SKUPNOSTI SLOVENIJE
29. decembra 1981

Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije je na seji 29. decembra 1981 sprejela amandporočevalec

rna izvršnega sveta k predlogu
zakona o Prešernovi nagradi,
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IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE SR SLOVENIJE

STALIŠČA
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga
resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije v letu 1982

Družbenopolitični zbor Skupščine SR
Slovenije je na seji dne 25. decembra
1981 obravnaval predlog resolucije o
politiki izvajanja družbenega plana SR
Slovenije v letu 1982 in na podlagi 72.
člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejel ta-ie

STALIŠČA
1. Družbenopolitični zbor ugotavlja, da
je predlagatelj pri pripravi predloga resolucije upoštevat stališča Družbenopolitičnega zbora, sprejeta ob obravnavi
osnutka resolucije, kakor tudi dosedanje
razprave o poročilih glede posameznih
delov družbene reprodukcije, ki jih je

Skupščina SR Slovenije zahtevala v stališčih in sklepih ob obravnavi poročila
Izvršnega sveta Skupščina SR Slovenije
o uresničevanju družbenega plana SR
Slovenije za obdobje 1981-1985 ter resolucije o družbenoekonomski politiki v letu 1981, 28. julija 1981 in se ustrezno
opredelil do predlogov za dopolnitev danih ob obravnavi osnutka resolucije.
2. Družbenopolitičnih zbor je ob obravnavi osnutka resolucije v stališčih zahteval, da je potrebno hkrati s sprejemom
resolucije sprejeti tudi vse izvedbene in
spremljajoče dokumente. Zbor ugotavlja,
da je večina spremljajočih dokumentov
predloženih, za akte, ki so v postopku pa
je Izvršni svet podal informacijo o tem, v
kakšni fazi priprave so.
3. Družbenopolitični zbor ugotavlja, da

se kljub jasnim družbenopolitičnim izhodiščem in usmeritvam odnosi v družbeni
reprodukciji še vedno ne rešujejo v celoti
po samoupravni poti, zaradi česar so tudi
za leto 1982 nujni nekateri intervencijski
ukrepi. Z uresničevanjem odgovornosti
vseh družbenih subjektov si je treba še
naprej prizadevati za tekoče in pravočasno spremljanje in analiziranje vseh procesov na področjih družbene reprodukcije, za spodbujanje samoupravnega
sporazumevanja za uresničitev zlasti prednostnih nalog, določenih v dogovoru o
temeljih plana.
4. Družbenopolitični zbor predlaga pristojnima zboroma, da sprejmeta predlog
resolucije o politiki izvajanja družbenega
plana SR Slovenije v letu 1982 upoštevaje stališča zbora.

SKLEPA
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi
predloga resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije v letu 1982
Zbor združenega dela In Zbor Skupščine SR Slovenije sta na svojih sejah
dne 25. decembra 1981 obravnavala
predlog resolucije o politiki Izvajanja
družbenega plana SR Slovenije v letu
1982 in po sprejemu predloga resolucije
na podlagi 244. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejela še naslednji
sklep
1. Zbor združenega dela in Zbor občin
Skupščine SR Slovenije nalagata Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije in

podpisnikom dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije, da do konca
prvega tromesečja 1982. leta prouči vse
pripombe, stališča in mnenja, ki so bila
predložena zboru ali oblikovana na seji
zbora v zvezi s pripravo programa nalog
podpisnikov dogovora.
2. Zbora podpirata predlog programa
ukrepov nalog in aktivnosti na področju
ekonomskih odnosov s tujino za leto
1982 in predlog nalog ukrepov in aktivnosti na področju kmetijstva, živilske industrije in gozdarstva v letu 1982 in nalagata vsem nosilcem nalog, da obravnavajo predloge nalog, ukrepov in aktivno-

sti, jih sprejmejo kot svoj program deta
za leto 1982 in jih dosledno izvajajo. Prav
tako nalagata vsem nosilcem nalog, da o
izvajanju sprejetega programa tekoče
obveščajo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, ki bo o tem poročal Skupščini SR
Slovenije.
Zbora nalagata Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije in ostalim podpisnikom dogovora, da obvestijo posamezne
predlagatelje pripomb, stališč in predlogov k predlogom obeh programov, katere pripombe eventualno ni bilo mogoče
upoštevati in zakaj ne.

SKLEP
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi delovnega besedila
predloga zakona o davkih občanov s predlogi amandmajev, analizo o delovanju in
izvajanju davčnega sistema in davčne politike in analizo o delovanju dosedanjih
sistemov obdavčenja dohodkov iz kmetijstva in predlog možnega prehoda na
obdavčitev po dohodku
Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije le na svoji 71. seji dne 25.
decembra 1981 obravnaval delovno besedilo predloga zakona o davkih občanov s predlogi amandmajev, analizo o
delovanju In Izvajanju davčnega siste4

ma In davčne politike In analizo o delovanju dosedanjih sistemov obdavčevanja dohodkov Iz kmetijstva In predlog
možnega prehoda na obdavčitev po dohodku In na podlagi244. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejel naslednji 4
i

sklep
1. Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije je bil seznanjen s povzetkom
analize o delovanju in izvajanju davčnega sistema in davčne politike z analizo o
delovanju dosedanjih sistemov obdavčeporočevalec

i/arija dohodka iz kmetijstva in predlogom možnega prehoda na obdavčitev po
dohodku, z delovno zasnovo amandmajev k predlogu zakona o davkih občanov
in z delovnim besedilom predloga zakona o davkih občanov s predlogi amandmajev. Zbor usmeritve, ki naj bodo na tej
podlagi vgrajene v novi zakon o davkih
občanov v načelu podpira, vključno z novimi rešitvami na področju obdavčevanja
dohodka od kmetijstva, določenih dohodkov od premoženja in nenapovedanega dohodka, o čemer v dosedanjih fa-

zah obravnave ni bilo doseženo soglasje
oziroma gre za povsem nove rešitve.
Zbor obenem ugotavlja, da je v obeh
analizah vsebovane usmeritve predlagatelj ustrezno upošteval tudi pri pripravi
delovne zasnove amandmajev in delovnega besedila predloga zakona in da so
predložene nove rešitve obdavčevanja
dohodka od kmetijstva usmerjene v
spodbujanje produktivne izrabe zemlje.
2. Glede na to, da današnja razprava
pomeni le predhodno obravnavo predlaganih rešitev, naj Izvršni svet Skupščine

SR Slovenije pripravi na podlagi delovnega besedila predloga zakona o davkih
občanov predlog zakona.
3. Pri pripravi predloga zakona naj
izhaja iz stališč, mnenj, pripomb in predlogov delovnih teles skupščine in zborov,
skupin delegatov in iz razprave na seji
zbora.
4. Ob predložitvi predloga zakona naj
predlagatelj poda tudi operativni program nalog z nosilci in roki za pripravo
izvedbenih aktov k zakonu.

SKLEP
Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga zakona o davkih
občanov
Zbor občin Skupščine SR Slovenije je
na 67. seji dne 25. decembra 1981
obravnaval predlog zakona o davkih občanov in na podlagi 244. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejet naslednji
sklep:
1. Zbor občin je bil seznanjen s povzetkom analize o delovanju in izvajanju

davčnega sistema in davčne politike, z
analizo o delovanju dosedanjih sistemov
obdavčevanja dohodka iz kmetijstva in
predlogom možnega prehoda na obdavčitev po dohodku, z delovnim besedilom
predloga zakona o davkih občanov s
predlogi amandmajev.
2. Glede na to, da razprava delegatov
na seji zbora pomeni le predhodno
obravnavo predlaganih rešitev, naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pripravi
na podlagi delovnega besedila predloga

zakona o davkih občanov predlog zakona. Pri pripravi predloga zakona pa naj
predlagatelj upošteva stališča, mnenja,
pripombe in predloge delovnih teles
skupščine in zborov, pripombe občinskih
skupščin in skupin delegatov ter pripombe iz razprave delegatov na seji zbora.
3. Ob predložitvi predloga zakona naj
predlagatelj poda tudi operativni program nalog z nosilci in roki za pripravo
izvedbenih aktov k zakonu.

SKLEP
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o intervencijah v kmetijstvu in
porabi hrane z osnutkom zakona
Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije je na svoji 71. seji dne 25.
decembra 1981 obravnaval predlog za
izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o intervencijah v kmetijstvu in porabi hrane z osnutkom zakona
in na podlagi drugega odstavka 261.
člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejel naslednji

sklep
1. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o intervencijah v kmetijstvu in porabi hrane z
osnutkom zakona se sprejme.
Pri pripravi predloga zakona naj Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije prouči in
ustrezno upošteva pripombe, mnenja in
stališča delovnih teles zbora in skupščine, predloge in pripombe, dane na seji

zbora ter variante k osnutku zakona, ki
jih je izvršni svet Skupščine SR Slovenije
predložil na seji.
3. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
naj ob sodelovanju z Zadružno zvezo
Slovenije in Kmetijsko zemljiško skupnostjo Slovenije ob predložitvi zakonskega predloga pripravi informacijo o ustanavljanju in delu samoupravnih skladov
za pospeševanje kmetijstva v SR Sloveniji po posameznih občinah.

SKLEP
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga zakona o
določitvi stopnje za združevanje sredstev rezerv v republiški sklad skupnih rezerv
za leto 1981
Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije je na svoji 71. seji dne 25.
decembra 1981 obravnaval in sprejet
predlog zakona o določitvi stopnje za
združevanje sredstev rezerv v republiški sklad skupnih rezerv za leto 1981 in
na predlog Odbora za finance, Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in razprave delegatov na seji zbora zbor
sprejel še naslednji
sklep
1. Zbor združenega deta Skupščine
poročevalec
s

SR Slovenije priporoča občinskim skupščinam, v katerih ni primerov izgub, da
na podlagi opredelitev Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije s svojimi odloki
ne predvidijo združevanja sredstev v občinskih skladih.
2. Zbor priporoča občinskim skladom,
da proučijo možnost znižanja stopenj za
združevanje sredstev rezerv v občinske
sklade v vseh tistih primerih, ko znesek
pričakovanih nekritih izgub, za katere je

predvideno pokrivanje iz sredstev občinskih skladov, znaša manj kakor pa pričakovani priliv razpoložljivih sredstev teh
skladov v naslednjem letu.
3. Zbor združenega dela nalaga Skladu
skupnih rezerv gospodarstva Slovenije,
da ob obravnavi izgub v SR Sloveniji po
zaključnih računih za leto 1981, pripravi
poročilo sklada o odobrenih kreditih, kakor tudi o kvaliteti sprejetih sanacijskih
programih in o njihovem izvajanju.
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SKLEP
ob obravnavi informacije o uresničevanju zdravstvenega varstva v SR Sloveniji ter
sklepne ugotovitve in programa aktivnosti Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije na področju zdravstvenega varstva
1. Skupščina Zdravstvene skupnosti
Slovenije je na svoji 16. seji dne
23. 12. 1981, obravnavata informacijo o
uresničevanju zdravstvenega varstva v
SR Sloveniji ter sklepne ugotovitve in
program aktivnosti Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije na področju
zdravstvenega varstva. Ob tem je tudi
razpravljala in spejela načrt aktivnosti za
samoupravno preobrazbo zdravstva na
dogovorjenih sistemskih podlagah, ki ga
je predsedstvo skupščine posredovalo
občinskim zdravstenim skupnostim.
2. Na podlagi načrta aktivnosti naj občinske zdavstvene skupnosti in zdavstvene organizacije združenega dela ter drugi nosilci nalog, navedeni v tem aktu,
pripravijo svojim razmeram prilagojene
konkretne programe aktivnosti in v njih
opredelijo naloge, njihove nosilce in roke
za uresničitev. Po potrebi in dogovoru
naj o teh načrtih razpravljajo v zborih
združenega deta občin in ustreznih družbenopolitičnih organizacijah. Z načrti naj
seznanijo tudi Zdravstveno skupnost
Slovenije.
3. Skupščina Zdravstvene skupnosti
Slovenije daje pobudo zborom Skupščine SR Slovenije, da se spremeni Zakon o
zdravstvenem varstvu in sicer tako, da se
odpravi 2. odstavek 20. člena. To pobudo
so tekom leta že večkrat podale občinske
zdravstvene skhpnosti v SR Sloveniji. Pri
tem delegati v skupščini Zdravstvene
skupnosti Slovenije menimo, da je predlog za spremembo zakona utemeljen iz
naslednjih razlogov;

1. Zakon o združenem delu v 390. členu določa, da delavci na področju družbenih dejavnosti in uporabniki njihovih
storitev urejajo družbenoekonomske
odnose svobodne menjave dela in odločajo v skladu s skupnimi interesi o opravljanju teh dejavnosti. Ta razmerja urejajo
v samoupravnih interesnih skupnostih
tako, da se delavcem in drugim delovnim
ljudem zagotavlja pravica odločati o
sredstvih, ki jih združujejo. Pri tem uporabniki in izvajalci storitev sporazumno
odločajo poleg vrste, kakovosti in obsega storitev tudi o merilih za zagotavljanje
sredstev, ki so potrebna za njihovo
opravljanje. Na tej podlagi določa tudi
30. člen zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela, da se lahko s samoupravnim sporazumom na področju
družbene dejavnosti določi možnost, da
prispevajo uporabniki za zadovoljevanje
skupnih potreb aH k plačilu za določene
storitve iz svojih sredstev. To isto načelo
je zapisano v 1. odstavku 20. člena zakona o zdravstvenem varstvu, nakar pa 2.
odstavek istega člena izrecno prepoveduje uvajanje te možnosti pri zakonsko
zagotovljenih pravicah iz 46. člena.
Na teh zakonskih podlagah predlaga
skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije takšno zakonsko ureditev, da bo
možnost uvajanja doplačil uporabnikov k
ceni posameznih storitev predmet najširšega samoupravnega sporazumevanja v
občinskih zdravstvenih skupnostih. V ta
namen pa je potrebno odpraviti 2. odstavek 20. člena citiranega zakona.

2. Sedanje stanje v zvezi s participacijami v zdravstvu deluje v nasprotni smeri
dogovorjene socialne politike v naši republiki, saj so po določilih 20. člena zakona oproščeni doplačil tudi delavci ter
delovni ljudje in občani, ki lahko imajo
dokaj visoke dohodke (nekateri upokojenci, invalidi, borci, kmetje, starostniki
itd.). Po drugi strani pa so ta doplačila
dolžni prispevati delavci ali tudi občani z
relativno nizkimi dohodki. Sprememba
takšnega stanja je možna le, če ne bo
zakon uvajal pospološenih oprostitev posameznih kategorij, ampak se bodo tudi
o tem sporazumeli udeleženci v svobodni
menjavi dela na področju zdravstva.
3. Izkušnje zadnjih treh let kažejo, da je
doplačilo uporabnikov k ceni posameznih zdravstvenih storitev lahko pomemben in učinkovit vzgojno usmerjevalni
element pri uveljavljanju pravic uporabnikov. Ustrezno izoblikovana politika
participacij lahko v veliki meri vpliva na
smotrnejše koriščenje zdravstvenih storitev tpr na medsebojne odnose med uporabniki in izvajalci. V pogojih pridobivanja dohodka v zdravstvenih skupnostih,
ki so opredeljeni z resolucijo za leto 1982
pa je potrebno te učinke participacije
izkoristiti. Poleg tega lahko doplačilo
uporabnikov, izoblikovano v ustrezni višini, povečuje skrb in odgovornost občanov za lastno zdravje, v manjši meri pa
tudi doprinaša k premagovanjem razkoraka med potrebnimi in razpoložljivimi
sredstvi zdravstvenih skupnosti.

NAČRTI AKTIVNOSTI
za nadaljnjo preobrazbo zdravstvenega varstva na dogovorjenih sistemskih
podlagah
Zbor uporabnikov in zbor izvajalcev skupščine Zdravstvene skupnosti Slovenije sta dne 23. decembra 1981. leta
obravnavala tudi informacijo o uresničevanju zdravstvenega varstva v SR Sloveniji ter sklepne ugotovitve in program aktivnosti Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije na
področju zdravstvenega varstva. Zbora sta ugotovila, da
informacija dobro prikazuje zdravstveno stanje na Slovenskem kot tudi razvoj zdravstvenega varstva v naši republiki.
Glede na slabosti in pomanjkljivosti, ki so na tem področju
še prisotne in na katere Je opozorila razprava o Informaciji
sta zbora sprejela
NAČRT AKTIVNOSTI ZA NADALJNJO
PREOBRAZBO ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
NA DOGOVORJENIH SISTEMSKIH PODLAGAH
Iz informacije o uresničevanju zdravstvenega varstva v SR
Sloveniji in drugih poročil ter analiz, ki so bile pripravljene v
zadnjem času lahko razberemo, da smo na tem področju
dosegli nekaj vidnih rezultatov. Ti se kažejo v izboljšanju
zdravstvenih razmer nekaterih populacijskih skupin ali v zvezi
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z nekaterimi predvsem nalezljivimi boleznimi ter v usposobljenosti zdravstvenih delavcev za uspešno razrešitev nekaterih najbolj zapletenih in zahtevnih medicinskih problemov.
Prav tako je področje zdravstvenega varstva glede sprejetih
predpisov in samoupravnih opredelitev zadovoljivo urejeno.
Ob teh rezultatih pa morarAo ugotoviti, da se zakoni in samoupravni sporazumi, ki se nanašajo na področje zdravstvenega varstva prepočasi uresničujejo in zato s potekom vsebinskega spreminjanja razmer na tem področju ne moremo
biti zadovoljni. Naše zdravstvo po svoji organizaciji, načinu in
vsebini de/a ozrioma naravnanosti še ni dovolj usmerjeno na
obvladovanje najaktualnejših zdravstveno-sociainih problemov prebivalstva in se še ni dovolj približalo delavcem in
občanom Zavoljo tega se ohranjajo stari odnosi, ki otežkočajo uresničitev začrtanega procesa povečevanja učinkovitosti ter dostopnosti zdravstvenega varstva. Ugotovitve o navedenih pomanjkljivostih v zaostrenih pogojih gospodarskih
razmer zahtevajo njihovo pospešeno razreševanje in odpravljanje. Pri tej aktivnosti morajo sodelovati z največjo zavzetostjo in odgovornostjo vse zdravstvene skupnosti in zdravstvene organizacije ter družbenopolitične skupnosti in orgaporočevalec

nizacije tako, da bi pri nadaljnji samoupravni preobrazbi
zdravstva čim boij prišli do izraza interesi delavcev in občanov, usklajeni z njihovimi dohodkovnimi možnostmi. Podlago
za takšno aktivnost morajo predstavljati zakoni ter samoupravni sporazumi, ki so bili sklenjeni v zdravstvenih skupnostih v SR Sloveniji v zadnjih letih, prav tako pa ugotovitve in
usmeritve oziroma naloge, opredeljene na 19. seji predsedstva CK ZKS dne 12. marca 1979. V zvezi s temi opredelitvami
predlaga skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije občinskim zdravstvenim skupnostim in zdravstvenim organizacijam
združenega dela, da upoštevajoč specifične razmere svojega
območja sprejmejo lasten načrt aktivnosti. Pri tem naj upoštevajo prednostne naloge oziroma področja, ki izhajajo iz programa aktivnosti Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije na
področju zdravstvenega varstva iz tega skupnega načrta aktivnosti za nadaljnjo preobrazbo zdravstva v Sloveniji, sprejetega v okviru Zdravstvene skupnosti Slovenije.
I. Samoupravna organiziranost:
1. Reorganizacija zdravstvenih skupnosti in njihovih strokovnih služb skladno z določili zakona. V tem okviru je
potrebno pospešiti ustanavljanje medobčinskih zdravstvenih
skupnosti in sprejeti njene najpomembnejše dokumente. To
je poleg ustanovitvenega sporazuma in drugih konstitutivnih
aktov predvsem samoupravni sporazum o temeljih planov, v
katerem morajo ustanoviteljice opredeliti način medsebojnega urejanja medobčinske solidarnosti, izvajanja delitve
dela med zdravstvenimi organizacijami določenega gospodarsko in geografsko zaokroženega območja ter usklajevanje
razvoja njihovih zmogljivosti ter vzpostavljanje družbenoekonomskih odnosov svobodne menjave dela s specialističnimi in bolnišničnimi organizacijami. Ob tem bi morali ugotoviti, da je ustanavljanje medobčinskih zdravstvenih skupnosti
nujno, saj neustrezno oblikovana regionalna solidarnost že v
letošnjem letu postavlja uporabnike v nekaterih občinah pred
nerazrešljive finančne probleme. Prav tako premajhna samoupravna povezanost občinskih zdravstvenih skupnosti
zmanjšuje njihovo uspešnost in učinkovitost pri izpeljavi delitve dela in vodi v nekatere tudi nesistemske rešitve pri uresničevanju svobodne menjave dela z bolnišnicami. V neustrezni
organiziranosti medobčinskih zdravstvenih skupnosti je prav
gotovo tudi razlog, da v mesecu novembru še vedno mnoge
slovenske bolnišnične organizacije nimajo sklenjenih samoupravnih sporazumov o svobodni menjavi dela. Na ta način se
zmanjšuje možnost uporabnikov, da bi zavestno obvladovali
dogajanja tudi na tem segmentu zdravstvenih dejavnosti, s
čimer se postavljajo pod vprašaj izvajanje planskih nalog pa
tudi družbenoekonomski položaj izvajalcev.
Nosilci naloge: občinske zdravstvene skupnosti, v sodelovanju z družbenopolitičnimi organizacijami zlasti SZDL na občinski in medobčinski ravni ter skupščinami družbenopolitičnih skupnosti.
Rok za izvršitev naloge: najpozneje 1. trimesečje 1982.
2. Samoupravna reorganizacija organizacij združenega
dela na področju zdravstva. V ta namen je potrebno v čim
krajšem času skleniti družbeni dogovor o kriterijih in pogojih
za samoupravno organiziranost delavcev v zdravstvu, ki ga
predvideva 61. člen zakona o zdravstvenem varstvu. Ustrezna
samoupravna organiziranost delavcev v zdravstvu je namreč
tudi eden od pogojev za njihovo večjo strokovno in dohodkovno povezanost in sodelovanje ter uresničevanje delitve
deta in za kvalitetnejše premike na področju svobodne menjave dela. Na tej podlagi bo potrebno brez odlašanja in
zavlačevanja opraviti reorganizacijo zdravstvenih organizacij
združenega dela in v interesu uporabnikov že vnaprej preprečiti ohranjevanje organizacijskih pristopov, ki ne bi v zadostni
meri upoštevali dogovorjene družbene interese.
Nosilci naloge: Republiški odbor sindikata delavcev zdravstva in socialnega varstva, Republiški komite za zdravstveno
in socialno varstvo, Zdravstvena skupnost Slovenije, Zavod
SR Slovenije za zdravstveno varstvo, Skupnost zdravstvenih
delovnih organizacij v zvezi s pripravo in sklenitvijo družbenega dogovora.
Rok za sprejem družbenega dogovora:
1. trimesečje 1982.
Nosilci naloge: Zdravstvene organizacije združenega dela v
SR Sloveniji ob sodelovanju družbenopolitičnih organizacij
poročevalec

ter zdravstvenih skupnosti pri uresničitvi določil družbenega
dogovora in izpeljavi reorganizacije.
Rok za reorganizacijo: konec 1982, deloma tudi trajna
naloga.
t. Uresničevanje nalog delitve dela v
zdravstvu:
3 Sklenitev sporazumov o konkretni delitvi dela in uskladitvi
razvojnih zmogljivosti oziroma dejavnosti na posameznih območjih. Podlage in potrebne usmeritve za te sporazume podajajo že sklenjeni samoupravni sporazumi o skupnih podlagah za delitev dela na področju zdravstva v SR Sloveniji ter
drugi planski dokumenti. Sporazumi o delitvi dela morajo biti
zastavljeni tako, da bodo sledili planskim ciljem In določilom
70. člena zakona o zdravstvenem varstvu, ki zahteva uskladitev kadrovskih, tehničnih in strokovnih zmogljivosti posameznih strok, dejavnosti ter zdravstvenih organizacij v medobčinskih ter republiški zdravstveni skupnosti. Namen teh uskladitev mora biti preprečitev aH odpravljanje nepotrebnega podvojevanja. Za uresničitev te naloge morajo v okviru medobčinskih zdravstvenih skupnosti takoj oblikovati strokovna oziroma delovna telesa, ki bodo pripravile podlage za sklenitev
sporazumov.
Nosilci nalog: Občinske in medobčinske zdravstvene skupnosti ter zdravstvene organizacije, ki se združujejo v njih ob
aktivnem sodelovanju družbeno-političnih organizacij.
Rok za izdelavo nalog:
- za oblikovanje strokovnih teles do konca leta 1981;
- za pripravo podlag samoupravnega sporazuma, do
konca I. trimesečja 1982;
- za sklenitev samoupravnega sporazuma, do konca II.
trimesečja 1982. leta;
- za izvršitev sporazumov, do konca 1982. leta.
Zdravstvena skupnost Slovenije meni, da take samoupravne sporazume morajo skleniti uporabniki in izvajalci na
območjih na katerih deluje bolnišnična organizacija s pogoji,
ki jih predvideva zakon za splošno bolnišnico in zadovoljuje
potrebe uporabnikov tega območja. Tako bi moralo priti do
delitve dela in uskladitve razvojnih načrtov med:
- Splošno bolnišnico Brežice in organizacijami osnovne
ter lekarniške in zdraviliščne dejavnosti z njenega gravitacijskega območja;
- Splošno bolnišnico Celje ter osnovno, lekarniško in zdraviliško dejavnostjo njenega gravitacijskega območja;
- Splošno bolnišnico Jesenice, Inštitutom za pljučne bolezni in tuberkulozo Golnik, Bolnišnico za porodništvo in
ginekologijo Kranj, Psihiatrično bolnišnico Begunje ter organizacijami osnovne in lekarniške dejavnosti tega območja;
- Splošno bolnišnico Koper, Ortopedsko bolnišnico Valdoltra, Bolnišnico -Dr. Ivana Regenta-, Sežana, Porodnišnico
Postojna ter organizacijami, ki na tem območju opravljajo
storitve osnovne in lekarniške dejavnosti;
- Kliničnem centrom, Onkološkim inštitutom, Zavodom SR
Slovenije za rehabilitacijo invalidov, Zavodom SR Slovenije za
transfuzijo krvi, Splošno bolnišnico Trbovlje in organizacijami, ki na tem območju zagotavljajo uporabnikom storitve
osnovne in lekarniške dejavnosti;
- Splošno bolnišnico Maribor in Splošno bolnišnico Ptuj
ter organizacijami osnovne in lekarniške dejavnosti tega območja;
- Splošno bolnišnico Murska Sobota ter osnovno, zdraviliško in lekarniško dejavnostjo na območju Pomurja;
- Splošno bolnišnico Nova Gorica in organizacijami, ki na
njenem gravitacijskem območju opravljajo storitve osnovne
in lekarniške dejavnosti;
- Splošno bolnišnico Novo mesto, ter zdraviliško, osnovno
in lekarniško dejavnostjo na območju dolenjske regije;
- Splošno bolnišnico Slovenj Gradec, Bolnišnico oziroma
zdraviliščem Topolščica ter organizacijami osnovne in lekarniške dejavnosti gravitacijskega območja obeh bolnišničnih
organizacij.
Za zagotovitev zadovoljevanja potreb po zdravstvenih storitvah uporabnikom z območij, ki nimajo organiziranih nekaterih specialističnih oziroma bolnišničnih organizacij, bi morali
tudi skleniti sporazume o delitvi dela, ki bi zagotovili vsklajen
razvoj tud: med bolnišničnimi in morebiti tudi drugimi organizacijami na medregionalni ravni:
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- v Celju, Slovenj Gradcu in Topolščici oziroma Mariboru;
- v Mariboru, Murski Soboti in Ptuju;
- v Brežicah in Novem mestu;
- v Ljubljani, Trbovljah in na Gorenjskem;
- v Novi Gorici, Kopru in na celotnem Primorskem.
4. Okrepitev in usposobitev osnovne zdravstvene dejavnosti ter njena zadolžitev za opravljanje nalog, ki jih ima ob
prestrukturiranju zdravstvenih dejavnosti. Pri tem ji je potrebno zagotoviti pogoje, da bo ta dejavnost v najkrajšem
času sposobna združevati celovito skrb za zdrave in bolne
občane in tudi takrat, ko se bodo zdravili v organizacijah
drugih zdravstvenih dejavnosti. Dolgoročno je uresničevanje
te naloge povezano z vsebinsko spremembo procesa izobraževanja bodočih zdravnikov. V tem prehodnem obdobju morajo strokovno pomagati zdravnikom osnovne dejavnosti specialisti iz bolnišničnih organizacij. Ta pomoč mora biti dogovorjena:
- z organiziranim, načrtnim in usmerjenim usposabljanjem
zdravnikov osnovne dejavnosti v bolnišničnih organizacijah;
- s približevanjem specialistov v osnovno dejavnost v občine v obliki konziliarnega dela in prevzemanja drugih oblik
strokovne pomoči zdravnikov osnovne dejavnosti;
- z oblikovanjem strokovnih podlag in pripomočkov za
uresničevanje stopnjevite diagnostike in terapije ter izvajanjem inštruktaže s strani univerzitetnih klinik in inštitutov.
Pobudo za uresničitev te naloge bi morale dati občinske
skupnosti v okviru medobčinskih skupnosti. V okviru teh bi
morali izdelati na podlagi ugotovitev in mnenj ustreznih strokovnih teles konkreten program usposabljanja zdravnikov
osnovne dejavnosti ter urediti vse medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti.
Nosilci naloge: občinske in medobčinske zdravstvene
skupnosti ter zdravstvene organizacije na njihovem območju.
Rok za izvršitev: naloga je trajna, s tem, da bi s konkretnimi
ukrepi (usposabljanje, organiziranje konziliarne pomoči) morali začeti najpozneje v 2. trimesečju 1982. leta.
5. Organiziranje in izvajanje zdravljenja in nege bolnikov
na domu. Ta naloga izhaja iz samoupravnega sporazuma o
skupnih podlagah za delitev dela na področju zdravstva. Izvajanje zdravljenja in nege bolnikov na domu predstavlja nadaljnjo humanizacijo odnosov na področju zdravstva, obenem
pomeni prispevek k zmanjševanju bolnišničnega zdravljenja
in s tem k racionalizaciji sredstev za zdravstveno varstvo.
Organizirati so jo dolžne organizacije osnovne dejavnosti v
vsaki občini in to takoj ter v najtesnejši povezanosti s specialistično in bolnišnično dejavnostjo. Posodobljena strokovna
izhodišča za njo mora organizirati Zavod SR Slovenije za
zdravstveno varstvo v sodelovanju z univerzitetnimi klinikami
in inštituti. Za realizacijo naloge morajo zdravstvene skupnosti tudi zagotoviti ustrezne materialne podlage dela.
Nosilci naloge: Zavod SR Slovenije za zdravstveno varstvo,
univerzitetne klinike in inštituti, organizacije osnovne dejavnosti v sodelovanju in po dogovoru z bolnišničnimi organizacijami ter občinske zdravstvene skupnosti.
Rok za izvedbo naloge za:
- pripravo strokovnih izhodišč do konca leta 1981;
- organiziranje in začetek dejavnosti zdravljenja in nege
bolnikov na domu, najpozneje do konca I. trimesečja 1982.
leta.
6. Uresničevanje nove vloge univerzitetnih klinik in inštitutov. Z razmejitvijo univerzitetnih in drugih zdravstvenih storitev ter s sprejetjem zakona ter sporazumov je jasno začrtana
tudi vloga in naloge delavcev univerzitetnih klinik in inštitutov
v celotnem sistemu zdravstvenih dejavnosti. Kljub sklenjenemu samoupravnemu sporazumu o svobodni menjavi ddla z
univerzitetnimi klinikami in inštituti, v katerem so uporabniki
zagotovili materialne podlage za opravljanje univerzitetne
zdravstvene dejavnosti, se nekatere naloge s področja te
dejavnosti prepočasi uresničujejo. V letošnjem letu sploh še
ni čutiti vpliva univerzitetnih organizacij na delovanje drugih
zdravstvenih organizacij in na oblikovanje razvojne politike
zdravstvenega varstva. Pri tem šteje v okvir njihovih nalog pri
oblikovanju enotne medicinske doktrine nekaj vprašanj, ki so
izredno pomembna za uspešno uresničitev nalog v zvezi s
prestrukturiranjem zdravstvenih dejavnosti ter stabilizacijskih
prizadevanj celotne družbe. Zato bodo morali delavci univerzitetnih klinik in inštitutov na področju oblikovanja enotne
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medicinske doktrine dati prednost pripravi izhodišč, in kriterijev oziroma pogojev za:
- ocenjevanje upravičenosti uporabnikov do odsotnosti z
dela zaradi bolezni;
- prehod na dispanzersko obravnavo posameznih bolezni
oziroma skupin prebivalcev ter prednostnih nalog v zvezi s
tem;
- zmanjševanje nepotrebne porabe zdravil;
- zdraviliško zdravljenje;
- zmanjševanje bolnišničnega zdravljenja in za prenašanje
posameznih zdravstvenih opravil na specialistično-ambulantno ter osnovno dejavnost.
Navedene naloge je potrebno vnesti v samoupravni sporazum o svobodni menjavi dela z univerzitetnimi klinikami in
inštituti ter s financiranjem njihove dejavnosti ter z drugimi
ukrepi zagotoviti, da bodo te naloge čim bolje in hitreje
uresničene.
Nosilci nalog: univerzitetne klinike in inštituti, Zdravstvena
skupnost Slovenije.
Rok za izdelavo naloge za:
- dopolnitev samoupravnega sporazuma o svobodni menjavi dela do konca I. trimesečja 1982;
- priprava strokovnih izhodišč: prvi rezultati morajo nastati
že v II. trimesečju leta 1982, nadaljnji pa postopoma med
letom 1982 in dalje.
III. Nadaljnje poglabljanje in uresničevanje
svobodne menjave dela v zdravstvenih
skupnostih:
7. Priprava dopolnitev oziroma sprememb normativov in
standardov, kot meril za oblikovanje programov skupnosti
oziroma delovnih in finančnih načrtov zdravstvenih organizacij združenega dela. Ugotovitve kažejo, da v vrsti zdravstvenih
skupnosti s sporazumi o temeljih plana niso opredelili potrebnih normativov in standardov oziroma so preprosto povzeli
tiste, ki so v okviru Zdravstvene skupnosti Slovenije dogovorjeni za storitve iz zagotovljenega programa. Drugje so jih sicer
opredelili, a so zastavljeni premalo realno in omogočajo ohranjevanje organizacije dela, ki ne upošteva dogovorjenega
prestrukturiranja zdravstvenih dejavnosti in tudi novih zaostrenih gospodarskih razmer. V tem so deloma tudi razlogi za
prepočasno spreminjanje odnosov med bolnišnično in
osnovno dejavnostjo, saj planskim usmeritvam premalo prilagojeni normativi tudi ne omogočajo potrebnih sprememb v
financiranju zdravstva. Poleg tega se v skupnostih, kjer normativov in standardov nimajo aH so nerealni, zadržujejo razni
nesistemski pristopi pri financiranju zdravstvenih organizacij.
Ob tem bi morali tudi doseči, da pri bolnišničnih organizacijah ne bo več predstavljala glavne podlage za pridobivanje
dohodka postelja ampak opravljeno delo.
Nosilci nalog: občinske in medobčinske zdravstvene skupnosti.
Rok za izdelavo nalog: naloga je trajna, vendar bi njena
prva faza morala potekati skladno s pripravo aneksov k samoupravnim sporazumom o temeljih pianov za leto 1982.
8. Priprava novega seznama zdravstvenih storitev kot
meril za uresničevanje svobodne menjave dela. Osnutek o
tem dokumentu je bil že v javni razpravi, zato je potrebno delo
pospešiti. Prav nov seznam zdravstvenih storitev, v katerem bi
realneje vrednotili delo delavcev v zdravstvu predstavlja pomemben dokument za nadaljnje razvijanje odnosov svobodne
menjave dela.
Nosilec naloge: Zavod SR Slovenije za zdravstveno varstvo, Zdravstvena skupnost Slovenije, Občinske zdravstvene
skupnosti.
Rok za izdelavo naloge za:
- pripravo strokovnih podlag predloga seznama zdravstvenih storitev do konca maja 1982. leta;
- oblikovanje predloga samoupravnega sporazuma o seznamu zdravstvenih storitev v Zdravstveni skupnosti Slovenije
do konca julija 1982. leta;
- sklenitev samoupravnega sporazuma v občinskih skupnostih do konca oktobra 1982. leta.
poročevalec

