SKUPŠČINE SR

SLOVENIJE

IN

SKUPŠČINE SFR JUGOSLAVIJE
ZA DELEGACIJE

IN DELEGATE

Ljubljana, 9. 2. 1982
Letnik VIII, štev. 3
Cena 10 din

hrane
v
obdobju
čil o uresničevanju investicij- nji
1982-1985;
ske politike;
- predlog zakona o zago- predlog zakona o varnosti
tavljanju in usmerjanju sred- cestnega prometa;
stev za usposabljanje zemljišč
- sklep ob obravnavi osnutza družbeno organizirano
kmetijsko proizvodnjo v ob- ka zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o obdavslavije v plačilih s tujino (Druž- dobju 1982-1985;
benopolitični zbor je sprejel
stališča in predloge);
NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI
- sklep k osnutku odloka o
sprejetju sprememb in dopolZbor združenega dela:
nitev družbenega plana JugoJože Gabrovšek, Ivo Marenk, Imre Varju, Janko Muraus,
slavije za obdobje 1981-1985
Franc Fašalek, Franc Krabonja, Andrej Levičnik, Franc Kolin o določitvi rokov za predlomanič, Marija Masnec, Draga Žagar, Jože Sedelšek, Maruša
žitev osnutka in predloga spreMurn, Lado Kocijan, Vladislav Palfi, Francka Herga, Tone
memb in dopolnitev tega plana
Kugonič, Doroteja Stipanič, Boris Grgič, Franc Vičar, Ladislav
Skupščini Socialistične fedeHorvat, Marjan Vrabec, Vida Rudolf, Branko But, Vojko Gorativne republike Jugoslavije;
dec, Franc Cvetko, Franc Gračner, Ivan Ahlin, Jože Lesar,
- sklep k osnutku dogovora
Jože Pacek, Radivoj Pleterski, Andrej Miklavčič, Edvin Kosič,
o zagotavljanju sredstev za
Emil Sirnik, Franc Kovačič, Ivan Kastrevc, Jože Punčuh, Maks
premostitev razlik, nastalih zaSkarlovnik, Ciril Gril, Franc Majhen, Rezka Bizjak, Maja Godradi različnih pogojev vpisa
ler, Drago Benčina, Rafaela Kapš, Vinko Strgar, Tomislav
posojil in plasmajev sredstev
Majer, Ela Ulrih-Atena, Živko Pregl, Rudi Kropivnik, Cvetka
Sklada federacije za kreditiraSelšek.
nje hitrejšega razvoja gospoZbor občin:
darsko manj razvitih republik
Franc Knaflc, Tomo Kipa, Milena Pirker, Alojz Rogina,
in avtonomnih pokrajin;
Branko Pucelj, Rade Vrlinič, Slavica Robida, Stanko Renčelj,
- sklep k osnutku dogovora
Milan Gaspari, dr. Mitja Mrgole, dr. Lojze Ude, Janez Zaploto posebnih ukrepih za uresninik, Jože Bogovič, Miloš Veršec, Tomaž Ertl, Davorin Škaračitev politike najhitrejšega razbot, dr. Hermin Vidoz, Danilo Sbrizaj,' Erika Peterca, Albin
voja SAP Kosovo v obdobju
Levičnik, Zofka Stojanovlč, Martin Budkovič, Stane Volk, Ma1981-1985;
rija Fedran, Vinko Leskovar, Miha Wohinz, Anton Leban,
- predlog odloka o določitvi
Marko Vraničar, Leopold Pernuš, Jožica Kastelic, Jože Mrmal,
števila sodnikov Vrhovnega
Zoran Dular, Stanko Lebar, Janez Prijatelj, Štefan Horvat,
sodišča SR Slovenije;
Miha Petan, Franc Kump, Anka Tominšek, Marjan Kotar, Mar- predlog odloka o določitvi
jan Markovič, Lojze Skok, Alenka Markič, Slavko Polanič.
števila namestnikov javnega
Družbenopolitični zbor:
tožilca SR Slovenije
Marija Zupančič-Vičar, Ivan Godec, Vili Vindiš, Antonija
Zatler, Tina Tomlje, Ludvik Golob, Ivan Kogovšek, Tone KraZbori so sprejeli tudi prošovec, Zoran Polič, Stane Gavez, Peter Bekeš, Milivoj Samar,
gram dela za leto 1982 in
Tilka Blaha, Jože Božič, Srečko Mlinarič, Marija Aljančič, Jože
predlog periodičnega delovMarolt
nega načrta za I. trimesečje
1982.
Zbor združenega dela in
- predlog zakona o zago- čevanju proizvodov in storitev
Zbor občin sta sprejela:
tavljanju in usmerjanju sred- v prometu;
- sklep ob obravnavi poro- stev za intervencije v proizvod- sklep ob obravnavi osnut-

- PREGLED SEJ ZBOROV
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
27. JANUARJA 1982
Zbor združenega dela, Zbor
bčin in Družbenopolitični
jor Skupščine SR Slovenije
3 na sejah sprejeli:
- osnutek zakona o sprelembah in dopolnitvah zakoo stanovanjskih razmerjih
)ružbenopolitični zbor je
jrejel stališča);
- predlog za izdajo zakona
spremembah in dopolnitvah
brtnega zakona (Družbenoolitični zbor je sprejel stali5a);
- predlog za izdajo zakona
spremembi zakona o rednih
Ddiščih, s predlogom zakona,
- predlog za izdajo zakona
spremembi zakona o samouravnih sodiščih, s predlogom
ikona;
sklep ob obravnavi zakučnega poročila o delu deivnega telesa za odobravanje
ivesticijskih vlaganj skladno z
1. členom zakona o začasni
repovedi razpolaganja z de>m družbenih sredstev za
radnjo in nakup določenih
bjektov in opreme v letu
981;
- mnenje k osnutku zakona
temeljnih pravicah iz pokojnskega in invalidskega zavajanja;
odlok o soglasju, k pred>gu zakona o kritju obresti in
rugih stroškov, ki so nastali iz
aslova zadolžitve Narodne
anke Jugoslavije v tujini za
agotovitev likvidnosti Jugo3

RILOGA:

ROGRAM DELA
Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR
Slovenije za leto 1982
PERIODIČNI DELOVNI NAČRT
zborov Skupščine SR Slovenije za I. trimesečje 1982

ka zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o zadolževanju
Narodne banke Jugoslavije v
tujini za zagotovitev likvidnosti
Jugoslavije v plačilih s tujino;
- odlok o soglasju k predlogu zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o zagotovitvi
sredstev za financiranje investicijskih del v dolini reke Beli
Drim;
- sklep k osnutku 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;
- odlok o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji sporazuma o tehničnih ovirah pri trgovanju;
- odlok o soglasju k samoupravnemu sporazumu o ustanovitvi in statutu Raziskovalne
skupnosti Slovenije.

Zbor združenega dela je
sprejel še;
- odlok o soglasju k predlogu 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.
Zbor združenega dela, Zbor
občin in Družbenepolitični
zbor so sprejeli še:
- predlog odloka o razrešitvi in imenovanju namestnika
predsednika Republiškega komiteja za mednarodno sodelovanje; dolžnosti namestnika
predsednika Republiškega komiteja za mednarodno sodelovanje je bil razrešen Dušan
Brglez, za namestnico predsednika tega komiteja pa je bila imenovana Cvetka Selšek;

- predlog odloka o imenovanju Ivana Korošca za namestnika javnega tožilca Višjega javnega tožilstva v Mariboru;
- predlog odloka o razrešitvi sodnika višjega sodišča v
Kopru; dolžnosti sodnika tega
sodišča se s 1. marcem 1982
razreši Danilo Sever.
- sklep, s katerim Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da
Zoranu Žagarju zaradi nastopa
nove dolžnosti preneha mandat člana delegacije Skupščine Socialistične republike Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine Socialistične
federativne republike Jugoslavije.
Zbor občin je sprejel tudi:
- predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi predsednika,
podpredsednika in člana Od-

bora za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in
varstvo okolja Zbora občin
Skupščine SR Slovenije; dolžnosti predsednika odbora je
bil razrešen Tomaž Vuga,
dolžnosti podpredsednika pa
Marjan Asič, za predsednika
odbora je bil izvoljen Marjan
Asič, za podpredsednika Ahmed Kalač,, za člana pa Roni
Nemec.
- predlog sklepa o spremembi v sestavi delovnega telesa Skupščine SR Slovenije in
Izvršnega sveta Skupščina SR
Slovenije za proučitev vprašanj v pripravah osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o upravljanju in
razpolaganju s stavbnim zemljiščem; dolžnosti člana delovnega telesa je bil razrešen Tomaž Vuga, za člana delovnega
telesa pa je bil imenovan Roni
Nemec.

IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
SKLEP
Skupščine SR Slovenije, ki ga je sprejela na sejah Zbora združenega dela in
Zbora občin ob obravnavi poročil o uresničevanju investicijske politike
Skupščina SR Slovenije je ob obravnavi poročil Ljubljanske banke-Združene banke Ljubljana, Beogradske bankeTemeljne banke Ljubljana, JugobankeTemeljne banke Ljubljana in Službe
družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji o uresničevanju investicijske politike na podlagi 335. člena in prvega odstavka 71. člena ustave SR Slovenije ter
na podlagi prvega razdelka 71. člena in
prvega odstavka 255. člena poslovnika
Skupščine SR Slovenije na sejah Zbora
združenega dela in Zbora občin dne 27.
januarja 1982 sprejela
sklep
1. Skupščina SR Slovenije ob obravnavi poročil Ljubljanske banke-Združene
banke, Beogradske banke-Temeljne
banke Ljubljana, Jugobanke-Temeljne
banke Ljubljana in Službe družbenega
knjigovodstva v SR Sloveniji o uresničevanju investicijske politike v letu 1981
ugotavlja, da so bili v letu 1981 po razpravi in sprejetih sklepih v Skupščini SR
Slovenije na sejah 28. 7. 1981 ter na tej
osnovi sprejetega zakona o začasni prepovedi razpolaganja z delom družbenih
sredstev za gradnjo in nakup določenih
objektov in opreme v letu 1981 in po
razpravi ter sprejetih sklepih na sejah
zborov 30. 9 1981, doseženi pozitivni
premiki v izvajanju dogovorjene investicijske politike. Izboljšala se je bančna
struktura kreditov za novo odobrene naložbe v korist dogovorjenih prednostnih
namenov in za pokrivanje prekoračitev
ter zmanjšala kreditna odvisnost organizacij združenega dela.
2

Kljub temu bankam in organizacijam
združenega dela tudi po julijskih sklepih
in po sprejetju zakona ni uspelo bistveno
odpraviti osnovnih problemov investicijske politike v SR Sloveniji, to je premajhnega števila investicijskih programov, ki
bi ustrezali kriterijem investiranja iz dogovora o temeljih plana SR Slovenije in
krepili izvozno naravnanost na konvertibilno področje, nezadostne učinkovitosti
naložb ter premajhnega interesa in odgovornosti organizacij združenega dela
in bank za združevanje sredstev akumulacije na dohodkovnih osnovah, še vedno
velike razdrobljenosti investicij v teku in
nerealnega izkazovanja njihove predračunske vrednosti.
2. Poročila bank z večjo kritičnostjo
obravnavajo slabosti v svojem ravnanju
in del vzrokov za sedanje stanje iščejo
tudi v odločitvah, ki so jih njihovi organi
sprejemali v preteklosti, vendar se do odgovornosti posameznih organov ne
opredeljujejo. V oceni vzrokov za sedanje stanje si poročila bank niso enotna,
tako ugotavlja Ljubljanska banka-Združena banka, da se je v temeljnih bankah
pri odločanju prepogosto pupuščalo različnim pritiskom in uveljavljalo regionalne aH celo lokalne interese ter ni bilo
mogoče doseči večje enotnosti v izvajanju dogovorjene kreditne politike na investicijskem področju, zbori upravljalcev
v temeljnih bankah pa se do odstopanj
od dogovorjene investicijske politike in
do razlogov zanje posebej ne opredeljujejo. Po njihovi oceni gre pri neprednostnih investicijah pretežno za utemeljene
in opravičljive naložbe.

l/se to dokazuje, da je v investicijski
politiki in v konkretnih odločitvah še vedno veliko subjektivizma, kar v končni
posledici omogoča prikrivanje odgovornosti za odločitve bank za družbeno neopravičena investicijska vlaganja in za stališča različnih dejavnikov izven združenega dela, katerih vpliva in odgovornosti
pa po predloženih poročilih ni moč ugotavljati, čeprav je Skupščina SR Slovenije
s svojim sklepom to zahtevala. Skupščina zato vztraja, da zbori upravljalcev temeljnih bank in zbori združenega dela
skupščin občin z območja posameznih
temeljnih bank razpravljajo o vzrokih in o
konkretni odgovornosti za investicijske
oziroma kreditne odločitve, ki niso skladne s sprejetimi kriteriji.
3. Skupščina SR Slovenije ugotavlja,
da se je v letu 1981 izredno zaostrilo
vprašanje dinarske in devizne likvidnosti
in plačilne sposobnosti temeljnih bank,
ker bremenijo banke prevelike obveznosti, sprejete v preteklem obdobju. Poleg
tega se je obseg razpoložljivih dolgoročnih sredstev zaradi usklajevanja predpisane ročnosti virov sredstev s plasmaji
močno zmanjšal in banke vse težje izpolnjujejo svoje tekoče obveznosti. Problem
se bo pri nekaterih temeljnih bankah še
bolj zaostril in bo ogroženo izpolnjevanje
obveznosti iz dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije.
Skupščina SR Slovenije priporoča temeljnim bankam, da probleme zunanje in
notranje likvidnosti uravnavajo v medsebojnih odnosih v sistemu združene banke in da same poskrbijo za njihovo čim
večjo možno razrešitev.
poročevalec

Zaradi zoženih materialnih okvirov moajo banke v postopku spreminjanja
rednjeročnih planskih dokumentov usladiti obveznosti iz dogovora o temeljih
'ružbenega plana SR Slovenije in drugih
lanov z realnimi možnostmi. Pri tem naj
•osebno pozornost posvetijo prekorači/km, ker se pogosto pokrivajo z manj
valitetnimi sredstvi.
4. Skupščina SR Slovenije ugotavlja,
'a se poročila bank ne opredeljujejo do
rocesa demokratizacije odločanja v
sankah, čeprav se še naprej ohranjajo
tari družbenoekonomski odnosi in ima5 na gospodarjenje z denarjem in na
reditno politiko ter investicijsko politiko
bankah delavci v združenem delu le
iaio vpliva. Zato nalaga bankam in njiovim strokovnim službam, da hitreje
stvarijo možnosti in pogoje za neposredno odločanje o oblikovanju in razporeinju bančnih sredstev in o ustvarjanju in
azporejanju skupnega dohodka, doseenega v bankah, zlasti s preverjanjem
red lagan i h investicijskih oziroma kremnih odločitev v delegatski strukturi
ipravljalskih zborov bank. O teh vprašanjih naj razpravljajo tudi delavski sveti v
rganizacijah združenega dela.
5. Skupščina SR Slovenije zadolžuje
>anke, da ob polletju 1982 ponovno poočajo o uresničevanju nalog iz dogovoa o temeljih srednjeročnega plana SR
iovenije in ob tem upoštevajo stališča,

mnenja, pripombe in predloge delovnih
teles skupščine in zborov ter razprave
delegatov na sejah zborov. Zlasti naj preverijo ustreznost sedanje organiziranosti
bank in doseženo stopnjo demokratizacije odločanja ter preobrazbe družbenoekonomskih odnosov v bankah in
predlagajo potrebne spremembe, poročajo o doseganju predpisane rokovne
usklajenosti strukture virov sredstev s
plasmaji ter o doseženih kvantitativnih in
kvalitativnih spremembah v investicijskih
vlaganjih glede na dogovorjene prioritete
in kriterije.
Prav tako naj izvršni svet Skupščine SR
Slovenije v svojih aktivnostih v zvezi s
spremembami srednjeročnih planskih
aktov upošteva usmeritve delovnih teles
in zborov skupščine glede zoženja prioritet, hitrejšega samoupravnega združevanja sredstev na dohodkovnih osnovah za
skupne razvojne programe in družbene
verifikacije investicijskih odločitev.
Poleg tega naj Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije ob polletni oceni gospodarskih gibanj predloži tudi analizo razvoja
manj razvitih območij z vidika izvajanja
kriterijev investiranja.
6. Skupščina SR Slovenije nalaga
Ljubljanski banki-Združeni banki, Jugobanki-Temeljni banki Ljubljana in Beogradski banki-Temeljni banki Ljubljana,
da zaradi zaostrenih razmer zunanje likvidnosti temeljnih bank, ki imajo poobla-

stilo za opravljanje plačilnega prometa s
tujino, za razpravo na zborih Skupščine
SR Slovenije v marcu 1982, predložijo
poročilo o stanju in problemih na področju uravnavanja in zagotavljanja devizne likvidnosti
7. Skupščina SR Slovenije ugotavlja,
da večina zborov združenega dela občinskih skupščin ni realizirala sklepa Skupščine SR Slovenije z dne 30. 9. 1981, s
katerim je bilo predlagano, da naj zbori
združenega de i a razpravljajo in predlagajo oziroma sprejmejo ukrepe za odpravljanje vzrokov odstopanj od dogovorjene investicijske politike v temeljnih
bankah. To kaže na premalo odgovoren
odnos do uresničevanja dogovorjene investicijske politike, zato Skupščina SR
Slovenije poudarja, da je navedeni sklep
še vedno aktualen in ga je potrebno uresničiti do obravnave polletnih poročil o
uresničevanju družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 v letu 1982.
8. Skupščina SR Slovenije ponovno zadolžuje Službo družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji, da preko svojih organizacijskih enot zagotovi hitrejše obveščanje skupščin družbenopolitičnih
skupnosti o pojavih, pomembnih za uresničevanje dogovorjene investicijske politike in o njihovem odstopanju, še posebno zaradi tega, ker si ocene o uresničevanju investicijske . politike niso
enotne.

STALIŠČA
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih
Družbenopolitični zbor Skupščine SR
ilovenije je na seji dne 27. januarja
982 obravnaval osnutek zakona o
■premembah in dopolnitvah zakona o
tanovanjskih razmerjih in na podlagi
'2. člena poslovnika Skupščine SR Sloenije sprejel tale
stališča
1. Družbenopolitični zbor ugotavlja, da
predlagatelj v novem osnutku zakona
'a podlagi razprave v pristojnih zborih
ib obravnavi prvega zakonskega osnuta odpravil bistvene pomanjkljivosti, zaadi katerih je bilo odloženo sklepanje o
njegovem sprejemu. V ponovni razpravi
osnutku zakona pa je po mnenju Družtenopolitičnega zbora potrebno poleg
Irugih vprašanj razjasnit/ še zlasti dileme
i vprašanju prostorov, ki se v sezoni aH
>d časa do časa uporabljajo za počitek
H oddih, opredelitvi prostorov v domo■ih za ostarele občane in za telesno pri■adete osebe in problematiko v zvezi z
/porabo solidarnostnih stanovanj.
2. Družbenopolitični zbor je že ob
obravnavi prvega osnutka zakona v svo<h stališčih pristojnima zboroma menit,
ta je treba ponovno in bolj vsestransko
iroučiti določbe, kdaj se prostori, ki se
soročevalec

uporabljajo za počitek ali oddih, štejejo vočasno oblikovati najprimernejših rešiza stanovanja, konkretizirati pogoje in tev na podlagi danih ocen; Družbenopokriterije ter ugotoviti, kakšne bodo posle- litični zbor meni, da bi se to vprašanje
dice predvidene ureditve. Zbor je tudi lahko uredilo s posebnim zakonom.
3. Prostorov v domovih za ostarele obmenil, da bo na podlagi skrbne in celovite analize teh vprašanj moč presoditi, ali čane in za telesno prizadete osebe ni
so predlagane rešitve potrebne, zlasti moč opredeliti kot stanovanja. Ti domovi
glede na obstoječi stanovanjski fond in • so posebne socialne institucije, ki tem
še vedno intenzivno gradnjo stanovanj; občanom zagotavljajo celovito socialno
prav tako naj bi se proučile tudi možno- oskrbo in varnost, zato teh odnosov ne
sti, da se ta vprašanja uredijo z družbe- moremo reducirati le na nuđenje stanonim dogovorom. Ta naloga ni bila oprav- vanjskega prostora. Problematike teh
ljena, zato naj pristojni zbori naložijo domov ne moremo reševati z zakonom o
predlagatelju zakona, da ne glede na to, stanovanjskih razmerjih.
4. Spornih razmerij, ki so nastala v zveda sedanji osnutek teh določb več ne
vsebuje, ta problem vsestransko oceni in zi z uporabo solidarnostnih stanovanj
na tej podlagi oblikuje najustreznejše re- mladih družin, ne moremo reševati z zašitve. Glede na to, da imajo nekateri ob- konom o stanovanjskih razmerjih. Stanočani počitniške hiše ali stanovanja v dru- vanjske skupnosti naj se skupaj z organigih republikah, bi bilo potrebno z druž- zacijami združenega deta in delovnimi
benim dogovorom med republikami ozi- skupnostmi ter drugimi zainteresiranimi
roma v okviru Jugoslavije republikah, bi družbenimi dejavniki sporazumejo in dobilo potrebno z družbenim dogovorom govorijo, na kakšen način in v kakšnem
med republikami oziroma v okviru Jugo- roku bo moč rešiti s pogodbami urejena
slavije enotno opredeliti osnove za meri- razmerja oziroma stanovanjske problela, kaj so prostori za počitek in oddih in v me teh družin.
5 Družbenopolitični zbor prdlaga priskladu s tem oblikovati tudi rešitve v zakonskih aktih. Glede na to, da je zakon o stojnim zborom, da sprejmejo osnutek
spremembah in dopolnitvah zakona o zakona o spremembah in dopolnitvah zastanovanjskih ra. •merjih potrebno čim- kona o stanovanjskih razmerjih v skladu
prej sprejeti, verjetno ne bo mogoče pra- s stališči Družbenopolitičnega zbora.
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SKLEP
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi
osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih
Zbor združenega dela in Zbor občin
Skupščine SR Slovenije sta na svojih
sejah dne 27. januarja 1982 obravnavala osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih in na podlagi drugega odstavka
277. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije sprejela naslednji
sklep
1. Osnutek zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih se sprejme.
2. Predlog zakona pripravi izvršni svet
Skupščine SR Slovenije.
3. Pri pripravi predloga zakona naj
predlagatelj upošteva stališča Družbenopolitičnega zbora, pripombe, predloge in
mnenja delovnih teles skupščine in zbora, pripombe skupin delegatov in pripombe iz razprave delegatov na seji zbora ter pri tem izhaja iz naslednjih usmeritev:

- v zvezi s prostori, ki se v sezoni ali od
časa do časa uporabljajo za počitek aH
oddih, naj predlagatelj pripravi kvantitativno analizo, v kateri naj predvsem oceni, kakšen bi bil učinek, če bi se določeni
prostori opredelili kot stanovanja. Hkrati
naj da v okviru SFRJ pobudo, da se enotno opredeli z družbenim dogovorom, kaj
se šteje za prostore za počitek ali oddih
in kaj se šteje za stanovanje. Na tej osno,vi naj se pripravi poseben zakon;
- glede na to, da so domovi za ostarele in telesno prizadete osebe posebna
socialna institucija, ki tem osebam zagotavlja celovito oskrbo in varnost, pravic
teh oseb za uporabo teh prostorov ni
mogoče enačiti s stanovanjsko pravico,
kot je opredeljena v ustavi. Skladno s
takim položajem teh oseb ter obsegom
upravičenj na teh prostorih, je potrebno ^
62. členu tega zakona opredeliti pravico
stanodajalca do odpovedi stanovanjske-

ga razmerja vezati na soglasje nosilca
stanovanjske pravice. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pa naj to problematiko še posebej prouči do predloga zakona;
- predlagatelj naj posebej prouči, kako bi v večji meri omogočili spreminjanje
stanovanjskih prostorov v druge namene, zlasti za potrebe otroškega varstva, o
čemer bi se bilo potrebno dogovoriti že
pri pripravi planskih in drugih samoupravnih odločitev, oziroma pri planiranju
novih sosesk;
- reševanje spornih razmerij v zvezi z
uporabo solidarnostnih stanovanj mladih
družin ni mogoče reševati z zakonom o
stanovanjskih razmerjih, zato naj stanovanjske skupnosti skupaj z organizacijami združenega dela in drugimi zainteresiranimi družbenimi dejavniki sporazumno rešujejo stanovanjske probleme teh
mladih družin in določijo tudi roke za
njihovo reševanje.

STALISCA
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za
izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah obrtnega zakona
Družbenopolitični zbor Skupščine SR
Slovenije je na seji dne 27. januarja
1982 obravnaval predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah obrtnega zakona in na podlagi 72. člena
poslovnika Skupščine SR Slovenije
sprejel tale
stališča
1. Družbenopolitični zbor ugotavlja,
da je predlagatelj sledil pobudi delegatov
in predlagal spremembe obrtnega zakona, ki pa jih bo potrebno pred oblikovanjem končnih rešitev še širše preveriti.
2. Glede predloga v točki 1 poglavje III.
predloga za izdajo zakona, da se omogoči samostojnim obrtnikom ki opravljajo
žagarsko dejavnost tudi poslovno sodelovanje z organizacijami združenega dela, zbor meni, da ni sistemskih ovir za
tako rešitev, da pa je nujno potrebno ta
predlog proučiti z družbenoekonomskega vidika Taka rešitev bi verjetno omogočila večjo ponudbo žaganega lesa po
naročilu, vendar pa je treba upoštevati,
da ima žagarska dejavnost v združenem
delu neizkoriščene kapacitete in se zato
postavlja vprašanje, ali je razširitev te
obrtne dejavnosti skladna z načelom, da

naj se obrt razvija kot dopolnilo združenemu delu, torej tam, kjer je to potrebno
Razen tega je gospodarjenje z gozdovi
posebnega družbenega interesa in je potrebno najprej razrešiti nekatera temeljna
vprašanja v zakonu o gozdovih, iz predloga ni jasno, kdo so tisti gospodarski
subjekti, ki imajo interes za razširitev te
dejavnosti. Zato bi bilo potrebno jasno,
identificirati gospodarske subjekte v
družbenem sektorju, ki so nosilci takšnih
interesov.
3. Glede predloga, da bi samostojni
obrtnik poleg dejavnosti, za katero je izdano obrtno dovoljenje, lahko opravljal
tudi druge dejavnosti, za katere izpolnjuje določene pogoje zbor meni, da je
opredelitev v 2. točki III. poglavja predloga za izdajo zakona neustrezna, sprejemljiv pa je dodatni predlog predlagatelja,
da se dopolni 9. člen veljavnega zakona v
tem smislu, da lahko opravlja več dejavnosti, za katere izpolnjuje pogoje, vendar
le na enem sedežu.
4. Družbenopolitični zbor podpira
predlog sprememb glede pogodbenih
organizacij združenega dela, ki pospešujejo njihovo ustanavljanje. Prav tako soglaša, da je potrebno zaradi stimuliranja

večjih vlaganj v materialno osnovo dela,
uveljaviti revalorizacijo osnovnih in
obratnih sredstev, vendar pa je pri revalorizaciji obratnih sredstev potrebno
proučiti, če je pri tem potrebno upoštevat/ tudi koeficient obračanja oziroma
kako zmanjšati preveliko kapitalizacijo
sredstev poslovodje pogodbene organizacije in prispevati k podružbljanju vloženih sredstev. Čimprej )o 'otrebno pripraviti družbeni dogovor, v katerem bi
podrobneje opredelili skupne kriterije za
. določitev osnov in meril za ugotavljanje
in način izplačevanja dela dohodka pogodbene organizacije, ki pripada poslovodji kot nadomestilo za gospodarjenje z
družbenimi sredstvi.
5. V zvezi s predlogom o razširitvi dopolnilnega dela drugih oseb pri samostojnem obrtniku od 7 na 10 delavcev
zbor meni, naj bi zakon omejil to možnost na določena področja, predvsem na
storitvene dejavnosti.
6. Družbenopolitični zbor predlaga
pristojnima zboroma, da sprejmeta predlog za izdajo zakona o spremembah in
dopolnitvah obrtnega zakona, upoštevaje stališča zbora.

SKLEP
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi
predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah obrtnega zakona
Zbor združenega dela in zbor občin
Skupščine SR Slovenije sta na svojih
sejah dne 27. januarja 1982 obravnavala predlog za izdajo zakona o spremem4

bah in dopolnitvah obrtnega zakona in
na podlagi drugega odstavka 271. člena
poslovnika Skupščine SR Slovenije
sprejela naslednji

sklep
*
1. Zbor združenega dela Skupščine
SR Slovenije sprejema predlog za izdajo
poročevalec

i zakona o spremembah in dopolnitvah
'obrtnega zakona.
2. Zbor ugotavlja, da je predlagatelj
sicer sledil pobudi delegatov in skladno s
tem predlagal spremembe in dopolnitve
obrtnega zakona, ni pa teh širše preveril
z vidika sistemske skladnosti z zakonom
o združenem-delu ter usmeritvami Skupščine SR Slovenije glede nadaljnjega
razvoja drobnega gospodarstva, zlasti
velja to za vprašanje povečanja števila
delavcev pri obrtnikih za določene dejavnosti, valorizacije denarnega dela obratnih sredstev, ki jih poslovodja združuje in
opravljanja žagarske dejavnosti.
3. V skladu z ugotovitvami Družbenopolitičnega zbora v njegovih stališčih, z
ugotovitvami delovnih teles skupščine in
zborov, družbenopolitičnih organizacij in

delegatov na seji zbora, naj predlagatelj
skupaj s pristojnimi republiškimi upravnimi organi in drugimi zainteresiranimi
subjekti ob predložitvi osnutka zakona
pripravi tudi poročilo, v katerem naj prikaže uresničevanje obrtnega zakona. Ob
tem naj predlagatelj zlasti celovito in argumentirano oceni predvidene rešitve v
zvezi s povečanjem števila delavcev, valorizacijo denarnega dela obratnih sredstev in druge rešitve, na katere so opozorila delovna telesa skupščine in zborov in
delegati v svojih razpravah.
4. Glede na ugotovitev, da je prenehal
veljati zakon o prisilni poravnavi in stečaju, ki je urejal stečaj obrti, naj predlagatelj to problematiko prouči in ustrezno
vključi v obrtni zakon. Hkrati naj, glede
na opozorilo Zakonodajno-pravne komi-

sije, s predlagateljem zakona o davkih
občanov prouči problem obdavčenja občanov, ki opravljajo dejavnost brez dovoljenja in to ustrezno uredi v obrtnem zakonu oziroma v zakonu o davkih občanov. Obenem naj predloži tudi potrebne
spremembe glede na predpise o knjigovodstvu.
5. Glede na to, da predlagane spremembe obrtnega zakona posegajo v sistemsko-pravna vprašanja družbenoekonomskih odnosov na področju osebnega
dela s sredstvi v lastnini občanov, oziroma delovanja pogodbenih organizacij
združenega dela, naj predlagatelj pred
predložitvijo osnutka zakona rešitve, ki
jih bo pripravil na podlagi številnih pripomb predhodno predloži Republiškemu
svetu za vprašanja družbene ureditve.

SKLEPA
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi
predloga zakona o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za usposabljanje zemljišč
za družbeno organizirano kmetijsko proizvodnjo v obdobju 1982-1985
Zbor združenega dela

poslovnika Skupščine SR Slovenije
sprejel naslednji

Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije je na svoji 72. seji dne 27.
januarja 1982 obravnaval predlog zakona o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za usposabljanje zemljišč za družbeno organizirano kmetijsko proizvodnjo v obdobju 1982-1985 in po sprejemu
predloga zakona na podlagi 255. člena

sklep
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj
skupaj z Zvezo vodnih skupnosti Slovenije najkasneje v roku dveh mesecev predloži Zboru združenega dela Skupščine
SR Slovenije predlog o pristopu za uresničevanje zakona o zagotavljanju in
usmerjanju sredstev za usposabljanje

zemljišč za družbeno organizirano kmetijsko proizvodnjo v obdobju 1982-1985.
Pri tem naj posebej opredeli program
del, ki se bodo izvajaj v letu 1982 in v
naslednjih letih, način usmerjanja sredstev po tem zakonu, pogoje, pod katerimi
se bodo ta sredstva usmerjala, zlasti pa
naj opredeli obveznosti nosilcev programov glede preskrbe s hrano iz kmetijske
tržne proizvodnje, realizirane iz na novo
pridobljenih površin.

proizvodnji hrane v obdobju 1982-1985
in na podlagi 255. člena poslovnika
Skupščine SR Slovenije sprejel naslednji
sklep
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj
s svojimi aktivnostmi zagotovi, da se čimprej, najkasneje pa v enem oziroma v
dveh mesecih po uveljavitvi teh zakonov,
ustanovijo republiški oziroma občinski

skladi za intervencije. Hkrati naj skupaj z
Zvezo vodnih skupnosti Slovenije poročata o pristopu k realizaciji zakona o
zagotavljanju in usmerjanju sredstev za
usposabljanje zemljišč za družbeno organizirano kmetijsko proizvodnjo v obdobju 1982-1985, iz katerega bo razvidno, kako in pod kakšnimi pogoji se bodo usmerjena sredstva uporabljala ter
kakšne so obveznosti nosilcev posameznih programov glede preskrbe s hrano.

Zbor občin
Zbor občin Skupščine SR Slovenije je
na 68. seji dne 27. januarja 1982 obravnaval predlog zakona o zagotavljanju in
usmerjanju sredstev za usposabljanje
zemljišč za družbeno organizirano kmetijsko proizvodnjo v obdobju 1982-1985
in predlog zakona o zagotavljanju in
usmerjanju sredstev za intervencije v

SKLEP
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga zakona o
zaaotavljanju in usmerjanju sredstev za intervencije v proizvodnji hrane v obdobju
1982-1985
Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije je na svoji 72. seji dne 27.
januarja 1982 obravnaval predlog zakona o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za intervencije v proizvodnji hrane
v obdobju 1982-1985 in po sprejemu
predloga zakona na podlagi 255. člena
poslovnika sprejel naslednji
sklep
1. Zbor združenega dela Skupščine
SR Slovenije ugotavlja nujnost, da se v
poročevalec

vseh občinah na osnovi veljavnega sistemskega zakona čimprej sprejmejo
ustrezne rešitve, ki bodo omogočile realizacijo s planom predvidenih nalog, pri
čemer naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pri usklajevanju davčne politike
upošteva tudi usklajevanje stopnje davka
iz osebnega dohodka po drugem odstavku 3. člena zakona o zagotavljanju in
usmerjanju sredstev za intervencije v
proizvodnji hrant v obdobju 1982-1985.
2. Zbor podpira predlog, da v primei

rih, ko občine ne oblikujejo svojih skladov, te občine ne morejo koristiti sredstev, ki se zbirajo v republiškem skladu
za intervencije.
3. Zbor zavezuje predvidene nosilce iz
zakona, da do konce februarja 1982 ustanovijo republiški sklad za intervencije,
občine pa do konca marca 1982 ustanovijo občinske sklade. Zbor nalaga Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije in
ustreznim upravnim organom, da pomagajo pri ustanavljanju teh skladov
5

SKLEP
} /Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi zaključnega poročila o delu
y
delovnega telesa za odobravanje investicijskih vlaganj
Zbor občin Skupščine SR Slovenije je
na 68. seji dne 27. januarja 1982 obravnaval zaključno 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 in sprejel naslednji
sklep
Zbor občin jemlje na znanje zaključno
poročilo o delu delovnega telesa za odo-

bravanje 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. S tem je delo
delovnega telesa, katerega pristojnosti
so prenehale z 31. 12. 1981, zaključeno.