IV. Uskladitve planskih in drugih
samoupravnih aktov skupnosti z resolucijskimi
usmeritvami in opredelitvami za leto 1982
9. Revizija samoupravnih sporazumov o temeljih pianov.
V teh je potrebno upoštevati razvojne možnosti združenega
dela v občini in opredelitve glede razporejanja ustvarjenega
dohodka. Zaradi zmanjšanja prvotno načrtovanih sredstev za
potrebe zdravstvenega varstva morajo v zdravstvenih skupnostih ob reviziji samoupravnih sporazumov o temeljih planov
načrtovati in s še večjo intenzivnostjo uresničiti:
- naloge v zvezi z zmanjšanjem obsega bolnišničnega
zdravljenja in uskladitvijo posteljnih zmogljivosti bolnišnic z
njihovim dogovorjenim številom;
- prenašanje opravil in storitev na osnovno zdravstveno
dejavnost;
- smotrnejšo organizacijo dela v zdravstvu in ustrezno
zaostritev odnosa do vseh normativov;
- uresničevanje samoupravnega sporazuma o postopkih in
načinih uresničevanja pravic uporabnikov;
- zmanjšanje, zamik aH odprava investicij.
Nosilec naloge: zdravstvene skupnosti v SR Sloveniji v
sodelovanju s skupščinami občin.
Rok za izvedbo naloge: sočasno s postopkom priprave
planskih dokumentov za leto 1982.
10. Revizija samoupravnih sporazumov o pravicah in obveznostih uporabnikov do zdravstvenega varstva
Že v letošnjem letu je zaradi zaostajanja sredstev za zdravstveno varstvo za rastjo dohodka, nedoslednosti v prenašanju
nekaterih nalog od drugih skupnosti na zdravstvene in predvsem zavoljo izredno hitre rasti materialnih stroškov, prišlo na
področju zdravstva do neugodnih gibanj v finančnem poslovanju. Opredelitve iz resolucije o izvajanju družbenega piana
za leto 1982 kažejo, da se bo razkorak med razpoložljivimi
sredstvi in tistimi, ki bi jih potrebovali za ohranitev programov
na sedaj veljavnih pravicah povečal na 8-10% vseh potrebnih
sredstev. Zato so nujno potrebni ukrepi za uskladitev pravic in
razpoložljivih sredstev. Pred tem je v smislu zmanjševanja
tega razkoraka potrebno poiskati strateške rezerve zdravstva,
ki so v uresničitvi delitve dela in prestrukturiranju zdravstvenih dejavnosti. Razen tega je potrebno podvzeti ukrepe za
nadaljnje prilagajanje pravic in obveznosti uporabnikov iz
zdravstvenega varstva z dohodkovnimi možnostmi, podanimi
v skupnostih. Na tem področju bi morali:
- spremeniti zakon o zdravstvenem varstvu. Pri tem naj bi
spremembe omogočile, da se uporabniki in izvajalci sporazumejo o vseh medsebojnih pravicah in obveznostih, torej tudi o
višini doplačil uporabnikov k stroškom storitev ter o vrsti
storitev, h katerim bi prispevali. Prispevali naj bi praviloma vsi
občani z izjemo otrok, šolarjev in študentov ter nekaterih
skupin prebivalstva z najnižjimi dohodki. Doplačila uporabnikov bi se naj podvojita ob uveljavljanju storitev pri poškodbah
izven dela;
- uvesti standardizacijo storitev, ki predstavljajo dogovorjene individualne pravice uporabnikov. Uveljavljanje pravic v
višjem standardu od dogovorjenega bi si pokrivali uporabniki
iz lastnih sredstev;
- spremeniti odnos do zdravstvenih storitev v zvezi s poškodbami izven dela tako, da bi se zanje občani (z izjemo
otrok in šolarjev) zavarovali pri zavarovalni skupnosti;
- skladno z določili zakona o zdravstvenem varstvu prenesti pravice in obveznosti do zdravstvenih storitev v zvezi s
preprečevanjem, odkrivanjem, zdravljenjem in rehabilitacijo
poklicnih bolezni in poškodb zaradi nesreč pri delu v organizacije združenega dela. Te bi v skupnosti združevale le sredstva za medsebojne solidarnostne naloge v zvezi s temi storitvami na podlagi sporazumno dogovorjenih kriterijev in meril;
- prenesti uresničevanje pravic in obveznosti delavcev do
zagotavljanja njihove socialne varnosti na temeljne organizacije združenega dela. Tudi za te pravice bi organizacije združevale sredstva le za dogovorjene medsebojne solidarnostne
naloge. V samoupravnih sporazumih bi tudi dogovorili minimum pravic uporabnikov, ki bi jim morale biti zagotovljene v
organizacijah združenega dela.
Nosilci nalog: Zdravstvena skupnost Slovenije, občinske
zdravstvene skupnosti v sodelovanju s skupščinami občin in
družbenopolitičnimi organizacijami.
poročevalec

Rok za izdelavo naloge za:
- pripravo tez za revizijo samoupravnih sporazumov do
konca januarja 1982. leta
- sklenitev novih samoupravnih sporazumov do konca
aprila 1982. leta.
11. Uresničitev prednostne naloge za boljše zdravstveno
varstvo delavcev
Na podlagi planskih dokumentov in potreb združenega dela
je potrebno podvzeti ukrepe za nadaljnje izboljšanje zdravstvenega varstva delavcev. Pri njegovem širjenju bi morali
ugotoviti, kateri so najaktualnejši problemi na tem področju v
občini glede na obolevnost delavcev, absentizem in invalidnost ter tudi v katerih organizacijah je, z ozirom na naravo
dejavnosti, zdravstveno stanje najslabše. V teh organizacijah
bi si delavci morali zagotoviti organizirano zdravstveno varstvo, izvajano po dispanzerski metodi dela. Za izboljšanje
varstva delavcev bi morali iskati rešitve tudi v poglabljanju
neposredne svobodne menjave dela.
Nosilci nalog za:
- ugotovitev prednostnih organizacij oziroma nalog pri širjenju zdravstvenega varstva delavcev: enote medicine in
splošne medicine dela v zdravstvenih domovih;
- organiziranje dispanzerjev oziroma izvajanje programov
varstva delavcev: temeljne organizacije združenega dela njihove sindikalne organizacije, zdravstvene organizacije in
skupnosti.
Rok za izvedbo naloge:
- za ugotavljanje prednostnih nalog 1. trimesečje leta
1982;
- za uvajanje razširjenih programov zdravstvenega varstva
delavcev po dispanzerski metodi 2. trimesečje 1982. leta deloma tudi trajna naloga.
V. Izvajanje nalog kadrovske politike
12. Priprava oziroma revizija plana kadrov
Tega morajo pripraviti in ga uskladiti z drugimi zdravstvenimi organizacijami, s katerimi so povezani zaradi zagotavljanja celovitega zdravstvenega varstva uporabnikov določenega območja. Te svoje plane morajo tudi uskladiti s potrebami in materialnimi možnostmi uporabnikov ter za njihovo
uresničevanje dogovoriti v posebni izobraževalni skupnosti. V
njih morajo opredeliti način sprejemanja pripravnikov, zlasti
zdravnikov ter plane specializacij.
Nosilci nalog: posebna izobraževalna skupnost, Medicinska fakulteta, občinske in medobčinske zdravstvene skupnosti, vse zdravstvene organizacije v SR Sloveniji.
Rok za izvedbo nalog: sočasno s pripravo planskih dokumentov za leto 1982, deloma tudi trajna naloga.
13. Usposabljanje delavcev delovnih skupnosti skupnih
služb zdravstvenih organizacij In strokovnih služb zdravstvenih skupnosti
V zadnjih letih so se okrepile delovne skupnosti skupnih
služb zdravstvenih organizacij, ki bi morale opravljati v interesu izvajalcev vrsto pomembnih nalog na področju planiranja in urejanja družbeno-ekonomskih odnosov svobodne menjave dela nasploh. Izkušnje pa kažejo, da velika večina teh
delavcev za te naloge ni zadosti usposobljena. To velja tudi za
precejšen del delavcev novih strokovnih služb, ki opravljajo
naloge za zdravstvene skupnosti. Zato je potrebno pristopiti k
usposabljanju teh delavcev, pri čemer bi morali pridobiti
teoretično in praktično znanje o planiranju zdravstvenega
varstva, o načelih vrednotenja in spremljanja rezultatov dela v
zdravstvu, o kadrovski politiki, informacijskem sistemu ter o
osnovah zdravstvene ekonomike nasploh.
Nosilec naloge: Zavod SR Slovenije za zdravstveno varstvo
v sodelovanju z drugimi visokošolskimi organizacijami, družbenopolitičnimi organizacijami, Skupnostjo zdravstvenih delovnih organizacij in Zdravstveno skupnostjo Slovenije.
Rok za izvedbo naloge za:
- pripravo programa usposabljanja do konca februarja
1982
- začetek usposabljanja april 1982
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VI. Oblikovanje informacijskega sistema
14. Priprava nove zdravstvene izkaznice in drugih listin za
uresničevanje pravic uporabnikov
S sklenitvijo samoupravnega sporazuma o postopku in načinu uresničevanja pravic uporabnikov smo se v Sloveniji tudi
dogovorili za poenostavitev administrativnih in drugih postopkov pri izvajanju zdravstvenega varstva. Ob tem so se
občinske zdravstvene skupnosti sporazumele tudi o zamenjavi izkaznice in nekaterih drugih listin z namenom, da bi
nadalje zmanjšale obseg administrativnih opravil v zdravstvenih organizacijah združenega dela. V ta namen je bil že
pripravljen osnutek samoupravnega splošnega akta, ki bi
opredelil obliko in vsebino nove izkaznice. Delo na tem dokumentu je potrebno nadaljevati, saj pomeni nadaljnjo racionalizacijo na področju zdravstvenega varstva.
Nosilec naloge:
- Zavod SFf Slovenije za zdravstveno varstvo za oblikovanje strokovnih podlag zlasti iz vidika njenega vključevanja v
enoten zdravstveno-informacijski sistem;
- Zdravstvena Skupnost Slovenije za sprejem samoupravnega splošnega akta v novi zdravstveni izkaznici;
- Občinske zdravstvene skupnosti pri uvajanju nove izkanice.
Rok za izvedbo naloge za:
- pripravo strokovnih podlag konec februarja 1982 leta;
- sprejem akta o novi zdravstveni izkaznici konec maja
1982. leta.
- zamenjavo zdravstvenih izkaznic do konca leta 1982.
15. Ustanovitev medobčinskih programskih svetov za vprašanja zdravstveno-informacijskega sistema
Naloga izhaja iz samoupravnega sporazuma o skupnih
osnovah zdravstveno-informacijskega sistema v Sloveniji, ki v/
6. členu opredeljuje, kje bodo najprej nastali medobčinski
zdravstveno-informacijski centri in tudi kakšne so njihove
naloge. Ti centri morajo zato tudi imeti ustrezne programske
svete, ki se bodo povezali s podobnim svetom na republiški
ravni in tako zagotovili potrebno enotnost sistema Prav oblikovanje teh svetov in nadaljnje razvijanje računalniškega
zdravstveno-informacijskega sistema je ena izmed prioritetnih nalog, ki ji je potrebno zagotoviti materialne možnosti
razvoja tudi v zaostrenih pogojih gospodarjenja. Izkušnje
kažejo, da na področju zdravstva ni mogoče pripraviti dovolj
kvalitetnih pianov in preverjati njihovo uresničevanje v odnosih svobodne menjave dela brez ažurnih, točnih in medsebojnih primerljivih informacij.
Nosilec naloge: medobčinske zdravstvene skupnosti.
Rok za izvedbo naloge: konec februarja 1982. leta.
Vil. Izvajanje samoupravnega nadzora
16. Povečanje aktivnosti odborov za samoupravni nadzor
oziroma odborov delavske kontrole
Naloga odborov za samoupravni nadzor je nadzor nad
uresničevanjem sprejetih samoupravnih opredelitev delavcev
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ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 16. 12. 1981
- Ogrožene možnosti za raziskovalno
delo
Skupina delegatov za gospodarsko področje 39. okoliša - Ljubljana Vič-Rudnik je
postavila naslednje delegatsko vprašanje:
V aprilu 1980 - 35. seja Zbora združenega dela in v maju
1981 - Poročevalec z dne 12.
5. 1981 št. 10, sta bili postav10

oziroma občanov. Žal svoje funkcije ti odbori na področju
zdravstva niso opravljali dovolj učinkovito. V glavnem so se
zadovoljili s pregledom finančnega poslovanja oziroma izvajanja finančnih načrtov. To je vsekakor premalo in je zato
potrebno njihovo vlogo okrepiti. Zato se morajo ti odbori
veliko bolj angažirati pri preverjanju izvajanja vseh samoupravnih odločitev delavcev oziroma pri odkrivanju kršitev
sprejetih medsebojnih obveznosti udeležencev svobodne menjave dela na področju zdravstva. Za preverjanje nekaterih
strokovnih vprašanj, na katere ti odbori lahko naletijo pri
svojem delu, naj imenujejo ustrezne strokovnjake. Odbori
občinskih skupnosti z območja ene ali več medobčinskih
zdravstvenih skupnosti naj se v zvezi s tem dogovorijo o
imenovanju skupne skupine strokovnjakov za preverjanje posameznih vprašanj, pomembnih pri uresničevanju pravic in
obveznosti članic skupnosti pa tudi posameznih delavcev.
Nosilci nalog: Občinske in medobčinske zdravstvene skupnosti.
Rok za izvedbo naloge: istočasno ob konstituiranju samoupravnih organov skupnosti, vendar najpozneje do konca
I. polletja 1982. leta.
17. Vrsta nalog, ki jih je potrebno uresničiti na področju
zdravstva so take narave, da bistveno vplivajo na nadaljnji
razvoj področja. Glede na spremenjene gospodarske razmere
so mnoge med njimi nujne in to v čim krajšem času. Njihovo
odlaganje aH neizpolnjevanje lahko vpliva na odstopanje od
začrtane politike gospodarske stabilizacije ter dogovorjenega
razporejanja dohodka. To lahko vodi v krnitev pravic delavcev
in v resne posledice za njihov družbeno-ekonomski položaj
ali tudi možnosti zadovoljevanja potreb po zdravstvenih storitvah. Zavoljo tega bi morali v zdravstvenih skupnostih in
družbeno-političnih skupnostih ter organizacijah veliko hitreje in odločneje ukrepati v primerih, ko nastopijo resne
motnje pri uresničevanju planskih dokumentov ali celo pri
izvajanju zdravstvenega varstva kot dejavnost posebnega
družbenega pomena. V takih primerih je nujno predlagati in
podvzeti ukrepe za družbeno varstvo pravic oziroma zaostriti
moralno, družbeno-politično in materialno odgovornost do
posameznikov, organov ali organizacij, ki niso pripravljeni
uresničevati opredeljenih družbenih usmeritev oziroma interesov. Prav to je tudi trajna naloga vseh zdravstvenih skupnosti, skupščin občin in njihovih organov ter družbeno-političnih organizacij.
18. Občinske in medobčinske zdravstvene skupnosti morajo spremljati uresničevanje načrta aktivnosti, ki ga bodo
sprejeli ter preverjati njihovo izvajanje glede na vsebino in
roke oziroma nosilce nalog. V primerih resnejših odstopanj ali
morebitnega neizpolnjevanja nalog naj podvzamejo potrebne
ukrepe oziroma jih predlagajo družbenopolitičnim skupnostim ter organizacijam na svojem območju. Prav tako naj
občinske in medobčinske zdravstvene skupnosti posredujejo Zdravstveni skupnosti Slovenije načrte aktivnosti za
preobrazbo na področju zdravstvenega varstva, ki jih bodo
sprejele ter tudi poročajo o njihovem izvajanju.

ljeni delegatski vprašanji v
zvezi nemožnosti uvoza raziskovalne opreme za raziskovalne organizacije združenega dela. V obeh primerih je
bila nakazana problematika
raziskovalnih organizacij, ki
so prizadete z omejitvami
uvoza opreme, časovno dlje,
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kot ostalo gospodarstvo, saj
so bile njihove možnosti za
uvoz od leta 1977 praktično
neznatne. Raziskovalne organizacije so v obeh vprašanjih
opozarjale, da so možnosti za
raziskovalno delo ogrožene in
v dveh primerih dobile odgovor tolažilne vsebine. Pri tem
naj le opozorimo na podatek,
s katerim delegati razpolagamo, da znaša delež opreme,
ki so jo uvozile raziskovalne
organizacije v SRS v letu 1980
samo 0,07% v primerjavi z
opremo, ki so jo uvozile delovne organizacije s področja
gospodarstva. Delegati želi-

mo odgovor na sledeča vprašanja:
1. Kako ocenjuje Izvršni
svet problematiko uvoza
opreme za raziskovalne organizacije in njen vpliv na izvajanje deklarirane politike o
prioritetni vlogi znanstveno
raziskovalnega dela pri prestruktuiranju gospodarstva v
tem srednjeročnem obdobju.
2. V odgovoru na delegatsko vprašanje (Skupščinski
Poročevalec št. 10, 12. 5.
1981) je Izvršni svet zagotovil,
da bo v okviru svojih pristojnosti sprejel ustrezne ukrepe
za realizacijo rešitev, dogoporočevalec

vorjenih v okviru Samoupravne interesne skupnosti Slovenije za ekonomske odnose s
tujino.
Želimo pojasnilo vzrokov za
popolno omejitev uvoza opreme za raziskovalne organizacije v letu 1981 in navedbo
ukrepov Izvršnega sveta proti
tako imenovanim »trenutnim
omejitvam«.
3. Kakšne bodo možnosti za
kritje Izpada uvoza opreme za
raziskovalne organizacije v
zadnjih letih in uvoz v letu
1982?
Na vprašanje je odgovorila
Cvetka Selšek, pomočnica
predsednika Republiškega komiteja za mednarodno sodelovanje:
Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije je v zvezi s» problematiko uvoza opreme (pri čemer se pod opremo razume
ves uvoz osnovnih sredstev) za
raziskovalne
organizacije
združenega dela že dal odgovor na seji Zbora občin Skupščine SR Slovenije dne 29. 4.
1981. Tedaj je bilo pojasnjeno,
da združeno delo SR Slovenije
v letošnjem letu združuje za
potrebe raziskovalne dejavnosti 69,108 mio din konvertibilnih deviznih sredstev, s tem da
o uporabi le-teh članice Raziskovalne skupnosti SR Slovenije samostojno odločajo in
lahko 90% te vrednosti namenijo za prijavljanje novih poslov uvoza opreme.
Neugodna zunanjetrgovinska gibanja že v začetku leta
1981 so se nadaljevala in zaostrila tudi v drugem polletju letošnjega leta in narekovala dodatne uvozne omejitve. Glede
na to, da SR Slovenij projekcije plačilno-bilančnega položaja kljub izvoznim prizadevanjem ne izpolnjuje v celoti, so
se njene uvozne možnosti tako
omejile, da ne zadoščajo niti
za uvoz nujno potrebnega reprodukcijskega materiala -za
normalno odvijanje proizvodnje.
Tako je SR Sloveniji v prvem
polletju letošnjega leta delno
uspelo pokriti le najbolj nujne
potrebe združenega dela po
uvozu opreme, ki bo dajala takojšnje izvozne rezultate ter
uvoz opreme za nekatere energetske objekte (za potrebe
energetike 10,8% celotnega
uvoza opreme iz konvertibilnega področja). Kljub tako omejenim možnostim na področju
uvoza opreme so dejavnosti
širšega družbenega pomena
(družbene dejavnosti, informativna dejavnost), v okviru katerih je tudi raziskovalna dejavnost, v letošnjem letu uvozile
za 210,9 mio din oziroma 5,6%
opreme od celotnega uvoza

opreme iz konvertibilnega področja in za 34,4 mio din oziroma 5,8% opreme iz klirinškega
področja. V tem okviru so organizacije združenega dela s
področja raziskovalne dejavnosti - članice 16. enote Samoupravne interesne skupnosti SR Slovenije za ekonomske
odnose s tujino uvozile za 11
mio din oziroma 0,3% opreme
od celotnega uvoza opreme iz
konvertibilnega področja in za
3 mio din oziroma 0,6% iz klirinškega področja. Ostali uvoz
opreme iz konvertibilnega področja odpade na zdravstvo
102,7 mio din, kulturo 67,3 mio
din, informatiko 20,3 mio din,
socialno skrbstvo in socialno
varstvo 8,1 mio din ter izobraževalno dejavnost 1,4 mio din
(vir podatkov: AOP Narodne
banke Slovenije, stanje januar
- november 1981 - uvozne carinske deklaracije).
V drugem polletju se je SR
Slovenija zaradi plačilno-bilančnih težav morala odpovedati vsemu carinjenju že prijavljenih poslov uvoza opreme.
Kakšne bodo možnosti uvoza opreme v letu 1982 bo odvisno od celotnih, v projekciji
plačilno-bilančhega položaja
SR Slovenije za leto 1982 dogovorjenih možnosti uvoza.
Nedvomno bodo tudi v letu
1982 možnosti uvoza zaostrene, saj je treba upoštevati dejstvo, da bo SR Slovenija kot
celota morala realizirati suficit
v tekočem plačilno-bilančnem
položaju republike ter iz tekočega priliva odplačati znaten
del obveznosti iz že najetih
kreditov.
V letu 1982 bo uvoz opreme
možen predvsem za proizvodnjo za izvoz, za zagotavljanje
nujnih energetskih virov, za
primarno kmetijsko proizvodnjo ter dokončanje investicij v
družbenih dejavnostih v skladu z investicijsko politiko,
opredeljeno v resoluciji o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje
1981-1985 v letu 1982.
Uvoz opreme za potrebe raziskovalnih organizacij združenega dela je treba dogovoriti
v Samoupravni interesni skupnosti SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino v postopku
usklajevanja planov med enotami skupnosti. Pri tem je potrebno v enoti določiti prednostne naloge ter uvoz opreme koncipirati na podlagi tako
opredeljenih prednostnih nalog, s tem da mora biti ta oprema prvenstveno usmerjena v
tiste naloge raziskovalne dejavnosti, ki neposredno prispevajo k povečanju izvoza.
Le na podlagi tako sklenjenih dogovorov in sporazumov

v enoti in med njimi bo Samoupravna interesna skupnost SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino lahko
prevzela odgovornost za realizacijo uvoza opreme tudi za
potrebe raziskovalne dejavnosti. Taki dejavnosti in aktivnosti organizacij združenega dela v okviru Samoupravne interesne skupnosti SR Slovenije
za ekonomske odnose s tujino
bo Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije v okviru svojih pristojnosti nudil polno podporo
in pomoč.