SKLEP
Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka dogovora o
zagata vijanju sredstev za premostitev razlik, nastalih zaradi različnih pogojev
vpisa posojil in plasmajev sredstev Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega
razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin
Zbor občin Skupščine SR Slovenije je
na 68. seji dne 27. januarja 1982 obravnaval osnutek dogovora o zagotavljanju
sredstev za premostitev razlik, nastalih
zaradi različnih pogojev vpisa posojil in
plasmajev sredstev Sklada federacije
za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin in na podlagi 255.

člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejel naslednji
sklep:
Zbor občin sprejema osnutek dogovora o zagotavljanju sredstev za premostitev razlik, nastalih zaradi različnih pogojev vpisa posojil in plasmajev sredstev
Sklada federacije za kreditiranje hitrejše-

ga razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin in pooblašča Izvršni svet Skupščine SR Slovenije,
da uveljavlja pripombe, na katere opozarjata odbor za finance Zbora občin in
zakonodajno-pravna komisija, in ga po
opravljenem usklajevanju besedila omenjenega dogovora v imenu Skupščine SR
Slovenije podpiše.

SKLEP
\

Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka dogovora o posebnih
ukrepih za uresničitev politike najhitrejšega razvoja SAP Kosovo v obdobju
1881—1985
Zbor občin Skupščine SR Slovenije je
na 68. seji dne 27. januarja 1982 obravnaval osnutek dogovora o posebnih
ukrepih za uresničitev politike najhitrejšega razvoja SAP Kosovo v obdobju
1981-1985 in na podlagi 255. člena o-

slovnika Skupščine SR Slovenije sprejel
naslednja
sklepa
Zbor občin soglaša s stališči Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije, ki so ra-

VPRAŠANJA DELEGACIJ
ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 27. 1.1982
- Kako in kdaj bo v Sloveniji rešen
problem najema računalniške opreme?
Skupina delegatov s področja gospodarstva- 16. okoliš Skupščine občine Maribor
je postavila naslednje delegatsko vprašanje: Glede na ekonomsko tehnološke razloge
najema računalniške opreme,
kar je posebej pojasnjeno v
obrazložitvi, sprašujemo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije:
Kako in kdaj bo v Sloveniji
6

rešen problem najema računalniške opreme? .
KRATEK OPIS
PROBLEMATIKE NAJEMA
RAČUNALNIŠKE OPREME
1. Najem računalniške
opreme je v letih od
1968-1977 ob možnostih hitrejše zamenjave tehnološko
popolnejše in cenejše opreme imel ekonomsko-tehnolo-

IN

zvidni iz njegovih dopisov z dne 17 12
1981 in 5. 1. 1982.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj
poroča o poteku usklajevala in obvesti •
zbor o finančnih posledicah, ki bodo nastale po sklenitvi tega dogovora.

DELEGATOV

ško opravičljivost v dinamiki
zamenjave opreme, ki je omogočala v osnovi ob istih stroških (najema) znatno večjo
produktivnost dela s sodobno
tehnologijo.
2. S spremembami gospodarskih razmer, posebej neugodnih zunanjetrgovinskih razmerij je prišlo v primerih najema računalniške opreme do
vedno bolj stopnjevanih neugodnih ekonomskih osnov, ki
se odražajo v naslednjem:
- zaradi vedno večjih omejitev uvoza, investicijske opreme - s tem tudi računalnikov,
je večjemu številu predvsem
večjih računalniških centrov v
Sloveniji, oziroma tudi širše

Jugoslaviji bila ONEMOGOČENA KONTINUITETA zamenjave računalniške opreme v
časovnih terminih, ki pogojujejo ekonomsko opravičljivost
najema opreme. To je v obdobju 3-5 let
Danes je v Sloveniji veliko
število računalnikov, ki so v
najemu in so bili instalirani
PRED 7 DO 10 LETI. Podobno
je tudi v podravski regiji, kjer
so največji računalniki vsi v
najemnem odnosu z različno
starostjo opreme (ECM - 8-10
let, Primat do 9 let, Elektrokovina do 8 let, tovarna Dušika
Ruše do 8 let, KB Maribor do
6, TGA Kidričevo do 6, MTT do
5 let, EGS- DEM L leti...).
poročevalec

3-5 let je ekonomska meja
za naše razmere zato, KER
PO TEM OBDOBJU PLAČUJEMO LETNO ISTO NAJEMNINO KOT ZA NOVO OPREMO,
čeprav v obdobju 3-5 let ŽE
IZPLAČAMO višino nabavne
vrednosti opreme.
- približno 2/3 obstoječe računalniške opreme v Sloveniji
v najemu je stare več kot 5 let
( v povprečju 7 let) ter je vsaj
enkrat DO DVAKRAT ŽE PREPLAČANA (Z DEVIZNIMI
SREDSTVI)
- svetovne cene računalnikov so v zadnjih dveh letih
zaradi sodobne tehnologije
IZREDNO PADLE ter so sistemi istih kapacitet v povprečju
cenejši tudi od 5 do 10 krat.
Cene rabljenih sistemov so
temu primerno še POSEBNO
NIZKE.
- ker so vsi starejši sistemi
v Sloveniji rabljeni že daljše
obdobje (samo približno 30%
jih je v zadnjih dveh letih menjanih z novejšimi) je absurdnost ob plačevanju najema
po cenah KOT DA JE OPREMA NOVA še večja. Tako npr.
računalnik IBM - 370 - 135, ki
ga ima v najemu ECM stane
ob petletni uporabi v Nemčiji
10-15% nabavne cene oziroma od 60-80.000 DM kar znaša dinarsko približno 120-150
starih milijonov. Za isti računalnik plača ECM mesečno z
odbitkom vzdrževanja približno 30.000 5 ali 120.000 starih
milijonov. Torej po tej logiki,
če gledamo z vidika STAROSTI OPREME preplačujemo
rabljen sistem vsak MESEC
AL^PVA PONOVNO. Pri tem
je potrebno upoštevati, da so
sistemi v najemu vzdrževani
torej z večjo vrednostjo, kar
lahko apliciramo na ponovno
preplačevanje vsaj v obdobju
VSAKEGA POL LETA.
- za ista devizna sredstva,
ki jih danes dajemo za najem
npr. v podravski regiji, bi lahko dobili z zamenjavo opreme
vsaj 8-10 krat večje računalniške kapacitete s sodobnejšo tehnologijo in širšo možnostjo uporabe. To so kapacitete s katerimi bi lahko v bistvu z nepotrebnimi dodatnimi vlaganji oziroma manjšimi
vlaganji rešili problem računalništva regije ZA OBDOBJE
nekaj let naprej, kar je zaradi
stabilizacijske naravnanosti
še posebno pomembno.
- analogija primera ECM je
analogija vseh ostalih primerov v regiji oziroma Sloveniji.
- problem računalniške
opreme z zamenjavo za dinarsko »domačo« opremo v sedanjem času za pretežni del
centrov, ki imajo opremo v
najemu ni rešljiv. Razlog je
poročevalec

daljše obdobje predelav obstoječih aplikacij (več let) in v
zvezi s tem visoki stroški predelav - prehoda na drugo
opremo, ki jih večina uporabnikov danes ni sposobna pokriti. Še pomembnejši je argument, da s prehodom ustvarimo tudi daljše obdobje STAGNACIJE razvijanja novih aplikacij, kar pomeni osiromašenje že sedaj skromnega računalniško podprtega informacijskega sistema, ki bi moral
dajati še širšo, hitrejšo in točnejšo informacijsko osnovo v
sedanjih stabilizacijskih gibanjih.
Z domačo dinarsko opremo
lahko svoj problem rešujejo
predvsem centri, ki se formirajo na novo to so predvsem
manjši računalniški centri.
- z vidika VISOKIH STROŠKOV PREHODA iz enega sistema na drugi, z vidika občutno PODALJŠANE DODATNE STAGNACIJE razvoja novih področij dela in predvsem,
ker smo že VEZANI NA OBSTOJEČI ODTOK DEVIZNIH
SREDSTEV, KI JIH ZA VSAJ
OBDOBJE 3-4 LET NE BOMO
MOGLI PREKINITI je nujno,
da se za isti odtok deviz, odobri zamenjava računalniške
opreme, ki je neprimerno
močnejša in REŠUJE PROBLEM NAJVEČJIH SLOVENSKIH UPORABNIKOV V GOSPODARSTVU IN NEGOSPODARSTVU.
- postopek za rešitev problema najema računalniške
opreme je bil v SFRJ voden že
v lanskem letu. V zadnjih treh
mesecih letošnjega leta je
posebno aktiven. Tako je
»Združenje računalničarjev v
SFRJ« na sestanku v Ljubljani
v mesecu oktobru poslalo dva
predloga rešitve Zveznemu
izvršnemu svetu, ki je pred
tem tudi sprožil postopek reševanja problema.
- predpostavlja se, da rešitve problema ne podpirajo
domači proizvajalci, ki v sedanjih centrih (tudi večjih) vidijo bodoči PLASMAN SVOJE
PRODAJE, vendar za visoko
dodatno CENO UPORABNIKOV računalniške opreme, ki
bi razen zelo visokih cen same opreme morali nositi tudi
STROŠKE CELOTNIH PREDELAV projektov, ki so bistveno
VIŠJI OD SAME OPREME. To
ceno na koncu plačuje osnovni PROIZVAJALEC-DELAVEC,
na katerega se stroške prevali, oziroma jih plačuje CELOTNA DRUŽBA.
- v Sloveniji letno plačujemo 7- mio S za najeto opremo
Ta sredstva bomo morali odvajati še daljše obdobje. ČETU II
BO OSTALA STARA OPREMA

(zaradi razlogov, ki so bili navedeni že prej.). Z odtokom
istih deviznih sredstev, bi
osnovni problem obstoječega
slovenskega računalništva rešili vsaj za nekaj let, ter s tem
prebrodili sedanje težje gospodarsko obdobje. Ta rešitev
je logična in nujna, saj pa njej
temelji jedro slovenske računalniško podprte poslovne informatike, ki je informacijska
osnova pretežnemu delu sedanjih gospodarskih gibahj. Glede na zožene možnosti tudi
domače ponudbe (saj je pre-

težni del domače računalniške
opreme tudi uvožen) je prostora za dolgoročno predajo računalniške opreme dovolj, posebno še, če je ta ponudba
ocenjena in motivirana realno.
Normalna kontinuiteta že ustaljenega poslovanja in dodatna
širitev le lega je trenutno prav
gotovo gospodarsko pomembnejša, kot močna ekspanzija razvoja domače proizvodnje velikega števila računalniških firm po republikah in
to za vsako ceno.

Skupina delegatov z gospodarskega področja za Zbor
združenega dela Skupščine
SR Slovenije skupščine občine Domžale je postavila naslednje delegatsko vprašanje:
Na zasedanju Zbora združenega dela Skupščine občine Domžale, dne 22. 12. 1981
je bilo zastavljeno naslednje
delegatsko vprašanje delegacije DO Induplati Jarše, za katerega prosimo, da ga posredujete ustreznemu organu zaradi čimprejšnjega odgovora:
ZAKAJ NI DOVOLJENA ZAMENJAVA ZASTARELE RAČUNALNIŠKE OPREME V ZAKUPU ZA MODERNO, VEČ
KOT DESETKRAT ZMOGLJIVEJŠO OPREMO IN TO OB
NESPREMENJENI ALI CELO
NEKAJ NIŽJI ZAKUPNINI?
Za nakup 140 računalnikov
plačujemo v Jugoslaviji okrog
25 milijonov US dolarjev letno, od tega Slovenija skoraj
10 milijonov US dolarjev. Žal
so to računalniki, instalirani v
glavnem v letih 1970 do 1974,
ki so, čeprav takrat najmodernejši, danes tehnološko že
povsem zastareli, izrabljeni in
prezasedeni, saj večinoma
obratujejo v treh ali celo štirih
izmenah.
Uporabniki smo se za nakup odločili, ker je to povsod v
svetu zelo cenjena oblika
uporabe računalniške opreme, ki omogoča dopolnjevanje opreme z novejšo ali pa
zamenjavo celotne opreme za
modernejšo tehnologijo.
Prav v času, ko so proizvajalci pričeli izdelovati opremo
po povsem novi, boljši in občutno cenejši tehnologiji, pa
je prišlo do ovir pri zamenjavi
že zastarele opreme v zakupu, ker zakup po obstoječih
predpisih ni bil več dovoljen.
Vsa leta vsestranskega dokazovanja uporabnikov, da ne
gre za nov zakup, temveč le
za zamenjavo obstoječe
opreme za novo, deset do
dvajsetkrat zmogljivejšo tehnologijo in to za zakupnino,
ki bo enaka ali celo nekaj

manjša od sedanje, so bila
zaman.
Rezultat tega nerazumevanja je dejstvo, da imamo v zakupu najstarejšo opremo na
svetu. Povsem enaki računalniki so na Zahodu naprodaj za
znesek, ki je manjši od ene
mesečne zakupnine.
Zato jei zadnji čas, da preprečimo, da tudi v letu 1982
potrošimo milijone dolarjev
za staro opremo.
Predlagamo, da v duhu stabilizacijskih prizadevanj omogočimo čimprejšnjo zamenjavo opreme, npr. po naslednjem postopku:
- ko Gospodarska zbornica
izda strokovno mnenje, se
spremeni obstoječi uvozni
zaključek pri Narodni banki.
Zamenjavo lahko izvedemo le
za opremo, katere zakupnina
je enaka ali celo manjša od
obstoječe. Pogojena pa je
lahko tudi z odpovedjo zakupa in nabavo domače opreme, ko bo ta ustrezala toliko,
da bodo stroški prenosa in
paralelnega dela na obeh računalnikih dosegli razumne
okvire in ko bo take opreme
dovolj za vse zainteresirane.
V domžalski občini ima zakupljen računalnik DO Induplati Jarše. Za v letu 1971 instalirani računalnik plačuje
65.000 dolarjev letno. Zaradi
zastarelosti in premajhnih kapacitet opreme pa so obstoječe obdelave že resno ogrožene.
ERC Induplati dela tudi za
zunanje uporabnike: SO Domžale, Trgovsko DO ABC - Napredek Domžale in Papirnico
Količevo.
Na delegatsko vprašanje
skupine delegatov za gospodarsko področje 21. okoliša Domžale in prvo delegatsko
vprašanje delegatov Skupščine občine Maribor - 16. okoliš,
ki se nanašata na možnost zamenjave zastarele računalniške opreme v zakupu za novo
moderno računalniško opremo je odgovorila Cvetka Selšek, namestnica predsednika
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Republiškega komiteja za mednarodno sodelovanje:
Razprave o možnostih najemanja računalniške opreme in
njeni ekonomski upravičenosti
segajo precej let nazaj, pri čemer kot prelomno velja leto
1975, ko je bila objavljena nova Uredba o pogojih za začasen uvoz (Ur. list SFRJ 10/75).
Le-ta v seznamu blaga, ki je
lahko predmet začasnega uvoza, ni vsebovala računalniške
opreme, to pa je pomenilo, da
bi morali uporabniki, ki so
takšno opremo že imeli instalirano le-to vrniti najemodajalcem ali'jo definitivno kupiti in
uvoziti.
Leta 1977 je bil uvoz opreme
v najem urejen v sistemskih
zakonih za področje ekonomskih odnosov s tujino in sicer v
zakonu o prometu blaga in
storitev s tujino ter v carin-

POBUDE

skem zakonu. Po teh zakonih
je vsak uvoz opreme v najem
izenačen z rednim uvozom,
kar pomeni, da je zanj potrebno pridobiti blagovni režim,
plačati carinske dajatve ter da
v celoti bremeni projekcijo
plačilno-bilančnega položaja
posamezne republike ali avtonomne pokrajine. Kot za vso
ostalo opremo, ki se uvaža v
najem to velja tudi za računalnike.
Stanje pri uvozu opreme v
SFR Jugoslaviji je znano in v
SR Sloveniji še posebej kritično, tako da si je takoimenovani
prostor za uvoz opreme možno pridobiti le z izjemnimi napori in ponovnim tehtanjem
marsikatere že sprejete investicijske odločitve. Iz tega razloga tudi predlog, ki ga dajejo
delegati Skupščine občine

DELEGATOV

-

Domžale trenutno ni uresničljiv.
Kot smo obveščeni potekajo
razprave o možnosti zamenjave zastarele računalniške
opreme, ki je bila uvožena v
najem, v okviru zveznih upravnih organov. Te razprave še niso zaključene, vendar so v njih
prisotni tudi predlogi, ki bi v
osnovi omogočili razrešitev
problema najema za tiste organizacije, ki so doslej stopile
v takšne odnose.
Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije bo zato Skupščino
SR Slovenije o eventualni
spremembi situacije glede
uvoza računalnikov v najem
obvestil takoj, ko bodo rešitve
jasno opredeljene.
Do tedaj pa je zamenjava računalnikov uvoženih v najem
za nove možne le v okviru pro-

POBUDE

jekcije
plačilno-bilančnega
položaja Slovenije in po postopku, ki je za uvoz opreme
predviden s samoupravnim
sporazumom o tekočem deviznem režimu, sklenjenim v Samoupravni interesni skupnosti
SR Slovenije za ekonomske
odnose s tujino.
Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije sodi, da v vseh primerih kjer je to le mogoče in
tehnološko ter ekonomsko
upravičeno potrebno preusmeriti v nabavo domače računalniške opreme, kjer je proizvodnja osvojena in kjer je na
sedanji stopnji razvoja možno
z bistveno manj deviznega odliva za uvoz reprodukcijskega
materiala pridobiti računalniško opremo enakovrednih kapacitet in tehnoloških sposobnosti, kot jih imajo uvoženi računalniki.