Delegatka skupine delegatov 39. okoliša - LJubljana
Vič-Rudnlk Tanja Šareč je postavila glede na posredovan
odgovor naslednje dodatno
vprašanje:
Želeli bi vedeti, kaj in kakšne konkretne ukrepe bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije oziroma Republiški komite
za mednarodno sodelovanje
sprejel, da se bo ta problem z
mrtve točke premaknil.«
Predstavnica Republiškega
komiteja za mednarodno sodelovanje je dala še ta-le dopolnilni odgovor:
Uvoz opreme je nedvomno
zelo problematično vprašanje
že nekaj let, o tem je tudi tovarišica delegatka pravkar spregovorila. Dodam naj samo še
nekaj dodatnih pojasnil k odgovoru, ki ga je podal Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije.
Vsi se verjetno spomnite stanja, ko v prvem polletju letošnjega leta praktično prijavljanje novih poslov uvoza opreme sploh ni bilo možno, zaradi
tega, ker odlok Zveznega
izvršnega sveta tega ni dovoljeval, oziroma je bilo prijavljanje možno samo za določena
področja uvoza opreme. V
drugem polletju pa so nastopile težave, o katerih sem že govorila. Do konca leta ni bilo
mogoče več uvažati. To je tudi
razlog, da vse dogovore, ki
smo jih sprejeli za uvoz raziskovalne opreme v aprilu in tedaj, ko se je Izvršni svet zave-

zal, da bo po svojih močeh pomagal tudi raziskovalnim organizacijam pri realiziranju
uvoza opreme, ni bilo mogoče
izvršiti. Moram pa poudariti
naslednje. Kriteriji za uvoz
opreme v prihodnjem letu in
sploh za celotno investicijsko
dejavnost, so opredeljeni v
predlogu resolucije za prihodnje leto. V odgovoru na delegatsko vprašanje sem jih povzela, ponovim naj jih še enkrat.
To so: oprema za proizvodnjo
za izvoz, za zagotavljanje nujnih energetskih virov, za primarno kmetijsko proizvodnjo
ter dokončanje investicij v
družbenih dejavnostih v skladu z investicijsko politiko v resoluciji. Torej v primeru, da so
ti kriteriji sprejeti, v prihodnjem letu seveda, danes ne
moremo dati zagotovila, pa tudi ne čez tri tedne na naslednjem zasedanju skupščine, da
bo raziskovalna dejavnost lahko uvažala in koliko opreme
bo možno uvažati. Vsekakor
bo raziskovalna dejavnost po
usklajevanju svojih planov v
okviru enot samoupravne interesne skupnosti in posebej v
tej enoti, uvažala lahko tisto
opremo, ki bo namenjena nadaljevanju proizvodnje za
izvoz. Zato Izvršni svet konkretnih nalog ne more prevzemati, ker je ureditev uvoza
opreme v celoti urejena, prvič
s kriteriji in drugič z dogovori v
okviru samoupravne interesne
skupnosti. Moram povedati, da
smo letos morda v nekoliko
bolj ugodni situaciji, ker smo
imeli v letih 1979, 1980 pa tudi
1981 izredno velike prenose
pri prijavljanju poslov uvoza
opreme in smo praktično startali letos že z zapolnjeno kvoto
uvoza opreme. V letošnjem letu stanje vsaj zaenkrat ni takšno, več kot tri nove milijarde
uvoza opreme za prihodnje leto ni prijavljeno. To je po eni
strani tudi posledica odloka, ki
je omejeval globalno prijavljanje, tako da bo za preostanek
opreme uvoz možen po kriterijih iz resolucije in v okviru dogovorov v samoupravni interesni skupnosti.

ZBOR OBČIN - 16. 12.1981
- Začasni sklep o prepovedi carinjenja
uvoza blaga za uporabnike v SR Slovenije
povzroča težave
Skupina delegatov občine
Izola za delegiranje delegata
v zbor občin skupščine SRS Je
bila zadolžena, da obvesti

skupščino SRS na današnjem
zasedanju, na skrajno kritično
stanje, ki ga Je povzročil najnovejši, nerazumljivi sklep
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zveznega IS o prepovedi carinjenja blaga iz uvoza v SR
Sloveniji.
V teh dneh se v občini Izola
ustavlja proizvodnja, namenjena izključno izvozu, in bo, v
kolikor se stanje ne spremeni,
v nadaljnjih 15 dneh ostalo
brez dela nad 1.000 zaposlenih. Ti isti delavci so v zadnjih
mesecih delali v prostih sobotah in nadurah zato, da bi izpolnili in prekoračili plan
izvoza.
Pripominjamo, da je izolsko
gospodarstvo vseskozi izrazito izvozno usmerjeno na zunanja tržišča in da v celoti 2,2
krat več izvaža kot uvaža in to
nad 80% na konvertibilno področje.
Najbolj prizadeti so SO Mehanotehnika,
Ladjedelnica
»2. Oktober«, TOZD Delamaris v DO HP Droga in TOZD
Polimer DO Iplas.
V času intenzivnega boja za
povečanje izvoza je tako početje blago rečeno nerazumljivo, zato postavljamo izvršnemu svetu sledeče vprašanje:
Kako in kdaj namerava
Izvršni svet skupščine SR
Slovenije ukrepati, da se to
absurdno stanje odpravi.
Na vprašanje je odgovorila
Cvetka Selšek, pomočnica
predsednika Republiškega komiteja za mednarodno sodelovanje:
Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije je s stanjem ob prepovedi carinjenja uvoza blaga
za koristnike iz SR Slovenije že
seznanil delegate na zasedanju skupščinskih zborov dne
25. 11. 1981, ko se je ob obravnavi osnutka resolucije precej
delegatov v svojih razpravah
dotaknilo tudi te, tedaj izredno
aktualne problematike. Delegate smo seznanili s koraki, ki

jih je Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije za razreševanje
vprašanja storil, danes pa dodatno lahko sporočimo še naslednje:
Zvezni izvršni svet je tudi na
pobudo IS Skupščine SRS na
svoji seji 26.11. 1981 obravnaval celotno uresničevanje projekcij plačilno-bilančnih položajev republik in avtonomnih
pokrajin na konvertibilnem področju, torej poleg blagovnih
tudi neblagovna gibanja ter na
podlagi njihove realizacije v
devetih mesecih letošnjega leta in ocene realizacije do konca leta določil nove možnosti
uvoza blaga za organizacije
združenega dela v obdobju od
23. 11. 1981 do konca letošnjega leta. Seveda so tudi te možnosti v primerjavi z dosedaj
realiziranim uvozom v posameznih mesecih izredno majhne saj po odbitku nujnega
uvoza nafte znašajo le 82 mio
S. Ta znesek je bil v okviru
koordinacijskega odbora pri
Samoupravni interesni skupnosti SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino razporejen
na organizacije združenega
dela, odvisno od realizacije
njihovih izvoznih obveznosti v
prvih devetih mesecih letošnjega leta in v istem obdobju
realiziranega uvoza. Tako so
organizacije združenega dela,
navedene v delegatskem vprašanju, za obdobje od 23. 11.
1981 do 31. 12. 1981 dobile
soglasje za uvoz blaga s konvertibilnega področja v naslednji višini:
DO Mehanotehnika 22 mio din
Ladjedelnica »2. oktober« 1
mio din
SOZD HP (v njenem okviru je
DO Droga) 45 mio din
DO Iplas (v njenem okviru je
TOZD Polimer) 50 mio din

- Samoupravni sporazum med Impolom
in Energoinvestom vključiti v
izpolnjevanje obveznosti SR Slovenije
pri zagotavljanju sredstev za hitrejši
razvoj manj razvitih republik
in SAP Kosova
»Na sejah zborov skupščine
SR Slovenije dne 12. 10. 1981
smo obravnavali Poročilo Gospodarske zbornice Slovenije
o samoupravnem sporazumevanju in dohodkovnem povezovanju na nekaterih ključnih
področjih družbene reprodukcije, kjer je med drugim v okviru barvne metalurgije na str.
53 (Poročevalec letnik VII, Priloga VII z dne 20. 10. 1981)
omenjen SOZD UNIAL, DO
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Ker gre v tem primeru za
sorazmerno velik obseg medsebojne sodelave, kot tudi za
velike obveznosti, ki sledijo iz
samoupravnega sporazuma,
sta tako Energoinvest kot
SOZD Uniai, DO Impol izrazila
intres, da se tudi ta sporazum
vnese kot sodelava na medrepubliški ravni. V poročilu o
medrepubliškem dogovarjanju in ukrepih za investiranje
v gospodarsko manj razvite
republike in SAP Kosovo v
poglavju IV, kjer je govora o
sodelavi s SR Bosno in Hercegovino pa ta ni vključen,
zato predlagamo, da se vnese
kot že podpisani samoupravni
sporazum in se mu z ozirom
na pomembnost tudi da
ustrezno težo pri nadaljnjih
obravnavah.«
Na vprašanje je odgovoril
Milivoj Samar, predsednik Republiškega komiteja za družbeno planiranje:
Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije sprejema na seji
Zbora občin oziroma Zbora
združenega dela podano po-

budo, da se pri nadaljnih dogovarjanjih združevanja dela
in sredstev med organizacijami združenega dela iz SR Slovenije in SR Bosno in Hercegovino oziroma med gospodarskima zbornicama obeh republik in IS Skupščin obeh republik vključi tudi že podpisani samoupravni sporazum med
Impolom in Energoinvestom
ter da se to združevanje v celoti ali delno vključi v izpolnjevanje obveznosti SR Slovenije
pri zagotavljanju sredstev za
hitrejši razvoj manj razvitih republik in SAP Kosovo. Glede
na obseg sredstev iz te obveznosti, ki bo dogovorjen z IS SR
Bosne in Hercegovine bo potrebno dopolniti že sprejeti samoupravni sporazum o trajnem poslovnem sodelovanju
in združevanju sredstev za
oskrbo z aluminijem. Dobro bi
bilo sporazum dopolniti tudi z
dohodkovnimi odnosi
in
ustvariti izhodišče za združevanje sredstev v SR Sloveniji,
pri čemer naj Impol prevzame
vlogo nosilca projekta.

- Nov zakon o amortizaciji in
valorizaciji osnovnih sredstev
Na 66. seji Zbora občin
Skupščine SR Slovenije, ki je
bila dne 16. decembra 1981, je
skupina delegatov iz občine
Ljubljana Šiška pismeno
predložila naslednje delegatsko vprašanje:
»Zakon o amortizaciji in revalorizaciji osnovnih sredstev
je bil sprejet v zvezni skupščini. Začel naj bi veljati od
1.1.1982. Če je informacija
točna, to pomeni čisto drugi
odnos do dohodka, ki bo v
vsakem v primeru v OZD
manjši.
V sedanjih osnutkih resolucije posledice uveljavljanja
tega zakona niso upoštevane.
Vprašanje je, ali je resolucija,
ki govori o ustvarjanju, razporejanju in delitvi dohodka,
realna?«

na vprašanje je odgovoril Milivoj Samar, predsednik Republiškega komiteja za družbeno
planiranje!
Na vprašanje glede uveljaviImpol, ki je podpisal z Energoinvestom Sarajevo samou- tve zakona o amortizaciji in repravni sporazum o združeva- valorizaciji osnovnih sredstev,
nju dela in sredstev, s katerim ki je bil sprejet v zvezni skupse zagotavlja dolgoročne do- ščini in bo veljal od 1.1.1982 je
bave aluminija. Samoupravni bilo podano vprašanje, v kosporazum je bil podpisan 8. likšni meri je smotrna resoluci10. 1981 in zagotavlja Impolu ja v takšnih pogojih, ko govori
dobave 75.000 t aluminija v o ustvarjanju in razporejanju
10-letih (prvih pet let 10.000 t, oziroma delitvi dohodka in konadaljnjih pet let po 5.000 liko je le-ta realna. V predlogu
t/letno), za kar mora Impol so- resolucije, ki je že dan v obravnavo in katerega obravnava je
vlagati skupaj 525 mio din.

v skupščinskih telesih praktično že stekla, posebej v uvodu
opozarjamo na nove momente, ki nastopajo z uveljavitvijo
omenjenega zakona.
Materialne okvire smo prav
zaradi tega dodatno preverili,
dopolnili in ob tem ugotovili,
da bo z uveljavitvijo teh zakonov po naših ocenah v letu
1982 amortizacija osnovnih
sredstev v republiki Sloveniji,
porasla za okoli 38%, (zvezna
ocena za Jugoslavijo je 42%).
To bo vplivalo na rast dohodka
v Sloveniji, tako da bo ta nižja
od tiste, ki bi jo dosegli ob
nespremenjeni zakonodaji na
tem področju. Ocenjeno je, da
bo ob porastu cen za okoli
20% in realni rasti družbenega
proizvoda za 1,5%, dohodek v
letu 1982 lahko porasel le za
okoli 18%, se pravi da gre v tej
stopnji od prejšnje stopnje za
približno 4%-ne točke razlike v
stopnji rasti.
V ekspozeju Izvršnega sveta
ob obravnavi osnutka resolucije so bile na zasedanjih zborov 25.11. v Skupščini SR Slovenije predlagane globalne
usmeritve in okviri za razporejanje "dohodka glede zaostanja
rasti sredstev za osebne dohodke za 8%, sredstev za zadovoljevanje skupnih potreb
brez sredtev pokojninskega in
invalidskega zavarovanja za
25%, ter sredstev za zadovoljevanje splošnih potreb v SR
poročevalec

Sloveniji za 28% za rastjo dohodka. Spremembe v obračunu amortizacije pa ne omogočajo, da se v predlogu resolucije ostane na istih relativnih
razmerjih glede zaostajanja rasti posameznih oblik porabe
za dohodkom, kot je bilo to
predvideno z osnutkom.
V predlogu resolucije smo
ostali na razmerjih razporeditve družbenega proizvoda tako, da bi delež za vse tri oblike
tekoče porabe (tako sredstev
za osebno porabo, skupno porabo in splošno porabo v družbenem proizvodu) ostal nespremenjen. Zaradi tega v resoluciji ne bi šli v relativna razmerja napram stopnji rasti
dohodka, ampak bi za vse tri
oblike porabe v letu 1982 opredelili rast z nominalnimi okviri,
se pravi, da bi rast bila podana
v ineksih ne pa v relativnih
stopnjah zaostajanja.
To bo imelo za posledico, da
se bodo deleži v novo oblikovanem dohodku za vse tri oblike porabe spremenili in bodo
ta razmerja neprimerljiva z razmerji v letu 1981.
Za takšno opredelitev smo
se odločili zaradi tega, da smo
pri oblikovanju resolucije
ostali pri temeljni planski kategoriji, to je dohodku. V analizah izvajanja resolucije pa bomo vse primerjave izvajali tako
na dohodek kot na družbeni
proizvod.

Pri oblikovanju resolucij v
občinah bodo prisotni podobni problemi, zlasti še, ker pri
globalih, ki jih opredeljuje republiška resolucija gre dejansko za večja povprečja, kot pa
se pojavljajo na nivoju posameznih občin. Zato bo treba
pri oblikovanju predlogov resolucij v občinah biti toliko
bolj pozoren na strukturo gospodarstva v teh občinah.
Stopnje, ki bodo veljale s
1.1.1982 bodo v teh dneh znane, tako da bi bilo potrebno
opraviti v občinah preračune
in oceniti ali je 28% porast
amortizacije, ki je izračunana
kot slovensko povprečje uporaben tudi na ravni posamezne
občine. Pri oceni možne rasti
dohodka in nato posameznih
oblik tekoče porabe v posamezni občini se nam ne smejo
ponoviti nerealne ocene, kot je
bil to primer v letu 1981. Ta
nerealnost se je zlasti hudo
odrazila v zadnjih dveh mesecih, ko je na področju skupne
porabe bilo potrebno oceniti
možnost revalorizacij. Povsod
tam, kjer so bile ocene dohodka v začetku leta nerealne in
zato programi skupne porabe
nerealno visoko planirani, so
se znašli v situaciji, da pravzaprav valorizacije niso bili v stanju izvesti, ker ni bilo ustreznega dohodka in tako tudi ne
priliva sredstev v SIS družbenih dejavnosti.

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 25. 12. 1981
- Kako zagotoviti devize za /nočna
krmila?
Skupina delegatov za gospodarsko področje 1. okoliša
- Celje je postavila naslednje
delegatsko vprašanje:
Celjska mesna industrija po
predvidenem proizvodnem
načrtu za leto 1982 potrebuje
za potrebe svinjskega mesa
za predelavo in prodajo svežega svinjskega mesa cca
5.000 t svinjskih polovic, kar
predstavlja
količino cca
70.000 prašičev za klanje.
Dobavitelji Celjske mesne
industrije iz Slavonije in Vojvodine, pa pogojujejo za leto
1982 pri dobavi svinjskih polovic ali živih prašičev za klanje, dobavo superkoncentratov t. j. krmil S - super iz uvoženih proteinskih komponent
in to v količini 50 kg S - super
na dobavljenega prašiča.
Za količino 70.000 prašičev
pa je potrebno 3.500 t krmil S
- super, ki so pretežno iz proteinskih uvoženih komponent.
poročevalec

Količina 3.500 t S - super pa
vsebuje sledečo količino in
vrednost uvoženih proteinskih komponent: 39% soje
1.365 t x 16.000 dev. din
21.840.000; 25% mesne moke
875 t x 15.000 dev. din
13.125.000; 2% premiks 70 t X
30.000 dev. din 2.100.000; skupaj 37.065.000.
Vse količine svinjskega mesa v svežem in v mesnih izdelkih se trošijo na domačem
tržišču in ne ustvarjajo deviznih sredstev. Celjska mesna
industrija pri izvozu govejega
mesa niti ne ustvarja potrebnih deviznih sredstev za potrebe uvoza svoje reprodukcije. Zaradi tega se morajo devizna sredstva za potrebe superkoncentratov za proizvodnjo prašičev, pridobiti iz drugih virov.
Naš predlog in mnenje Je,
da se morajo devizna sredstva, ki so potrebna za uvože-

ne komponente pri vseh
vrstah klavne živine, ki je namenjena za preskrbo na domačem tržišču pridobiti iz
skupnih družbenih virov deviznih sredstev.
Za mlado pitano govedo v
proizvodnji pitanja so delno
zagotovljena devizna sredstva za koncentrate iz uvoza,
ostane pa bistveni problem
kritja deviznih sredstev za nabavo močnih krmil iz uvoženih
komponent za prašiče in perutnino.
Ali se predvideva v republiki sistemsko združevanje deviz za nabavo močnih krmil za
prašiče in perutnino?
Na vprašanje je Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije posredoval pismeni odgovor:
Delegacija za Zbor združenega dela s področja gospodarstva 1. okoliš, Celje v svojem vprašanju navaja situacijo,
v kateri se je znašla Celjska
mesna industrija, ko dobavitelji iz Slavonije in Vojvodine pri
izdobavi prašičev za klanje
oziroma svinjskih polovic v letu 1982 le-te pogojujejo dobavo močnih krmil in to 50 kg na
izdobavljenega prašiča. Glede
na to, da se vse količine svinjskega mesa v svežem in v mesnih izdelkih trošijo na domačem tržišču, z izvozom govejega mesa pa tudi ne ustvarja
dovolj deviznih sredstev za potrebe svoje reprodukcije, Celjska mesna industrija meni, da
se morajo devizna sredstva,
potrebna za uvožene komponente pri vseh vrstah klavne
živine, ki je namenjena za preskrbo na domačem tržišču,
pridobiti iz skupnih družbenih
virov deviznih sredstev.
Uvoz reprodukcijskega materiala za proizvodnjo proteinske živalske krme je predmet
medrepubliškega družbenega
dogovora o ukrepih za zagotovitev oskrbe celotnega jugoslovanskega trga s proizvodi
posebnega pomena za neposredno potrošnjo delovnih ljudi v letu 1981. Namen tega dogovora, ki ga podpisujejo
izvršni sveti republik in avtonomnih pokrajin, samoupravne interesne skupnosti za ekonomske odnose s tujino, gospodarske zbornice republik
in pokrajin ter zveza sindikatov
je, da se v republikah in pokrajinah sprejmejo potrebni ukrepi za zagotovitev oskrbe z
zdravili, pralnimi praški, proteinsko živalsko krmo,«oljem,
sladkorjem in nekaterimi drugimi, skupno dogovorjenimi
proizvodi.
Takšen dogovor sta Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije in
Samoupravna interesna skupnost za ekonomske odnose s

tujino podpisala tudi letos in
na njegovi podlagi je SR Slovenija v okviru svojih možnosti
po projekciji plačilnobilančnega položaja realizirala uvoz surovin in reprodukcijskega materiala za proizvodnjo pralnih
praškov in zdravil, namenjenih
za plasman na enotnem jugoslovanskem tržišču.
Tudi uvoz reprodukcijskega
materiala za proizvodnjo proteinske živalske krme naj bi se
po določilih omenjenega dogovora realiziral v breme plačilno-bilančnih položajev tistih
republik oziroma avtonomnih
pokrajin, kjer se nahajajo kapacitete za proizvodnjo te
krme.
V letošnjem letu vse republike in avtonomne pokrajine
svojih obveznosti iz dogovora
niso izvršile, tako da tudi uvoz
soje potreben za proizvodnjo
krme, ki se troši v SR Sloveniji
v celoti bremeni projekcijo
plačilno-bilančnega položaja
SR Slovenije za leto 1981.
Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije s tem v zvezi stoji na
stališču, da bo namen medrepubliškega dogovora uresničen le v primeru, če bo vsaka
republika in avtonomna pokrajina izvršila svoje obveznosti
tako, kot bodo skupno dogovorjene.
Za proizvode, za katere v
SFRJ obstojajo proizvodne
zmogljivosti, je nujno zagotoviti uvoz surovin v okviru plačilnobilančnih položajev tistih
republik in avtonomnih pokrajin, kjer so te zmogljivosti instalirane, medtem" ko se naj za
proizvode, ki se v SFRJ ne
proizvajajo, uporablja kriterij
potrošnje.
Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije je takšno stališče zastopal že pri pripravi osnutka
medrepubliškega družbenega
dogovora o preskrbi enotnega
jugoslovanskega tržišča v letu
1982, in ga bo uveljavljal tudi v
bodoče, saj meni, da bo le na
ta način možna nemotena
oskrba jugoslovanskega tržišča s proizvodi posebnega pomena in s tem tudi dosežen
namen dogovora ter uresničena stabilizacijska prizadevanja.
Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije se nikakor ne more
strinjati s pogojevanjem dobave prašičev z dobavo močnih
krmil, zato bo v okviru svojih
pristojnosti storil vse, da se
doseže dogovor med republikami in avtonomnimi pokrajinami na osnovah, kot so bile
prej navedene, t. j. da so uvoz
reprodukcijskega materiala za
proizvodnjo močnih krmil in
tudi devize za plačilo tega uvoza dolžne zagotoviti tiste repu13

blike oziroma pokrajine, kjer
se nahajajo kapacitete za proizvodnjo proteinske živalske
krme.
Dolgoročno pa se morajo
organizacije združenega dela
predelovalne industrije pri
sprejemanju rešitev za oskrbo
svoje proizvodnje z najnujnejšimi reprodukcijskimi materiali zavzemati predvsem za sa-

moupravno sporazumevanje
oziroma dohodkovno povezovanje z drugimi organizacijami
združenega dela, s katerimi so
neposredno ali posredno povezane v reprodukcijskem procesu tako v okviru republike
kot tudi v medsebojnem povezovanju z organizacijami združenega dela iz drugih republik
oziroma avtonomnih pokrajin.

- Ali res nepotrebno administrativno
delo?
Skupina delegatov za gospodarsko področje 39. okoliša - Ljubljana Vič-Rudnik je
postavila naslednje delegatsko vprašanje:
Na podlagi 10. člena zakona o intervencijah v kmetijstvu in porabi hrane, Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije z
odloki določa kompenzacije
maloprodajnih cen hrane. S
temi odloki oziroma na njihovi
podlagi izdanimi navodili, nazadnje z odlokom o nadomestilu pri ceni olja (Uradni list
SRS, št. 30/81) in navodilom o
uveljavljanju nadomestil pri
ceni olja (Uradni list SRS, št.
35/81) je predvsem TOZD na
drobno naloženo, da uveljavljajo nadomestila s predložitvijo ustreznih listin, med drugim tudi faktur. Zaradi tega se
izredno povečuje obseg dela
računovodskih in drugih delavcev, kar je, še posebej v
času stabilizacijskih prizadevanj, v očitnem nasprotju z
družbenimi zahtevami po
zmanjševanju neproduktivnega administrativnega dela.
Samo v TOZD Dolomiti v sestavu SOZD Mercator, bodo
morali v letu 1981 zaradi uveljavljanja različnih nadomestil, predložiti prek 10.000 faktur, med katerimi nekatere
obsegajo tudi po več strani.
Če bi bilo uveljavljanje nadomestil ustrezneje urejeno, n.
pr., če bi nadomestila lahko
uveljavljale TOZD na debelo s
predložitvijo faktur proizvajalcev hrane, bi bilo odvečnega
administrativnega dela in
stroškov precej manj.
Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije zato vprašujemo,
kaj namerava storiti proti takemu nepotrebnemu povečanju administrativnega dela?
Na vprašanje je Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije posredoval pismeni odgovor:
Izvršni sveti skupščin republik in avtonomnih pokrajin so
se v skladu z dogovorom o
izvajanju politike cen pred povečanjem cen jedilnega olja
dne 20. oktobra 1981 na podlagi odloka Zveznega izvršnega
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sveta o najvišjih prodajnih cenah za jedilno olje dogovorili o
uvedbi okoli 8 din nadomestila
pri cenah tistih količin olja, ki
bodo od 20. oktobra do 31. decembra tega leta prodane na
drobno končnim porabnikom.
Zato je Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije 19. oktobra t. I.
sprejel odlok o nadomestilu
pri ceni olja, s katerim je med
drugim določil, da so upravičenci do nadomestila za vse
količine olja, prodane na drobno, temeljne organizacije
združenega dela, ki prodajajo
olje na drobno.
V delegatskem vprašanju je
nasproti tej rešitvi predlagano,
da naj bi se znižanje cen olja v
prodaji na drobno nadomeščalo grosističnim organizacijam, in sicer na podlagi faktur
proizvajalcev olja. Predloga ni
mogoče sprejeti, saj na podlagi faktur oljarn trgovini na debelo ni mogoče zagotoviti plačila nadomestila samo za tište
količine olja, ki so prodane v
trgovini na drobno, ampak za
vse količine, torej tudi za tisto
olje, ki ni bilo prodano po cenah, znižanih za 8 din, kot je n.
pr. olje za porabo v gostinstvu
in v delu proizvodnje živil.
Količine olja, ki so prodane v
trgovini na drobno, je zato treba pri uveljavljanju nadomestila dokumentirati s fakturami
dobavitelja temeljni organizaciji, ki opravlja prodajo na
drobno. To je edina možna rešitev ter se zato v takšni obliki
uporablja že ves čas pri vseh
nadomestilih oziroma kompenzacijah, ki se uvajajo pri
cenah živil v prodaji na
drobno.
Temeljna organizacija Dolomiti, ki je tudi pobudnik tega
delegatskega vprašanja, je
pred izdajo navodila o uveljavijanju nadomestila pri ceni
olja, potem ko je bila seznanjena z njegovim osnutkom,
predlagala, da naj fakture glede kupljenega olja ne bodo
obvezna priloga zahtev za izplačilo nadomestila. Na obisku
predstavnikov Republiškega
komiteja za tržišče in splošne

gospodarske zadeve v omenjeni temeljni organizaciji
združenega dela je bilo ugotovljeno, da bi tej organizaciji
zaradi velikega števila faktur
za olje ustrezala edino rešitev,
da bi se nadomestilo pri cenah
olja v prodaji na drobno uveljavljalo na podlagi zbirnika o
kupljenih"*količinah olja in izjave, da so ti podatki resnični. Za
to rešitev se zaradi povsem odprtih možnosti za neupravičeno uveljavljanje nadomestil
Republiški komite za tržišče in
splošne gospodarske zadeve
in Republiški tržni inšpektorat
nista mogla odločiti. Kot je že
bilo omenjeno sta se odločila
za rešitev, ki zagotavlja, da bodo plačana sredstva nadomestil le za dejansko prodane količine olja. Res je, da to enako
kot pri drugih nadomestlih
povzroča precej dodatnega
dela tistim organizacijam, ki
jim dobavitelji posebej fakturirajo vsako od dobav olja posameznim njihovim prodajalnam. Nasprotno pa v organizacijah, ki se oskrbujejo le pri
enem grosistu in jim ta za vse
količine olja, dobavljene v
enem mesecu, izda samo dve
fakturi, ne prihaja zaradi uve-

ljavljanja nadomestila do
omembe vrednega povečanja
administrativnega dela.
Prilagajanje faktur zahtevam
za izplačilo nadomestila pri
cenah olja je torej nujno. Zal
pa je bilo tudi ob takih pogojih
za uveljavljanje nadomestil pri
raznih živilih s strani organov
tržne inšpekcije zaenkrat letos
ugotovljenih šestnajst primerov neupravičenega uveljavljanja nadomestil v skupnem
znesku okoli dveh milijonov
dinarjev ter je bilo za toliko
organizacij združenega dela in
samostojnih obrtnikov tudi
predlagano kaznovanje.
Ob vsem tem je treba tudi
pripomniti, da je bilo leto 1981
specifično glede nadomestil
pri cenah živil, saj so se nadomestila uvajala med letom, s
tem da so bila nekatera uvedena - kot na primer pri olju - za
izredno, kratko časovno obdobje. Treba je zato računati,
da bo v skladu z resolucijo o
politiki izvajanja družbenega
plana SR Slovenije v letu 1982
obseg nadomestil v porabi
hrane precej zožen, s čimer
bodo večinoma odpravljene
tudi težave pri njihovem uveljavljanju.

- Kako financirati program
zdravstvenega varstva?
Skupina delegatov z gospodarskega področja občine
Domžale za Zbor združenega
dela Skupščine SR Slovenije
je postavila naslednje delegatsko vprašanje:
Občinska skupnost zdravstvenega varstva v občini
Domžale ne zmore financirati
programa zdravstvenega varstva ne da bi kršila določila
letošnje resolucije. Zato je
imela skupnost po devetih
mesecih 3 stare milijarde izgube. Kljub ustreznim ukrepom te izgube ne bo možno v
letošnjem letu pokriti. Kot
nam je znano, je problem Izgub v zdravstvu pereč tudi pri
drugih občinskih zdravstvenih skupnostih. Zanima nas, s
kakšnimi ukrepi naj razrešujemo to problematiko, da ne
bomo kršili določila resolucije
o zaostajanju skupne porabe
za dohodkom v letošnjem letu
In kako bo problematiko razreševati v celotnem srednjeročnem obdobju.
Zdravstvena skupnost Slovenije je posredovala naslednji
odgovor:
V letošnjem letu je sorazmerno veliko število občinskih zdravstvenih skupnosti, ki
po devetih mesecih izkazuje
primanjkljaj in sicer v višini ne-

kaj nad 387 milijonov dinarjev.
Tako je nastalo stanje, ki je
med najneugodnejšimi v zadnjih letih. Razlogov za to je veliko. Med njimi bi predvsem
kazalo omeniti nedoslednost v
prenosu obveznosti od drugih
skupnosti na zdravstvene, kot
je zdravstveno varstvo upokojencev in naloge v zvezi z izobraževanjem zdravstvenih kadrov ter raziskovalno dejavnostjo na področju zdravstva.
Pri teh prenosih namreč niso v
vseh občinah dosledno upoštevali tudi prenosa potrebnih
sredstev. Ob tem so ob pripravi srednjeročnih planov v občinah v letošnjem letu zavzeli do
področja zdravstva dokaj restriktiven odnos. Ne nazadnje
je hitra rast cen občutno vplivala tudi na poslovne rezultate
zdravstvenih organizacij in
skupnosti, saj je med vsemi
družbenimi dejavnostmi prav
zdravstvo zaradi visoke udeležbe materialnih stroškov v
ceni najbolj izpostavljeno vplivom gibanj cen na tržišču.
Razrešitev problemov premajhne usklajenosti programov zdravstvenih skupnosti z
dohodkovnimi sposobnostmi
združenega dela je v doslednem uresničevanju družbeno-ekonomskih odnosov svoporočevalec

I

bodne menjave dela. Ob upoštevanju zakona o skupnih
osnovah svobodne menjave
dela morajo samoupravne interesne skupnosti predstavljati
le kraj in prostor za sporazumevanje, kar samo po sebi izključuje možnost, da bi skupnosti imele primanjkljaje. V teh bi
morali delavci in drugi delovni
ljudje ter občani v sistemu
družbenega in samoupravnega planiranja v celoti obvladovati gibanje na področju celotne družbene reprodukcije in
jih uskladiti z možnostmi, kijih
podaja ustvarjeni dohodek.
Razkorak med ustvarjenim in
razporejenim dohodkom za
zadovoljevanje potreb prebivalstva po zdravstvenih storitvah na eni strani in realiziranimi dohodki v te namene na
drugi strani, kaže da imamo
tudi na tem področju še vedno
previsok standard. Prav tako
nakazano stanje potrjuje, da v
celotni Sloveniji in tudi v občinski zdravstveni skupnosti
Domžale vse prepočasi uresničujemo sprejete samoupravne
opredelitve, ki predvidevajo
prestrukturiranje zdravstvenih
dejavnosti v nove kvalitete in
drugačne vloge osnovne
zdravstvene dejavnosti, uresničevanja delitve dela v
zdravstvu, ter drugih planskih
prednostnih nalog in zmanjševanja bolnišničnega zdravljenja na najmanjši še potrebni
obseg. Zato tudi ni mogoče
soglašati s trditvijo, da so bili v
okviru skupnosti Domžale že
sprejeti ustrezni ukrepi za odpravo težav.
Zaradi opisanega stanja, ki
ga označuje razkorak med
možnostmi in zahtevami po
zdravstvenih storitvah so delegati v okviru Zdravstvene
skupnosti Slovenije sprejeli
vrsto sklepov, ki se nanašajo
na leto 1981 in v še večji meri
na naslednja leta tega srednjeročnega obdobja. Med temi so

vsi aktualni tudi za občinsko
zdravstveno skupnost Domžale. Omeniti velja predvsem nadaljno najodločnejšo zahtevo
delegatov po čim hitrejšem in
oslednem uresničevanju sprejetih samoupravnih opredelitev v zvezi z delitvijo dela in
kadrovsko politiko na področju zdravstva ter še z nekaterimi
drugimi področji pri izvajanju
planskih dokumentov. Prav tako je v skladu z resolucijskimi
usmeritvami potrebno pristopiti k reviziji vseh normativov
in standardov za opravljanje
zdravstvenih dejavnosti. Ob
zaostrenih gospodarskih razmerah je potrebno tudi preveriti usklajenost pravic uporabnikov z materialnimi možnostmi in jih prilagoditi dohodkovnim sposobnostim združenega
dela. Možnost ukrepanja in tudi odgovornost za uresničevanje teh sistemskih stališč je seveda zgolj na udeležencih svobodne menjave dela v okviru
posamezne skupnosti. Ti tudi
morajo poiskati najustreznejše
načine za sprotno usklajevanje
razvoja posameznih družbenih
dejavnosti z ustvarjenim oziroma razporejenim dohodkom.
Na republiški ravni in v okviru
Zdravstvene skupnosti Slovenije glede celotne zdravstvene
politike poteka le usklajevanje
interesov občinskih zdravstvenih skupnosti oziroma te izvajajo medsebojne solidarnostne
naloge za uresničevanje zakonsko zagotovljenih pravic.
Ekonomska moč občine Domžale pa je taka, da ne more
računati s tem, da bi prejemala
tovrstno solidarnost in pomoč
pri razreševanju poslovnih težav, ki jih ima v letu 1981. Morda bi lahko računala z regionalno solidarnostjo, če izpolnjuje dogovorjene kriterije in
pogoje opredeljene s samoupravnim sporazumom o temeljih plana medobčinske zdravstvene skupnosti.

ZBOR OBČIN - 25. 12. 1981
- Kako zmanjšati zvezno administracijo?
»Delegat Janez Arsenjuk je na delegatsko vprašanje Janena seji Zbora občin Skupščine za Arsenjuka, delegata iz občiSR Slovenije, dne 16.12.1981 ne Maribor, ki ga je delegat
postavil delegatsko vpraša- zastavil na 66. seji zbora dne
nje, kaj bo storila Skupščina 16. 12. 1981 v razpravi o osnutSFRJ za zmanjšanje zvezne ku delovnega programa Zbora
administracije in še posebej republik in pokrajin Skupščine
zakaj ta razprava nI predvide- SFRJ za leto 1982, odgovoril
na za prihodnje leto.
Bogdan Osolnik, koordinator
Na 67. seji Zbora občin delegatov iz SR Slovenije v
Skupščine SR Slovenije, ki je Zboru republik in pokrajin
bila dne 25. decembra 1981, je Skupščine SFRJ.
poročevalec

Delegat Arsenjuk je podobno vprašanje postavil pred tremi leti. Takrat smo mu posredovali odgovor zveznega sekretarja za pravosodje, in organizacijo zvezne uprave Luke
Banoviča, na delegatsko vprašanje delegata v Zveznem zboru Batriča Jovanoviča.
Na to vprašanje smo delegati v Zveznem zboru večkrat
opozarjali, zlasti ob sprejemanju posameznih zakonov, kjer
smo bili še posebno pozorni
na to ali bo njihovo izvajanje
terjalo odpiranje novih delovnih mest in smo se dosledno
zavzemali za rešitve, ki naj to
preprečujejo.
V juniju leta 1980, ko smo
obravnavali poročilo o stanju
in problemih v zvezni državni
upravi po uveljavitvi zakona o
temeljih sistema državne uprave, smo delegati v Zveznem
zboru razpravljali tudi o tem
vprašanju ter zahtevali od ZIS,
da racionalneje organizira
zvezne
organe
državne
uprave.
Ob sprejemanju programa
dela Zveznega zbora za leto
1981 smo zahtevali tudi, da se
v program dela zbora vnese
posebna točka - analiza učinkov zakonodaje na širjenje
zvezne uprave in uprave na republiški in občinski ravni, pa
tudi administracije v združenem delu in v SIS.
Do obravnave tega vprašanja v Zveznem zboru še ni prišlo pač pa je delegatom bilo
poslano poročilo o stanju, pojavih in problemih v zvezi s
preobrazbo zvezne uprave na
podlagi zakona o temeljih sistema državne uprave na podlagi zakona o temeljih sistema
državne uprave in o Zveznem
izvršnem svetu ter zveznih
upravnih organih s prilogami,
ki ga bodo obravnavali na januarski seji.
Poročilo je bilo poslano tudi
vsem skupščinam občin v SR
Sloveniji.
Poročilo med drugim podrobno prikazuje tudi organiziranost in kadrovsko usposobljenost zveznih upravnih
organov in zveznih organizacij
ter v okviru tega zasedenost
zveznih upravnih organov ter
služb in strukturo delavcev v
zveznih upravnih organih.

Iz teh podatkov sledi, da se
je od izdaje zakona o temeljih
sistema državne uprave (leta
1978) do konca leta 1980 število sistemiziranih mest v zveznih upravnih organih povečalo
s 14202 na 14668 ali za 466
(2,58%). Število dejansko zasedenih mest izvajalcev del in
nalog se je povečalo od 11975
na 12918 oziroma za 943 delavcev ali za 7,37%.
Največje povečanje zaposlenih je bilo zabeleženo v treh
zveznih upravnih organih, sicer za 976 delavcev in to: v
Zveznem sekretariatu za notranje zadeve, v Zvezni carinski upravi in v Zvezni upravi za
kontrolo letenja, zaradi večjega obsega dela in krepitve nekaterih pomembnih služb v teh
organih (vodenje letal, brigada
milice, specialne službe Zveznega sekretariata za notranje
zadeve, zatiranje tihotapstva
idr.).
V vseh drugih organih so bile ustavljene nove zaposlitve in
je doseženo celo zmanjševanje števila zaposlenih z naravnim odlivom.
Seveda se bo obravnava v
Zveznem zboru morala dotakniti tudi vprašanja ustreznosti
obstoječe sistemizacije mest
ob upoštevanju zahteve po
modernizaciji in racionalizaciji
dela zvezne uprave in še vrste
drugih vprašanj.
V razpravi o vsem tem bi
nam bile dobrodošle pobude
iz delegatske baze in še posebej izkušnje občinskih upravnih organov pri izvajanju zveznih predpisov pa tudi iz OZD in
drugih samoupravnih organizacij in skupnosti.
V pripravi za obravnavo poročila o stanju in problemih
zvezne uprave na januarski seji zbora bomo delegati opravili
tudi vrsto konsultacij v republiki v sodelovanju z RK SZDL
Slovenije.
Tudi obravnava poročila o
delu Zveznega izvršnega sveta
v preteklem mandatu, ki je v
osnutku delovnega programa
Zveznega zbora za leto 1982
predvideno v prvem trimesečju
prihodnjega leta, bo priložnost, da se zaostri vprašanje
odgovornosti Zveznega izvršnega sveta za stanje in racionalizacijo
dela
zvezne
uprave.«

- Izboljšati programiranje sej in način
dela na sejah Zveznega zbora
Skupščine SFRJ
Skupina za delegiranje de- slednje delegatsko vprašalegata v Zbor občin skupščine nje:
SR Slovenije Skupščine meV sredstvih javnega obvesta LJubljana je postavila na- ščanja smo bili seznanjeni, da
15

je bila seja Zveznega zbora
Skupščine SFRJ, ki je bila 26.
novembra 1981, prekinjena
zaradi nesklepčnosti zbora.
V zvezi s tem sprašujemo,
kakšne ukrepe je sprejel
Zvezni zbor oziroma delegati
v zvezi z nesklepčnostjo zbora, še posebej, če upoštevamo, da je tisti dan Zbor republik in pokrajin Skupščine
SFRJ zaostril odgovornost
vseh in tudi najvišjih funkcionarjev v federaciji.
Nesklepčnost
Zveznega
zbora Skupščine SFRJ in
neodgovornost delegatov so
delovni ljudje in občani v
Ljubljani ostro obsodili, še
zlasti na zaostrene pogoje
gospodarjenja in aktualne
problematike, ki je bila predvidena za obravnavo na seji
zbora.
Glede na to predlagamo, da
se pripravi udeležba delegatov posameznih republik oziroma pokrajin ter ugotovi
osebno odgovornost delegatov.
Na 67. seji Zbora občin
Skupščine SR Slovenije, ki je
bila 25. decembra 1981 je na
delegatsko vprašanje skupine
delegatov' mesta Ljubljane z
dne 16. 12. 1981 odgovoril Bogdan Osolnik, koordinator delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ.
V odgovor na to vprašanje
moram najprej pojasniti, da je
do nesklepčnosti Zveznega

POBUDE

zbora Skupščine SFRJ na seji znan podatek, da je v našem njujemo nezaželjeni dogodek
dne 26. 11. 1981 prišlo pozno zboru za razliko od Zbora re- na tej seji.
popoldne ob 17.45, potem, ko publik in pokrajin Skupščine
Ne gre torej iz tega primera
je zbor intenzivno delal od 9. SFRJ, kjer so vsi delegati pro- izvajati sklepa o neodgovorure dopoldne.
fesionalci, npr. v naši republiki nem odnosu delegatov iz SR
Delegati so bili predhodno le 7 delegatov profesionalcev, Slovenije v Zveznem zboru,
obveščeni, da bo seja trajala 23 pa jih opravlja delegatsko zlasti ker je njihov odnos mopredvidoma do 15. ure, na kar funkcijo ob drugih obvezno- goče objektivno oceniti le z
bo ob 16. uri seja Kluba dele- stih v delovnih organizacijah, v upoštevanjem celotnega dela,
gatov.
SIS in v družbenopolitičnih or- ki ga zavzeto opravljajo.
Mnogi delegati so zato vzeli ganizacijah in je zanje še toliPač pa tudi ta primer potrjuletalske vozovnice in niso imeli ko težje nakdnadno spremi- je, da je treba izboljšati prorezervacij za prenočišče, ki jih njati program bivanja in poto- gramiranje sej in način dela na
je potrebno glede na beograj- vanja na seje v Beograd.
sejah Zveznega zbora, na kar
ske razmere opraviti pravočaTo so nekatere okoliščine, ki smo slovenski delegati že večsno.
jih je treba upoštevati, ko oce- krat opozarjali.
Ob ugotavljanju sklepčnosti
s poimenskim klicanjem je bilo
v dvorani po 30 delegatov po- - Kdaj zmanjšani prometni davek za
sameznih republik in po 20 deizolacijske materiale?
legatov SAP prisotnih iz:
- SR Bosne in Hercegovine
16 delegatov,
Skupina delegatov za dele- s tem k racionalni rabi toplot- SR Črne gore 14 delega- giranje delegata v Zbor občin ne energije.
tov,
Skupščine SRS Skupščine
Na vprašanje je odgovoril
- SR Hrvatske 11 delegatov, mesta Ljubljana je postavila Marko Vraničar, predsednik
- SR Makedonije 17 delega- naslednje delegatsko vpraša- Republiškega komiteja za
tov,
nje:
energetiko, industrijo in grad- SR Slovenije 15 delegabeništvo:
tov,
V zvezi z zmanjšanjem in
Osnutek zakona o spremem- SR Srbije 14 delegatov,
ukinjanjem prometnega dav- bah in dopolnitvah zakona o
- SAP Kosovo 10 delegatov, ka na izolacijske materiale, obdavčevanju proizvodov in
- SAP Vojvodina 8 delega- katera akcija je potekala v fe- storitev v prometu z dne
tov.
deraciji, prek Stalne konfe- 10/11-1981 že zajema določbo
Da je bila napaka storjena že rence mest in v republiki. Gle- o oprostitvi plačila prometnepri sklicu in programiranju te de na to nas zanima, kakšni ga davka pri nakupu gradbeseje, je uvidela tudi predsed- so rezultati oz. kdaj se bodo ti nega izolacijskega materiala,
nica zbora, ki je takoj po ugo- prometni davki zmanjšali oz. izdelanega iz mineralnih snovi,
tovitvi nesklepčnosti najavila, ukinili. Ker bi to zmanjšanje steklene volne in sintetičnih
da bo naslednja seja in nada- cene, ki bi pa seveda moralo materialov.
ljevanje prekinjene seje trajalo iti v korist potrošnika in ne
Navedeni osnutek zakona
dva dni.
izvajalca, bistveno pripomo- bo obravnavan v Zvezni skupNaj ponovno opozorim na že glo k toplotni zaščiti zgradb in ščini še v tem mesecu.
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Skupina delegatov za delegiranje delegatov v Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije 38. okoliš-Ljubljana
- Šiška je na svoji seji dne 10.11.1981 v
prostorih DO Avtomontaža med drugim
obravnavala tudi problematiko realizacije pogodbe o dolgoročni poslovni kooperaciji med DO Avtomontažo in firmo
M. A. N. Miinchen ZR Nemčija, z ozirom
na pozitivne predpise ter je v zvezi z
navedenim sprejela naslednjo
POBUDO
Zboru združenega dela SR Slovenije za
spremembo 15. člena Uredbe o pogojih
za začasen uvoz blaga (Uradni list SFRJ,
št. 6/81) z naslednjo utemeljitvijo:
DO Avtomontaža ima v okviru poslovno tehničnega sodelovanja s firmo M. A.
N. Muunchen ZR Nemčija, ki poteka od
leta 1967 dalje sklenjeno pogodbo o dolgoročni proizvodni kooperaciji z dne
23.9.1980, ki jo je odobril Zvezni komite
za energetiko in industrijo dne
19.12.1980. Predmet dolgoročne proizvodne kooperacije je med drugim tudi
proizvodnja in dobava avtobusnih karoserij, nadgrajenih na M. A. N. avtobusnih
šasijah, kot to izhaja iz 3. člena tč. b
16
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navedene pogodbe. Ta določba pogodbe
je v celoti skladna definiciji dolgoročne
proizvodne kooperacije kot je le-ta opredeljena z zakonom o dolgoročni proizvodni kooperaciji, poslovno tehničnem
sodelovanju ter pridobitvi in odstopu materialne pravice do tehnologije med OZD
in tujimi osebami (Uradni list SFRJ, št.
40/78). V prvem odstavku 13. člena citiranega zakona je namreč določeno, da mora OZD uvesti proizvodnjo sestavnih delov, ki znaša po vrednosti najmanj 15 %
vrednosti enote končnega izdelka, ki je
predmet kooperacije, in ki ga proizvaja ta
organizacija. Skladno navedenemu določilu in v okviru pogodbe o dolgoročni
proizvodni kooperaciji s firmo M. A. N.
Avtomontaža izdeluje dele skupnega
proizvoda, ki vrednostno znašajo med 40
in 50 %. Na podlagi tega je bila pogodba
tudi odobrena s strani Zveznega komiteja
za energetiko in industrijo.
Specifika proizvodnje avtobusa, ki je
predmet dolgoročne proizvodne kooperacije s firmo M. A. N. pa terja začasen
uvoz šasije, saj je le tak način izdelave
skupnega proizvoda tehnološko mogoč.
Do uveljavitve že citirane uredbe o pogojih za začasen uvoz blaga za opisano
poslovno tehnično sodelovanje ni bilo
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nobenih ovir v pozitivnih predpisih, le-te
pa so nastopile z njeno uveljavitvijo v
mesecu februarju 1981, saj se kot dodatni pogoj za začasen uvoz blaga, torej v
konkretnem primeru avtobusne šasije,
pojavlja v 3. točki prvega odstavka 15.
člena citirane uredbe pogoj, da vrednost
začasno uvoženega repro materiala oziroma gotovih delov ne presega 50% vrednosti blaga, ki bo izvoženo. Navedena
podzakonska določba tako predstavlja
oviro za nadaljnje sprovajanje pogodbe s
firmo M. A. N., saj kot že omenjeno mora
Avtomontaža ačasno uvoziti šasijo, katere vrednost pa presega uredbeni pogoj
za začasen uvoz. Izhod iz opisane situacije pa glede na citirane predpise predstavlja edino prijava posla kot posel oplemenitenja, za katerega navedene podzakonske omejitve ne veljajo.
To pa hkrati pomeni, da se prijavlja
posel, ki tudi ne ustreza z uredbo opredeljeni definiciji oplemenitenja blaga, niti
ne ustreza obsegu in obliki sodelovanja
Avtomontaže s firmo M. A. N., ki tako po
naravi sodelovanja kot tudi po zakonski
definiciji predstavlja dolgoročno proizvodno kooperacijo kot višjo obliko sodelovanja v procesu mednarodne delitve
dela.
poročevalec

Opisana situacija pa nadalje onemogoča Avtomontaži tudi ugodnosti, ki ji kot
pogodbenemu partnerju v dolgoročni
proizvodni kooperaciji pripadajo po določbah 48. člena citiranega zakona, po
katerih se plačila iz tega naslova opravljajo po kontokorentnem računu s pravico do pobota, dolgov in terjatev.
Glede na gornji kratek opis dolgoročne
proizvodnje kooperacije s firmo M. A. N.,
katera je mimogrede povedano ocenjena
kot ena redkih uspešnih, je ugotoviti, da
vsebine sodelovanja s to firmo glede na
določbe citiranega zakona, kot tudi na
podzakonsko definicijo oplemenitenja ni
presojati drugače kot dolgoročno proizvodno kooperacijo, na podlagi česar pa
je utemeljeno pričakovati, da bo podzakonski sistem njenega sprovajanja skladen zakonskim pogojem in da bo tako
omogočal Avtomontaži ne le praktično
sprovajanje kooperacije s tujim partnerjem, pač pa tudi pridobitev vseh zunanjetrgovinskih ugodnosti, ki so z zakonom
predvidene za tovrstno obliko mednarodne delitve dela. Navedenim pričakovanjem navkljub pa je ugotoviti, da osporavana določba uredbe omejuje oziroma v
konkretnem primeru onemogoča izvajanje dolgoročne proizvodne kooperacije,
saj navkljub zakonski določbi, da znaša
minimalni obseg proizvodnje jugoslovanskega partnerja 15% enote skupnega
proizvoda, podzakonski predpis to mejo
postavlja na 50%, pri čemer ne upošteva
vseh specifičnih oblik, ki se pojavljajo pri
dolgoročnih proizvodnih kooperacijah,
tako v konkretnem primeru potrebo po
začasnem uvozu avtobusne šasije kot tehnološko pogojene operacije za skupni
proizvod in s tem izvajanje dolgoročne
proizvodne kooperacije.
Glede na zgoraj povedano menimo, da
je citirano uredbo v osporavanem obsegu potrebno spremeniti tako, da se v
prvem odstavku 15. člena na koncu določbe pod 2) podpičje nadomesti s piko,
nato pa črta določba pod 3), vse v cilju
realizacije dolgoročne proizvodne kooperacije, kot je le-ta opredeljena s citiranim zakonom, ki med drugim v prvem
odstavku 52. člena določa, da se carinski
tretma blaga, ki se uvaža na podlagi pogodbe o dolgoročni proizvodni kooperaciji, uresničuje v okviru sprejetih meril
carinske politike, pri čemer se zagotavljata dolgoročnost in sigurnost pogojev
za uresničevanje dolgoročnih pogodb o
proizvodni kooperaciji in specializaciji. V

okviru navedene problematike pa kot nesporno nikakor ne moremo označiti
osporavanih sprejetih meril carinske politike kot garancijo dolgoročnosti in sigurnosti za uresničitev pogodbe, ki jo je
Avtomontaža sklenila za 10-letno obdobje s firmo M. A. N.
Ocenjujemo, da navedena problematika, s katero se srečuje Avtomontaža ni
osamljen primer in zadeva vse tiste OZD,
ki se na tak ali drugačen način vključujejo v mednarodno delitev dela. Zato smo
se tudi odločili, da podamo pobudo za
spremembo navedenih določil zakonskih
predpisov in s tem uveljavimo širši družbeni interes pri odpravljanju pomanjkljivosti, ki ovirajo uresničevanje stabilizacijskih nalog, predvsem pa izvozno
usmeritev našega gospodarstva.
MNENJE IZVRŠNEGA
SVETA:
1. Po določilih uredbe o pogojih za
začasni uvoz blaga (Uradni list SFRJ, št.
35/76, 12/77), ki je veljala do januarja
1981, je bilo dovoljeno začasno uvoziti
reprodukcijski material oziroma gotove
dele za vgraditev le do višine 30% od
vrednosti blaga, ki se potem izvozi.
Na predlog organizacij združenega dela je Izvršni svei Skupščine SR Slovenije
že marca 1979 predlagal Zveznemu izvršnemu svetu, da se ta limit zviša od 30%
na 50%, vendar ni prišlo do spremembe
tedaj veljavne uredbe.
2. V 1980. letu je Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije v postopku medrepubliškega dogovarjanja in usklajevanja nove
uredbe o pogojih za začasni uvoz blaga
uveljavljal stališča, ki ga je že 1979. leta
predlagal Zveznemu izvršnemu svetu.
Tako je v sedaj veljavni uredbi o pogojih
za začasni uvoz blaga (Uradni list SFRJ,
št. 6/81) določilo, da je »za uporabo pri
proizvodnji blaga za izvoz v smislu 10.
točke prvega odstavka 305. člena carinskega zakona dovoljeno začasno uvoziti
reprodukcijski material (surovine, pomožni material in polizdelke) oziroma
gotove dele za vgraditev s pogojem, da
vrednost začasno uvoženega reprodukcijskega materiala oziroma gotovih delov
ne presega 50% vrednosti blaga, ki bo
izvoženo«.
3. Naš položaj v mednarodni menjavi
zahteva, da se organizacije združenega
dela usmerijo v čim hitrejše zmanjševanje deleža uvoznih reprodukcijskih materialov in delov za vgraditev v končne pro-

izvode, in sicer tako da bodo pospešeno
nadomeščale dosedanji uvoz z razvojem
lastne proizvodnje, znanja in tehnologije.
To bodo dosegle predvsem z lastnimi
aktivnostmi za izpopolnjevanje proizvodnih programov v okviru prestrukturiranja
gospodarstva kot tudi v povezavi z drugimi organizacijami združenega dela na
enotnem jugoslovanskem trgu.
Začasni uvoz ne deluje pozitivno v
smeri osamosvajanja od uvozne odvisnosti, prav tako pa zmanjšuje okvire za samoupravno sporazumevanje in dogovarjanje med organizacijami združenega
dela.
Čim hitrejše osvajanje tehnologije ter
specializacija v mednarodni delitvi dela
ob povečanem deležu lastnega znanja in
tehnologije še posebej velja za posle dolgoročnih proizvodnih kooperacij, ker se
naše organizacije združenega dela samo
na ta način lahko bolj enakopravno vključujejo v zahtevno mednarodno delitev
dela.
Večina kooperacijskih pogodb je danes sklenjena tako, da omogoča večji
uvoz tujega blaga v Jugoslavijo. Gospodarske razmere v svetu in s tem tudi
položaj organizacij združenega dela v
ekonomskih odnosih s tujino so se pomembno spremenile, zato je potrebno
vsako kooperacijsko pogodbo ponovno
oceniti z vidika tehnilno-tehnološkega
razvoja naših organizacij združenega dela. Ob težavah, s katerimi se soočamo pri
uresničevanju začrtanih nalog na področju ekonomskih odnosov s tujino, ni
moč še naprej podpirati blagovnih tokov
na podlagi sklenjenih kooperacijskih pogodb v razmerju 1:1. Organizacije združenega dela bodo morale čimprej vzpostavljati s tujimi partnerji ugodnejša razmerja zunanjetrgovinske menjave, kot
je izenačitev uvoza z izvozom, in sicer v
korist večjega izvoza naših organizacij
združenega dela.
Pobuda za spremembo 15. člena uredbe o pogojih za začasni uvoz blaga izvira
iz trenutnega in posebnega interesa delovne organizacije Avtomontaža. Če upoštevamo prej navedene ugotovitve in dejstvo, da je uredba sprejeta na podlagi
določil carinskega zakona in ne zakona o
dolgoročni proizvodni kooperaciji, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ocenjuje,
da pobude delegatov za delegiranje delegatov v Zbor združenega dela Skupščine
SR Slovenije iz občine Ljubljana Šiška ni
mogoče sprejeti.