DELEGATOV

-

Skupini delegatov, ki delegirata delegate za zbor občin in zbor združenega
dela, gospodarsko področje, 35. okoliš
Skupščine občine Ljubljana-Bežigrad
sta na seji dne 14/12-1981 ob obravnavi
gradiva za 70. sejo ZZD in 66. sejo ZO
Skupščine SRS obravnavali tudi predloge in vprašanja delegatov.
Skupina se pridružuje ugotovitvam,
Skupščine občine Izola, ki se nanašajo
na skrajno kritično stanje, po sprejemu
sklepa ZIS o prepovedi carinjenja blaga
iz uvoza. To problematiko je na 41. seji
zbora združenega dela Skupščine občine Ljubljana Bežigrad dne 26/11-1981
sprožila tudi delegacija 00 Elma.
Delavci ugotavljajo, da pomenijo administrativni ukrepi pri omejevanju uvo-

za potrebnega za realizacijo izvoza kršenje samoupravnih pravic delavcev v
proizvodnem delu in neposredno nevarnost za socialno varnost. Istočasno se
tudi zavedajo, da morajo izpolnjevati
izvozne obveznosti, ki pa so zaradi zapletenega gospodarskega položaja v
svetu težko vnaprej predvidene.
V obrazložitvi pri zahtevku za uvoz je
DO Elma navajala, da z uvozom v celoti
skuša izpolniti planske obveznosti izvoza na območju črnuških TOZD.
Pri Narodnj banki Slovenije imajo potrjenih izvoznih zaključkov za 24 mio din
(po tečaju ZIS 27,30 za dolar) od katerih
bodo realizirali v novembru in decembru 10 mio din, 14 mio din pa v januarju
in februarju prihodnjega leta pri pogoju,

da se realizira sprostitev že odobrenega uvoza in še naknadno odobritvijo 4
mio din uvoza v začetku decembra 1981.
DO Elma poudarja, da so* nepretrganim iskanjem nadomestila uvoznega repromateriala občutno uspeli znižati planiran uvoz le-tega. Zaradi manjšega
uvoza repromateriala v zadnjih mesecih
so tudi praktično porabili vse normalne
zaloge potrebne za nemoteno poslovanje.
V vsem so odvisni od zahtevanega
uvoza, bati pa se je, da v kolikor le-ta ne
bo odobren, lahko ostane brez dela 350
delavcev.
Delegati so bili mnenja, naj izvrlhi
svet Skupščine SRS ukrepa, da do takih
situacij ne bo več prišlo.

Odgovor na delegatsko pobudo je posredoval Republiški Komite za mednarodno sodelovanje:
Skupina delegatov, ki delegira delegate za Zbor združenega dela, gospodarsko
področje, 35. okoliš Skupščine SR Slovenije se je na seji 14. 12. 1981 pridružila
ugotovitvam Skupščine občine Izola, ki
se nanašajo na skrajno kritično starije,
po sprejemu sklepa Zveznega izvršnega
sveta o prepovedi carinjenja blaga iz
uvoza To problematiko je na 41 seji
Zbora združenega dela Skupščine občine Ljubljana Bežigrad dne 26. 11. 1981
sprožila tudi delegacija delovne organizacije Elma.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je
s stanjem ob prepovedi carinjenja uyoza
blaga za uporabnike 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, tedaj1 izredno aktualne problematike. Delegati so bili seznanjeni z ukrepi,
ki jih je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije storil za ureditev stanja in na njegovo

pobudo je Zvezni izvršni svet na svoji seji
27. 11. 1981 po obravnavi celotnega uresničevanja projekcij plačilno-bilančnih
položajev republik in avtonomnih pokrajin na konvertibilnem področju, zaporo
carinjenja ukinil. Upoštevaje torej tudi gibanja na neblagovnem področju so bile
določene nove možnosti uvoza blaga po
posameznih republikah in avtonomnih
pokrajinah za obdobje od 23. 11. do 31
12. 1981.
Seveda so tudi te možnosti v primerjavi
z dosedaj realiziranim uvozom v posameznih mesecih izredno majhne, saj po
odbitku nujnega uvoza nafte znašajo za
organizacije združenega dela iz SR Slovenije le 82 mio $. 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 desetih mesecih letošnjega leta in v istem obdobju realiziranega uvoza.
Delovna organizacija Elma je v tem okviru prejela soglasje za uvoz blaga iz

konvertibilnega področja v višini 2,5 mio
din, kar predstavlja 70% zneska, ki ga je
ta organizacija združenega dela zaprosila v svoji vlogi z dne 27. 11. 1981. Ta
odločitev Koordinacijskega odbora pri
Samoupravni interesni skupnosti SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino je
temeljila na dejstvu, da je delovna organizacija Elma v enajstih mesecih uresničila 24% izvoznega plana in 50% uvoznega plana pri blagovni menjavi v konvertibilnem področju.
Skupina delegatov v svoji pobudi poudarja, da je delovna organizacija Elma z
nepretrganim iskanjem nadomestila,
uspela občutno znižati planirani uvoz reprodukcijskega materiala, s tem pa so
bile praktično porabljene vse zaloge potrebne za nemoteno poslovanje.
Sodimo, da so takšni načini razreševa-.
nja tudi kritičnih situacij predvsem z lastnimi prizadevanji v organizacijah združenega dela potrebni vse podpore, strinjamo pa se tudi z delegati, da do takih
situacij ne sme več prihajati. Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije je zato že v
osnutku Resolucije o uresničevanju
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družbenega plana v letu 1982 predlagal,
da se za prihodnje leto zagotovi takšen
mehanizem spremljanja uresničevanja
usklajenih planov, da bo možnost uvoza
neposredno odvisna od realiziranega
izvoza posamezne organizacije združenega dela
Samoupravni sporazumi, ki jih je Sa-

moupravna interesna skupnost SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino na
svoji skupščini dne 18. 12. 1981 dala v
podpisovanje to tudi predvidevajo. Tako
je za leto 1982 predvidena mesečna analiza izvrševanja obveznosti organizacij
združenega dela in selektivno ukrepanje
v tistih primerih, ko zaradi velikih ali po-

navljajočih odstopanj prihaja do motenj.
Seveda pa je pri tem predvsem potrebno
izpopolniti postopke planiranja in usklajevanja planov organizacij združenega
dela, da bodo le-ti predstavljali realno in
čvrsto, samoupravno sprejeto obveznost
organizacije združenega dela na področju ekonomskih odnosov s tujino.

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je
na 68. seji dne 27. januarja ob obravnavi
zaključnega poročila 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, na podlagi razprave delegata
Stanka Lebarja iz občine Lendava,
sprejel naslednjo pobudo:

Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije naj ob obravnavi poročila o uresničevanju nalog in
ciljev glede skladnejšega regionalnega razvoja SR Slovenije, ki

POBUDO
je predviden ka II. trimesečje
1982, poda tudi analizo razvoja
manj razvitih območij z vidika
izvajanja kriterijev investiranja,
oceni, ali so ti kriteriji pozitivno

poročevalec

ali negativno vplivali na razvoj
manj razvitih območij, ter poda
morebitne predloge sprememb
kriterijev za pospeševanje skladnejšega regionalnega razvoja.
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Celovitejše povezovanje ekonomske

in

samoupravne funkcije delavcev v
razširjeni

reprodukciji

• Pripombe javne razprave so med drugim poudarile, da osnutek zakona ne
rešuje ustrezno vprašanja družbene reprodukcije in ne ponuja temeljev za
premagovanje težav na tem področju
• Merila za gospodarjenje z investicijskimi sredstvi bi morali nadalje razčleniti in
pri tem poudariti, kako je povečanje dohodka temeljno merilo investiranja
• Bolj neposredno se mora odražati razvojna planska funkcija skupnega
gospodarjenja
• Največji del pripomb je bil med javno razpravo namenjen delu zakona, ki
opredeljuje pravico delavca do dela osebnega dohodka iz minulega dela
• Predlagana merila za kvantifikacijo pravic delavca do dela osebnega dohodka
iz minulega dela niso jasna in uporabljiva v praksi
Osnutek zakona o razširjeni
reprodukciji in minulem delu
izhaja iz opredelitev Ustave
SFRJ in odpira široke možnosti razvoju socialističnih samoupravnih odnosov in podružbljanju sredstev za proizvodnjo. S povezovanjem ekonomskih in samoupravnih
funkcij,delavca na področju
razširjene reprodukcije pa krepi njihovo motiviranost za povečevanje dohodka.
Te ugotovitve so bile povedane med javno razpravo o
Osnutku zakona o razširjeni
reprodukciji in minulem delu,
ki se je začela s sklepom Zveznega zbora Skupščine SFRJ,
sprejetim 15. julija 1981. Trajala je do 30. novembra, organizirana pa je bila v sodelovanju
s socialistično zvezo delovnega ljudstva Jugoslavije, Svetom Zveze sindikatov Jugoslavije, Gospodarsko zbornico
Jugoslavije in večjim številom
drugih subjektov. Poročilo o
javni razpravi je pripravila Komisija Zveznega zbora Skupščine SFRJ za pripravo zakona
o temeljih družbenoekonomskih odnosov pri upravljanju in
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gospodarenju s sredstvi razširjene reprodukcije, ki je na temelju pripomb in predlogov
pripravila tudi Predlog tega zakona. Njegovo besedilo bomo
povzeli v prihodnji številki glasila Skupščine SFRJ.
Največ udeležencev javne
razprave, poudarja Poročilo, je
podprlo sprejetje tega zakona,
ki nadalje ureja in razvija pogoje, da delavci v združenem
delu obvladujejo vse odnose v
razširjeni reprodukciji, zagotavlja delovanje enotnega jugoslovanskega tržišča, višjo
raven družbenega nadzorstva
in samoupravnega odločanja
na tem področju.

NAČELNE PRIPOMBE
Komisija je dobila številne
pripombe in predloge splošnega pomena, kakor tudi konkretne pripombe k posameznim določbam Osnutka zakona. Prva skupina pripomb
Osnutku zakona očita, da ne
rešuje ustrezno vprašanja
družbene reprodukcije in ne
daje temeljev za premagovanje
problemov na tem področju.
Pri tem gre predvsem za državnolastninske in skupinskolastniške težnje, pomanjkljivosti
pri financiranju družbene reprodukcije in podobno.
Med razpravo je bilo predlagano, da bi mehanizme samoupravnega združevanja dela in sredstev neposredno
zainteresiranih
organizacij
združenega dela zamenjala
prisilna centralizacija sredstev
v družbenih investicijskih skla-

dih. Tega mnenja, torej, da bi
razširjeno reprodukcijo opredelili tako da bi država predpisovala minimalno stopnjo akumulacije, ni mogoče sprejeti,
saj bi potemtakem vsebinsko
posegli v revizijo ustavnih temeljev Osnutka zakona.
Med javno razpravo so nekateri tudi predlagali, da bi uresničevanje pravic delavcev do
dela osebnega dohodka iz minulega dela urejal poseben zakon. Po mnenju predlagatelja
pa bi z oblikovanjem dveh zakonov umetno delili urejanje
odnosov na tem področju na
dve komplementarni področji.
Pripombe, da Osnutek zakona vsebuje posamezne določbe Ustave SFRJ in Zakona o
združenem delu ter za posamezne rešitve ne ponuja definicij in pravih pomenov, so bile v glavnem sprejete in pomanjkljivosti odpravljene.

Javna razprava je prinesla
tudi številna mnenja in predloge za izbpljšanje posameznih
zakonskih rešitev. Glede na
pomen in vsebino omenjenega
zakona ter aktualnost položaja
in odnosov na področju razšir'sooeococcoeecisososccaccooeoeoooeoo
jene reprodukcije, bodo lahko
nekateri predlogi uporabljeni
POROČILO O JAVNI RAZPRAVI O OSNUTKU ZAKONA O
tudi pri nadaljnjem razvijanju
RAZŠIRJENI REPRODUKCIJI IN MINULEM DELU - K AS
zvezne zakonodaje, in zakono392
daje nasploh, kakor tudi samoupravnega prava.
L
seao^
poročevalec

Mnenje javne razprave je tuvodnje oziroma družbenih dedi bilo, da bi odnose, ki jih ODNOSI PRI
javnosti
in podobno.
ureja ta zakon, morali podrob- SKUPNEM
Ob upoštevanju, da je ta
neje in konkretneje določati, GOSPODARJENJU
problematika zajeta z Zakosaj bi bilo s tem enostavnejše
Čeprav je javna razprava nom o združenem delu, Kominjegovo izvajanje Vendar pa podprla temeljne rešitve v tem sija ni sprejela predloga iz javbi nadaljnje predpisovanje, kaj delu
zakona, je bilo izrečenih ne razprave, da bi zakon dolovse se in s katerimi akti se ure- več pripomb in mnenj, da bi čil obveznost vračanja združeja pomenilo pretirano normira- obdelali določne o skupnem nih sredstev v revaloriziranih
nje zapletenih in specifični^
in spodbujanju zneskih, da bi na ta način tudi
odnosov. To pa tudi zožilo gospodarjenju
procesov
samoupravnega v inflacijskih pogojih ohranili
možnosti urejanja odnosov z združevanja dela in sredstev. realno vrednost združenih
drugimi zakoni in splošnimi Tako so udeleženci razprave sredstev, kakor tudi, da pri neakti.
opozorili, da predlagane reši- stabilnih pogojih gospodarjetve niso nadalje razvile temelj- nja ne bi usahnil interes za
nih izhodišč Zakona o združe- združevanje dela in sredstev.
RAZMERJA PRI
nem delu. Mimo tega so pone- Podobno tudi niso bili sprejeti
GOSPODARJENJU Z
kod nejasne formulacije, kar predlogi, da bi zakon časovno
bo lahko povzročalo težave pri določil trajanje sodelovanja pri
INVESTICIJSKIMI
skupaj ustvarjenem dohodku,
izvajanju zakona.
SREDSTVI
Nadalje naj bi neposredneje niti da bi posebej uredili ureMnogi udeleženci javne raz- poudarili razvojno plansko sničevanje pravic v skupnem
prave so zahtevali, da bi morali funkcijo skupnega gospodar- dohodku, ko organizacija
nadalje razčleniti merila za go- jenja ter, da se skupno gospo- združenega dela, ki uporablja
spodarjenje z investiciskimi darjenje z investicijskimi sred- združena sredstva, posluje z
sredstvi. Pri tem pa bi morali stvi temeljnih organizacij in izgubo.
Med javno razpravo so udeposebej poudariti, da je te- drugih samoupravnih organimeljno merilo investicijskih zacij in skupnosti uresničuje v leženci priporočili, da bi moral
vlaganj povečanje dohodka. skladu z njihovimi skupnimi zakon več pozornosti nameniti
Precej pozornosti med obrav- interesi ter cilji razvoja gospo- spodbujanju mobiliziranja in
navo tega zakonskega dela so darstva in družbe v celoti.
smotrnega usmerjanja sredudeleženci namenili tudi ugoJavna razprava je posebej stev občanov, kakor tudi, da bi
tavljanju in razporejanju dela terjala, da bi natančneje opre- omogočil vlaganje sredstev
dohodka, ki je rezultat izje- delili integrativno funkcijo občanov za ustvarjanje skupmnih ugodnosti. Predlagatelj skupnega gospodarjenja z za- nega prihodka z organizacijaje sprejel mnenje javne razpra- gotavljanjem pogojev za razvi- mi zdrtjženega dela. Ker že
ve, da mora zakon predvideti janje trajnejših oblik sodelova- Osnutek zakona omogoča tesklepanje družbenega dogo- nja na enotnem gospodar- meljnim organizacijam sklepavora, ki bo določil skupne skem področju države ter pre- nje delovnega razmerja z deosnove in merila, za ugotavlja- magovanje teženj zapiranja lavci, ki vlagajo sredstva za
nje dela dohodka, ki je rezultat posameznega gospodarstva.
razširjanje materialnih temeizjemnih ugodnosti.
Nadaljnja obdelava členov ljev njenega dela, predlagatelj
Predlog iz javne razprave, da Osnutka zakona, ki govore o te pripombe ni sprejel.
bi zakon določil tudi minimal- skupnem gospodarjenju z inSkladno z zahtevami in
na obvezna sredstva za razšir- vesticijskimi sredstvi po nače- predlogi glede skupnega gojeno reprodukcijo, ni bil spre- lih skupnega ustvarjanja do- spodarjenja v dejavnostih gojet. Ta zakon namreč ureja sa- hodka oziroma svobodne me- spodarske infrastrukture pa
mo eno fazo gospodarjenja s njave dela, bi spodbujala raz- zakon podrobneje določa cilje
sredstvi v organizacijah zdru- voj ekonomske motivacije de- skupnega gospodarjenja, ki
ženega dela, opredelitev take lavcev, da z boljšim delom z niso omejeni le na povečevadoločbe pa bi bila v nasprotju združenimi sredstvi prispevajo nje dohodka temeljnih organiz neodtujljivo pravico delavca, k povečevanju dohodk'a.
zacij, temveč predvidevajo tudi
da upravlja z delom in posloTudi Predlog zakona zahte- izboljšanje življenjskih in devanjem in odloča o sredstvih va, da delavci z osebnim izjav- lovnih pogojev. Natančneje so
za razširjeno reprodukcijo ozi- ljanjem odločajo o sklepanju določene tudi oblike zagotavroma za investicijska vlaganja. vseh samoupravnih sporazu- ljanja sredstev za te namene.
Med javno razpravo je bilo mov o združevanju investicijštevilnimi pripombami
tudi več pripomb, kako besedi- skih sredstev. Na ta način naj o Med
delu
Osnutka zakona, ki
lo zakona namenja premalo bi premagali različne oblike omenja uresničevanje
določeprostora izvajanju politike, do- odtujenosti odločanja o razšir- nih pravic in dolžnosti družbeločene z družbenim dogovo- jeni reprodukciji.
nopolitičnih skupnosti pri gorom, s samoupravnim sporaSkladno pripombam iz javne
z investicijskimi
zumom ali drugimi samou- razprave pa so spremenjene in spodarjenju
je - treba predvsem
pravnimi splošnimi akti. Po- dopolnjene tiste določbe sredstvi,
tista prizadevanja, da
dobno je bilo rečeno, da je Osnutka zakona, ki opredelju- omeniti
bi bila bolj izrazita vloga teh
premalo poudarjen odnos do jejo pojem skupnega gospo- skupnosti
pri spodbujanju razplanskih aktov, kakor tudi, da darjenja, in sicer ne le med te- voja samoupravnih
bi morali odločanje z referen- meljnimi organizacijami, tem- noekonomskih odnosovdružbein sadumom predvideti samo za ti- več tudi z njihovimi samou- moupravnega
deste investicije, ki niso predvi- pravnimi organizacijami in la in sredstev združevanja
pri uresničevadene v temeljih plana temeljne skupnostmi. Pri tem je posebej nju ciljev in obveznosti,
zajetih
organizacije. Predlagano je tu- poudarjena integrativna, raz- v dogovorih o temeljih planov
di bilo, da bi zakon opozoril na vojno-planska in dohodkovna teh skupnosti.
nekatere posebnosti organiza- funkcija skupnega gospodarJavna razprava pa je terjala
cij združenega dela družbenih jenja, kakor tudi oblike skup- tudi podrobnejšo ureditev podejavnosti, predvsem tistih, ki nega gospodarjenja v okviru gojev za zakonsko zagotavljaopravljajo dejavnost posebne samoupravnih
interesrih nje sredstev z obveznim zdrudružbenega interesa.
skupnosti materialne proiz- ževanjem sredstev družbene
poročevalec

reprodukcije, da bi te načine
zagotavljanja sredstev skrčili
na najmanjši možen obseg.
PRAVICA DELAVCEV
DO DELA OSEBNEGA
DOHODKA IZ
MINULEGA DELA
Največje število pripomb
javne razprave je zadevalo ta
del Osnutka zakona. Predvsem
so govorile o merilih in kriterijih za kvantifikacijo pravice delavca do dela osebnega dohodka iz minulega dela, saj se
morajo te osnove in merila razlikovati glede na specifično
dejavnost posamezne organizacije združenega dela. Udeleženci javne razprave so opozorili na nejasnost in neustreznost teh meril v praksi.
Javna razprava je Ugotovila,
da Osnutek zakona ne loči tekočega dela od minulega. Najprej je treba pojmovno opredeliti minulo delo. Pripombe
javne razprave pa so tudi opozorile, kako je treba bolj razčleniti dele Osnutka zakona, ki
urejajo vprašanja pridobivanja
dela dohodka iz minulega dela
v družbenih dejavnostih in delovnih skupnostih, saj je v teh
organizacijah in skupnostih
tudi specifično pridobivanje
dohodka
Nekateri udeleženci razprave so predlagali, da bi ta del
zakona opredelil samo splošne kazalce, posebnosti pa bi
uredili z družbenimi dogovori
in samoupravnimi sporazumi.
Po mnenju drugih pa bodo
predlagane rešitve terjale več
administrativnega dela in zaposlovanje večjega števila neproizvodnih delavcev. Zaradi
tega bi morali poskusno preveriti izvedljivost predlaganih
rešitev v posameznih organizacijah združenega dela.
Omenjeni predlogi so bili v
glavnem sprejeti. Zaradi tega
so
podrobneje obdelana
osnovna merila za določanje
mase sredstev za osebne dohodke iz minulega dela. V največji možni meri so zdaj opravljene tudi razmejitve osnov in
meril, s katerimi se določa prispevek po tekočem delu. Pri
tem pa je bilo upoštevano, da
je prispevek iz minulega dela
specifična oblika tekočega dela. Ob upoštevanju, da je težko
ovrednotiti prispevek posameznega delavca pri gospodarjenju z minulim delom,
predvsem pa je težko določiti
posamezne temelje tega prispevka,
bi bilo po mnenjih treba1 pripraviti tudi nekaj posebnih meril za prikazovanje teh
rezultatov.
Na predlog"javne razprave je
predvideno, da imajo delavci,
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Med javno razpravo so bili
ki opravljajo dela in naloge v minulo delo povezovati s traja- ločil tri vrste prispevkov, ki jih
tujini, enake pravice, obvezno- njem delovne dobe, kakor je je treba upoštevati na teh de- tudi predlogi, da se del dohodsti in odgovornosti iz minulega bilo to tudi doslej urejeno. lovnih področjih. Najprej so to ka, ki je rezultat izjemnih ugodela kot delavci v državi. Pravi- Osnutek zakona sicer pravi, da prispevki k rezultatom gospo- dnosti, lahko uporabi za osebce iz minulega dela imajo tudi je lahko delovna doba eden darjenja z družbenimi sredstvi, ne dohodke. Po mnenju preddelovni ljudje, ki samostojno kazalcev, vendar pa ne izključ- potem k rasti celotne družbe- lagatelja pa to ni v skladu z
kot poklic opravljajo dejavnost no merilo za določanje pri- ne proizvodnosti in posebej k Ustavo.
Tudi k delu zakona, ki prinaz osebnim delom, kakor tudi spevka k rezultatom gospo- celotnemu razvoju družbe.
ša prehodne in končne določdelavci, katerih kot dopolnilno darjenja iz minulega dela.
Javna razprava je še pripo- be, je bilo več pripomb. Skrajdelo uporabljajo delovni lju- Izhodišče je namreč, da bi predje, ki samostojno opravljajo magali sedanjo prakso, ko se ročila, da je treba uresničeva- šali naj bi na primer predvideni
dejavnost z osebnim delom in del
osebnega
dohodka, nje načela solidarnosti prek dveletni rok, določen za usklaustvarjen po številu let delovne uporabe dela družbenih sred- jevanje samoupravnih splošsredstvi v lasti občanov.
Zavarovati pa bi bilo treba dobe, enači z minulim delom. stev za prekvalifikacijo in za- nih aktov s tem zakonom. Prav
poslovanje določiti s srednje- tako naj bi bil krajši sedanji
delavce, ki bodo imeli pred
da Osnutek zako- ročnimi plani, razložiti pa je triletni rok, da bi nehale veljati
uveljavitvijo tega zakona dalj- naPripombe,
ne razčlenjuje določb o treba namene in interese zdru- osnove in merila za pridobivašo delovno dobo v primerjavi s
pravice do dela ževanja dela sredstev na teme- nje pravic iz minulega dela, ki
tistimi, ki šele začenjajo delati. uresničevanju
dohodka iz minule- lju vzajemnosti in solidarnosti. so v nasprotju z določbami
Zaradi tega bi bilo treba dolo- osebnega
dela delavcem v temeljnih Solidarnost na področju deli- omenjenega zakona. Ker pa so
čiti leta delovne dobe, ko zač- ga
ki opravljajo tve sredstev za osebne dohod- to skrajni roki, predlagatelj
ne delavec uveljavljati pravice organizacijah,
družbene
dejavnosti,
in delav- ke iz minulega dela je treba vendar smatra, da je potrebno
do dela osebnega dohodka iz cem v delovnih skupnostih,
so nadgraditi na ekonomsko soli- dopustiti toliko časa za zagominulega dela.
Med javno razpravo je bilo bile prav tako povedane v javni darnost, ki se sicer razvija v tovitev vseh potrebnih pogojev
za izvajanje tega zakona.
predlagano, da je treba tudi razpravi. Predlagatelj je sedaj družbi.

MEDNARODNE

POGODBE

Večja zaščita civilnega prebivalstva v vojni
• Konvencija omejuje ali prepoveduje uporabo posameznih vrst orožja, kar naj bi
predvsem zaščitilo civilno prebivalstvo
• Vsebina konvencije je v skladu s splošnimi cilji jugoslovanske zunanje politike
in je še dodaten korak k razvijanju oboroževalne tekme
• Konvencija dovoljuje, da se področje njene uporabe razširi tudi na orožje, ki
sedaj ni zajeto, s čimer so odprte možnosti za nadaljnje akcije na tem
pomembnem področju mednarodnih odnosov
politiko, ki jo neuvrščena Ju- oblikovana Konvencija ter priZvezni izvršni svet je poslal v SPREJETJE
goslavija dosledno izvaja na loženi protokoli.
obravnavo in sprejem Skuppodročju omejevanja oborožeščini SFRJ Predlog zakona o KONVENCIJE - PLOD
ratifikaciji Konvencije o prepo- DOLGIH PRIZADEVANJ vanja in razorožitve, se je naša KORAK NAPREJ K
delegacija na omenjeni Konfevedi ali omejevanju uporabe
Prepoved uporabe klasičnih renci ter na zasedanjih Diplo- ZAVIRANJU
določenih vrst klasičnega
OBOROŽEVALNE
orožja, ki povzroča prevelike vrst orožja, ki povzroča težke matske konference (1974 do
travmatične
posledice
in
izjeTEKME
1977.
leta),
aktivno
zavzemala
travmatične posledice ali pa
Vsebina teh dogovorov je v
učinkuje brez razlik glede ci- mno surove ter težke poškod- za konkretne ukrepe na tem
ljev (AS 518). Konvencija ome- be, ne more pa se omejiti samo področju. Skupaj z drugimi skladu s splošnimi cilji jugona
borce,
temveč
prizadeva
tuneuvrščenimi in nevtralnimi slovanske zunanje politike in
juje ali prepoveduje uporabo
posameznih vrst orožja pred- di civilno prebivalstvo, je bila državami je predlagala več re- pomeni nadaljnji korak pri zavsem zaradi zaščite civilnega obravnavana, kakor poudarja šitev. Zaradi kljubovanja blo; viranju oboroževalne tekme.
prebivalstva. K njej so dodani obrazložitev tega zakonskega kovskih držav pa ta vprašanja Konvencijske določbe prepotudi protokoli o delih orožja, ki predloga, pred različnimi foru- niso mogla biti rešena na Di- vedujejo ali omejujejo uporase ga ne sme uporabljati; na- mi Združenih narodov že leta plomatski konferenci v Ženevi. bo nekaterih vrst orožja, s čidalje o prepovedi ali omejeva- 1950. Skupina neuvrščenih in Generalna skupščina Združe- mer se zmanjšuje nevarnost
nju uporabe min »preseneče- nevtralnih držav (Egipt, Mehi- nih narodov je zaradi tega skli- vojnih posledic predvse za cinja« in drugih sredstev, kakor ka, Norveška, Sudan^Švedska, cala posebno konferenco (po- vilno prebivalstvo. Pri tem ni
tudi o prepovedi ali omejeva- Švica in Jugoslavija), ko so jo tekala je na dveh zasedanjih v prepovedana ali omenjena
nju uporabe zažigalnega orož- spodbudile tudi težave ob poli- letih 1979 in 1980), kjer je bila, uporaba tega orožja za vojaja. Konvencija je rezultat multi- tičnih razpravah o omejevanju ob sodelovanju Jugoslavije, ške namene. Določbe Konvenlateralnega sodelovanja. Za oboroževanja in razorožitvi, je
podpisovanje je odprta vsem sprožila omenjeni problem v
državam 12 mesecev, računa- okviru priprav na diplomatsko
PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O
S
joč od 10. aprila 1981 dalje. konferenco za reafirmacijo in
PREPOVEDI ALI OMEJEVANJU UPORABE DOLOČENIH o
Jugoslavija je to Konvencijo, razvoj mednarodnega humaniVRST KLASIČNEGA OROŽJA, KI POVZROČA
8
skupaj s priloženimi protokoli, tarnega prava, ki se uporablja
med oboroženimi spopadi, in
PREVELIKE TRAVMATIČNE POSLEDICE ALI PA
j
podpisala 5. maja 1981.
sicer na Drugi konferenci ekUČINKUJE BREZ RAZLIK GLEDE CILJEV - AS 518
Q
Za sprejetje tega Zakona pa spertov vlad, ki je.bila 1972 v
je pristojen Zvezni zbor.
oooocooooocooeoosococcieiocceosoooocceocfl
Ženevi. V skladu z določeno
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cije in protokolov ne posegajo
na področje obrambne sposobnosti naše države, niti ne
omejujejo prizadevanj za njeno krepitev. To pa so vse skupaj razlogi, poudarja obrazložitev, da Jugoslavija ratificira
omenjeno Konvencijo.
Konvencija se skupaj s protokoli uporablja med vsakim
mednarodnim
oboroženim
spopadom v skladu z Ženevskimi konvencijami o zaščiti
žrtev vojne (I—IV) do 12. avgusta 1949 oziroma v skladu z
dopolnilnim Protokolom o zaščiti žrtev mednarodnih oboroženih spopadov k tem Konvencijam, sklenjenim 10. junija
1977, ki jih je ratificirala tudi
Jugoslavija.
Po določbah Konvencije
mora Jugoslavija spoštovati
svoje obveznosti samo do tiste
države, ki je prav tako podpi-

ANALIZE

sala Konvencijo. Obvezati pa
se tudi mora, da bo pripadnike
svojih oboroženih sil in splošne ljudske obrambe seznanila
z določenimi prepovedmi in
omejitvami. Tako imenovana
obveznost^ »difuzije«, ki je zapisana v Ženevskih konvencijah, se izvaja tudi v Jugoslaviji
po že ustaljenem načinu prek
JLA in njenih ustanov, jugoslovanskega Rdečega križa in
drugih pristojnih organov in
organizacij.
Konvencija tudi omogoča,
da se, ob spreminjanju njenega besedila ali s predlaganjem
novih protokolov, razširi področje njene uporabe tudi na
orožje, ki zdaj ni omenjeno. S
tem so odprte možnosti za nadaljnjo pravno in politično akcijo na tem pomembnem področju mednarodnih odnosov.
IN

PREPOVEDANA
UPORABA MIN NA
NASELJENIH
OBMOČJIH
Priloženi protokoli prepovedujejo uporabo orožja, pri katerem naboji, ko se razletijo v
telesu, puščajo majhne delce,
ki jih ni mogoče odkriti z rentgenom. Prav tako je prepovedana tako imenovana diskriminacijska uporaba min. To pomeni, da je prepovedana uporaba min v mestih, na naseljenih območjih ali takrat, ko gre
za tveganje, da bi posledice
eksplozije min občutilo tudi civilno prebivalstvo. Prepoveduje se tudi uporaba »sejanih
min« razne tam, kjer so vojaški
objekti, ali, če so uporabljene
mine, ki imajo specifični mehanizem za samouničevanje
oziroma daljinsko aktiviranje.

OCENE

Povečanje produktivnosti
pogoj

za

razvojnih

Popolnoma je prepovedana
uporaba min »presenečenja«.
Določena pa so tudi pravila
izmenjave informacij o minah
po prenehanju aktivne sovražnosti, kakor tudi obveznosti, ki
naj bi zaščitile sile OZN in mednarodnega sodelovanja pri
odstranjevanju min po prenehanju sovražnosti. Protokoli
tudi prepovedujejo uporabo
zažigalnega orožja proti civilnemu prebivalstvu (z izjemo
prebojnega in orožja, ki ni posebej namenjeno povzročanju
opeklin na ljudeh), nadalje njegovo uporabo iz zraka ali drugače proti katerimkoli objektom, ki so na civilnih območjih, razen če gre za vojaške objekte, ki so primerno oddaljeni
od teh območij. Prav tako se to
orožje ne sme uporabljati za
uničevanje gozdov in drugih
zelenih površin.