OD ZAVODA SRS ZA STATISTIKO SMO PREJELI
POMEMBNEJŠI KAZALNIKI RAZVOJA SR SLOVENIJE V
NOVEMBRU 1981 Z OCENO ZA LETO 1981
poraba porasli za 29,2% oz. za 34,1%. Poprečni osebni dohoPo oceni Zavoda SR Slovenije za statistiko bo v letu 1981
dek delavca bo po pričakovanjih v letu 1981 nominalno sicer
družbeni proizvod porasel za 39,8% v primerjavi z letom 1980.
višji za 30% kot je bil v letu 1980, toda realna kupna moč
V pred letom dni zapisani Resoluciji 1981 je bil predviden
delavčevega osebnega dohodka se bo po predvidevanjih v
nominalni porast družbenega proizvoda za 22,5%, pri čemer
letu 1981 zmanjšala za nadaljnjih 8,8%, kar bo za 0,2% več od
naj bi porasel realni družbeni proizvod v celotnem gospodarzmanjšanja realnega osebnega dohodka v letu 1980. Čeprav
stvu za 2,5%. Zaradi načrtovanih sprememb v delitvi družbenaj bi bila skozi politiko ekonomske stabilizacije in ob admininega proizvoda bo predvidoma do konca leta relativno najstriranju zaposlovanja dana možnost za realno rast osebnih
manj porasla investicijska poraba (za 9,9% v primerjavi z
dohodkov ob koncu leta (v oktobru je v primerjavi s septemletom 1980), medtem ko sta v prvih desetih mesecih leta 1981
brom poprečni osebni dohodek realno porasel za 3,9%),
(v primerjavi z enakim obdobjem leta 1980) skupna in splošna
poročevalec
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realnemu osebnemu dohodku ni uspelo v, letu 1981 zadržati
ravni leta 1980. Po oceni bodo cene življenjskih potrebščin v
letu 1981 za 42,5% višje kot v letu 1980. takšno zmanjševanje
življenjskega standarda je ob velikih naporih združenega dela
za povečevanjem izvoza povečevalo popraševanje po domačih blagovnih skladih, kar je še dodatno povečevalo inflacijo.
Inflacija merjena z indeksom cen na drobno bo v letu 1981
predvidoma porasla za 44,9%. Pri tem inflacija ne pomeni le
inflacije popraševanja, ampak tudi strukturno, stroškovno in
uvozno inflacijo.
Tudi zaradi dodatnih administrativnih ukrepov med letom je
ob velikih naporih združenega dela uspelo povečati izvoz do
novembra za 19%, medtem ko je uvoz predvsem zaradi
močne odvisnosti slovenske proizvodnje od uvoza po enajstih
mesecih večji za 6% v primerjavi z enakim obdobjem 1980.
leta. Med posameznimi namenskimi skupinami blaga smo v
letu 1981 za dobro polovico povečali izvoz sredstev za delo,
relativno najmanj pa reprodukcijskega materiala (za 13%).
Medtem ko se je do novembra 1981 uvozilo tudi za polovico
več vrednosti blaga za široko potrošnjo kot do novembra
1980, pa je manjši uvoz repromaterialov izpraznil zaloge organizacij kot tudi hkrati prisilil organizacije, da so si pomagale s
soudeležbo deviznega dinarja. Čeprav je v SR Sloveniji uvoz
repromateriala v enajstih mesecih realno manjši za 2%, pa je v
okviru SFR Jugoslavije realno še manjši, za 5%. Do novembra
je SFRJ uspelo znižati realni uvoz za 8% (v SR Sloveniji je
realni uvoz manjši za 6%) in povišati realni izvoz za 3,5% (v
SR Sloveniji za 5%). V primerjavi z enakim obdobjem lani je
zunanjetrgovinski primanjkljaj manjši v SFR Jugoslaviji za
15% in v SR Sloveniji za 27%. Zmanjšanje zunanjetrgovinskega primanjkljaja pa bi bilo še večje, ko ne bi bilo tako
velikega neskladja med domačimi cenami in cenami na svetovnem trgu. V zelo zaostrenih pogojih mednarodne menjave
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Še začasni podatki so v oklepajih.
Podatki preračunani po odloku ZIS o določanju tečaja tujih valut
2(Url. I. SFRJ št. 32/80), po tečaju 27,30 din za 1 ZDA dolar.
Podatki in ustrezne primerjave so za oktober in sicer: X 81 / IX 81, X
81 / X 80 in l-X 81 / l-X 80
Vir podatkov za investicije, kredite za obratna sredstva in prihodke
ozd iz gospodarstva je SDK.

je SR Slovenija v letu 1 981 zelo spremenila njeno regionalno
strukturo.
Regionalna struktura zunanjetrgovinske menjave
SR Slovenije
%
Izvoz
Uvoz
1980
l-XI 81
1980 l-XI 81
71
64
55
Razvite države
58
24
23
19
30
Socialistične države
15
6
12
Države v razvoju
13
100
100
100
100
Skupaj
Ob povečanju klirinških deviz ne gre pozabiti, da je 85%
dolgov SFR Jugoslavije potrebno plačati v konvertibilni valuti.
Kljub zelo slabi oskrbljenosti z domačimi in uvoženimi
surovinami je v enajstih mescih slovtenska industrija povečala
proizvodnjo za 2,1%: pri tem seje najbolj povečala proizvodnja blaga za široko potrošnjo (za 3,6%), najmanj pa proizvodnja reprodukcijskega materiala (za 1,3%). Proizvodnja v novembru je povečala le oktobrske zaloge blaga za široko potrošnjo, katere pa so v prvih enajstih mesecih 1981 v primerjavi z enakim obdobjem 1980 za 5,5% manjše.
Administriranje je prineslo kratkoročno najbolj ugodne rezultate na področju zaposlovanja. Zaposlenost bo porasla
celo manj kot je bilo predvideno povečanje do 1,2% z Resolucijo o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije v
letu 1981. Čeprav koeficient naravnega in selitvenega gibanja
prebivalstva v letu 1981 nadaljujeta dinamiko upadanja prejšnjih let, nista tako nizka, da bi ju nizek odstotek rasti zaposlenosti absorbiral. Novembra se je povzpelo število nezaposlenih na 13.474, med katerimi je polovico mladih, dobra tretjina
nezaposlenih pa bo zaposlitev iskala prvikrat.
V letu 1981 trend gibanja cen ni spremenil smeri. Administrativni ukrepi so povečali nesorazmerja med cenami, povečala pa se je tudi neusklajenost med ponudbo in popraševanjem. Škarje cen med cenami industrijskih in kmetijskih proizvodov se zapirajo, opozoriti pa velja na izredno visok porast
cen reprodukcijskega materiala pri proizajalcih: te cene bodo
po oceni v letu 1981 v primerjavi z letom 1980 porasle za
45,4%, medtem ko so proizvajalci prodajali blago za široko
potrošnjo draže za 43,3% in sredstva za delo za 28,7%.
Obstajajo tudi nesorazmerna povečanja cen po posameznih proizvodnih panogah dejavnosti, pri čemer je veliko predelovalnih panog v poprečju bolj dvignilo cene kot panoge, ki
zanje proizvajajo surovine.
Med posameznimi panogami so od decembra 1980 do novembra 1981 najbolj porasle cene v elektrogospodarstvu,
vendar gre del tega porasta na račun prispevka za energetiko,
ki je bil z januarjem vključen v ceno. Visoko nad poprečnim
povečanjem cen (za 30,5%) so bila še povišanja cen v proizvodnji pijač (za 49,5%), proizvodnji in predelavi papirja
(41,8%), proizvodnji gradbenega materiala (41,1%) in predelavi barvastih kovin (39,9%).
Bolj kot cene industrijskih izdelkov pri proizvajalcu pa so
od decembra 1980 do novembra 1981 porasle cene na debelo
(za 50,5%). Cene na drobno so v poprečju od decembra 1980
do novembra 1981 višje za 44,9%, pri čemer so porasle cene
industrijskih živilskih izdelkov kar za 50,9%. Tako se je potrebni delovni čas, ki predstavlja časovno dolžino dela, ki jo
rrlfera opraviti delavec s poprečnim mesečnim čistim osebnim
dohodkom, da si lahko nabavi enoto določene dobrine, v letu
1981 v primerjavi z letom 1980 povečal, saj so cene posameznih dobrin porasle bolj kot je porasel nominalni osebni dohodek.
Potrebni delovni čas za nakup nekaterh dobrin ure in minute
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A. Resolucije o uresničevanju družbenega plana Jugoslavije za obdobje od 1981-1985 v letu 1982.
B. Odloka o skupni devizni politiki Jugoslavije za leto 1982.
C. Odlokov o enotni projekciji plačilne in enotni projekciji devizne bilance Jugoslavije za leto 1982.
D. Zakona o določitvi skupnega obsega odlokov proračuna federacije za leto 1982.
E. Odloka o določitvi skupnega zneska deviz za potrebe federacije v letu 1982.
F. Zakona o zagotavljanju deviz za plačilo uvoza nafte, naftnih derivatovnn premoga za koksiranje s
konvertibilnega območja v letu 1982.
G. Zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o zagotovitvi sredstev za financiranje investicijskih del v
dolini reke Beli Drim.
H. Zakona o kritju obresti in drugih stroškov iz naslova zadolžitve Narodne banke Jugoslavije v tujini
za zagotovitev likvidnosti Jugoslavije v plačilih s tujino.
ANa osnutke dokumentov so dale Skupščine SR in pokrajin
Ukrepi neposredne kontrole cen so predvideni tudi za 1982.
zelo številne pripombe - okoli 200 - za večjo konkretizacijo,
leto, razen za proizvodne in usluge, kjer bodo cene samou^
jasnejšo opredelitev pa tudi za ponovno presojo posameznih
pravno dogovorjene, skladno z zakonom in za tiste, za katere
stališč. V zaostrenih gospodarskih razmerah pa so podani
bo ocenjeno, da so odnosi ponudbe in povpraševanja usklatudi številni predlogi kot poseben interes posameznih repujeni. Pri tem se računa, da rast maloprodajnih cen ne bo višja
blik in pokrajin. Vse to je vplivalo na težavnost usklajevanja.
od 15%.
Delegacija ni imela večjih težav pri uresničevanju tistih
Kreditno monetarna politika je usklajena in v njo je vgrajen
predlogov, ki so bili usmerjeni na boljše izoblikovanje politike
največji del pripomb, ki jih je dala naša skupščina. Bistvene
izvoza, še posebej na konvertibilno področje in racionalno
izboljšave so sledeče:
nadomeščanje uvoza kot enega od temeljev ekonomske poli- kljub naglašeni restriktivni usmeritvi bo izvozno gospotike za 1982. leto. Prav tako ni bilo težav, da se že v 1982. letu
darstvo uživalo popolno prednost pri pridobivanju kreditov,
in za vse 5-letno obdobje do 1985. leta sprejete razvojne
tako iz bančnih virov kot iz primarne emisije. Aktivnejša poliprioritete zožijo glede na realno manjše možnosti, tako inotika obrestnih mer bo to področje le deloma prizadela,
zemskih sredstev kot lastne, akumulacije. Izvoz je dobil v
- Narodna banka Jugoslavije je zadolžena, da sprejme
proizvodni usmeritvi in investicijah vsesplošno družbeno preukrepe, ki bodo povečali udeležbo gospodarstva v plasmanih
dnost. Poleg njega pa so v težišču ekonomske politike še
bank ter v strukturi denarne mase v cilju izboljšanja likvidnoenergija, osnovni kmetijski proizvodi in. osnovne surovine in
sti gospodarstva, •
repromateriali, še posebej tisti, ki bodo prispevali k pozitivnim
- tako Zvezni izvršni svet kot Narodna banka Jugoslavije
učinkom na plačilno bilanco že v 1982. letu.
sta dolžna sprejeti ostre ukrepe za zmanjšanje špekulacij z
Kljub zahtevam nekaterih republik in pokrajin po višjih
zalogami blaga, ki povzročajo nered na tržišču. Tak bo izgubil
stopnjah rasti, so usklajene predložene nižje stopnje rasti;
pravico do primarne emisije. Kreditna politika bo močneje
družbeni proizvod za okoli 2,5%; industrijske rasti za 3,5%;
podprla ustvarjanje zalog pri oskrbovalnih organizacijah in s
izvoza 8,5% in izvoza na konvertibilno področje za 12%.
krediti kupcem stimulirala združevanje dela in sredstev na
Razen delegacije Vojvodine, ki meni, da je 4% rast kmetijske
dohodkovnih osnovah.
proizvodnje previsoka, je tudi to usklajeno. Naknadno je dele- izvršnim organom je naročeno, da pohite s predlogi za
gacija Vojvodine tudi to rezervo umaknila.
dograditev monetarnega sistema in še posebej za aktivnejši
Usklajena je delitvena politika, ki naj zagotovi večjo udeodnos do zmanjševanja kreditno depozitivnih odnosov.
ležbo gospodarstva v družbenem proizvodu; rast osebnih
Ene in to zelo važne pripombe ni bilo moč uveljaviti. Kot že
dohodkov delavcev skladno s produktivnostjo in skupno rast
nekaj let zapored, tudi letos nismo uspeli s predlogom, da o
splošne in skupne porabe, ki ne bo večja od 18%. Znotraj te
skupni višini nove primarne emisije ter njenim eventualnim
rasti pa, da rast splošne porabe ne bo večja od 17%. Pri tem
povečevanjem med letom, odloča Skupščina Jugoslavije. Etaso opredeljene tudi izjeme. Nismo uspeli uveljaviti stališča, da
tizem,
tako republiški kot zvezni, je še premočan in dosegli
naj se v federaciji limitira le globalno skupna rast vseh treh
smo le to, da bodo delegati o tem rednejše informirani.
oblik porabe; osebne, skupne in splošne, znotraj le-te pa
Omeniti pa je vendarle treba, da se letos primarna emisija
prepusti odgovornosti SR in AP odločanje o posameznih
prvič po dolgih letih ne bo več uporabila za pokrivanje deficita
limitih. Prvotno podporo našim stališčem sta srbska in hrvatproračuna federacije.
ska delegacija umaknili zaradi nasprotovanja vseh ostalih
Na področju ekonomskih odnosov s tujino je Skupščina SR
delegacij, Ostali smo sami. Rast splošne porabe je v slovenski
Slovenije s svojimi stališči in pripombami želela jasneje izobliresoluciji za 1982. leto planirana po stopnji 15,6%, v zvezi pa
kovati politiko izvoza na konvertibilno področje. Ta stališča in
17%. Rast skupne porabe v slovenski resoluciji za 16,5%, v
te
pripombe so bile v glavnem sprejete tako od Zveznega
zvezi pa 18%. Slovenska resolucija je torej glede delitvene
izvršnega sveta kot od večine delegacij in lahko rečemo, da
politike bolj omejujoča. Zvezna resolucija uresničitev politike
smo v tem obsegu uveljavili naše poglede in naša stališča. Te
delitve v slovenski resoluciji ne preprečuje. Zato smo na ta del
izboljšave so vgrajene v dokončno besedilo sprejete resoluresolucije dali soglasje.
cije za leto 1982.
Pripombe na politiko cen so uveljavljene. Sprejeto je staliZa kreditiranje izvoza ladij, investicijske opreme in investišče, da bodo z ukrepi ekonomske politike zagotovljeni sklacijskih del s tujino je predvideno poleg združevanja sredstev
dnejši blagovno-denarni odnosi. Dogovor o izvajanju politike
zainteresiranih delovnih organizacij in poslovnih bank tudi
cen, ki naj upošteva politiko odpravljanja disparitet je vročen
zadolževanje v tujini. Delegacija ni mogla uveljaviti pripombe
do 31. januarja 1982. Do tedaj ni možno povečevanje cen.
Skupščine SR Slovenije, da je potrebno za vir financiranja
poročevalec
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izključiti zadolževanje v tujini. ZIS je vztrajal, da se lahko
jugoslovanska banka za izvoz v svojem imenu in na račun
konkretne delovne organizacije zadolžuje v tujini. To razlago
predstavnika ZIS so sprejele vse ostale delegacije.
Predloženi tekst resolucije glede zagotavljanja sredstev za
-plačevanje uvozne nafte iz konvertibilnega področja, ki je
vnaprej predvideval zakonsko ureditev tega vprašanja, Skupščina SR Slovenije ni podprla. Delegacija SR Srbije je zahtevala, da je na enak način, to je s centralizacijo deviz, potrebno
zagotoviti uvoz in plačilo tudi drugih pomembnih surovin in
reprodukcijskega materiala. Delegacija SR Hrvatske in AP
Vojvodine pa sta predlagali, da je potrebno domačo nafto
izvzeti in jo pustiti pridelovalcem, da sami z njo razpolagajo.
Po dolgem usklajevanju je obveljalo stališče Skupščine SR
Slovenije in je v resolucijo vnešeno besedilo, da se bodo
devize za uvoz nafte zagotovile na način, ki bo odpravil
motnje na tem področju. V tej zvezi velja omeniti, daje ZIS po
sprejetju resolucije predložil ZRP zakon o začasnem zagotavljanju deviz za uvoz nafte, ki je bil sprejet kot začasni ukrep s
potrebno večino glasov, in s katerim je uzakonil obvezno
izdvajanje deviz od vseh konvertibilnih prilivov za plačevanje
uvožene nafte.
Delovanje deviznega tržišča je bilo do konca usklajevanja
resolucije odprt problem. Naša delegacija je uveljavljala stališča Skupščine SR Slovenije, da ni mogoče v resoluciji že
vnaprej določiti, da bodo tudi v letu 1982 veljali predpisi iz leta
1981 o obveznem odstopanju deviz NBJ iz menjalnic, depozitov in avansov pri investicijskih delih v inozemstvu in da ni
mogoče sprejeti formulacijo »usmerjenega delovanja deviznega trga«, ker se ne ve, kdo in po kakšnih kriterijih ga bo
usmerjal. Vse ostale delegacije - z izjemo delegacije SR
Hrvatske, ki ni sprejela predloga o podaljšanju predpisov iz
leta 1981 o obveznem odstopanju deviz NBJ - so želele
vgraditi v resolucijo konkretnejšo obveznost o kriterijih in
pogojih za prodajo deviz s strani NBJ tistim republikam in
pokrajinam, ki imajo planiran deficit v plačilno-bilančnih pozicijah. Delegacija AP Vojvodine pa je s svojimi amandmaji
hotela doseči, da ima pravico do nakupa deviz pri NBJ tudi za
devizne kompenzacije. Ta del resolucije je bil usklajen, pri
čemer je bilo sprejeto naše stališče, da se črta iz resolucije
obveznost o podaljšanju predpisov o odstopu deviz NBJ in da
se v resolucijo vgradi v zvezi z delovanjem deviznega trga
rešitve predvidene v zakonu o deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino.
Skupščina SR Slovenije ni dala soglasja, da se z resolucijo
določi, da bo v letu 1982 sprejet zakon o^zadolževanju NBJ v
tujini. Slabe izkušnje, ki so nastopile po sprejetju ustreznega
zakona v letu 1981, ko ni bilo rešeno vprašanje, kdo bo te
dolgove vračal in ki pomenijo etatizacijo dolgov, so bili glavni
argumenti naše delegacije. Kljub temu, da je bila delegacija
SR Slovenije osamljena, je končno ZIS črtal to določbo iz
resolucije.
Delegacija SR Srbije je s svojim amandmajem hotela doseči, da se v resolucijo vgradi »da je potrebno izenačiti tečaj
in druge pogoje pridobivanja in razpolaganja konvertibilnih in
klirinških deviz.« Tega predloga'delegacija SR Slovenije ni
sprejela in tudi ni bil vgrajen v resolucijo.
\ postopku usklajevanja odloka je delegacija uspela uveljaviti vrsto pripomb Skupščine SR Slovenije. Uspela je
htevo da se da večji poudarek pospeševanju izvoza blaga na
konvertibilnem področju, kot tudi izvozu blaga v.sje stopn e
oredelave' da se crta besedilo, ki se nanaša na zmanjša j
Carfnske zaščiti za končne izdelke, da se možnost zadolževanja v tujini močneje poveže z možnostjo deviznega odplačila
kreditov OZD v okviru zoženih dogovorjenih prioritet. Večji
noudarek ie dan tudi udeležbi oziroma združevanju deviz po
členu 67 in 68 zakona o deviznem poslovanju s tem, da je
f eba na osnovi samoupravnih sporazumov po teh členih tud.
med letom ustrezno korigirati projekcije placilno-bilancnih in
devizno-bilančnih položajev republik in pokrajia
Pri usklajevanju odloka o skupn, devizni politiki so se. na
koncu pojavila ista bistveno sporna vprašanja, kot pri usklaj
vaniu resolucije, to je vprašanje zagotavljanja deviznih sredstev za plačevanje uvoza nafte, urejanja deviznega rg
vnrpšanie tretmana klirinških deviz.
Glede zagotavljanja deviznih sredstev za plačevanje uv

žene nafte je delegaciji po daljšem usklajevanju uspelo doseči, da se v devizno politiko vnese enako besedilo, kot je bilo
usklajeno v resoluciji to je, da se bodo devize za uvoz nafte
zagotovile na način, da se bodo odpravile motnje na tem
področju.
.v . x
Enako kot v resoluciji smo uspeli tudi v devizni politiki crtati
določbo da bi se v letu 1982 podaljšala veljavnost predpisov,
na podlagi katerih bi se del deviznega priliva obvezno odstopal NBJ, oziroma obvezno držal kot depozit pri NBJ.
V devizni politiki je delegacija Srbije ponovno vztrajala ria
amandmaju, da je treba tečaj dinarja klirinških valut izenačiti
glede oblikovanja in prilagajanja s tečajem konvertibilnih
valut Predlog sta podpirali delegaciji dveh skupščin. Ker je bil
v okviru zveznih družbenih svetov dosežen političen dogovor,
da je treba voditi politiko enotnega tečaja za klirinške in
konvertibilne devize, je Zvezni izvršni svet ponudil novo formulacijo v tej smeri, da je treba voditi politiko enotnega
tečaja, ki bo veljal za klirinško in konvertibilno področje; da
pa ie treba načelno opredelitev o izenačitvi klirinškega in
konvertibilnega tečaja vzkladiti z ustreznimi plačilnobilancnimi potrebami, kar je možno doseči z diferenciranimi izvoznimi stimulacijami in drugimi ukrepi ekonomske politike. Po
obrazložitvi predstavnika ZIS, da se s tem predvideva, da se
bo z ingredienti in drugimi instrumenti tekoče ekonomske
politike dohodkovno motiviral izvoz na konvertibilno področje, je delegacija Slovenije zaradi uskladitve odloka sprejela novi amandma ZIS.
. ,
Tudi na amandma Srbije, da je treba najkasneje do konca
februarja 1982 izenačiti konvertibilne in klirinške devize glede
tretmana ustvarjanja pridobivanja in razpolaganja deviz, je
delegacija na koncu pristala in to po izjavi predstavnika Zib,
• da je tu mišljeno samo to. da enako kot s konvertibilnimi
devizami tudi s klirinškimi devizami razpolaga tisti, ki jih je
ustvaril z izvozom ali pridobil z združevanjem ali nakupom na
deviznem trgu.
V aneksu k odloku o skupni devizni politiki so upoštevane
skoraj vse konkretne pripombe SR Slovenije, razen tiste, da bi
se črtalo pooblastilo Narodnim bankam republik in avtonomnih pokrajin, da prenehajo sprejemati prijave za uvoz, ko
uaotove da je znesek iz usklajene dinamike že izkoriščen
Pri tej naši zahtevi nas niso podprli niti predstavnik ZIS niti
predstavniki drugih republik in pokrajin, zato smo na koncu
od predloga odstopili.
\
C.
"projekcija plačilne bilance Jugoslavije za leto 1982 ni bila
sprejeta na podlagi soglasja delegacij skupščin republik in
pokrajin v Zboru republik in pokrajin Skupščine Jugoslavije.
Soglasja na odlok o enotni projekciji niso dale delegacije ■
Skupščin Bosne in Hercegovine, Hrvatske, Slovenije in Srbije.
Ker je projekcija plačilne bilance eden od temeljnih dokumentov, potrebnih za izvajanje politike ekonomskih odnosov
s tujino v letu 1982, je predsedstvo SFRJ na podlagi 301. člena
ustave sprejelo sklep, da predlaga Skupščini SFRJ, da
sprejme kot začasen ukrep zakon o začasnem določanju
enotne projekcije plačilne in devizne bilance Jugoslavije za
leto 1982 Zboru republik in pokrajin je bila predložena zadnja
popravljena varianta odlokov o enotni projekciji plačilne in
devizne bilance in zakon je bil sprejet z dvotretinjsko večino.
V njem je med drugim določeno, da mora Zvezni izvršni svet
na podlagi preverjenih podatkov o realizaciji za leto 1981,
tekom januarja 1982 predložiti spremembe in dopolnitve projekcije plačilne in devizne bilance ter projekcij plačilno-bilančnih in devizno-bilančnih položajev republik in pokrajin za
leto 1982. Že v januarju je treba na tej podlagi v odboru za
ekonomske odnose s tujino ZRP Skupščine SFFU nadaljevati
z usklajevanjem, da bi odlok o projekciji plačilne bilance
sprejeli s soglasjem republik in pokrajin. Začasen ukrep bo
veljal do doseženega soglasja oziroma najdalje do konca leta
1982.
V procesu usklajevanja je delegaciji Skupščine Slovenije
uspelo uveljaviti vrsto skupščinskih pripomb na tekstualni del
odloka razen tistih, kjer smo zahtevali, da se devizna sredstva
za potrebe federacije zagotavljajo po ključu družbenega proizvoda (in ne deviznega priliva, kot je predlagal ZIS) in, da bi
obveznosti za odplačilo kreditov Narodne banke Jugoslavije
morali prevzeti koristniki teh kreditov.
poročevalec
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Usklajevanje pravic in obveznosti, ki izhajajo iz številčnega
dela, to je iz projekcij plačilno-bilančnih položajev republik in
pokrajin, je bilo otežkočeno predvsem tudi zaradi tega, ker
ZIS ni predhodno, v soglasju z republikami in pokrajinami,
sprejel metodologije in kriterijev za določanje in spremljanje
projekcij plačilno-bilančnih in devizno-bilančnih položajev
republik in pokrajin, za kar je z zakonom zadolžen.
Med usklajevanjem (26. decembra) je Zvezni izvršni svet
predložil spremembe in dopolnitve osnutka odloka o enotni
projekciji plačilne bilance in plačilno bilančnih položajev republik in pokrajin za leto 1982. V tem predlogu je izvajal iz
nekoliko drugačnih osnov pri opredeljevanju izvoznih obveznosti za leto 1982.
Delegacija Slovenije je sprejela osnovno izhodišče, da deficit plačilne in devizne bilance Jugoslavije za leto 1982 ne sme
preseči 500 mio $. Nadalje se je strinjala s predlogom ZIS, da
je osnova za opredeljevanje plačilno-bilančnih pozicij republik in pokrajin v letu 1982, ocena realizacije v letu 1981. Ni pa
se strinjala z oceno ZIS za leto 1981, ker je menila, da jeza SR
Slovenijo predvsem na področju deviznega priliva od storitev
previsoka. Na osnovi takšne ocene je ZIS predlagal, da vse
republike in pokrajina realno povečajo v letu 1982 izvoz blaga
in storitev na konvertibilnem področju za 12%. Pri tem delegacija Slovenije ni mogla sprejeti zahteve za 12% stopnjo
porasta deviznega priliva od storitev, ker je bila ocena neblagovnega priliva za leto 1981 nesprejemljiva.
Uvoz blaga s konvertibilnega področja bi bil v letu 1982 za
vso državo v primerjavi z letom 1981 vrednostno večji za 9%.
Upoštevajoč predvideni porast cen, pa bi bil realno celo za
1 % manjši kot v letu 1981. To 9 odstotno vrednostno povečanje uvoza je ZIS razpodelil med republike in pokrajini po
rzaličnih ključih, med katerimi je manjši delež samo dobro
tretjino razporedil po republikah in pokrajinah v odvisnosti od
tega koliko prispevajo k povečanju izvoza na konvertibilno
področje, ostalo pa po ključih; deleža izvoza na klirinško
področje, deleža izvoza po mednarodnih aranžmanih na klirinško področje, glede na specifično proizvodnjo strukturo
(kmetijstvo) in med gospodarsko manj razvite republike in
pokrajine.
Delegacija Slovenije je menila, da bi bilo edino pravilno in v
skladu z začrtano politiko na vseh ravneh, da se pri razporeditvi dodatnih možnosti uvoza v letu 1982 najmanj 75% sredstev
usmeri v proizvodnjo za izvoz na konvertibilna področja.
Zaradi vsega navedenega delegacija ni mogla dati soglasja
na plačilno bilančno pozicijo SR Slovenije, ki na podlagi
začasne projekcije obvezuje na naslednje:
- Slovenija naj bi ustvarila največji obseg izvoza blaga na
konvertibilno področje v višini 1.990 mio$ tako, da bi znašal
delež SRS v skupnem izvozu SFRJ na konvertibilno področje
25,7%, kar je znatno več kot Srbija in Hrvatska, ki imajo
mnogo večje proizvodne zmogljivosti.
- Uvozne možnosti našega gospodarstva se v največji meri
zmanjšujejo. Vrednostni obseg uvoza blaga s konvertibilnega
področja bi bil sicer večji za 5,8%, vendar upoštevajoč porast
cen, bi bil v primerjavi z letom 1981 realen obseg uvoza blaga
manjši za okoli 4%, medtem ko bi bil v državi približno na
letošnji ravni. Delež uvoza blaga SRS v skupnem jugoslovanskem uvozu s konvertibilnega področja bi znašal okoli 17%.
- Slovenija mora doseči najvišjo stopnjo pokritja uvoza z
izvozom blaga na konvertibilnem področju in to v višini 90%,
medtem ko znaša ta stopnja za državo v celoti 60%.
- Združeno delo Slovenije mora po predlogu o začasni
projekciji ostvariti suficit na konvertibilnem področju v višini
397 mio$.
D.

Rast zveznega proračuna je letos prvič usklajena z rastjo
družbenega proizvoda, dodatno zmanjševanje ni bilo možno,
ker funkcionalni izdatki za potrebe organov in organizacij v
federaciji rastejo z indeksom 115,7, ostale izdatke pa predstavljajo različne sprejete obveznosti, ki jih ni mogoče zmanjšati.
Pripombe Skupščine SR Slovenije na zakon so bile v poteku usklajevanja uveljavljene v tem, da je znižan prispevek
SR in SAP za proračun federacije s prvotno predlagane rasti
135,4 na 126, kar pomeni, da bo del prispevka, ki ga je dolžna
vplačati SR Slovenija za proračun federacije v leto 1982.
povečan v primerjavi z letošnjim letom za 23,8%.
poročevalec

Pripombe Skupščine SR Slovenije, da je potrebno zmanjšati dopolnilna sredstva nerazvitim SR in SAP, ni bilo mogoče
uveljaviti, ker so že zadosti zmanjšana in so manjša kot je to
določeno z dogovorom o temeljih plana. Ta naš predlog je
podpirala samo še delegacija Skupščine SR Srbije, in za to ni
bila sprejeta.
V zvezi z zahtevo Skupščine SR Črne gore o zagotovilu 500
mio din za razreševanje problemov Skupnosti pokojninskega
in invalidskega zavarovanja Črne gore je bil sprejet sklep, da
se ta sredstva zagotove na ta način, da se vsem koristnikom
zmanjšajo sredstva za 0,2965% razen dopolnilnih sredstev za
nedovolj razvite republike in SAP Kosovo in kompleksa sredstev za pokojnine vojaških zavarovancev in za pokojnine
borcem.
E.