dela je temeljni

uresničevanje strateških
ciljev

• Družbeno sprejeti cilji in naloge v zvezi z zboljšanjem kakovosti v ekonomiji
dela in sredstev ter družbene produktivnosti dela se ne uresničujejo po
predvidevanjih
• V preteklem petletnem obdobju je bila v družbenem sektorju gospodarstva
ustvarjena povprečna stopnja rasti produktivnosti dela 2 odstotka
• Najrazvitejše države v Evropi imajo tri- do štirikrat večji družbeni proizvod na
prebivalca kot Jugoslavija
• Od skupnega števila zaposlenih v družbenem sektorju pri nas je v industriji le
38 odstotkov, okrog 40 odstotkov pa jih je v neproizvodnih dejavnostih
• Dnevno izostane z dela okrog 290.000 delavcev
• Precejšnje rezerve za povečanje produktivnosti dela so v boljšem izkoriščanju
proizvodnih skladov, delovnega časa in znanja zaposlenih, v boljši organizaciji
dela, materialnem motiviranju in zmanjšanju investicij
Zvezni izvršni svet je poslal družbenoekonomske
spreSkupščini SFRJ Analize o pro- membe, ki so značilne za obduktivnosti dela v gospodar- dobje preteklega srednjeročstvu Jugoslavije v obdobju od nega plana, je analiza pokazaleta 1976 do 1980. Analize je la tudi na nekatere razvojne
pripravil Zvezni zavod za druž- težnje v preteklem in prihod-beno planiranje, obravnavali njih letih.
pa jo bodo delegati v Zveznem
Produktivnost dela je v tem
zboru Skupščine SFRJ.
dokumentu definirana kot siV analizi so obravnavani nonim razvitosti in stopnje izproblemi ravni in dinamike koriščanja proizvajalnih sil in
produktivnosti dela v jugoslo- kot sintetični kazalec vseh
vanskem gospodarstvu in te- uspehov in neuspehov v razmelji družbenoekonomski de- voju materialne proizvodnje in
javniki, ki jo opredeljujejo. Po- celotnem družbenoekonomleg tega, da zajema glavne skem razvoju. Produktivnost ni
poročevalec

le faktor materialnega napredka, temyeč tudi faktor nadaljnjega razvoja socialističnih samoupravnih
družbenoekonomskih odnosov v skladu z
ustavo SFRJ.
Na sedanji stopnji naše ce-

lotne razvitosti proizvajalnih
sil pri realizaciji približno 2.500
dolarjev družbenega proizvoda na prebivalca postaja
problem rasti produktivnosti
dela, dviga kakovosti ekonomije in intenzifikacije gospo»scos
pOCCOOCOSOCOOSCOSCCOSCCCOO!
ANALIZA O OBVEZNEM PRENEHANJU DELOVANJA
RAZMERJA ŽENSK ZARADI STAROSTNE UPOKOJITVE
PO ZVEZNEM, REPUBLIŠKIH IN POKRAJINSKIH
ZAKONIH
oocosoooofi
scoscopsososcoocccccceooooo
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darstva usodno vprašanje
uspešnosti nadaljnjega razvoja, centralno težišče naše
razvojne in ekonomske politike, našega samoupravnega
planiranja in celotnega sistema gospodarjenja.
Prav zaradi tega je bila večja
ekonomija dela in sredstev pri
izkoriščanju vseh razpoložljivih dejavnikov družbene reprodukcije ena temeljnih
skupnih nalog razvoja Jugoslavije v obdobju od leta
1976-1980. Ta zahteva je za
sedanje srednjeročno obdobje
še posebej poudarjena in potencira, ker je ocenjeno, da
predstavlja hitrejše zviševanje
ravni družbene produktivnosti
dela temeljni predpogoj za
uspešno uresničevanje strateških ciljev razvojne politike za reševanje plačilnobilančnih
problemov države, krepitev
konkurenčne sposobnosti in
povečanje izvoza.
Obenem pa je pospešena
rast splošne družbene produktivnosti lahko rešitev tudi za
temeljna vprašanja ekonomske stabilizacije na trajnih in
dolgoročnih temeljih, na kar
še posebej opozarja analiza.
Družbeno sprejeti cilji in naloge v zvezi z zboljševanjem
kakovosti v ekonomiji dela in
sredstev in zboljševanjem
družbene produktivnosti dela
pa se ne uresničujejo kot je
bilo predvideno.
V obdobju od leta 1976 do
1980 je v družbenem sektorju
gospodarstva znašala povprečna stopnja rasti produktivnosti dela povprečno 2 odstotka na leto, delež produktivnosti v rasti družbenega proizvoda pa 33 odstotkov. Proizvodne dejavnosti družbenega
gospodarstva (industrija, kmetijstvo, gozdarstvo in gradbeništvo) so dosegle približno
3,1 odstotka povprečno rast
produktivnosti, samo v industriji pa je bila dosežena približno 3,3 odstotka (planirano
4,3 odstotka). V rasti družbenega proizvoda so bile te panoge udeležene z 48 odstotki
(planirano 55 odstotkov).
MOŽNOSTI ZA
POVEČANJE
PRODUKTIVNOSTI
V analizi so obravnavana gibanja produktivnosti dela v jugoslovanskem gospodarstvu v
vsem povojnem obdobju. Na
, podlagi primerjave podatkov
je ugotovljeno da naša država
razpolaga s pomembnim potencialom sredstev, dela in
znanja za hitrejši dvig produk14

tivnosti dela. Ti potenciali pa
so zelo neenakomerno nepremišljeno ter premalo izkoriščeni, kar potrjuje velike oscilacije v doseženih rezultatih na
področju proizvodnje in produktivnosti, tako po letih kot
po strukturi gospodarskih dejavnosti.
Največji porast produktivnosti dela v družbenem gospodarstvu naše države je bil dosežen leta 1963 - 12 odstotkov.
V začetku sedemdesetih let se
je tempo upočasnil na okrog
1,7 odstotka, medtem ko je v
letih 1977 in 1978 znašal okrog
4 odstotke letno.
Pospešen gospodarski razvoj je bil ustvarjen v obdobju
od leta 1953 do 1965 s stopnjo
rasti družbenega gospodarstva 8,1 odstotka, splošne
družbene produktivnosti dela
(družbeni proizvod skupnega
gospodarstva na aktivnega
prebivalca) - okrog 7,3 odstotka in produktivnosti dela v
družbenem gospodarstvu 3,1
odstotka povprečno letno.
Sredi šestdesetih let se je
začela počasnejša rast gospodarskega razvoja. V obdobju
od leta 1966 do 1980 so bile
dosežene nižje stopnje rasti in
splošne družbene produktivnosti - 5,4 odstotka in družbenega proizvoda - 5,8 odstotka.
Z dinamično stopnjo gospodarskega razvoja v tem obdobju je naša država uspela
zmanjšati relativne razlike v razvitosti glede na razvitejše države.
Dosežena dinamika pa ni bila dovolj za bistveno spremembo mesta Jugoslavije na
evropskem seznamu glede gospodarske razvitosti. Najrazvitejše države Evrope imajo še
vedno tri do štirikrat večji
družbeni proizvod na prebivalca kot Jugoslavija, stopnja njihovega industrijskega razvoja
pa je štiri do petkrat večja. Razlike v ravni produktivnosti dela so pogojene ne samo s stopnjo naše industrijske razvitosti, ampak tudi s strukturo industrije, stopnje usklajenosti
in izkoriščenostjo zmogljivosti, ravnijo organizacije, večjim
zaposlovanjem
na enoto
zmogljivosti, nesorazmerno
večjim deležem režijskega
osebja, slabim stimulativnim
sistemom nagrajevanja in drugimi dejavniki.
Če primerjamo raven produktivnosti dela v posameznih
panogah in grupacijah naše
industrije opazimo relativno
velike razlike v korist razvitih
držav. V proizvodnji jekla je na
primer produktivnost v razvitih
državah petkrat večja. Podobna razmerja so tudi v kmetijski
proizvodnji.

NEZADOVOLJIVA
STRUKTURA
DRUŽBENEGA DELA
Od rivni produktivnosti dela
delavcev v materialni proizvodnji in od njihovega števila
je neposredno odvisna raven
družbene produktivnosti, ki
opredeljuje rast družbenega
proizvoda in predstavlja materialni okvir družbene delitve in
porabe.
V primerjavi z razvitejšimi
državami ima naša država
ugodnejši odstotek aktivnega
prebivalstva (okrog 41 odstotkov), vendar le 10 odstotkov
prebivalstva dela v industriji.
Od skupnega števila zaposlenih v družbenem sektorju pri
nas je okrog 40 odstotkov delavcev v neproizvodnih dejavnostih, v idustriji pa le 38 odstotkov, stalno pa se povečuj«?
število administrativnih delav^
cev v proizvodnji. Razen tega
zaposlenost narašča precej hitreje v negospodarstvu, število
upokojencev je le za 10 odstotnih točk manjše od števila industrijskih delavcev.
Tako nezadovoljiva struktura družbenega dela in nezadovoljiva raven splošne družbene
produktivnosti
zmanjšujejo
možnosti za pospešeno rast
družbenega dohodka, s tem pa
tudi možnosti za zadovoljevanje splošnih družbenih in
skupnih potreb, za zaposlovanje in za boljše nagrajevanje
proizvodnih delavcev.
Analiza je pokazala tudi na
nezadovoljivo strukturo zaposlenih glede stopnje izobrazbe. Več kot tretjina zaposlenih v družbenem sektorju so
osebe, ki imajo izobrazbo, ki je
nižja od srednje strokovne
stopnje.
Kljub temu so velike neizkoriščene rezerve za povečanje
proizvodnje in dohodka, je
poudarjeno v analizi. V povprečju ni izkoriščena niti tretjina industrijskih zmogljivosti.
Zaradi slabega izkoriščanja
delovnega časa in znanja delavcev znašajo, rezerve pri izkoriščanju delovnega potenciala okrog 50 odstotkov.
Dnevno izostane z dela okrog
290.000 delavcev, zaradi velikega odstotka invalidnosti in
izostankov zaradi bolezni so
vse večja družbena izločanja iz
dohodka. Na zmanjšanje materialne osnove za razvoj proizvodnega dela vpliva tudi
neučinkovitost in stalna širitev
administrativnih služb.
V analizi je poudarjeno, da
se cene proizvodov in storitev
oblikujejo pretežno po stroškovnem načelu, brez uporabe
ustreznih standardov glede na
potrebno raven produktivnosti

dela. Rast nominalnega družbenega proizvoda je pod zelo
velikim vplivom cen - okrog 93
odstotkov, le 7 odstotkov pa
vpliva na obseg proizvodnje.
STRUKTURNE
SPREMEMBE IN
PRODUKTIVNOST
Za zadnjih deset let je značilno zmanjševanje stopnje rasti produktivnosti dela tako v
skupnem kot v družbenem gospodarstvu. V zasebnem sektorju je bila ustvarjena nekoliko zadovoljivejša stopnja rasti
produktivnosti, kar je bolj posledica zmanjšanja števila
kmetijskega prebivalstva, kot
pa povečanja proizvodnje.
Zaradi tega je v analizi sklep,
da so v povojnem obdobju
spremembe v strukturi gospodarstva in aktivnega gospodarstva delovale kot pomemben dejavnik gospodarskega
razvoja in zboljševanja produktivnosti, vendar tudi, da se
njihov vpliv zmanjšuje.
Spremembe v strukturi gospodarstva so se v preteklem
petletnem obdobju odvijale v
smeri krepitve sekundarnega
sektorja, zmanjševanja deleža
primarnega in stagnacije sektorja storitev. Obenem pa je
slabil tudi delež primarnega
sektorja v strukturi aktivnega
prebivalstva.
Tehnološka produktivnost
dela v skupnem gospodarstvu
je bila v ocenjevanem obdobju
temeljni dejavnik rasti produktivnosti, medtem ko je vpliv
strukturne komponente znašal
okrog 40 odstotkov. Opaziti je,
da so različne ravni produktivnosti dela med sektorji gospodarske aktivnosti. Med sekundarnim in primarnim sektorjem znašajo te razlike celo 5:1.
V razvitih državah pa so ti razponi precej manjši, medtem ko
so v visokorazvitih takorekoč
nevtralizirani.
NEZADOVOLJIVO
IZKORIŠČANJE
PROIZVODNIH
ZMOGLJIVOSTI
V analizi je ugotovljeno, da
je v zadnjih desetih letih razvoj
družbenega sektorja gospodarstva potekal počasneje kot
v prejšnjih desetih letih.
Ustvarjena stopnja rasti produktivnosti 2,1 odstotka in
njen delež v gospodarski rasti
33 odstotkov sta precej nižja,
kot je bilo planirano. Podobni
rezultati so bili uresničeni v
obdobju od leta 1976 do 1980.
Podatki kažejo, da je bil pretežni del gospodarske rasti v
tem obdobju ustvarjen z zvečanimi tehničnimi zmogljivostporočevalec

mi in številom zaposlenih in ob
nepopolni in premalo racionalni izkoriščenosti.
V industriji je bila v zadnjih
desetih letih ustvarjena dinamična rast družbenega proizvoda, zaposlenosti in produktivnosti. Vpliv produktivnosti
na to rast je znašal 43 odstotkov. V gradbeništvu in prometu so bili ti rezultati nekoliko
manj ugodni.
Izkoriščenje
proizvodnih
zmogljivosti v industriji ni bilo
zadovoljivo. V analizi je poudarjeno, da je ustvarjena proizvodnja v primerjavi s tisto, ki
bi jo lahko dosegli leta 1977 77
odstotkov, leta 1979 pa 81 odstotkov. Značilno je, da so velike razlike v proizvodnih rezervah tudi po regijah in po industrijskih panogah.
Osnovni vzroki za nezadovoljivo izkoriščenost zmogljivosti
so v neusklajenem razvoju, pomanjkljivih dolgoročnih razvojnih programih panog in
grupacij v okviru koncepta
dolgoročnega razvoja države,
težavah pri plasmaju proizvodov in pri preskrbi z reprodukcijskim materialom in surovinami, neupoštevanju dogovorjenih obveznosti, slabosti v organizaciji proizvodnje, slabem
izkoriščenju delovnega časa in
strokovnosti zaposlenih, premajhni strokovnosti poslovnega kadra in podobno.
POSLOVNI REZULTAT!
GOSPODARSTVA
V analizi so obdelani tudi
poslovni rezultati organizacij
združenega dela družbenega
gospodarstva v zadnjih petih
letih. Le-ti kažejo na rast nominalnega dohdoka na delavca
povprečno letno za 26 odstotkov, obenem pa tudi na tendenco upadanja učinkovitosti
sredstev. Ekonomičnost poslovanja je v prvih letih petletnega plana naraščala, nato pa
je stagnirala, v zadnjih treh letih pa se je spet povečala;
medtem ko je koeficient obračanja obratnih sredstev imel
tendenco nenehnega upadanja.
Realni osebni dohodki so rasli počasneje od rasti produktivnosti dela, medtem ko se je
začela akumulativna sposobnost gospodarstva povečevati
šele leta 1980.
Pokazale so se velike razlike
v rezultatih gospodarjenja
med organizacijami združenega dola s približno istimi pogoji. To kaže na to, da so precejšnje proizvodne rezerve in da bi
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jih spodbudili je nujno potreben strokovni poslovodni kader, sodobna organizacija proizvodnje in večja materialna
motiviranost proizvodnih delavcev.
Akumulacijska in reproduktivna sposobnost gospodarstva je bila v preteklih petih
letih izrazito nizka. Šele v letu
1980 so se pokazala zadovoljivejša razmerja v delitvi dohodka v korist krepitve gospodarstva. Vendar je to bolj odraz
ukrepov ekonomske politike,
kot pa krepitev kvalitativnih
učinkov gospodarjenja.
V gospodarstvu manj razvitih področij je rast produktivnosti dela prav tako nezadovoljiva. raven produktivnosti pa
nižja od povprečja v državi.
Poleg tega je veliko število organizacij s teh področij poslovalo z izgubo. Povpreček izgub na delavca v državi je znašal 4.240 dinarjev, v gospodarstvu SR Črne Gore 6,900, v
SAP Kosovu pa celo 12.440 dinarjev.
EKONOMSKA
MOTIVIRANOST ZA
POVEČANJE
PRODUKTIVNOSTI
Leta in leta zapostavljeno
izvajanje aktivne politike o nujnosti rasti produktivnosti dela
je v našem gospodarstvu povzročilo veliko ekonomsko nestabilnost. Visoka stopnja inflacije zmanjšuje prizadevanja
za večjo produktivnost dela in
ekonomski motivi za kvalitetnejše gospodarjenje in tako
produktivnost vse manj prispeva k rasti družbenega proizvoda.
Premajhna je tudi ekonomska motiviranost organizacij
združenega dela, da bi na podlagi dohodkovnega povezovanja dela in sredstev povečale
produktivnost. Namesto, da bi
združevanja dela in sredstev
postalo pomemben dejavnik
racionalizacije proizvodnje in
ustvarjanja večjega dohodka,
se le-to ni razvilo v zadostni
meri. Razlog za to je velik vpliv
negospodarskih dejavnikov na
razširjeno reprodukcijo, slaba
materialna podlaga združenega dela, počasna transformacija bank in slabo povezovanje
gospodarstva in znanstvenih
institucij.
Neracionalno investiranje je
prav tako vplivalo na počasno
rast produktivnosti. Kljub velikim izločanjem iz narodnega
dohodka za investicije niso rešeni strukturni problemi go-

spodarstva Več kot polovica
sredstev za razširjeno reprodukcijo je v bankah in družbenopolitičnih skupnostih in se
investicijske odločitve sprejemajo brez vpliva združenega
dela.
STRUKTURNA
NESKLADJA V
GOSPODARSTVU
Poleg nizke akumulativne,
sposobnosti gospodarstva je
tudi strukturno neskladje v veliki meri prispevalo k nizki ravni produktivnosti dela.
Zaostajanje v razvoju področij, ki imajo kompleksno vlogo
v procesu reprodukcije kot so
energija, surovine in promet,
ob pretirani, graditvi predelovalnih zmogljivosti, je imelo za
posledice zmanjšanje tempa
razvoja. Neusklajenost surovinskih in predelovalnih zmogljivosti je povzročila med drugim veliko uvozno odvisnost in
težave v plačilni bilanci države.
Svojevrstem problem predstavlja tudi neustrezna regionalna delitev dela kot tudi razkorak med proizvodnjo sredstev za proizvodnjo in proizvodnjo sredstev za porabo. Tudi na področju izobraževanja
in zaposlovanja ni dovolj upošteval potreb razvoja združenega dela, s tem pa je vplival
tudi na povečanje števila nezaposlenih strokovnjakov.
V analizi je posebej poudarjeno, da so precejšnje rezerve
za povečanje produktivnosti
dela, ki so v boljšem izkoriščanju proizvodnih skladov, delovnega časa in znanja zaposlenih in bi se lahko izkoriščale z boljšo organizacijo, materialnim motiviranjem in z
manjšimi investicijami.
PRODUKTIVNOST iN
OSEBNI DOHODKI
Za uresničevanje ekonomske stabilizacije je posebno
pomembno, da so osebni dohodki zaposlenih v skladu s
produktivnostjo dela. Po podatkih iz analize to načelo ni
bilo spoštovano v zadnjih dveh
letih, ker so bila zaradi naglega padca realnih osebnih dohodkov zagotovljena ekonomska nadomestila za povečanje
produktivnosti Medtem ko so
realni osebni dohodki na zaposlenega naraščali po povprečni stopnji 1,1 odstotka je
produktivnost dela naraščala
po stopnji 2 odstotka.
V analizi je poudarjeno, da si
današnje stopnje razvoja-proi-