Ko je proti koncu usklajevalnega postopka postalo jasno,
da naše zahteve o zadovoljevanju deviz za potrebe federacije
po kriteriju udeležbe v DP ne bo mogoče uveljaviti smo zaradi
enotnega nasprotnega mnenja ostalih 7 delegacij od te zahteve odstopili. Zato pa smo predlagali, da naj bi SR in SAP
zagotavljale za federacijo potreb na devize v sorazmerju s
planiranim konvertibilnim prilivom in ne po dejanskem prilivu
kot je to predlagal ZIS. Pri tem smo poudarjali, da mora tudi ta
del ekonomske politike biti v funkciji spodbujanja izvoza ter
opozarjali na neprincipielnost ponujene rešitve, ki de facto
kaznuje tistega ki več izvaža in nagrajuje tistega, ki svojih
izvoznih obveznosti ne izpolnjuje. V tem smislu smo dali v
odboru za finance obsežno izjavo s katero smo opozorili na
nesprejemljivost in nestimulativnost predlaganih rešitev a
svoje soglasje k predlogu odloka pojasnili zgolj z našo željo,
da prispevamo k doseganju soglasja, ker so se v vseh 7
delegacijah drugih SR in SAP strinjali s predlogom DPS. Ob
tem smo zahtevali, da ZIS takoj pripravi izvršilni predpis, ki bo
vseboval take rešitve za zbiranje deviz ki bodo administrativno čim manj obremenjevale gospodarske subjekte, ki bodo
po začasnih predračunih prispevale cca 5% svojega konvertibilnega priliva za te namene.
In končno je odbor za finance na predlog naše delegacije
sprejel sklep, s katerim se ZIS zavezuje k nadaljnjim prizadevanjem za zmanjševanje deviznih izdatkov vseh koristnikov
zveznega proračuna. O rezultatih teh prizadevanj pa mora ZIS
poročati Skupščini SFRJ do konca septembra 1982.
Ko smo dali soglasje na osnutek odloka smo ob tem podali
sledečo izjavo:
Delegacija Skupščine SR Slovenije izraža globoko nezadovoljstvo glede načina kako je Zvezni izvršni svet zavračal
poskuse delegacije Skupščine SR Slovenije, da se način zagotavljanja deviz za potrebe federacije v letu 1982 določi v
skladu z intencijami 25. in 72. člena o deviznem poslovanju in
kreditnih odnosih s tujino. Ob tej priložnosti delegacija Skupščina SR Slovenije opozarja tudi na neprincipielnost rešitev,
ki jih je v osnutku tega odloka ponudil Zvezni izvršni svet.
Namreč z edinim namenom, da se za devizne potrebe federacije zagotovi predvideni znesek deviz so gospodarski subjekti
v SFRJ glede obveznosti za izločanje deviz za potrebe federacije postavljeni v neenakopraven položaj. Ponujena rešitev
pomeni, da bo tisti del gospodarstva ne glede na to v kateri
republiki in pokrajini se nahaja, ki izpolnjuje svoje obveze
glede konvertibilnega priliva ali jo celo prekorači dolžan da
kljub zmanjšanju svojega dohodka doprinaša več in to v korist
tistih subjektov, ki svojih obvez izvoza na konvertibilno področje ne bodo izpolnili. To je nepravična in nestimulativna
rešitev ter po našem prepričanju tudi nasprotuje sprejeti
osnovni usmeritvi letošnje resolucije, namreč, da je potrebno
z vsemi razpoložljivimi stimulativnimi ukrepi vzpodbujati povečanje konvertibilnega priliva. S predlagano rešitvijo se dela
ravno nasprotno.
Ni namreč neznano dejstvo, da je izvoz na konvertibilno
področje dohodkovno manj interesanten. Na to kaže tudi
obseg potrebnih dinarskih sredstev za pospeševanje izvoza
na to področje z ene strani, kakor tudi trendi rasti izvoza na
klirinško področje v 1981. letu z druge strani.
Evidentno je torej, da tako imenovani materialni razlogi, ki
jih s ponujeno rešitvijo nudi in opravičuje ZIS ne morejo biti
opravičilo za nespoštovanje zakona o deviznem poslovanju in
kreditnih odnosov z inozemstvom kakor tudi ne z materialno
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diskriminiranje tistih gospodarskih subjektov, ki odgovorno
izpolnjujejo svoje obveznosti.
S svojim pozitivnim stališčem napram skupnem znesku
deviz za potrebe federacije, potem ko so bile razčiščene
nekatere nejasne postavke, pa tudi napram znesku za posamezne namene je naša delegacija pokazala polno razumevanja tako potreb JLA kakor tudi drugih uporabnikov deviz iz
tega odloka.
Naše trdno prepričanje pa je, da bi s sprejetjem načela, ki
ga je ponudila naša delegacija, da se devize za potrebe
federacije v konvertibilnih sredstvih zagotavljajo v skladu s
planiranim prilivom deviz dosegli principielno in pravno utemeljeno rešitev.
Zato je potrebno naše soglasje k načrtu odloka o skupnem
znesku deviz za potrebe federacije v letu 1982 jemati samo kot
skrajni izhod, da se vendar kljub vsem pripombam in argumentom omogoči k usklajevanju tega akta.
F.

Ker Skupščina SR Slovenije ni dala soglasja k omenjenemu
zakonu in ker niso bili izpolnjeni pogoji za pričetek usklajevanja, odbor za ekonomske odnose s tujino omenjenega zakona
sploh ni usklajeval.
Delegacija je ustno obrazložila stališče Skupščine SRS pri
čemer je poudarila:
- da smo v letu 1981 sprejeli družbeni dogovor in ustrezne
samoupravne sporazume o zagotavljanju deviznih sredstev,
za plačilo uvožene nafte.
SISEOT v republikah in pokrajinah in Izvršni sveti republik
in pokrajin niso izpolnjevali svojih sprejetih obveznosti in tudi
Zvezni izvršni svet ni pravočasno ukrepal. Iz tega sledi, da ni
mogoče sprejeti prakse, da slabe izkušnje in neodgovorno
obnašanje zamenjajo samoupravno pot dogovarjanja na tem
področju.
- po členu 72. zvezne ustave, bi bila mogoča zakonska
intervencija le, če se ne bi dalo doseči rešitve po samoupravni
poti, kar pa se za leto 1982 sploh ni poizkušalo;_
- ponujeni sistem zagotovitve deviz za plačilo nafte, ki
sicer priznava porabo nafte po republikah in avtonomnih
pokrajinah kot kriterij za določitev obveznosti plačevanja uvožene nafte ni bil pravilno uporabljen, ker se devize odvajajo
po dejanskem deviznem prilivu iz konvertibilnega področja,
kar destimulira varčevanje nafte in ima tudi druge negativne
posledice v pogledu racionalnega ekonomskega obnašanja.
ZIS je predložil omenjeni zakon predsedstva SFRJ, ki je
predlagalo ZRP Skupščine SFRJ, da spj-ejme začasni ukrep.
ZRP je ta zakon z večino glasov v vsebinsko nespremenjeni
obliki tudi sprejel.
H

Skupščina SR Slovenije je v svojem sklepu v zvezi z obravnavo navedenega zakona z dne 11. 12. 1982 dala sledeči
pripombi:
_
- da naj se prouči realnost cene odškodnine za 1 m
razlaščene nepremičnine ter

- da naj se ugotovi delež LR Albanije pri zagotavljanju
sredstev.
V zvezi s prvo pripombo je ZIS predložil podatke o ceni
zemljišč na tem področju iz kupno-prodajnih pogodb, ki so
bile sklenjene v zadnjem času, ter ocene vrednosti prodanih
zemljišč, ki so jih opravile občinske komisije zaradi določanja
davčne2 osnove. Po teh podatkih so cene zemljišč od 18-200
din/m , ocene
vrednosti zemljišč za davčno osnovo pa od 18250 din/m2. ZIS zato2 meni, da je v zakonu uporabljena poprečna cena 80 din/ realna.
V zvezi z drugo pripombo je ZIS opozoril, da so povečani
stroški v Zakonu vezani na stroške pred polnjenjem akumulacije, katere je obvezno pokriti SFRJ v skladu z veljavnim
protokolom sklenjenim z LR Albanijo 1962 leta. S sklepom
odbora za finance iz novembra 1975 leta je pa predvideno, da
ZIS v razgovorih z Albanijo sproži vprašanje pokrivanja stroškov, ki bodo eventualno nastali po polnjenju akumulacije.
Glede na to, da so druge delegacije v celoti podprle besedilo osnutka zakona ter, da je ZIS svoje stališče še dodatno
podprl z zgoraj navedenimi argumenti, ki jih nismo mogli
ovreči smo uskladili besedilo zakona v enakem besedilu kot
ga je predlagal ZIS.
Skupščini SRS predlagamo, da sprejme poročita delegacije
o usklajevanju in jo pooblasti, da da soglasje k predlogu
navedenega zakona.
I.

Skupščina SR Slovenije je na sejah zborov 25. 12. 1981
obravnavala osnutek navedenega zakona in sprejela sklep, da
soglaša, da se z zakonom uredijo vprašanja kritja obresti in
drugih stroškov iz naslova zadolžitve Narodne banke Jugoslavije v tujini vendar je menila, da zakon v predlagani vsebini ni
sprejemljiv.
Skupščina SR Slovenije je menila, da je predloženi osnutek
zakona v nasprotju z dosedaj sprejetimi stališči glede zadolževanja v tujini zlasti da naj materialne posledice v tujini
najetih kreditov nosijo tisti, ki so te kredite koristili. Skupščina
SR Slovenije pa se je strinjala z razmerjitvijo dela sredstev, ki
so bila dana za potrebe federacije oziroma, da se ta sredstva
na ustrezen način zagotove. Skupščina tudi ne bi nasprotovala predlogu, ki naj bi omogočil rešitev tega problema za leto
1981, kar pa je potrebno sprejeti do predlaganja zaključnega
računa Narodne banke Jugoslavije za leto 1981.
V postopku usklajevanja v odboru za kreditno-monetarni
sistem Zbora republik in pokrajin so bile ob podpori večine
delegacij drugih skupščin SR in SAP uveljavljene pripombe
skupščine SR Slovenije in sicer tako, da za leto 1981 narodna
banka Jugoslavije pokrije te stroške iz lastnih prihodkov in
dela prihodkov Narodnih bank republik in avtonomnih pokrajin, nepokriti del obresti in drugih stroškov pa se prenese v
leto 1982. Pokritje prenešenih nepokritih in na novo ustvarjenih obresti in drugih stroškov pa se bo uredilo s posebnim
zakonom, ki ga bo ZIS predložil najkasneje do 15. 2. 1982 kar
je bilo določeno s posebnim sklepom.
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Skupščine

RAZVOJNA

POLITIKA

Učinkovitejše gospodarjenje
izvajanje

SFRJ

in

dosledno

politike ekonomske stabilizacije

• Glavni razvojni cilji v letu 1982 so povečanje izvoza, zmanjšanje deficita
devizne in plačilne bilance, zaviranje inflacije in rasti cen, zmanjšanje vseh oblik
porabe v realne okvire in zaviranje zniževanja življenjskega standarda delovnih
ljudi in občanov
• Izvoz bo treba povečati za okrog 8,5 odstotka, industrijsko proizvodnjo za 3,5
odstotka, kmetijsko proizvodnjo pa za okrog 4 odstotke
• Z zmanjšanjem skupnega realnega obsega investicij v osnovna sredstva za 6
odstotkov bomo dosegli, da se bo še naprej zmanjševal njihov delež v družbenem
proizvodu
• Zaustaviti nadaljnje zmanjševanje življenjskega standarda delavcev z najnižjimi
prejemki
Po večdnevnem delu skup- ritev, predvsem na konvertibil- gospodarstva in racionalno
samoupravščinskih delovnih teles pri us- no področje, izboljšanje deviz- substitucijo uvoza in z mož- nih7. z razvijanjem
družbenoekonomskih
klajevanju stališč republiških ne in plačilne bilance države in nostmi, ki jih daje uvoz na
in v tem okviru s krein pokrajinskih skupščin o bistveno zmanjšanje stopnje podlagi sredstev ustvarjenih z odnosov
vloge združenega dela
glavnih postavkah družbenoe- inflacije. Temu mora biti po- izvozom in plačilnobilančnih pitvijo
pri obvladovanju tokov družkonomskega razvoja v prihod- drejena vsa ekonomska politi- možnosti;
bene reprodukcije.
njem letu, je Zbor republik in ka, narejen pa mora biti ustre5. z racionalnejšim izkoripokrajin na seji 29. decembra zen preobrat glede delovanja ščanjem razpoložljivega proizZ nadaljnjim razvojem sociasprejel Resolucijo o politiki mehanizmov sistema in njiho- vodnega potenciala, z zmanj- lističnih
samoupravnih družuresničevanja
Družbenega ve dograditve ter izvrševanje šanjem vseh stroškov in na tej
odnosov,
plana Jugoslavije v obdobju sprejetih obveznosti, izboljša- podlagi s povečanjem dohod- benoekonomskih
doslednim uresničevanjem siod leta 1981 do 1985 v letu nja ekonomije in kakovosti go- ka in deleža združenega dela stemskih
zakonov o njihovih
1982 (AS 465).
spodarjenja ter vodenja celot- pri njegovi delitvi zaradi krepi- spremembah
in dopolnitvah in
Temeljna značilnost resolu- ne družbene aktivnosti.
tve materialne osnove združezagotavljanjem učinkovitega
cije je v tem, da je celotna ekoUresničevanje teh nalog je nega dela, povečanja izvozne zdelovanja
mehanizma gosponomska politika podrejena treba doseči:
sposobnosti gospodarstva in darskega sistema in z ukrepi
ekonomski stabilizaciji oziro1. z ustvarjanjem takšnih po- premagovanja skupnih mate- ekonomske politike, je pouma povečanju izvoza biaga in gojev, ki bodo zelo motivirali rialnih težav;
darjeno v resoluciji, je treba
storitev, zboljšanju plačilne in rast proizvodnje za izvoz in
6. s sprejemanjem ukrepov,
uspešnejše dohoddevizne bilance in zmanjšanju krepili izvozno sposobnost go- da se zavre zniževanje življenj- zagotoviti
kovno povezovanje organizastopnje inflacije.
spodarstva, zagotovili dina- skega standarda delovnih ljudi cij
združenega dela in obvlaKer smo v Glasilu Skupščine mično rast izvoza, posebej na in občanov in v tem okviru
tokov družbene reproSFRJ objavili Osnutek resolu- konvertibilno področje, bistve- zaustavi padanje realnih oseb- dovanje
krepitev izvozne spocije v celoti in nato spremljali no zmanjšali deficit plačilne nih dohodkov, predvsem de- dukcije,
sobnosti
in urevse faze dela pri dokončnem bilance in zmanjšali stopnjo lavcev pri proizvodnem in sničevanjegospodarstva
politike
ekonomske
oblikovanju, objavljamo v tej zadolženosti države v tujini;
kreativnem delu v materialni
številki Glasila povzetek naj2. z uresničevanjem skla- proizvodnji; prav tako bodo stabilizacije.
Zaradi uresničevanja teh nadnejših blagovno-denarnih ra- sprejeti ukrepi, da se v skladu
pomembnejših postavk.
zmerij in usklajevanjem vseh z materialnimi možnostmi za- log, je poudarjeno v tem dokuTEMELJNI CILJI IN
oblik porabe z razpoložljivim gotovi materialna in socialna mentu, bodo v letu 1982 poRAZVOJNE NALOGE
družbenim proizvodom, do- varnost, posebej delavcev z trebna izjemna prižadevanja
družbene skupnosti in
Izhajajoč iz ciljev in nalog hodkom in materialnimi mož- najnižjimi prejemki na člana v vse
vseh
družbenoekonomskih
gospodinjstvu;
določenih v družbenem planu nostmi;
3. z bistvenim zmanjšanjem
Jugoslavije so osrednje naloge
^ccoooe«e>coooGiccosoeo60seooeeosososoooec|
pri uresničevanju politike stopnje inflacije;
4. z usklajevanjem obsega in
družbenoekonomskega razS
voja v letu 1982 učinkovitejše strukture proizvodnje ter dina- S Resolucija o politiki uresničevanja Družbenega plana
za obdobje od leta 1981 do 1985 v letu 1982- S
uresničevanje politike eko- mike proizvodne rasti s potre- X Jugoslavije
AS 465
§
nomske stabilizacije, občutno bo dinamične rasti izvoza, krepovečanje izvoza blaga in sto- pitvijo izvozne sposobnosti ^saaoscocososoeosoososoaocaososooooiosocoJ
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dejavnikov za učinkovitejše
uresničevanje politike ekonomske stabilizacije s povečanjem proizvodnje, maksimalnim varčevanjem na vseh področjih družbene reprodukcije
in na vseh ravneh, s povečanjem izvoza in usmeritvijo na
nujen uvoz, z boljšo organizacijo dela, s povečanjem produktivnosti dela in učinkovitejšim medsebojnim povezovanjem proizvajalcev v proizvodnem procesu, zaradi česar je
treba pospešiti ustanavljanje
skupnosti združenega dela za
medsebojno plansko in poslovno sodelovanje. Stroške
družbene nadgradnje je treba
zmanjšati v meje možnosti materialne proizvodnje, S selektivno in stabilizacijsko monetarno-kreditno politiko je treba
onemogočiti ustvarjanje povpraševanja nad ponudbo, vendar tudi omogočiti nemoteno
odvijanje procesa družbene
reprodukcije.
Z doslednim izvajanjem sistema cen in družbene kontrole cen ter energičnimi aktivnostmi je treba zagotoviti bistveno počasnejšo rast cen.
Z delitvijo družbenega proizvoda je treba krepiti materialno osnovo združenega dela,
zaščititi integriteto družbenih
sredstev in zagotoviti njihovo
razširjeno reprodukcijo.
Investicije, kakor je predvideno v resoluciji, morajo biti
usklajene z realno razpoložljivimi sredstvi, s samoupravno
koncentracijo pa je treba
usmerjati akumulacijo v dogovorjene zožene razvojne smeri
sprejete z družbenim planom
Jugoslavije, predvsem za povečanje proizvodnje , ki je namenjena izvozu, prvenstveno
na konvertibilno področje in
racionalnejši
substituciji
uvoza.
Z razvojem družbenoekonomskih odnosov na podlagi
socialističnega samoupravljanja je treba odpravljati pojave
partikularizma in drugih oblik
rušenja enotnega jugoslovanskega trga v procesu družbene
reprodukcije. S samoupravnimi mehanizmi in drugimi ukrepi je treba prispevati k postopnemu izhodu iz ekonomskih
težav in krepiti položaj države
v mednarodnih ekonomskih
odnosih in ustvariti pogoje za
nadaljnji razvoj družbenih
odnosov in za stabilni gospodarski razvoj ter izboljšanje
standarda delovnih ljudi in občanov.
V resoluciji je prav tako poudarjeno, da bomo z aktivnostmi nosilcev planiranja in ukrepi ekonomske politike zagotovili uresničevanje nalog hitrejšega razvoja od povprečnega

razvoja vse države za gospo- gradbeništvu. Zaradi poveča- in nalog iz programa dela, od
darsko manj razvite republike nih obveznosti do tujine bodo kakovosti opravljenega dela,
in najhitrejši razvoj SAP Koso- razpoložljiva sredstva za do- stroškov in rokov za opravljeva, s prevzemanjem dogovor- mačo porabo manjša od druž- na dela in naloge.
Po resoluciji lahko skupna
jenih posebnih ukrepov za naj- benega proizvoda.
Resolucija prav tako predvi- sredstva za zadovoljevanje
hitrejši razvoj te pokrajine, nadaljevanje obnove in graditve deva povečanje skupne proiz- splošnih družbenih in skupnih
področja, ki je bil prizadet po vodnje pšenice na okrog 5,6 potreb v republikah, avtonokatastrofalnem potresu v SR milijona ton (odkup okrog 3 mnih pokrajinah in občinah raČrni Gori, nadaljno krepitev milijone ton), koruze okrog 10 stejo največ do 18 odstotkov
obrambne sposobnosti drža- milijonov ton (odkup 3 milijo- glede na sredstva, ki so se po
ve, kakor tudi drugih nalog, ki ne ton). Prav tako bo še naprej določbah resolucije za leto
so določene v Družbenem pla- naraščala proizvodnja indu- 1981 in drugih predpisih lahko
nu Jugoslavije za obdobje od strijskih rastlin, posebej slad- uporabljala za te namene. Iz
korne pese in oljaric, s čimer tega so izvzeti prispevki za
leta 1981 do 1985.
bo zagotovljeno približno 880 proračun federacije, sredstva
tisoč ton sladkorja in okrog solidarnosti za odpravljanje
SPODBUJANJE
250 tisoč ton jedilnega olja. posledic elementarnih nesreč,
PROIZVODNJE ZA
Povečala se bo tudi proizvod- sredstva za spodbujanje izvoIZVOZ
nja povrtnin in krmilnih rastlin. za, sredstva za kompenzacijo
Najpomembnejše
naloge Razen tega bodo sprejeti ukre- cen živilskih proizvodov, ki so
funkciji zaščite življenjskega
ekonomske politike v letu 1982 pi za povečanje in pospeševa- vstandarda,
sredstva za uresniin pogoj za povečanje skupne nje družbeno organizirane čevanje pravic
borcev, vojagospodarske aktivnosti so po- proizvodnje na kmetijskih goinvalidov in družin padlih
večanje konkurenčne sposob- spodarstvih. Posebej bo spod- ških
nosti organizacij združenega bujana proizvodnja za znane- borcev, ki se uresničujejo na
republiških oziroma
dela na mednarodnem trgu in ga kupca s kreditiranjem, podlagi
predpisov, za usizboljšanje položaja države v ustvarjanjem pogojev za pre- pokrajinskih
mednarodnih
ekonomskih skrbo s semeni, umetnimi gno- klajevanje izplačil pokojnin in
nadomestila nezaodnosih, k čemur naj prispeva jili, mehanizacijo, gorivom in invalidnin,
poslenim osebam in nadomeekonomska politika, posebej rezervnimi deli.
Strukturo proizvodnje v živi- stila na podlagi zdravstvenega
na področju proizvodnje in posocialnega varstva ter družrabe, cen, denarja, kreditov, noreji, je poudarjeno v tem do- in
kumentu, je treba uskladiti z bene skrbi za otroke.
davkov in prispevkov.
V okviru te stopnje sredstva
Izvoz blaga in storitev je tre- možnostmi plasmaja na domazadovoljevanje splošnih
ba realno povečati za okrog čem in tujem trgu, ob preu- za
družbenih
potreb ne morejo
smeritvi
k
racionalnejši
upora8,5 odstotka, na konvertibilno
biti
večja
od
17 odstotkov v
bi
krmilne
baze
v
državi.
Prepodročje pa za 12 odstotkov,
primerjavi z isto osnovo. Sredusklajevati skupen izvoz in od- dvidevamo zmernejšo porast stva
za namene, za katere ni
liv deviz z razpoložljivim deviz- mesa na okrog 1,3 milijona to- določena
omejitev prejšnjih
nim prilivom, zmanjšati deficit ne in mleka na okrog 4,6 mili- skupnih stopenj,
razen tistih,
plačilne bilance Jugoslavije, ki jarde litrov.
ki imajo značaj osebnih prev letu 1982 lahko znaša samo
jemkov, kakor tudi prispevki za
500 milijonov dolarjev in PRIDOBIVANJE IN
proračun federacije in sredzmanjšati stopnjo zadolženo- RAZPOREJANJE
stva za spodbujanje izvoza,
sti držaye v tujini.
DOHODKA
lahko naraščajo hitreje od plaTežišče ekonomskega razZ delitvijo družbenega proiz- nirane stopnje rasti nominalvoja, je poudarjeno v resolucidružbenega proizvoda.
ji, je na spodbujanju rasti pro- voda in dohodka je treba zago- nega
V letu 1982, je poudarjeno v
izvodnje za izvoz in proizvod- toviti povečan delež gospodar- resoluciji,
se ne smejo povečenje, ki prispeva k substituciji stva v družbenem proizvodu in vati stopnje
prometnega davdohodku
in
krepitev
materialuvoza, s tem pa ugodno učintemveč jih je treba v skladu
kuje na plačilno bilanco drža- ne osnove združenega dela. Z ka,
s politiko rasti splošne in
ve, predvsem proizvodnje zmanjšanjem stroškov poslo- skupne
tudi v primerih
energije z domačimi viri, proiz- vanja in izločanjem iz dohodka zvišanja porabe
cen praviloma zniževodnje osnovnih surovin in re- za splošne družbene in skupne vati.
produkcijskega materiala in potrebe je treba zagotoviti
Da bi čim enakomerneje razosnovnih kmetijskih proiz- večji delež čistega dohodka v poredili
breme stabilizacije na
dohodku.
vodov.
S politiko razporejanja čiste- vse delovne ljudi in občane, je
ga dohodka je treba zagotoviti, treba razčleniti ukrepe davčne
PORAST
tako da se zagotovi
da rastejo sredstva za osebne politike,
DRUŽBENEGA
dohodke in skupno porabo v progresivno obdavčevanje doPROIZVODA
mejah čistega dohodka, s tem hodka in prihodka gospodinjobdavčevanje prihodkov,
da
rastejo sredstva za razširi- stev,
S povečanjem izvoza in
pridobljenih z delom s sredtev
materialne
osnove
dela
hiučinkovitejšim
gospodarjestvi, ki so osebna lastnina, in
njem ter doslednim izvajanjem treje od sredstev za osebne prihodkov od premoženja ter
dogovorjene politike je v letu dohodke in skupno porabo ih prejemkov izven rednega dela.
1982 računati s porastom da se pri razporejanju čistega
Rast povprečnih pokojnin in
družbenega proizvoda za dohodka zagotovi, da rastejo nadomestil iz pokojninsko-inrealni
osebni
dohodki
delavokrog 2,5 odstotka, nakar bo
validskega zavarovanja bo usvplivala porast industrijske cev nekoliko počasneje od ra- klajena z rastjo povprečnih noproizvodnje okrog 3,5 odstot- sti produktivnosti dela.
Sredstva za osebne dohod- minalnih osebnih dohodkov
ka in kmetijske proizvodnje
zaposlenih na območju repuokrog 4 odstotke, z ustrezno ke v organizacijah združenega blike oziroma avtonomne porastjo družbenega proizvoda dela družbenih dejavnosti in v krajine.
ostalih dejavnosti in upošteva- delovnih skupnostih morajo
Proračunski odhodki smejo
joč zmanjšanje proizvodnje v biti odvisna od opravljenih del
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stanovanjske
naraščati počasneje od stop- financiranja
nje planirane nominalne rasti gradnje bodo republike in pokrajini izdelale spodbujevalne
družbenega proizvoda.
ukrepe za stanovanjsko graditev tako v družbeni lastnini,
ZMANJŠANJE
kakor tudi v lastnini občanov
INVESTICIJ
in pri tem spodbujali večje deV resoluciji je prav tako re- leže osebnih sredstev občanov
čeno, da je treba z uresničeva- za stanovanjsko graditev, kanjem investicijske politike v le- kor tudi oblikovanje sredstev
tu 1982 zagotoviti zmanjšanje iz obstoječega stanovanjskega
realnega obsega investicij v sklada.
osnovna sredstva za 6 odstotZaradi zmanjševanja obrekov in nadaljnje zmanjšanje menjevanja osebnih dohodkov
deleža investicij v družbenem občanov na podlagi samopriproizvodu Jugoslavije. To je spevka in zmanjševanja možtreba doseči z usklajevanjem nosti za vlaganja v graditev
investicij z realno razpoložljivi- raznih negospodarskih objekmi sredstvi, usmerjanjem raz- tov bodo samoprispevki v letu
položljivih sredstev, da se čim 1982 zmanjšani samo na graprej dokončajo objekti in zač- ditev najnujnejših objektov, ki
nejo graditi nujno potrebne so pomembni za življenjski
nove zmogljivosti v okviru standard delovnih ljudi in obzmanjšanega programa gradi- čanov. Znova bo treba preučiti
tve pri proizvodnji blaga in dosedanjo prakso in predpise
opravljanju storitev, da bi po- o krajevnem samoprispevku.
večali izvozne zmogljivosti in
nadomestili uvoz pri proizvod- URESNIČEVANJE
nji energije, osnovnih deficitarnih surovin in reprodukcij- POLITIKE
skega materiala, osnovnih ZAPOSLOVANJA
kmetijskih pridelkov ter pri seUresničevanje politike prolektivni graditvi na magistral- duktivnega zaposlovanja v ponih prometnih poteh in razvoju gojih zmanjšanih možnosti za
integralnega transporta.
novo zaposlovanje v letu 1982,
Obseg vlaganj družbenih v skladu z določenimi prioritesredstev v stanovanjsko gradi- tami razvoja, bo zagotovljeno z
tev, je rečeno v resoluciji, se boljšo
uporabo sedanjih
bo zmanjšal v realne možnosti zmogljivosti, krepitvijo akumuoblikovanja sredstev za te na- lativne in reproduktivne spomene. V spremenjenih pogojih sobnosti gospodarstva, z večjo
NOVI

gibljivostjo delavcev in sredstev zaradi njihove racionalne
uporabe, s spravljanjem dopolnilnega dela v družbeno
sprejemljive okvire, učinkovitejšim zatiranjem brezpravnega dela, uva/anjem več izmen
kjer so za to pogji, hitrejšim
razvojem drobnega gospodarstva in kmetijstva na temeljih
združevanja in povezovanja
zasebnega in družbenega sektorja, ter z usklajevanjem izobraževalnega sistema s potrebami gospodarstva.
Z delovanjem organizacij
združenega dela in ukrepi ekonomske politike bo zagotovljeno, da bo zagotovljeni znesek
v višini najmanj 50 odstotkov
stalnih sredstev sklada federacije za kreditiranje hitrejšega
razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih
pokrajin uresničen v celoti z
združevanjem dela in sredstev
med organizacijami združenega dela iz vse države v skupne
razvojne programe gospodarsko manj razvitih republik in
SAP Kosova na dohodkovnih
temeljih in na podlagi skupnih
interesov.
Glede na vojaško politično
situacijo v svetu in varnostno
situacijo v državi, je poudarjeno v resoluciji, bomo krepili in
razvijali
splošno
ljudsko
obrambo in družbeno samozaščito.

DOLGOROČNI
PROGRAM
EKONOMSKE
STABILIZACIJE
Glede na probleme in vzroke, ki že dalj časa povzročajo
nestabilnost v tokovih družbene reprodukcije in zaradi nezadovoljivega razvoja ekonomskih odnosov s tujino, bo
v letu, 1982 določen dolgoroč' ni program ekonomske stabilizacije, na podlagi katerega bodo ocenjene potrebe za spremembe in dopolnitve Družbenega plana Jugoslavije od leta
1981 do 1985.
Na koncu resolucije je poudarjeno, da bo treba stalno
spremljati in analizirati uresničevanje določenih nalog in
sprejemati ustrezne ukrepe, da
bi vsi udeleženci v procesu
planiranja in uresničevanja
družbenega plana Jugoslavije
opravljali naloge in obveznosti
iz svojih pristojnosti v skladu z
letno in srednjeročno razvojno
politiko. V skladu z zakonom o
temeljih sistema družbenega
planiranja in o družbenem planu Jugoslavije bo ZIS redno
obveščal Skupščino SFRJ in
druge organe o uresničevanju
Družbenega plana Jugoslavije
za obdobje od leta 1981 do
1985 in družbenoekonomske
politike, sprejete s to resolucijo.

PREDPISI

Ohraniti

avtentičnost

katerem je živel

in

in

celoto ambienta, v

delal Josip

Broz Tito

• Spominski center Josip Broz Tito zajema objekte, ki jih je tovariš Tito uporabljal
v okviru Užiške ulice in muzejev »25. maj« in »4. julij«
• Center oskrbuje in varuje grob Josipa Broza Tita
• Osnovna naloga Centra je, da varuje in neguje spomine na tovariša Tita,
preučuje njegovo življenje in delo ter opravlja druge zadeve, ki osvetljujejo in
predstavljajo tovariša Tita
• Naloga centra je, da evidentira tudi vsa dela tovariša Tita ali dela o njem, ki so
bila izdana doma in v tujini
Da bi obvarovali in naprej razvijali ideje in misli Josipa Broza Tita, zagotovili avtentičnost
in celoto objektov in predmetov, ki so najbolj povezani z
njegovim življenjem in delom v
socialistični Jugoslaviji, je
Predsedstvo SFRJ pripravilo in
poslalo Skupščini SFRJ v
sprejetje Predlog za izdajo zakona o spominskem centru Joporočevalec

sip Broz Tito, z osnutkom zakona (AS 486).
Spominski center bi zajemal
spomeniško celoto, ki jo predstavljajo objekti, med katerimi
je predvsem hiša v kateri je
tovariš Tito najdalj živel in drugi objekti, ki jih je v okviru Užiške ulice uporabljal, kot tudi
Hiša cvetja - grob tovariša Tita. V okviru tega kompleksa

Ta zgodovinsko - spominski
sta tudi muzeja »25. maj« in
»4. julij«, kot tudi novozgraje- kompleks bo s svojo dejavna stavba Muzejska zbirka Jo- nostjo prispeval k varovanju in
oskrbovanju spomina na Josisip Broz Tito.
^pSCCCOSGGOOCOOOOOOeaOOSOOCCCOSOOCOCOSCC^
Osnutek zakona o spominskem centru Josip Broz Tito^ AS 486
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pa Broza Tita ter preučevanju
njegovega življenja in dela v
predvojnem obdobju, v času
NOB in v povojni izgradnji socialističnih
samoupravnih
odnosov in politike neuvrščenosti, kot tudi celotne vloge
tovariša Tita v svetovni politiki
našega časa.
NALOGE
SPOMINSKEGA
CENTRA
V osnutku zakona je poudarjeno, da je Spominski center
Josip Broz Tito zavod posebnega družbenega pomena za
vse narode in narodnosti
SFRJ. Center je družbena
pravna oseba in se zanj uporabljajo predpisi, ki veljajo za
organizacije združenega dela.
Center upravlja objekte in druga sredstva v družbeni lastnini
na katerih ima pravico razpolaganja SFRJ: v okviru Užiške

ulice št: 11. do 15, Muzej »25.
maj« in Muzej »4. julij«.
Center oskrbuje in varuje
grob tovariša Josipa Broza Tita. V besedilu so določene tudi
druge zadeve, ki jih opravlja
Center, Tako je rečeno, da zbira, ureja, obdeluje, razstavlja,
izdaja in hrani predmete in dokumente, ki so povezani z življenjem in delom Josipa Broza
Tita, ter sodeluje z ustreznimi
spominskimi, muzejskimi in
znanstvenimi zavodi doma in v
tujini, ki se ukvarjajo s preučevanjem življenja in dela tovariša Tita. Prav tako organizira
priložnostne prireditve, ki se
nanašajo na življenje in delo
tovariša Tita, vodi evidenco o
publikacijah in drugem gradivu o delu in življenju tovariša
Tita, opravlja konzervatorska
in druga dela za ohranitev in
zavarovanje objektov, predmetov in dokumentov s katerimi
razpolaga, objavlja publikacije, kataloge, vodnike, razgle-

dnice, diapozitive in filmske
zgodbe o življenju in delu tovariša Tita ter opravlja druge
zadeve, ki so pomembne za
spoznavanje, osvetlitev, razumevanje in predstavljanje
osebnosti in dela tovariša Josipa Broza Tita.
OBVEZNO VODENJE
EVIDENC
Posebne določbe osnutka
zakona se nanašajo na obvezno vodenje evidenc Centra o
delih tovariša Tita in o tistih
delih, ki se nanašajo na njegovo življenje in delo, ki so izdana pri nas in v tujini. Prav tako
so določene obveznosti za založniške in druge organizacije
združenega dela ter druge organizacije in skupnosti, kot tudi za diplomatsko-konzularna
predstavništva v tujini, da Centru obvezno pošiljajo podatke
o objavljanju teh del. Če tega

Samoupravno sodstvo v
funkciji

ne storijo, so predvidene denarne kazni od 5.000 do 50.000
dinarjev.
Več določb se nanaša tudi
na upravljanje Spominskega
centra. Določeno je, da Center
upravlja svet centra, organ
upravljanja, ki je določen v statutu centra in direktor. Svet
imenuje Skupščina SFRJ, ki
določi število članov in trajanje mandata. Svet sprejem^
statut,s katerim so podrobneje
urejeni način in postopki odločanja o vseh zadevah Centra in
o vseh drugih vprašanjih, ki so
pomembna za uresničevanje
samoupravnih pravic, dolžnosti in odgovornosti delavcev
Centra.
Sredstva za delo Spominskega centra .Josip Broz Tito
bodo zagotovljena v proračunu federacije (za leto 1982 bo
treba okrog 46 milijonov dinarjev), kot tudi od prihodkov, ki
jih bo Center ustvarjal s svojo
dejavnostjo.

neposredni

potreb združenega dela

© Temeljni namen Osnutka zakona je, da bo sodna funkcija na sodiščih
združenega dela potekala na samoupraven način - da samoupravljalci sami
oblikujejo ta sodišča in v njih opravljajo sodno funkcijo kot samoupravno pravico
in dolžnost
• Sodišča združenega dela se oblikuje s samoupravnim splošnim aktom,
ustanoviti pa jih je treba predvsem v organizacijah združenega dela
Delegati Zveznega zbora oziroma državni organi. Na ga dela oziroma k njegovemu dela imela šestkrat več nerešeSkupščine SFRJ so dobili v kratko, sodišča združenega osvobajanju od vplivov ozkih, nih zadev od povprečnega meobravnavo Predlog za izdajo dela po dosedanji praksi niso regionalnih interesov in avtar- sečnega priliva novih primerov
na teh sodiščih.
zakona o sodiščih združenega postala taka oblika samou- kičnega obnašanja.
Z obvladovanjem sodne
Veliko število nerešenih zadela z Osnutkom zakona (AS pravnega sodstva kot si ga za509). Predlagatelj tega zakon- mišljajo ustavne določbe, saj funkcije pridobiva združeno dev je vsekakor rezultat preskega akta je Odbor Zveznega še niso v dovolj veliki meri v delo še center, kjer se samou- majhnega števila sodišč zdruzbora za pravosodje, ki je po neposredni funkciji potreb pravna zavest oblikuje in razvi- ženega dela in sodnikov, ki deja, kar je nova kvaliteta realnih lajo na teh sodiščih. Tako je
analizi o dosedanjem razvoju združenega dela.
Ker gre za obsežne in po- socialističnih samoupravnih bilo leta 1980 v državi le 52
samoupravnega sodstva in
sklepih o nadaljnjem razvoju membne spremembe in dopol- odnosov. Med cilji Osnutka za- prvostopenjskih sodišč zdrutega sistema pripravil revizijo nitve veljavnega zakona, je kona je v ospredju, da mora ženega dela (od tega 4 speciaveljavnega Zakona o sodiščih predlagatelj menil, da bo smo- zagotoviti učinkovitost in ažur- lizirana sodišča) s skupaj 251
trneje, če bodo sprejete v inte- nost samoupravnega sodnega sodniki v rednem delovnem razdruženega dela.
Dosedanje analize so na- gralnem novem besedilu reševanja sporov, kar je, ob zmerju in 4.937 sodniki, ki obupoštevanju sedanjega polo- časno opravljajo sodno funkmreč pokazale, da se ključna Osnutka zakona.
Temeljni namen predlaga- žaja, zelo velikega pomena.
cijo. Za primerjavo: v enakem
ustavna določila o samoupravPo podatkih Zveznega se- obdobju je bilo v rednem sodnem sodstvu, ki jih podrobneje nega Osnutka zakona je, da bi
razčlenjuje omenjeni zakon, v prek izvajanja njegovih določb kretariata za pravosodje in or- stvu 353 občinskih sodišč z
praksi ne izvajajo dosledno. sodna funkcija sodišč združe- ganizacijo zvezne uprave, so 3.311 sodniki in 41.686 izvoljeTako na primer sodišča zdru- nega dela potekala na samou- imela sodišča združenega dela nimi sodniki - porotniki.
Ključni problem in najpoženega dela niso ustanovljena praven način. Sodišča bi obli- 31. decembra 1980 skupaj
s samoupravnimi akti, čeprav kovali samoupravljalci sami ter 46.258 nerešenih zadev. Glede membnejši vzrok za tak poloustava to zahteva. Sodišča so v njih opravljali sodno funkcijo na povprečen priliv novih za- žaj je, da ni sodišč združenega
zunaj združenega dela, zdru- kot samoupravno pravico in dev v letu 1980 lahko izračuna- dela v organizacijah združeneženo delo pa ni pristojno niti obveznost. Osnutek zakona o mo, da so sodišča združenega ga dela, tako da bi v samih
za njihovo oblikovanje, ne za sodiščih združenega dela strevolitev sodnikov in ne za mi tudi za tem, da bo pristojspremljanje njihovega dela. nost, ki jo bo združeno delo
b
Sedaj se ta samoupravna sodi- dobilo pri reševanju sporov, ^ Osnutek zakona o sodiščih združenega dela-AS 509
šča oblikujejo po vzorcu re- prispevala k neposrednejšemu \
Q
dnih sodišč kot »družbeni« izražanju interesov združene- Iboceecoosccooocoooooooooocccocoocoeooooo«
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organizacijah reševali spore
do katerih prihaja pri uresničevanju samoupravnih pravic ali
pa izvirajo iz družbenoekonomskih in drugih samoupravnih razmerij. Ustanovitev teh
sodišč pa bi pomenila tudi dosledno uresničitev ustavnega
načela, da delovni ljudje, ki samostojno urejajo samoupravne odnose, samostojno tudi
oblikujejo sodne organe prek
katerih opravljajo sodno funkcijo, sporna vprašanja pa rešujejo na samoupravnih temeljih.
Splošne določbe Osnutka
zakona poudarjajo, da so sodišča združenega dela samoupravni organi, ki v enotnem sistemu oblasti in samoupravljanju delavskega razreda in vseh
delovnih ljudi opravljajo sodno
funkcijo v mejah svoje pristojnosti, določene z ustavo in zakonom. Te določbe povzemajo
tudi ustavno načelo, da so sodišča združenega dela pri
opravljanju svoje funkcije neodvisna, sodijo pa na temelju
ustave, zakonov in samoupravnih splošnih aktov.
Po Osnutku zakona se ta sodišča oblikujejo s samoupravnim splošnim aktom v skadu z
zakonom Določena sodišča
združenega dela pa se pri tem
lahko ustanovijo z zakonom
oziroma aktom občinske skupščine, in sicer v kaladu z zakonom.
Delo sodišča združenega
dela je javno. To se predvsem
zagotavlja z javnostjo razprave
pred sodiščem, z dajanjem obvestil o poteku sodnega postopka zainteresiranim osebam, z omogočanjem, da se
delovni ljudje in občani prek
tiska in drugih oblik javnega
obveščanja seznanijo z delom
sodišč, z obveščanjem organov upravljanja samoupravnih
organizacij in skupnosti, ki so
ustanovile sodišče, in skupščin družbenopolitičnih skupnosti o delu sodišča, kakor tudi z objavljanjem sodnih odločb.
Sodišče združenega dela
odloča praviloma po ustni neposredni in javni razpravi. V
posameznih primerih je mogoče javnost izključiti med vso
razpravo ali pa posameznim
njenim delom, če je to potrebno zaradi varovanja tajnosti ali
pa je upravičeno zaradi varstva
posebnih interesov družbene
skupnosti.
Odločbe sodišč združenega
dela veljajo in so izvršljive na
vsem območju SFRJ.
Pri opravljanju svoje funkcije sodišča združenega dela
spremljajo in preučujejo družbene odnose in pojave, pomembne za varstvo samoupravnih pravic in družbene
poročevalec

lastnine. Pristojnim organizacijam združenega dela, drugim
samoupravnim organizacijam
in skupnostim in skupščinam
družbenopolitičnih skupnosti
pa pri tem dajejo predloge za
preprečevanje družbeno nevarnih in škodljivih pojavov in
za krepitev zakonitosti, družbene odgovornosti in morale
socialistične
samoupravne
družbe.

dela za vse ali več delovnih
organizacij.
Sodišče prve stopnje lahko
ustanovijo delovni ljudje v zadrugi in delavci v delovni
skupnosti zadruge, kakor tudi
delavci v pogodbeni organizaciji združenega dela. Tako sodišče pa lahko ustanovijo tudi
delavci v delovni skupnosti, ki
opravlja naloge za družbenopolitično organizacijo, organ
družbenopolitične skupnosti,
za samoupravno interesno
ORGANIZACIJA IN
skupnost, banko, za zavarovalSESTAVA SODIŠČ
no skupnost, družbeno orgaDoslednejše uresničevanje nizacijo in združenje občanov,
vladajočega položaja delavca pri čemer pa lahko oblikujejo
v združenem delu in družbi v, tudi skupno sodišče združeneceloti zahteva, da delavci, po- ga dela za dve ali več delovnih
leg tega, da urejajo družbe- skupnosti.
Sodišče zbruženega dela za
noekonomske in druge samoupravne odnose v organi- območje občine se oblikuje s
zacijah združenega dela, tudi sklepom skupščine občine.
neposredno odgovarjajo za Skupščine dveh ali več občin
odpravljanje nesporazumov in lahko ustanovijo eno sodišče
sporov, ki nastajajo iz teh združenega dela.
Sodišče združenega dela za
odnosov zaradi pluralizma samoupravnih interesov. Druž- območje republike in pokrajibenoekonomskemu položaju ne se ustanovi z zakonom kot
delavcev v združenem delu za- najvišje sodišče združenega
radi tega ustreza, da so nosilci dela v republiki in pokrajini.
Sodnike sodišč združenega
sodne funkcije, in sicer predvsem v organizacijah združe- dela v organizacijah združenenega dela in drugih samou- ga dela, v delovnih skupnostih,
pravnih organizacijah in skup- zadrugah, pogodbenih organinostih, kjer se odražajo celotni zacijah združenega dela in za
odnosi družbene raprodukcije območje občine volijo neposredno delavci v temeljnih orin delegatskega sistema.
Ob upoštevanju teh izhodišč ganizacijah in skupnostih, ki
Osnutek zakona določa, da se so oblikovale sodišče, na nasodišča združenega dela orga- čin, kakršen je določen s samoupravnim splošnim aktom,
nizirajo:
1.) v organizacijah združenega ki mora biti tudi v skladu z zadela in drugih samoupravnih konom. Sodniki se volijo iz vrst
organizacijah in skupnostih ali delavcev v tej organizaciji, soza več teh organizacij in skup- dno funkcijo pa opravljajo kot
samoupravno pravico in dolžnosti;
2.) za območje ene ali več ob- nost. Samo določeno število
sodnikov združenega dela v
čin;
3.) za območje rapublike ozi- občini in sodišč združenega
dela v republiki in pokrajini je
roma avtonomne pokrajine;
4.) za reševanje sporov o pravi- lahko izvoljeno na stalno delo
cah in obveznostih na določe- v tem sodišču, pri čemer ne
nih področjih družbenoeko- smejo biti delavci v organizacinomskih in drugih samouprav- jah in skupnostih, katerih delavci so oblikovali sodišče.
nih odnosov.
Določanje organizacije in PRISTOJNOST SODIŠČ
sestave sodišč združenega dela bodo morali podrobneje
Sodišča združenega dela po
urediti zakoni republik in po- Osnutku zakona odločajo o
krajin.
sporih o tem, če so vsi pogoji
Delavci v temeljnih organi- za organiziranje temeljnih orzacijah združenega dela in v ganizacij združenega dela, o
delovnih skupnostih v sestavu odnosih pri pridobivanju in
iste delovne organizacije obli- razporejanju dohodka in razkujejo eno sodišče združene- porejanju skupnega dohodka,
ga dela prve stopnje. Delavci v o varstvu drugih pravic in obtemeljni organizaciji, ki ima veznosti, ki izhaja iz pravice
sedež zunaj območja občine, dela z družbenimi sredstvi, o
kjer je sedež delovne organi- spremembah pri organiziranju
zacije, lahko ustanovijo tudi organizacije zdrženega dela, o
svoje sodišče. Sodišče prve sprejemanju in izvajanju sastopnje ustanovijo tudi delavci moupravnih sporazumov ali
v organizacijah, ki niso sestav- pogodb, ki imajo značaj saljene iz temeljnih organizacij, moupravnega sporazuma.
pri čemer lahko ustanovijo tuV pristojncst sodišč združedi skupno sodišče združenega nega dela sodijo tudi spori o

skladnosti
samoupravnih
splošnih aktov z drugimi samoupravnimi splošnimi akti, o
zakonitosti arbitražnih sklepov, o sporih iz družbenoekonomskih in drugih samoupravnih odnosov, o pravicah in
dolžnostih iz delovnega razmerja delavca v združenem
delu, o zakonitosti sklepov o
izrečenem disciplinskem ukrepu delavcem, o pravicah in obveznostih iz drugih družbenoekonomskih in samoupravnih odnosov, če za reševanje
teh sporov iz teh odnosov z
zakonom ni določena pristojnost drugega samoupravnega
sodišča.
Sodišče združenega dela v
organizaciji združenega dela
in drugi samoupravni organizaciji in skupnosti izključno
odloča na prvi stopnji. Odloča
o vseh sporih, ki sodijo v pristojnost sodišč združenega
dela, razen v sporih, za katere
je predpisano, da o njih na prvi
stopnji razpravlja sodišče
združenega dela za območje
občine ali najvišje sodišče
združenega dela za območje
republike ali pokrajine.
Sodišče združenega dela za
območje občine je tako prvostopenjsko kot drugostopenjsko. Osnutek zakona taksativno našteva, kdaj to sodišče odloča na prvi stopnji;
1. med organizacijami združenega dela oziroma drugimi
samoupravnimi organizacijami in skupnostmi, kakor tudi
med organi in organizacijami
družbenopolitičnih skupnosti,
ki niso oblikovale skupnega
sodišča združenega dela prve
stopnje;
2. o izločanju temeljne organizacije iz sestava delovne
organizacije;
3. o zakonitosti odločb arbitraž o sporih, ki izhajajo iz
družbenoekonomskih in drugih samoupravnih odnosov;
4. o sklenitvi delovnega razmerja;
5. o pravicah in obveznostih
delovnih ljudi, ki izhajajo iz samoupravnih odnosov v zadrugi, pogodbeni organizaciji
združenega dela in delovni
skupnosti, ki niso oblikovale
sodišča združenega dela.
Nijvišje sodišče združenega
dela za območje republike ali
pokrajine odloča na prvi, kar je
tudi hkrati zadnja stopnja, o
sporih o zakonitosti aktov
skupščin družbenopolitičnih
skupnosti, s katerimi se določajo začasni ukrepi družbenega varstva samoupravnih pravic in družbene lastnine. To
sodišče odloča tudi o pritožbah proti odločbam, ki so jih
na prvi stopnji sprejela sodišča
združenega dela za območje
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občine in o izrednih pravnih
sredstvih v primerih, ko to dovoljuje omenjeni zakon.
POSTOPEK PRED
SODIŠČI
ZDRUŽENEGA DELA
Osnutek zakona podrobno
ureja postopek pred sodišči
združenega dela. Glede na veljavni zakon je ta postopek
precej dopolnjen in natančneje opredeljen. Tako je predvsem zahtevala praksa in dosedanje izkušnje pri delu sodišč združenega dela.
O vprašanjih, ki jih postopek
ne ureja v celoti, Osnutek zakona pravi, da se ustrezno
uprabljajo določbe Zakona o
pravdnem postopku, če niso v
nasprotju z določbami tega zakona ali pa ne ustrezajo naravi
spora, o katerem odloča sodišče.
Postopek pred sodišči zdru-

izredno pravno sredstvo. Veljavni zakon namreč te možnosti, gledano ožje, ne predvideva. Med rednimi pravnimi
sredstvi pa pozna samo obnovo postopka in predlog za preskus odločbe notranje arbitraže. Glede na pomembnost sodišč te vrste in spornih razmerij, ki jih rešujejo, kakor tudi
zaradi hitrejšega in učinkovitejšega reševanja sporov, izredna pravna sredstva (razen
prej omenjenih) tudi niso nujno potrebna. Dosedanja praksa pa ni v celoti potrdila tega
stališča.
Zaradi tega Osnutek zakona
uvaja novo izredno pravno
sredstvo - zahtevek za preskus
pravnomočne odločbe. Udeleženec v postopku lahko zahteva preskus pravnomočne soIZREDNO PRAVNO
dne odločbe sodišča združeSREDSTVO
nega dela, sprejete na drugi
V primerjavi z veljavnim za- stopnji, če so s tem težje prizakonom uvaja Osnutek novo dete samoupravne pravice ali

ženega dela pa je sicer različno urejen za vsako skupino
sporov. Razvrstimo ga lahko v
tri temeljne skupine. V prvo
sodijo spori med organizacijami združenega dela oziroma
drugimi družbenimi pravnimi
osebami. Drugo skupino sestavljajo spori zaradi varstva
samoupravljanja in družbene
lastnine v organizaciji združenega dela, delovni skupnosti
in drugi družbeni pravni osebi.
Tretjo skupino pa sestavljajo
spori o pravicah ali obveznostih posameznega delavca iz
delovnega razmerja. V vsaki
teh skupin je različno urejeno,
kdo je pooblaščen za sprožanje postopka pred sodiščem
združenega dela.

Enako obravnavanje vseh

družbena lastnina. Tak zahtevek lahko sodišču predložijo
tudi družbenopolitična skupnost, družbeni pravobranilec
samoupravljanja in sindikalna
organizacija, če omenjeni subjekti niso bili tudi udeleženci v
postopku.
O zahtevku za preskus pravnomočne sodne odločbe odloča najvišje sodišče združenega dela na območju republike
ali pokrajine, in sicer v posebnem senatu.
Osnutek zakona predvideva
tudi posebne postopke za nekatere značilne spore. Tako so
predvideni posebni postopki
za reševanje sporov o medsebojni usklajenosti samoupravnih splošnih aktov, o preskusu
arbitražnih odločb, o sklenitvi
delovnega razmerja, o preskusu odločb, sprejetih v disciplinskem postopku in o sporih
zaradi varstva pravic delavcev.

prispevkov iz

osebnega dohodka
• Vse dajatve iz osebnih dohodkov delavcev in občanov za zadovoljevanje
skupnih potreb se bodo, ne glede na različne nazive, enako obravnavale kot
prispevki iz osebnih dohodkov
Delegati Zveznega zbora
Skupščine SFRJ so dobili v
obravnavo Predlog za izdajo
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvajanju
predpisov in o reševanju sporov med republiškimi oziroma
pokrajinskimi zakoni na področju davkov , prispevkov in
taks z Osnutkom zakona
(AS484). S tem zakonskim
predpisom naj bi odpravili nejasnosti in dileme pri izvajanju
veljavnega Zakona, še posebej
glede izvajanja predpisov o
prispevkih iz osebnega dohodka za določene kategorije zadovoljevanja skupnih potreb.
Ko je leta 1975 začel veljati
sedanji zakon, je bila v našem
družbenoekonomskem in političnem sistemu realizirana
ustavna koncepcija svobodne
menjave dela v okviru in prek
samoupravnih
interesnih
skupnosti. Razvite so bile nove
oblike združevanja dela in
sredstev, ki niso zajete z določbami tega zakona, ki jih je
treba urediti. Pri izvajanju nekaterih določb zakona pa prihaja tudi do težav zaradi tega,
ker posameznih členov ni mogoče realizirati ali pa njihovo
izvajanje ni ekonomsko upravičeno.
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RAZLIČNI NAZIVI
PRISPEVKOV
Po veljavnem zakonu se s
prispevki iz osebnega dohodka razumejo vsi prispevki, ki se
plačujejo iz osebnega dohodka delavcev in občanov. Po
sprejetju zakona pa je bilo v
republikah in pokrajinah sprejetih več zakonskih predpisov
s področja družbenih dejavnosti, ki urejajo plačevanje prispevkov oziroma zagotavljanje
sredstev za zadovoljevanje
skupnih potreb. Tako je na primer v njih zapisano namesto
»prispevek«, da gre za »združevanje sredstev«, »izločanje
sredstev« ali »obveznosti za
zadovoljevanje skupnih potreb«. Vse to je povzročilo težave pri izvajanju veljavnega
zakona.
Da bi jih odpravili, Osnutek
zakona predpisuje, da se pod
pojmom prispevki v smislu tega zakona razumejo vsa izločanja iz osebnih dohodkov delovnih ljudi in občanov zaradi
zadovoljevanja njihovih potreb
in interesov v samoupravnih
interesnih skupnostih. Sem
sodijo vse dajatve, ki imajo po
republiškem oziroma pokrajinskem zakonu značaj prispev-

kov.
S to spremembo se ne glede
na terminologijo, ki se uporablja za posamezne oblike izločanja sredstev iz osebnih dohodkov (ali na temelju zakona
po samoupravnem sporazumu) uvaja enako obravnavanje
vseh prispevkov iz osebnih dohodkov.

slovne enote (12. člen zakona).
Vsi drugi prispevki brez njihovega konkretnega navajanja se
plačujejo po 13. členu zakona,
po sklepih in v korist samoupravnih interesnih skupnosti,
ki so na območju družbenopolitične skupnosti, kjer delavec
prebiva.
Zaradi nenatančnosti tega
člena je izvajanje sklepov samoupravnih interesnih skupTERITORIALNO
NAČELO PLAČEVANJA nosti povzročalo v praksi določene težave, tako da ta določPRISPEVKOV
ba ni bila dosledno uresničePo določbah veljavnega za- na. Do težav je prihajalo predkona se prispevki iz osebnega vsem glede prispevkov iz katedohodka delavca za zdravstve- rih se zagotavljajo sredstva za
no zavarovanje, za pokojnin- financiranje skupnih potreb na
sko in invalidsko zavarovanje, področju materialne proizvodza otroške dodatke in za zapo- nje (stanovanjska graditev, koslovanje plačujejo po sklepih munalne dejavnosti, vodno
samoupravnih
interesnih gospodarstvo, ceste in podobskupnosti, ki se nahajajo na no), kakor tudi za potrebe proobmočju družbenopolitične izvodnje in razvoja temeljnih
skupnosti, kjer je sedež temelj- organizacij združenega dela
ne organizacije združenega (znanost in usmerjeno izobradela oziroma sedež njene po- ževanje).
^oosoooeocosoooooeoaoocooooooooocooooooo
Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o k
izvajanju predpisov in reševanju sporov med
o
republiškimi in pokrajinskimi zakoni na področju davkov, X
prispevkov in taks - AS 484
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Določene težave so se pojavile tudi zaradi tega, ker se za
te potrebe sredstva v glavnem
zagotavljajo iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela, v manjši meri pa iz
osebnih dohodkov. Tako je
pogosto prihajalo ali do dvakratnega zajemanja sredstev
za iste skupne potrebe ali pa
do tega, da nekateri niso plačevali teh prispevkov. Do tega
prihaja, ko na primer delavec,
ki dela na območju, kjer je
uvedeno plačevanje teh prispevkov iz osebnih dohodkov,
stanuje na območju druge
skupnosti, kjer se ta obveznost
plačuje iz dohodka temeljne
organizacije združenega dela.
Osnutek zakona sedaj natančneje ureja omenjeni teritorialni princip plačevanja določenih prispevkov, s čimer naj
bi odpravili dosedanje težave
pri izvajanju zakona. Pri tem je
izhodišče opredelitev, da delovni ljudje in občani v krajevnih skupnostih odločajo o
združevanju sredstev za zadovoljevanje tistih skupnih potreb, ki se pretežno uporabljajo na območju prebivališča delavca in občana in sodijo med
tako imenovani življenjski
standard. Temeljne organizacije združenega dela pa odločajo o sredstvih, ki se predvsem uporabljajo za potrebe
proizvodnje in so v funkciji povečevanja proizvodnosti dela,
razvijanja proizvodnje, poslovanja in razvoja družbe.