zvajalnih sil ni mogoče zamisliti brez intenzivne uporabe
znanstvenih načel organizacije dela na vseh področjih združenega dela, da bi povečali
produktiv/iost. Nezadovoljiva
raven organizacije gospodarstva - pomanjkanje koordinacije gospodarskih subjektov,
slaba organiziranost proizvajalno-tehničnih celot, nepovezanost infrastrukture, zmanjšanje delovanja tržnih zakonitosti, neustrezna regionalna
delitve dela - so prispevali k
upadanju globalne učinkovitosti gospodarstva.
Razvoju domače tehnologije
in tehnološkemu sodelovanju
s tujino je treba v bodoče posvetiti posebno pozornost. V
preteklem obdobju je razvoj
tehnologije že prispeval k
skupnemu družbenemu razvoju, vendar pretežno z uvozom tuje tehnologije, nakupom licenc, uvozom opreme in
proizvajalno-tehničnim sodelovanjem, manj pa s skupnimi
vlaganji in drugimi bolj razvitimi oblikami tehnološkega sodelovanja s tujino
Na področju tehnološkega
razvoja nista bili določeni
skupna politika in strategija
razvoja, ki bi prispevali k večji
stopnji tehnološke osamosvojitve. Transfer tuje tehnologije
prek uvoza patentov, licenc in
znanja je bili bolj stihijski kot
družbeno selektiven. Obenem
pa je transfer tehnologije v državi med organizacijami združenega dela slabo razvit, zato
tudi relativno bogata tehnološka znanja kot pomemben del
družbenega bogastva niso dovolj izkoriščena. Zaradi tega je
v bodoče treba posvetiti več
pozornosti razvoju sistema tehnoloških informacij v združenem delu.
V analizi je posebna pozornost posvečena razvoju družbenega planiranja kot enega
pomembnih dejavnikov za povečanje produktivnosti dela.
To je eden predpogojev za racionalizacijo vsega procesa
družbepe reprodukcije in za
krepitev kvalitativnih dejavnikov gospodarjenja skozi
ustreznejšo delitev dela, usklajevanjem razvojnih programov, združevanjem dela in
sredstev, onemogočanjem dezintegracijskih teženj na področju investicij in proizvodnje
in večjo mobilnost dela irv
sredstev.
Edina možna pot za racionalnejše izkoriščanje akumulacije, naravnih virov in kadrovskih potencialov je v planiranju družbene delitve dela v
okviru dolgoročnega razvojnega koncepta.
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Izenačevanje

pogojev za starostno

upokojevanje žensk

in

moških

Za pet let zgodnejše upokojevanje žensk kot moških so tako družbeni razlogi
(hitrejše zaposlovanje šolanih kadrov) kot socialni razlogi (varstvo žensk mater)
Republike in pokrajini določajo različne pogoje za prenehanje delovnega
razmerja po zakonu zaradi starostne upokojitve
Le v SR Sloveniji je vprašanje upokojitve prepuščeno dogovoru med delavcem
in organizacijo, kjer deSa
Ustavno sodišče Jugoslavije meni, da pravice delavca do pokojnine ne bi
vedno smeli spremeniti v obvezno prenehanje delovnega razmerja, ne glede na
sposobnosti in želje posameznika, da še naprej dela
Prenehanje delovnega razmerja proti volji delavca ni v neskladju z ustavo,
vendar samo pod pogoji, določenimi z zakonom, ki pa so lahko različni za
posamezna dela in naloge
_______
lahko sklepamo, da avtoSkladno s sklepi Zveznega jem delavca v našem sistemu pravice prenehati delo tudi ka- ških,
matično prenehanje delovnezbora Skupščine SFRJ, spreje- dovoljeno, da mu proti njegovi dar je delavec še sposoben za ga
razmerja ob različnem train kadar gre za korist detimi 28. oktobra 1981, je Zvezni volji preneha delovno razmerje delo
delovne dobe za uresniizvršni svet pripravil in poslal v po zakonu, ko izpolni pogoje lavca in organizacije v kateri je janju
zaposlen. Na podlagi tega je čevanje pravice do pokojnine
obravnavo delegatom Skup- za osebno pokojnino.
Po tej začetni razpravi je treba tudi ženski-delavki omo- vpliva na neenakopraven pološčine SFRJ -Analizo o obvezžensk v primerjavi z moškinem prenehanju delovnega ra- Ustavno sodišče Jugoslavije gočiti, da uresničuje svoje pra- žaj
Ženskam namreč delovno
zmerja žensk - delavk zaradi predlagalo Skupščini SFRJ naj vice do dela v odvisnosti od mi.
razmerje
preneha pet let prej
njenega
interesa,
pod
enakimi
preuči
ustrezne
določbe
v
starostne upokojitve v zvezkot moškim, poudarja Analiza.
nem, republiških in pokrajin- zveznih zakonih oziroma, skla- pogoji kot moški.
Ko se je sprejemal Zakon o
V analizi je nadalje poudardno s svojimL. pravicami in
skih zakonih.
da je to vprašanje obrav- združenem delu je prevladalo
Pobudo za pripravo te Anali- dolžnostmi, sproži te postopke jeno,
navalo tudi Predsedstvo kon- prepričanje, da morajo biti raze, je dalo Ustavno sodišče Ju- za preučitev določb v republi- ference
za vprašanja družbe- zlični ukrepi za hitrejše zapogoslavije, ko je začelo posto- ških in pokrajinskih zakonih.
nega
položaja
Jugosla- slovanje nezaposlenih ljudi zapek za ocenjevanje ustavnosti
Ustavno sodišče Jugoslavije vije in sklenilo,žensk
pisani tudi v zakonskih rešida
bi
in spremembo 390 člena Zako- meni, da ni v nasprotju z Usta- zaustaviti upokojevanje morali
tvah. Osebam, ki izpolnijo požensk
na o temeljih sistema državne vo, če bi zakonske določbe do- proti njihovi volji in po sili za- goje za starostno pokojnino,
uprave, o Zveznem izvršnem volile organizacijam združene- kona pet let prej kot moške, namreč preneha delovno ra' svetu ter zveznih upravnih or- ga dela in delavcem, da jim dokler
bodo ustrezne za- zmerje po zakonu, če zakoni
ganih. Ustavno sodišče je na- skladno z obojestranskim inte- konske nedoločbe
z republik in pokrajin drugače
mreč menilo, da bi ženski-de- resom ne preneha delovno ra- ustavnimi načeli o usklajene
enakosti pri ne določijo. Taka rešitev je
lavki prepustili odločitev, če zmerje. Razlog je, da pridobi- pravicah do dela.
Tudi v vplivala tudi na vsebino Zakobo delala toliko let zavarovalne tev pravice do pokojnine ne bi ustreznih telesih Skupščine
o temeljih sistema državne
dobe in do starosti, ki je pred- smela biti vedno pogoj za pre- SFRJ je potekala razprava o na
uprave,
Zveznem izvršnem
pisana za moškega - delavca. nehanje delovnega razmerja teh vprašanjih. Pristojni odbor svetu in ozveznih
upravnih orPo sedanjih zakonskih predpi- po zakonu. Tako stališče izhadelo, zdravstvo in socialno gani ter na določbe ustreznih
sih se mora ženska obvezno ja iz 163. člena Ustave, ki pravi, za
je sklenil, da ženske, republiških in pokrajinskih zaupokojiti pet let prej kot moški, med drugim sebi zagotavlja politko
ko izpolnijo pogoj za upokoji- konov.
tako da glede tega z njim ni materialno in socialno varnost, tev,
Vendar pa so take določbe,
lahko ostanejo v delovnem
enakopravna.
ko ne bo več v delovnem ra- razmerju,
ki dejansko želijo reševati
če
tako
želijo,
toda
zmerju. Ta pravica pa se po najdlje do meje, ki je za prene- vprašanje nezaposlenosti ter
mnenju sodišča ne bi smela
Stališče Ustavnega
delovnega razmerja do- hkrati posebej socialno zavaspremeniti v temeljno obvez- hanje
rovati ženske, povzročile neesodišča Jugoslavije
ločena
za moške.
nost za prenehanje dela, neonakopravnost
moških
in
Ustavna sodišča vseh repu- dvisno od njegove sposobnožensk, poudarja Analiza.
blik in pokrajin so že leta 1979 sti in volje, da dela še naprej. NEENAKOPRAVEN
na Skupnem sestanku obravIz analize je videti da Ustav- POLOŽAJ ŽENSK
REPUBLIŠKI IN
navala vprašanja prenehanja no sodišče prav tako meni, da
POKRAJINSKI ZAKONI
Če
zakona
o
združenem
dedelovnega razmerja proti volji sta pravica do dela in pravica lu, o temeljih sistema državne
delavca. Med drugim je bilo do socialnega zavarovanja dve uprave in ustrezne republiške O DELOVNIH
zastavljeno tudi vprašanje, za- različni pravici, ki sta v medse- ter pokrajinske zakone obrav- RAZMERJIH
kaj delavkam, ob uživanju po- bojni zvezi le toliko, da se v navamo z vidika enakopravnoRazličen položaj v republisebnega varstva, ki ga zago- primeru prenehanja delovne sti
zaposlenih žensk in mo- kah in pokrajinah glede nezatavljajo ustave iz zakoni ne bi sposobnosti, starosti ali doomogočili, če to same želijo, polnitve določenega delovneda bi delale toliko let kot mo- ga staža, s pravico do socialh
ški. To velja tako za dolžino nega zavarovanja zagotavljata S ANALIZA O PRODUKTIVNOSTI DELA V
delovne dobe kot za njihovo materialna in socialna varnost 0 GOSPODARSTVU JUGOSLAVIJE V OBDOBJU OD LETA 0
1976 DO 1980
starost. Odprto je ostalo vpra- delavca. Vendar pa to ne poSOSOGOOCOS*j
l
šanje, če je v skladu s položa- meni, da mora s pridobitvijo SocccoaooooK
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poslenosti in pomanjkanja kadrov je bil temeljni razlog, da
med njimi ni bilo doseženo soglasje glede določanja temeljnih meril za prenehanje delovnega razmerja. Zaradi tega republiški in pokrajinski zakoni
vsebujejo različne določbe pri
predpisovanju pogojev za prenehanje delovnega razmerja.
Ponekod lahko delavci, ki izpolnijo pogoje za starostno
pokojnino pod določenimi pogoji še naprej delajo, drugje so
reševanje tega vprašanja prepustili dogovarjanju med prizadetim delavcem in organizacijo, kjer je zaposlen (kot to na
primer ureja Zakon o delovnih
razmerjih v SR Sloveniji).
Vsi republiški in pokrajinski
zakonj, razen zakon, ki velja v
SR Sloveniji, predpisujejo, da
moškemu preneha delovno razmerje po zakonu, kot dopolni
40 let, ženski pa, ko dopolni 35
let zavarovalne dobe.
Po zakonih o delovnih razmerjih, sprejetih po uveljavitvi ZZD (SR Srbija, SR Hrvatska, SR Makedonija in SAP
Vojvodina) delovno razmerje
po zakonu preneha tudi, ko
moški dopolni 65 let starosti in
30 let delovne dobe oziroma
ženska 60 let starosti in 25 let
pokojninske dobe. V SR Bosni
in Hercegovini in SAP Kosovo
zakona prinašata enake rešitve. Razlika je le ta, da moškemu ni treba imeti 30, temveč je
dovolj 25 let zavarovalne dobe,
podobno kot velja za ženske.
Zakon o delovnih razmerjih
SR Črne gore določa, da moškemu preneha delovno razmerje po zakonu, ko dopolni
65 let in ima 20 let zavarovalne
dobe, ženski pa s 60 leti in 15
leti pokojninske dobe.
Vendar pa v vseh republikah
in pokrajinah poteka spreminjanje in dopolnjevanje teh zakonov, predvsem tistih določb,
ki urejajo prenehanje delovnega razmerja po zakonu.

V SAP Vojvodini so to delo
že opravili. Tako zakon te pokrajine predpisuje, da preneha
delovno razmerje po zakonu
tako ženskam kot moškim, če
pismeno izjavijo, da si to želijo.
V SR Sloveniji, kjer se te doi ločbe zakona o delovnih razmerjih najbolj razlikujejo od
večinskih rešitev, bodo sprefnenjeni samo predpisi o pokojninskem zavarovanju. Ukinili naj bi možnost, da bi ženske, ki delajo dalj kot 35 let, za
vsako nadaljne delovno leto
dobivale po 1 odstotek višje
pokojninske prejemke.
V SR Srbiji, SR Hrvatski in
SR Črni gori se zavzemajo, da
bi ženskam , če to žele, omogočili uresničevanje pravice
do dela pod enakimi pogoji kot
veljajo za moške.
Nasprotno pa v SR Makedoniji, SR Bosni in Hercegovini in
v SAP Kosovo menijo, da veljavnih doiočb svojih zakonov
o prenehanju delovnega razmerja po zakonu ni treba
spreminjati.
DELOVNA RAZMERJA
V ZAKONIH O
DRŽAVNI UPRAVI
Upokojitev delavca v organih državne uprave oziroma
prenehanje delovnega razmerja po zakonu zaradi upokojitve
urejajo Zakon o temeljih sistema državne uprave, o Zveznem
izvršnem svetu in zveznih
upravnih organih ter ustrezni
republiški in pokrajinski zakoni o državni upravi. Splošni
pogoji za upokojevanje so
prav tako različno urejeni glede na dolžino potrebne pokojninske dobe. ki jo morajo izpolnjevati moški oziroma ženske.
Zvezni zakon o sistemu državne uprave določa, da moškemu preneha delovno razmerje po zakonu, ko dopolni
40 let pokojninske dobe in sta-

rost 60 let (ali največ 65 let). Za
ženske je pokojninska doba
omejena na 35 let, starost pa
na 55 let ali največ 60 let ob
minimalnih 15 letih pokojninske dobe v primeru predčasne
upokojitve.
Republiški in pokrajinski zakoni prav tako različno urejajo
to vprašanje. Zakoni o državni
upravi SR Slovenije, SR Hrvatske in SR Makedonije vsebujejo samo napotilno določbo za
uporabo republiških zakonov
o delovnih razmerjih. Določbe
zakonov o delovnih razmerjih
teh- republik so glede vprašanja prenehanja delovnega razmerja po zakonu zaradi upokojitve, enake glede dolžine
zavarovalne dobe oziroma starosti rešitvam zakonov o državni upravi tistih republik in
pokrajin, ki so" to vprašanje
uredile s svojimi zakoni o državni upravi.
Le zakon o državni upravi
SAP Vojvodine prinaša novelacijo določb, ki urejajo upokojevanje po zakonu. Izenačuje
namreč pravice žensk s pravicami moških. Vse druge republike in SAP Kosovo, v primerjavi z Zakonom o temeljih sistema državne uprave, o Zveznem izvršnem svetu in zveznih
upravnih organih, to vprašanje
različno rešujejo. Še posebej
so razlike pri možnostih, da
delavec ostane v delovnem razmerju tudi potem, ko izpolni
pogoje za starostno upokojitev. V tem primeru se posebej
predpisuje določen postopek,
ko delavec lahko ostane v delovnem razmerju še največ tri
leta po izpolnitvi pogojev za
starostno upokojitev. Tako rešitev vsebujejo zakoni SR Srbije, SR Bosne in Hercegovine in
SAP Kosovo. Velja pa le, če za
opravljanje določenih del in
nalog ni mogoče zaposliti novega delavca na podlagi razpisa, objave ali z razporeditvijo
delavca v skladu s samouprav-

nim splošnim aktom. Ob tem
pa zakona SR ,Srbije in SAP
Kosovo še dodajata, da mora
pristojni organ vsakih 12 mesecev objaviti potrebo za delavca, ki bi opravljal ta dela in
naloge.
Analiza trdi, da določbe, kakršne vsebuje Zakon o temeljih sistema državne' uprave, o
Zveznem izvršnem svetu in
zveznih upravnih organih, ne
omogočajo
enakopravnosti
žensk z moškimi v delovnem
razmerju. Družbeni in socialni
razlogi so zahtevali sedanje reševanje tega vprašanja ne samo v omenjenem Zakonu,
temveč tudi v republiških in
pokrajinskih zakonih o državni
upravi in delovnih razmerji,h.
Ustava dovoljuje omejevanje
dela, tako da delavcu lahko
preneha delovno razmerje
proti njegovi volji, vendar samo na način in pod pogoji, ki
jih določa zakon. To pa ne pomeni, da se morajo s tem istim
zakonom predpisati enaki pogoji za vse kategorije delavcev
oziroma za opravljanje vseh
del in nalog.
Na koncu Analiza poudarja,
da je bilo v Jugoslaviji prenehanje delovnega razmerja
žensk po zakonu zaradi upokojitve vedno urejeno tako, da
je za ženske veljala krajša delovna doba in nižja starost kot
za moške. Ob upoštevanju
mnenj različnih institucij, organov in delovnih teles Skupščine SFRJ pa bi morali delavki omogočiti, da je lahko v delovnem razmerju toliko delovnih let in do starosti kot sta
predpisani za delavce. Zaradi
tega bi bilo treba spremeniti
ustrezne zakonske predpise.
Gradivo tudi priporoča republiškim in pokrajinskim skupščinam, naj začnejo postopek
za preučitev ustreznih določb
svojih zakonov, ki urejajo to
vprašanje.
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Zmanjšanje družbene
krepitvi