Celovit

NAČIN VPLAČEVANJA
PRISPEVKOV
Po Osnutku zakona se prispevki iz osebnih dohodkov
oziroma prihodkov delavcev in
drugih delovnih ljudi za osnovno izobraževanje, kulturo, telesno kulturo, neposredno
otroško varstvo in socialno
varstvo plačujejo po sklepu
oziroma samoupravnem sporazumu v korist samoupravne
skupnosti, ki je na območju
družbenopolitične skupnosti,
kjer je tudi prebivališče delavca oziroma občana.
Če pa prebivališče delavca
ali občana in prebivališče njegove družine niso na območju
iste družbenopolitične skupnosti, se ti prispevki plačujejo
v korist tiste samoupravne interesne skupnosti, ki je na območju
družbenopolitične
skupnosti, kjer prebivajo člani
družine delavca ali občana.
Vsi drugi prispevki iz osebnega dohodka ali prihodka delavca ali občana, namenjeni
skupnim potrebam s področja
materialne
proizvodnje,
usmerjenega izobraževanja,
znanosti in socialne varnosti
delavca (zdravstveno zavarovanje, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, otroški dodatek, zaposlovanje), se plačujejo samoupravni interesni
skupnosti na območju družbenopolitične skupnosti, kjer je
sedež temeljne organizacije

in enoten

vodenja sodnega

združenega dela ali poslovne
enote, kjer dela delavec, oziroma na območju, kjer je poslovni prostor v katerem delovni
človek opravlja svojo dejavnost.
Če temeljne organizacije ali
njena poslovna enota začasno
napoti delavca na delo zunaj
območja, kjer je njen sedež, bo
te prispevke še naprej plačevala v prid samoupravne interesne skupnosti, ki se nahaja na
območju družbenopolitične
skupnosti, kjer je njen sedež.
Kot poslovno enoto Osnutek
zakona razume obrate, prodajalne, skladišča, predstavništva in druge delovne enote, ki
niso organizirane kot temeljne
organizacije združenega dela.
Prispevki iz osebnega do.hodka od kmetijske dejavnosti
in drugih prihodkov kmetov se
po sklepu plačujejo tudi v korist samoupravne interesne
skupnosti, kjer obveznik za
plačevanje poravna davek iz
osebnega dohodka od kmetijske dejavnosti.
t
POZNAVANJE
REPUBLIŠKIH
PREDPISOV TER
ODLOKOV
Osnutek zakona vnaša tudi
določbo, ki mora omogočiti
lažje spremljanje in poznavanje republiških in pokrajinskih
predpisov in odlokov glede
davkov iz osebnega dohodka

in posameznih prispevkov iz
osebnih dohodkov, ki se plačujejo po kraju prebivališča
delavca, delovnega človeka in
občana. Sedaj so namreč plačniki, ki so zaposlovali delavce
s prebivališčem, različnim od
prebivališča njihove družine,
ki se je nahajala na območju
druge
družbenopolitične
skupnosti (republike, pokrajine ali občine), morali spremljati republiške in pokrajinske
uradne liste, kjer so objavljeni
predpisi in odloki o plačevanju
davkov in prispevkov iz osebnega dohodka teh delavcev.
Pri tem pa je bilo dosti težav,
predvsem zaradi nerednega in
nepravočasnega objavljanja
teh predpisov ali odlokov.
Zaradi tega Osnutek zakona
prinaša določbo, da bodo izplačevalci osebnih dohodkov s
sedežem zunaj območja družbenopolitične skupnosti, kjer
je prebivališče delavca in občana oziroma njegove družine,
v tekočem letu uporabljali
stopnje davkov in prispevkov
za osnovno izobraževanje, kulturo, telesno kulturo, za neposredno otroško varstvo in za
socialno varstvo, ki so objavljene v uradnem listu republike
oziroma pokrajine do 28. februarja posameznega leta. S
tem bodo prizadete organizacije in posamezniki pravočasno seznanjeni z ustreznimi
stopnjami navedenih davkov
in prispevkov, tako da jih bodo
tudi pravočasno poravnavali.

postopek vpisovanja
registra v vsej

in

državi

• Osnutek zakona podrobneje in celoviteje ureja vsa vprašanja vpisa v sodni
S
a^^S^er'
° °Prec'e''ena z Zakonom o združenem delu in drugimi podzakonskimi
• Sklep o vpisu vsebuje ustanovitev, organiziranje, prenehanje in statusne
spremembe vpisnega subjekta

Osnutek zakona o postopku
za vpis določenih družbenopravnih oseb v sodni register
(AS 501) predpisuje obvezen
vpis organizacij združenega
dela in drugih subjektov v sodni register, določa sodišče, ki
vodi ta register, njegova pooblastila, podatke, ki jih je treba
obvezno vpisovati v sodni register, vrste vpisa, izdajo sklepa,
pravico do pritožbe, izbrisanje
neutemeljenega vpisa in njegovo ničnost, kakor tudi obveznost objavljanja vpisa.
Predlagani zakonski akt, ki
ga je v obravnavo in sprejem
delegatom Skupščine SFRJ
poročevalec

poslal Zvezni izvršni svet, prvič
celovito in enotno ureja ta
vprašanja za vso državo. Omenjena materija je namreč sedaj
delno urejena v Zakonu o
združenem delu, ki vsebuje
posamezne določbe glede postopka in materialnih določb,
ki so tesno povezane s postopkom vpisa, kakor tudi v Uredbi
o vpisu organizacij združenega dela in drugih subjektov v
sodni register, ki jo je sprejel
Zvezni izvršni svet. Vsi dosedanji predpisi pa celovito ne
urejajo postopka vpisa v sodni
register, tako da so morala registrska sodišča sprejemati

skupna stališča o različnih dni register. Pri tem se Osnuvprašanjih, saj je bilo le na ta tek zakona direktno sklicuje
način zagotovljeno enotno na določbe ZZD, povzema pa
izvajanje Zakona o združenem samo tiste, ki jih je treba nadadelu in drugih zveznih zako- lje razčleniti ali natančneje
nov.
opredeliti.
Zaradi vseh navednih razlogov ZIS predlaga sprejetje tePo mnenju predlagatelja bo
ga specializiranega zakona, ki zelo koristno, če bodo v skupprevzema samo tista načela nem zakonu zbrana vsa načeZakona o združenem delu, ki la, ki zadevajo registrski pozadevajo postopek vpisa v so- stopek.
-iOQOOSO»MCO«COOOOOOO!OOCOOOOSOOCCOCOOOa
v
S
S Osnutek zakona o postopku za vpis določenih družbenih U
vj pravnih oseb v sodni register-AS 501
{j
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VPIS V REGISTER ZAPLETEN POSTOPEK
Vpis v sodni register, kakor
pojasnjuje obrazložitev tega
zakonskega projekta, ne pomeni preprosto zabeležbo,
temveč zahtevno proceduro, v
kateri sodelujejo zainteresirani
udeleženci in pristojno sodišče, je pa posledica predhodnega pravnega dejanja in
povzroča določene pravne
učinke.
Temalj vsakega vpisa je
pravno relevantno dejanje,
ugotovljeno v postopku na način, predviden z zakonom ali
samoupravnim splošnim aktom. Sklep o vsakem vpisu
vsebuje podatke o ustanovitvi,
organiziranju, konstituiranju
in prenehanju vpisnega subjekta, kakor tudi statusne in
druge spremembe glede teh
subjektov.
V krajšem povzetku pomena
in vsebine zakona je prav tako
poudarjena obveznost subjektov, da vpisujejo tudi določene
podatke, pomembne za pravni
promet. Ker se v sodni register
vpisujejo tudi pooblastila
družbenih pravnih oseb, vrsta
in obseg odgovornosti v pravnem prometu, so vpisani podatki zelo pomembni za vse
subjekte v pravnem prometu.
Zaradi tega se vpis v sodni register opravi praviloma na zahtevo, če po zakonu ni predvidenih temeljev zanj.
Vpisi v sodni register so različni. Ločiti jih je treba po
predmetu vpisa in njegovi dokončnosti. V prvo skupino sodijo vpisi ustanovitve, organiziranja, konstituiranja, statusne in druge spremembe ter
prenehanje subjektov vpisa. V
drugi skupini pa so dokončni,
pogojni (začasni) in obvestilni
vpisi.
Sodni register vodi pristojno
sodišče, s tem da ZZD razl:kuje
med registrskim sodiščem in
sodiščem vpisa. Registrsko
sodišče vpisuje vse subjekte
na območju katerega ima sedež subjekt vpisa, medtem ko
se vpis subjektov, ki imajo sedež na območju drugega sodišča, so pa v sestavi subjekta
vpisa, opravi tudi v sodni register sodišča vpisa.
Zakon o združenem delu daje določena pooblastila registrskemu sodišču, ki mora vpisati v sodni register subjekt na
zahtevo pooblaščene osebe.
Pri tem mora pooblaščena
oseba zahtevati vpis s priglasitvijo predpisane vsebine, predložiti pa mora določana potrdila in druge listine, s katerimi
dokazuje vsa dejstva, pomembna za vpis. Registrsko
sodišče je po predlaganih do30

ločbah pooblaščeno, da uradno poizve okoliščine, pomembne za vpis. Če namreč
podvomi v zakonitost postopka o sprejemanju samoupravnih aktov ali aktov, s katerimi
se dokazujejo dejstva, ključna
za vpis, lahko to sodišče zavrne zahtevo za vpis.
ZZD je dal sodnemu registru
značaj javnosti. z materialnOpravnimi posledicami, pristojno sodišče pa ima pri vpisnem
postopku zelo pomembno in
odgovorno vlogo v pravnem
sistemu.
VODENJE SODNEGA
REGISTRA
Osnutek zakona najprej ureja vprašanje vrste sodišča, ki je
pristojno za vpis v sodni register. Poudarja, da te naloge
sodijo v pristojnost rednega
sodišča. Vendar pri tem Osnutek zakona ponuja alternativno
rešitev, in sicer, da se s tem
zakonom ne določa vrsta sodišča, pristojnega za vodenje sodnega registra. Alternativne
določbe pravijo, da to delo
opravlja pristojno sodišče, kar
pomeni, da lahko republike in
pokrajini to vprašanje uredijo s
svojimi predpisi.
V sodni register se obvezno
vpisujejo organizacije združenega dela, njihove skupnosti
in druge oblike združevanja
organizacij združenega dela,
banke, zavarovalne skupnosti
premožanja in oseb in druge
finančne organizacije.
Osnutek zakopa določa podatke, ki jih je treba vpisati v
sodni register. Pri tem pa posebej poudarja načelo enotnega vodenja sodnega registra v
vsej Jugoslaviji, kakor tudi javnost vpisanih podatkov v interesu varstva pravnega prometa
s tretjimi osebami,
Postopek vpisa v sodni register se, kakor je predvideno,
začenja s pismeno prijavo
pooblaščene osebe. O zahtevku za vpis se odloča na podlagi nespornih dejstev, kakor tudi sicer poteka nepravdni postopek. Sklep o vpisu v sodni
register se takoj izvrši oziroma
je izvršljiv z dnevom njegovega
sprejetja. Pisni postopek je nujen, sodišče pa mora obravnavati priglasitve po takem
vrstnem redu, kakor jih je prejelo, razen če posebne okoliščine terjajo drugačen postopek.
/
Osnutek zakona spoštuje tudi ustavno načelo, da ima vsak
pravico do pritožbe ali drugega pravnega sredstva proti odločitvam sodišč, državnih organov in drugih organov ter
organizacij, ki sklepajo o posamični pravici ali interesu, ki

izhaja iz določb zškonov. Vendar pa pri tem ni možnosti vrnitve v prejšnje stanje, kakor
tudi ni možna revizija oziroma
obnova postopka. Obrazložitev Osnutka zakona pojasnjuje, da so take rešitve predvidene zaradi tega, ker lahko pooblaščena oseba ponovno zahteva vpis. Postopek vpisa v
register namreč ne uporablja
določb Zakona o pravdnem
postopku, ki govori o pravnomočnosti sodne odločbe.
Osnutek zakona pa dovoljuje vložitev zahtevka za varstvo
zakonitosti zaradi zagotavljanja enotne uporabe zakona,
vendar le, če gre za pravnomočen sklep o dokončnem vpisu.
Zahtevek za varstvo zakonitosti proti sklepu pa ni dovoljen
proti sklepu ob pogojnih in obvestilnih vpisih.
Ponujena je tudi alternativa
tega člena, ki predlaga njegovo črtanje.
POSTOPEK VPISA
Več zakonskih členov govori
o vpisnem postopku. Začenja
se s pismeno prijavo. Obrazcev prijav je sedem, vsak pa je
sestavljen iz štirih delov oziroma izvodov.
Priglasitev za vpis v sodni
register da subjekt vpisa v jeziku, ki se uradno uporablja na
območju, kjer je njegov sedež,
registrsko sodišče pa izda
sklep o vpisu v sodni register,
ki ga uradno uporablja to sodišče.
Več določb ureja tudi vprašanja preverjanja priglasitve, s
katero še začenja vpisni postopek. Na primer, če sodišče
ugotovi, da ni stvarno in krajevno pristojno, pošlje priglasitev pristojnemu registrskemu sodišču. To preverja točnost predložene vloge. Sodišče mora tudi poučiti subjekte
in jim pomagati, da priglasitev
popravijo ali dopolnijo, in sicer
tako, da sodišče pokliče pooblaščeno osebo ali pa priglasitev vrne. Registrsko sodišče
lahko razpiše tudi narok, na
katerega mimo predstavnikov
subjekta povabi tudi druge, ki
so jim znana dejstva,' pomembna za vpis.
Prav tako mora sodišče oceniti, če ugotovi neusklajenost
samoupravnih splošnih aktov
z ustavo in zakoni, čeprav ne
gre za podatke, ki se vpisujejo
v sodni register, da o tem obvesti pristojnega družbenega
pravobranilca samoupravljanja ali pristojni organ družbenopolitične skupnosti. Pooblaščeno pa je tudi, da pošlje
predlog ustavnemu sodišču za
začetek postopka.
Štiri določbe Osnutka zako-

na opredeljujejo postopek pri
vpisnem sodišču. Če so v sestavu subjekta vpisa tudi taki
subjekti, ki imajo sedež na območju drugega sodišča, potekajo vpisi tudi v sodni register
tega sodišča (sodišče vpisa),
in sicer na podlagi sklepa registrskega sodišča. To velja za
vpis oziroma evidentiranje poslovne enote, če je v sestavu
takega subjekta vpisa.
Je tudi možnost, da sodišče
vpisa sklene, da sklep o vpisu,
ki ga je izdalo registrsko sodišče, ni v skladu z zakonom, ali
pa so druge ovire za vpis. V
takem primeru bo vpisno sodišče o tem obvestilo registrsko.
Če gre za kršitev materialnega
prava ali postopka, izvedenega
pred izdajo potrdila, bo registrsko sodišče zahtevalo, naj
subjekt vpisa odpravi te pomanjkljivosti. Če prizadeti subjekt tako ne ravna, ga bo izbrisalo iz registra. Vendar, če registrsko sodišče ne sprejme
stališče vpisnega sodišča, mora, ne glede na to, ali se s tem
strinja ali ne, izpeljati vpis.
SPREMEMBE PRI
VPISNEM SUBJEKTU
Osnutek zakona ureja tudi
vprašanje določenih sprememb pri subjektu vpisa. Pri
tem gre za: prepoved opravljanja določene dejavnosti, izbirs
poslov zunanjetrgovinskega
prometa, zarnenjevanje oseb,
pooblaščenih za zastopanje,
omejevanje pooblastil v pravnem prometu in podobno. Pravico zahtevati vpis sprememb
oziroma izbrisanje vpisa določenih podatkov, pomembnih
za pravni promet, imeta udeleženec in pravobranilec samoupravljanja. V ustreznem predlogu morata nujno navesti firmo oziroma ime in sedež nasprotnika predlagatelja, to pomeni subjekt vpisa proti kateremu naj bi uveljavili zahtevo,
omenjeno v predlogu. Priložiti
pa je treba tudi listine, ki dokazujejo utemeljenost zahtevka
za vpis sprememb.
Urejena je tudi pravica do
pritožbe in ravnanje prvostopenjskega irj drugostopenjskega sodišča ob prejetju pritožbe. Prav tako členi določajo
krog oseb, ki lahko vložijo pritožbo. To so udeleženec in
druga oseba, ki meni, da je
sklep kršil njene pravice, predlagatelj pa se lahko pritoži le,
če je zahtevek za vpis zavrnjen. Rok za pritožbo je 8 dni,
ko je prizadeti dobil prepis
sklepa. Le v primeru, če prepis
sklepa ni poslan osebi, ki uveljavlja pravico do pritožbe, je
rok za pritožbe podaljšan na
15 dni od dneva objave vpisa v
Uradnem listu SFRJ.
poročevalec

Registrsko sodišče lahko
ugotovi, da je pritožba utemeljena in da ni potrebno izpeljati
dopolnilnega postopka, temveč je potrebno sprejeti nov
sklep, ki bi zamenjal spornega.
Če subjekt v pritožbi navede
nova dejstva, se taka pritožba
smatra kot predlog za spremembo sklepa. Če pa sodišče
ugotovi, da ni razlogov za
spremembo sklepa, pošlje pri-

ANALIZE

tožbo drugostopenjskemu sodišču. Če ni bila vložena pravočasno, jo bo registrsko sodišče tolmačilo kot nov predlog
za vpis v sodni register, vendar
le v primeru, če vsebuje nova
dejstva in so k njej priložene
nove listine.

na podlagi pritožbe, lahko
spremeni sklep prvostopenjskega sodišča. Če drugostopenjsko sodišče spremeni
sklep registrskega sodišča o
vpisu, tako da zavrne zahtevo
za vpis v sodni register, mora
registrsko sodišče izbrisati
izvršeni vpis na podlagi spreV osnutku so taksativno na- menjenega sklepa. Zahtevo za
šteti tudi primeri, ko drugosto- izbris je treba vložiti v 15 dneh
penjsko sodišče ob odločanju od dneva sprejetja drugosto-

IN OCENE

Pomanjkljiva
varstvo

penjskega sklepa.
Izbris je predviden tudi za
neutemeljen končni vpis. Zahtevo za ta postopek lahko
subjekti predložijo registrskemu sodišču v 15 dneh, ko so
zvedeli za vpis, najpozneje pa
v 60 dneh po vpisu. Osnutek
določa tudi primere, ko mora
sodišče izbrisati neutemeljen
vpis, ureja pa tudi ta postopek.

pred

usposobljenost družbe za
požari

in eksplozijami

• V Jugoslaviji je letno registriranih povprečno okrog 10.500 požarov, od katerih
je okrog polovica na objektih v družbenem sektorju
• V zadnjih petih letih je v požarih umrlo 659, v eksplozijah pa 55 oseb
™
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v 20 odsto,kih prime

• Varstvo pred požari je dejavnost posebnega pomena, pa ga kljub temu
nedosledno in nepopolno izvajamo
Pr0feS
asllske
?cn
'?na,."e 9združenega
enote
so samo v večjih naseljenih mestih in v več kot
350 organizacijah
dela

Dinamičen
družbenoekonomski razvoj je ugodno vplival na celotno aktivnost na področju varstva pred požari in
eksplozijami. Vendar pa se,
vzporedno s prizadevanji, ki jih
vlagamo za povečanje in razvoj zmogljivosti v materialni
proizvodnji, varstvo pred požari in eksplozijami razvija
mnogo počasneje, kar ima za
posledico povečanje števila
človeških žrtev in naraščanje
materialne škode.
Podatki o številu požarov za
zadnjih pet let kažejo, da v naši
državi letno registriramo povprečno okrog 10.000 požarov,
od katerih je okrog polovica na
objektih v družbenem sektorju. V požarih v zadnjih petih
letih je umrlo 659 ljudi, lažje ali
težje pa je bilo poškodovanih
2.189 oseb. Prav tako vsako leto povprečno registriramo v
Jugoslaviji okrog 160 eksplozij, od katerih jih je okrog 100
na objektih v družbenem sektorju. V teh nesrečah je v zadnjih petih letih umrlo 55 oseb,
lažje ali težje pa je bilo poškodovanih 458.
Te ocene in podatki so navedeni v Informaciji o stanju in
problemih varstva pred požari
in eksplozijami, ki jo je pripravil Zvezni sekretariat za notraporočevalec

nje zadeve in ki je bila poslana
delegatom v Zveznem zboru
Skupščine SFRJ v obravnavo.

žarov, kar je v primerjavi z letom 1979 manj za 3,9 odstotka.
Na objektih v družbenem sektorju je bilo 4.267 požarov (za
15,5 odstotka manj). Neposredna materialna škoda po požarih je znašala v letu 1980
okrog, 1,4 milijarde dinarjev
(za 2,7 odstotka manj kot leto
prej).
Razen neposredne škode je
v informaciji poudarjena tudi
zelo velika takoimenovana posredna škoda. Po kazalcih, ki
jih uporabljajo v drugih državah je posredna škoda večkrat
večja. Tako je ocenjeno, da je
skupna materialna škoda v letu 1980 znašala 6,5 milijarde
dinarjev. Skupna škoda v zadnjih petih letih pa je znašala
prek 30 milijard dinarjev.
V Informaciji je ocenjeno, da
bo po višini materialne škode
leto 1981 preseglo vsa prejšnja
leta. Tako je v samo 36 požarih
v poletnih mesecih nastala neposredna materialna škoda za
okrog milijardo dinarjev, kar je
75 odstotkov od skupne škode
v predhodnem letu.

Po načinu povzročanja je
največ požarov nastalo iz malomarnosti in nepozornosti
(63,9 odstotka), pri igri otrok (9
odstotkov), namerno (5,1 odstotka) ipd. Še zmeraj imamo
veliko število požarov, (19,1
odstotka) pri katerih nikoli nismo ugotovili kako so nastali.
Analize o požarih in njihovih
vzrokih opozarjajo, da so velike možnosti, da bi zmanjšali
število požarov ali povzročene
materialne škode. Se zlasti če
upoštevamo dejstvo, da je
okrog 75 odstotkov požarov
povzročil človek zaradi nepozornosti, malomarnosti ali pa
zaradi tega, ker ni bilo ustreznih varnostnih ukrepov.

POŽARI NA OBJEKTIH
Varstvo pred požari in eksplozijami, je poudarjeno v informaciji, po svoji organiziranosti in sposobnosti za vse
vrste posredovanj zaostaja za
resničnimi potrebami družbenoekonomskega razvoja naše
države, čeprav je eden pomembnih elementov družbene
samozaščite in splošne ljudske obrambe. To ima za posle' dico premajhno usposobljenost družbe, da se postavi po
robu tem pojavom, ki iz leta v
leto zahtevajo človeška življenja in prinašajo veliko materialno škodo.
GOZDNI POŽARI
Požari na objektih, tehnološki opremi, surovinah ali že
V zadnjih petih letih je bilo v
gotovih proizvodih, razen tenaši državi povprečno letno
ga, da ogrožajo človeška živ700 do 900 gozdnih požarov, ki
ljenja, prinašajo veliko mateso povzročili škodo več sto mirialno škodo, kar pa prinaša
lijonov dinarjev. To povzroča
tudi določene negativne polivelike izgube v gospodarstvu
tične posledice. Stanje na poin ogroža funkcijo, ki jo imajo
dročju varstva te vrste požarov
še ni zadovoljivo, čeprav je bil
v letu 1980 zabeležen določen
napredek v primerjavi s prejš- a Informacija o stanju in problemih varstva pred požari in
I)
njim letom.
R
eksplozijcmi
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V letu 1980 je bilo 10.693 po4ccccocooecoooooocooococ<»oooosoooooocioA
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gozdovi pri ohranitvi in izboljšanju človekovega okolja.
Pri nas je SR Hrvatska, čeprav je tretja po velikosti gozdnih površin, prva po velikosti
požganih površin, kot tudi po
številu in intenziteti požarov.
To pa zaradi tega ker velik del
njenega območja pripada Primorju, ki je najbolj ogroženo,
zlasti med turistično sezono.
Samo v letu 1981 je bilo nekaj katastrofalnih požarov v
SR Hrvatski in SR Črni gori z
veltko materialno škodo.
Največ požarov te vrste, je
poudarjeno v informaciji, nastane zaradi nekontroliranega
sežiganja plevela in trave na
kmetijskih površinah (43 odstotkov), približno 20 odstotkov požarov odpade na turiste
ni mimogredoče skozi gozd,
10 odstotkov požarov je povzročeno namenoma, ostalo pa
odpade na požare, ki jih je
povzročila strela, iskra iz lokomotive, neurejena smetišča in
podobno.
V občinah, v katerih dobro
sodelujejo vsi dejavniki, zainteresirani za varstvo gozdov
pred požari (gasilske enote,
ljudska obramba, organi za
notranje zadeve, gozdna gospodarstva) je varstvo pred požari dobro organizirano. Ker
so tudi gostinske in turistične
organizacije uporabniki gozdov, zlasti v obalnem pasu, jih
je treba aktivno vključiti v sistem varstva pred požari, je
poudarjeno v informaciji.
EKSPLOZIJE
V zadnjih petih letih je bilo v
Jugoslaviji 792 eksplozij, od
tega 480 (62 odstotkov) na objektih v družbenem sektorju.
Neposredna materialna škoda
od eksplozij je v zadnjih petih
letih znašala 290 milijonov dinarjev, od tega na objektih
družbenega sektorja prek 265
milijonov dinarjev, ali 92 odstotkov celotne škode.
Podatki o številu eksplozij za
leto 1980 po socialističnih republikah kažejo, da je bilo 28
odstotkov eksplozij v SR Hrvatski, 23 odstotkov v SR Sloveniji, 21 odstotkov v SR Srbiji,
15 odstotkov v SAP Vojvodini,

10 odstotkov v SR BiH, ostalo sprejemanju načrtov in sapa odpade na druge republike moupravnih aktov s področja
varstva pred požari.
in SAP Kosovo.
Kot ilustracijo tega stanja je
v informaciji naveden podatek,
ZAKONSKA UREDITEV da je od 70 tehničnih normativov in standardov za obdobje
VARSTVA PRED
1977-1981, ki bi jih moral priPOŽARI
praviti Zvezni zavod za stanZakonska ureditev varstva dardizacijo, objavljenih samo
pred požari je v pristojnosti re- pet standardov in trije tehnični
publik in pokrajin. Federacija predpisi.
izdaja samo tehnične normative in standarde s področja varstva pred požari in ravnanja z SLUŽBE ZA VARSTVO
nevarnimi snovmi. V republiških in pokrajinskih zakonih je PRED POŽARI
varstvo pred požari dejavnost
Inšpekcijske zadeve v zvezi z
posebnega družbenega pome- uporabo predpisov s področja
na, zakoni pa predpisujejo varstva pred požari opravljajo
ukrepe varstva pred požari pri pooblaščeni inšpektorji občinurbanističnem planiranju, pro- skih organov, inšpektorji
jektiranju in izvedbi objektov. skupnosti občin in republiški
Poleg tega je določen tudi si- oziroma pokrajinski organi za
stem organizacije gasilske notranje zadeve. Stanje inšslužbe, način financiranja, te- pekcijske službe v celoti lahko
hničnega opremljanja, šolanja ocenimo kot neustrezno. Tako
in strokovnega usposabljanja ima naprimer okrog 40 odstotkadrov in podobno.
kov inšpektorjev samo sredZakoni o varstvu pred požari nješolsko izobrazbo in to neudoločajo obvezno usklajevanje streznega profila, kar neugograjenih objektov z normativi dno vpliva na kakovost, pravoza varstvo pred požari. Vendar časnost in učinkovitost njihopa, v glavnem zaradi manjka- vega dela. Še vedno so primejočih finančnih sredstev, veli- ri, da te zelo zahtevne in odgoko število občin še nima take vorne naloge v nekaterih občizakonske obveznosti. Posa- nah opravljajo delavci organov
mezne občine so ta problem za notranje zadeve kot stranskušale rešiti z nabavo najso- ske naloge.
dobnejše opreme za gašenje
Poklicne gasilske enote imain reševanje, kar je sprejemlji- mo samo v večjih naseljenih
vo samo kot začasna rešitev.
krajih in v več kot 350 organiV posameznih občinah se še zacijah združenega dela. Le-te
zmeraj nedosledno izvaja ob- so različno organizirane in
vezno pridobivanje soglasja za imajo zelo različen status
projektirane varstvene ukrepe, (strokovne ustanove, zavodi,
pogosto pa takšno soglasje upravni' organi, posamezne
zahtevajo šele po zgraditvi ob- enote so samostojne, ponekod
jekta, tako da so zaradi neus- vezane na upravni organ ali pa
klajenosti s predpisi s področ- samoupravne interesne skupja varstva pred požari pogosto nosti za varstvo pred požari).
potrebna naknadna dela, kar Strokovni in praktični pouk je
podražuje graditev.
v številnih enotah zapostavPomanjkanje tehničnih nor- ljen, saj si morajo gasilci z lastmativov in standardov precej nim delovanjem zagotoviti
vpliva na organizacijo in delo- sredstva za normalno delo
vanje varstva pred požari, kar svoje enote, ki pa nima nikapovzroča posebne težave or- kršne zveze z gasilsko službo.
Prostovoljno gasilstvo ni
ganom za notranje zadeve pri
pregledu investicijsko-tehnič- enako razvito po republikah in
ne dokumentacije in dajanju pokrajinama, kar je posledica
soglasja. Poleg tega to, da ni- različnega vrednotenja delomamo tehničnih normativov in vanja in s tem tudi ustvarjanja
standardov, ovira delo pri delovnih pogojev. V informaci-

ji je poudarjeno, da je ne glede
na probleme v organizaciji in
delovanju prostovoljno gasilstvo zelo pomembna družbena
sila, ki je organizirana, strokovno usposobljena in zmeraj
pripravljena, da varuje življenja ljudi in materialne dobrine
pred požari in drugimi nesrečami.
POMANJKLJIVA
SODOBNA OPREMA
Gasilske enote so zelo raznovrstno opremeljene s sodobno tehniko za gašenje in
reševanje. Če gledamo v celoti, opremljenost še zmeraj ne
zadovoljuje potreb industrijskega razvoja naše države. Sodobne opreme pa ne primanjkuje samo zaradi nezadostnih
tehničnih sredstev, temveč tudi zaradi možnosti proizvajalnih zmogljivosti domačih proizvajalcev in njihove slabe organiziranosti ter nezadostnega sodelovanja pri usklajevanju proizvajalnih programov,
politike izvoza in uvoza, tipizacije opreme in planiranja proizvodnje po potrebah.
Zelo pomemben element
opremljanja je, je poudarjeno v
informaciji, zagotavljanje potrebnih materialnih sredstev za
izredne razmere. Najvitalnejši
deli strateške opreme za gašenje so iz iz uvoza (črpalke, mešalci pene, generatorji za peno, metalci vode in pene in podobno) in je zato treba upoštevati, da lahko postane med
vojno nevarnostjo vsa sodobna tehnika za gašenje neuporabna v zelo kratkem času.
Na koncu informacije je
poudarjeno, da se je v zadnjih
letih zelo povečalo število šol
gasilske stroke, s čimer so
ustvarjeni pogoji za hitrejše
šolanje in strokovno usposabljanje kadrov za protipožarno
varstvo. Večina teh šol pa ima
težave zaradi nerešenega načina financiranja, nezadostnega števila učnega kadra za
strokovne predmete, neustreznega učnega prostora, pomanjkanja laboratorijev, strokovnih učbenikov, opreme za
praktične vaje in podobno.
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Teodor Olič - Glavni in odgovorni urednik: Teodor Ollč - Naslov uredništva: Skupščina SFRJ, Beograd, Trg Marksa i Engelsa 13, telefon (011) 334-149 • Tisk ČGP Delo
Cena posameznega Izvoda 5 din - Letna naročnina 120 din - Žiro račun: Skupščina SR Slovenije, Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročnlnske zadeve: telefon (061) 219-914