porabe

reprodukcijske

sposobnosti

in

prispeva h

akumulativne

gospodarstva

• V prvih devetih mesecih leta 1981 smo za financiranje splošne in skupne
porabe porabili 500 milijard dinarjev, kar je za 36,5 odstotka več kot leto prej
© Pomembno je dejstvo, da so se sredstva za reprodukcijo v temeljnih
organizacijah združenega dela povečala za 50 odstotkov, za akumulacijo pa za
53 odstotkov
• Sredstva za splošne potrebe (proračunska poraba) so naraščala po stopnji 37,1
odstotka, za skupne potrebe pa po stopnji 35,9 odstotka
• V primeru, da je izločenih več sredstev za te namene se dosežejo mnogi večji
učinki z zmanjšanjem stopnje davkov in prispevkov, ne pa z vračanjem
sredstev tistim, ki so jih vplačali
• Izplačani osebni dohodki so znašali 384 milijard dinarjev in so bili za 38
odstotkov večji kot v istem obdobju leta 1980
Delegatom v Skupščini
SFRJ je Zvezni izvršni svet poslal v obravnavo Informacijo o
oblikovanju sredstev za splošne in skupne potrebe z analizo
gibanja osebne in investicijske:
porabe s stališča akumulativne
in reprodukcijske sposobnosti
gospodarstva v prvih devetih
mesecih leta 1981. Gradivo je
pripravil Zvezni sekretariat za
finance.
Že takoj na začetku informacije je trditev, da so skupni neplačani prihodki družbenopolitičnih in samoupravnih interesnih skupnosti s področja
družbenih dejavnosti in socialne varnosti v obdobju devetih
mesecev znašali okrog 500 milijard dinarjev oziroma so bili
večji za 36,5 odstotka v primerjavi z istim obdobjem leto prej.
Pri tem so sredstva za splošne
potrebe naraščala nekoliko hitreje kot sredstva za skupne
potrebe, vse skupaj pa je pripeljalo do visoke rasti skupnih
prihodkov, ki so nad začrtano
politiko za preteklo leto.
Glede sredstev za reprodukcijo v temeljnih organizacijah
združenega dela so le-ta znašala v tem obdobju okrog 347
milijard dinarjev oziroma so
bila večja za 50 odstotkov v
primerjavi s prvimi devetimi
meseci leta 1981. Isti primer je
s sredstvi za akumulacijo, ki so
znašala 198 milijard dinarjev in
so se povečala za okrog 53 odstotkov.
iz podatkov, ki jih je veliko v
informaciji je videti, da je bila
rast sredstev za splošne in
skupne potrebe za 6,3 indeksne točke večja od rasti v letu
1980, za prvo polletje pa za 7
18

točk večja od rasti v prvem trimesečju preteklega leta. V
prvih devetih mesecih se je
stopnja rasti povečala za nadaljnje 0,8 indeksne točke.
Dinamika rasti sredstev za
splošne potrebe je bila v glavnem pogojena z gibanjem temeljnega prometnega davka,
sredstva za skupne potrebe pa
z gibanjem vplačil prispevkov
iz dohodka.
Gibanja v gospodarstvu, za
katera je značilna visoka rast
cen na drobno za okrog 48 odstotkov, porast trgovskega
prometa, povečanje izvoza,
dohodkov in mase osebnih dohodkov ter povečanje fizičnega obsega proizvodnje za 5
odstotkov, so imela vpliv na gibanje vplačanih prihodkov za
financiranje splošnih in skupnih potreb. Pri določanju dovoljenega obsega rasti teh
sredstev so izhajali od predpostavke, da bo njihovo naraščanje precej bolj umirjeno in se
je v skladu s tem zmanjševala
stopnja davkov in prispevkov v
obsegu, ki ne omogoča zmanjševanja porabe v predvidene
okvire.
Z druge strani pa so na tem
področju številni problemi v financiranju posameznih splošnih in skupnih potreb. Praksa
kaže, da kadar je govor o restrikciji sredstev za posamezne porabnike, je te ukrepe težko sprejeti. Najpogosteje se
uporaba le-teh odlaga.
Je tudi precej zahtev za raz-'
širitev porabe, je poudarjeno v
informaciji, za določanje novih
pravic ali obveznosti, ki niso v
skladu s politiko restrikcije. Z
ene strani je težnja za zmanj-

šanje sredstev za splošne in
skupne potrebe, z druge pa
vse več predpisov in ukrepov s
katerimi je treba zagotoviti dodatna sredstva za nove potrebe kot so: zboljšanje borčevsko-invalidskega
varstva,
zboljšanje standarda študentov in oseb, ki jim je potrebna
socialna pomoč, angažiranje
sredstev iz proračuna za investicije v gospodarstvu, za bla-*
govne rezerve, za kompenzacije in podobno.
Bistvena značilnost proračunskih izdatkov družbenopolitičnih in samoupravnih interesnih skupnosti je visoka
stopnja neelastičnosti te porabe. Dosežene standarde v zadovoljevanju potreb je težko
zmanjševati.
PRIHODKI ZA
ZADOVOLJEVANJE
DRUŽBENIH POTREB
Prihodki za splošne potrebe
se kljub temu, da imajo visoko
rast, gibljejo v pričakovanih
okvirih iz več razlogov. Predvsem so se v začetku leta povečale stopnje temeljnega prometnega davka za 57,6 odstotka, pa tudi sam promet v trgovini na drobno je imel visoko
rast 40 odstotkov za prvih de-

vet mesecev 1981 v primerjavi
s prejšnjim letom. Prav tako je
v proračunu federacije predvideno, da bodo prihodki na
podlagi prometnega davka
večji za 55 odstotkov, prispevki republik in pokrajin pa za 66
odstotkov. Ker je v strukturi
prihodkov za financiranje teh
potreb prometni davek udeležen s 60 odstotki, visoka rast
prihodka na tej podlagi pogojuje visoko stopnjo rasti pri-'
hodka za splošne družbene
potrebe z okrog 37 odstotki. S
takšno stopnjo rasti so prihodki za splošne družbene potrebe v letu 1981 naraščali hitreje
od prihodkov za skupne potrebe.
Med prihodki za splošne
družbene potrebe imajo največjo stopnjo prihodki proračuna federacije oziroma prihodki, za katere po resoluciji o
ekonomskem razvoju za leto
1981 ne veljajo omejitve. V tem
letu so bile izdane tudi obvezniSe federacije za potrebe proračuna, v veliki meri pa je bil
uporabljen tudi kredit pri Narodni banki Jugoslavije.
Na gibanje sredstev za skupne potrebe (porast 35,9 odstotka) najbolj vplivajo prihodki na
podlagi prispevka iz dohodka
s stopnjo rasti 70 odstotkov.

INFORMACIJA O OBLIKOVANJU SREDSTEV ZA
SPLOŠNE IN SKUPNE POTREBE Z ANALIZO GIBANJA
OSEBNE IN INVESTICIJSKE PORABE S STALIŠČA
AKUMULATIVNE IN REPRODUKCIJSKE SPOSOBNOSTI
GOSPODARSTVA V PRVIH DEVETIH MESECIH LETA
^SO»9«SCCOOOCCOQSiOOSCCCClK»CO<SCCOSOS«Cia
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To je precej nad rastjo dohodka v istem obdobju. Tako visoka rast prihodka na podlagi
prispevkov iz dohodkov je vplival tudi na periodične obračune organizacij združenega dela v gospodarstvu in izven njega. Tako se je v gospodarskih
organizacijah povečalo izločanje sredstev za .financiranje
splošnih in skupnih potreb na
podlagi davkov in prispevkov
iz osebnih dohodkov.
V informaciji je tudi poudarjeno, da so imele vse samoupravne skupnosti, da bi si zagotovile sredstva za zadovoljevanje skupnih potreb, prihodke po stopnji rasti nad 30 odstotkov. Po višini rasti so na
prvem mestu prihodki invalidsko pokojninskega zavarovanja, in prihodki skupnosti za
zdravstvo, zaposlovanje, socialno in otroško varstvo, ki se
gibljejo za 10 odstotkov počasneje od rasti dohodka.
V informaciji so tudi podatki
o gibanju sredstev za te potrebe posebej za vsako republiko
in pokrajino. Če izvzamemo
SR Slovenijo, kjer je rast teh
sredstev znašala okrog 25 odstotkov, so za vse druge republike in pokrajine značilne visoke stopnje rasti skupnih
sredstev za financiranje teh
potreb, ki se gibljejo tudi nad
40 odstotkov. Za SR Slovenijo
ma najnižjo stopnjo SR Hrvatska (34,6), najvišjo pa SR Makedonija (40,8) in SAP Vojvodina (40,3 odstotka).

poročevalec

Ko so viški prihodkov določeni in izločeni na posebne račune se jih samo majhno število vrača vplačnikom. Najpogosteje se uporabljajo za namene
za katere ne veljajo izjeme, tako da se prej zberejo na enem
mestu. Mnogo večji učinki v
razbremenjevanju gospodarstva ter krepitvijo njegove akumulativne in reprodukcijske
sposobnosti se dosežejo z
zmanjšanjem stopenj davkov
in prispevkov ker tako sredstva
ostanejo gospodarstvu in se
ne odtujujejo ter ponovno vračajo vplačnikom.
Ko je govor o prihodkih
družbenopolitičnih skupnosti
je značilno, da prihodki na
podlagi prometnega davka
prevladujejo, ker so udeleženi
s 60 odstotki, ponekod pa tudi
do 88 odstotkov.
OSEBNA PORABA
Za obdobje v devetih mesecih leta 1981 je značilna hitrejša rast izločanja sredstev za
akumulacijo in rezerve (indeks
153) od rasti sredstev za osebno porabo (indeks 129), pri čemer je delež teh izločanj v razporejenem čistem dohodku
zmanjšan s približno 78 odstotkov v devetih mesecih
predhodnega leta na okrog 74
odstotkov v istem obdobju leta
1981. Delež akumulacije in rezerv pa se je povečal z okrog
22 na 25 odstotkov, kar je v
skladu s temeljnimi postavka-

mi iz resolucije za leto 1981, je
poudarjeno v resoluciji.
V razporejenem dohodku temeljnih organizacij iz gospodarstva so izplačani čisti osebni dohodki znašali 384 milijard
dinarjev ali za 38 odstotkov
več kot v istem obdobju leta
1980. V primerjavi na rast izločanja za akumulacijo je bila
rast počasnejša za 16 indeksnih točk. V istem obdobju so
izločanja za ostale udeležence
v delitvi, izven temeljnih organizacij združenega dela, naraščala hitreje (indeks 144) od
izločanj za sredstva, ki ostajajo
tem organizacijam (indeks
136).
Vendar pa imajo visoko rast
pri delitvi dohodka izven teh
temeljnih organizacij zlasti
izločanja za skupne potrebe z indeksom 150.
Delež skupne porabe v
strukturi razporejenega čistega dohodka se je spremenil
zaradi zakonskih sprememb,
tako da je prišlo do spremembe deleža v čistem dohodku, ki
je v prvih devetih mesecih leta
1980 znašal 10,2 odstotka, v
istem obdobju leta 1981 pa 6,6
odstotka.
INVESTICIJSKA
PORABA
Ko je govor o investicijski
porabi je v informaciji poudarjeno, da se je v strukturi vira
financiranja temeljnih organizacij združenega dela pri lastnih sredstvih povečal delež pri

skupnih virih financiranja investicijske porabe za 3,1 indeksne točke za devet mesecev 1981 v primerjavi z enakim
obdobjem prejšnjega leta,
medtem ko so krediti pri bankah v skupnih. investicijskih
sredstvih zmanjšali svoj delež
za 2,3 indeksne točke.
Rast skupne investicijske
porabe v tem obdobju je večja
za 21 odstotkov, kolikor znaša
tudi rast investicij v gospodarstvu.
Sredstva za investicije so v
temeljnih organizacijah združenega dela za devet mesecev
1981 večja za 64,9 odstotkov v
primerjavi z enakim obdobjem
prejšnjega leta. Delež sredstev
za investicije pri sredstvih za
reprodukcijo teh organizacij
se je povečal v devetmesečnem obdobju tega leta, ker so
odplačila po dolgoročnih kreditih naraščala počasneje.
Na področju splošnih družbenih in skupnih potreb, osebne
in investicijske porabe je zelo
decentraliziran sistem odločanja. Zaradi tega, je poudarjeno
v informaciji, morajo vsi družbeni subjekti-strogo spoštovati
dogovorjeno enotno politiko
na ravni federacije. V tem
planskem obdobju prevladuje
temeljna opredelitev, da se
ustvarijo pogoji za zmanjšanje
deleža splošne, skupne in
osebne porabe v delitvi ustvarjalnega dohodka, da bi ustvarili zadovoljivejše pogoje za razširjeno reprodukcijo.
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Program dela Zbora združenega dela, Zbora
občin in Družbenopolitičnega zbora za leto
1982 uveljavlja izhodišča, izoblikovana v informaciji o uveljavljanju metod in načinov dela
Skupščine SR Slovenije ter njenih zborov in
delovnih teles oziroma določbe na podlagi
tega dokumenta spremenjenega oziroma dopolnjenega poslovnika Skupščine SR Slovenije. Pripravljen pa je tudi na podlagi izkušenj
pri dosedanjem programiranju dela.
Pri pripravi programa so bila upoštevana vsa
temeljna načela, ki so opredeljena v omenjenih dokumentih: demokratičnost pri njegovi
pripravi in sprejemanju; odprtost programa za
vse med njegovim uresničevanjem dane pobude za spremembe in dopolnitve programa,
kakor tudi njegova povezanost in usklajenost s
programi dela drugih družbenih dejavnikov, ki
sodelujejo v skupščinskem odločanju. Kot tak
je delovni program Skupščine SR Slovenije
program družbenopolitične aktivnosti vseh
družbenih dejavnikov v republiki, ki sodelujejo
v skupščinskem odločanju.
Pri pripravi programa za leto 1982 je bilo
potrebno upoštevati, da se v tem letu končuje
mandat delegatov Skupščine tega sklica in
bodo sredi leta 1982 delegirani v zbore Skupščine SR Slovenije novi delegati. Kljub temu je
delovni program pripravljen za vse leto 1982,
kar je utemeljeno v načelu kontinuiranega dela
Skupščine kot celote. Novo izvoljeni delegati,
delegirani v zbore Skupščine SR Slovenije v
novem mandatu pa bodo imeli možnost ponovno oceniti utemeljenost in realnost sprejetega delovnega programa in ga aktualizirati s
periodičnimi delovnimi načrti. Menjava mandatov pa bo imela za praktično delo Skupščine
SR Slovenije in njenih zborov še eno posledico: glede na to, da 31. marca 1982 preneha
mandat delegatom v Zboru združenega dela in
v Zboru občin, se bo lahko skupščina novega
sklica konstituirala v prvih dneh maja.
Program je usmerjen v spremljanje stanja in
uresničevanje politike na najpomembnejših
družbenih področjih. Zaradi zaostrenih razmer
na področju družbene reprodukcije bo moralo
biti delo skupščine podrejeno zahtevam, ki
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Zbora občin

1982

bodo izhajale iz uresničevanja gospodarske
stabilizacije. Zato je v programudan velik poudarek spremljanju uresničevanja planskih aktov in drugih aktov s področja obravnave tekoče politike.
V programu dela zborov Skupščine SR Slovenije za leto 1982 je dana prioriteta:
- pripravam in sprejemanju resolucije o
družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije in SFR Jugoslavije za leto 1983 kakor
tudi pripravam in sprejemanju smernic za pripravo dolgoročnega plana SR Slovenije; pripravam in sprejemanju republiškega proračuna za leto 1983 in zaključnega računa republiškega proračuna za leto 1981;
- sprotnim ocenam, kako se izvaja družbeni
plan Slovenije in SFR Jugoslavije za tekoče
obdobje oziroma kako se izvaja resolucija o
družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije in SFR Jugoslavije v letu 1982 ter morebitnim spremembam in dopolnitvam teh aktov.
Posebej je v programu predvideno tudi spremljanje uresničevanja politike stabilizacije,
opredeljene v planskih aktih. V tem okviru naj
bi se Skupščina in Izvršni svet sproti dogovarjala o umestnosti obravnave teh vprašanj v
Skupščini SR Slovenije in o rokih za njihovo
obravnavo;
- spremljanju uresničevanja politike in aktov. Tej programski usmeritvi odgovarjajo zlasti naslednje teme: uresničevanje družbene
preobrazbe uprave, uresničevanje varstva samoupravnih pravic in družbene lastnine; uresničevanje sklepov o nadaljnjem razvoju krajevnih skupnosti; uresničevanje družbene
preobrazbe pravosodja in zakona o pravni pomoči, izvajanje zakona o samoprispevku, uresničevanje delovanja enotnega sistema organizacije, odgovornosti in obveznosti v primerih
naravnih in drugih nesreč; uresničevanje stališč skupščine za oblikovanje in izvajanje prostorske, urbanistične in zemljiške politike v SR
Sloveniji; izvajanje zakona o stanovanjskem
gospodarstvu; uresničevanje zakonov s področja kmetijstva, uresničevanje zdravstvenega varstva v SR Sloveniji, uresničevanje socialne politike in zakonov s tega področja ter
izvajanje zakona o ravnanju z odpadki. Z
obravnavo nekaterih naštetih tem so zbori že
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pričeli v letu 1981 in so se, zaradi stanja in
problemov, ki so jih ugotovili, zavezali, da
bodo z njihovo obravnavo nadaljevali v prihodnjem letu;
- spremembam in dopolnitvam aktov zborov Skupščine SFR Jugoslavije, zlasti tistim, ki
jih sprejema Zbor republik in pokrajin v soglasju s skupščinami socialističnih republik in
socialističnih avtonomnih pokrajin, spremljanju uresničevanja teh aktov in politike, oblikovane v Skupščini SFR Jugoslavije in v drugih
organih federacije;
- obravnavi zakonov, ki jih je potrebno do
31. marca 1982 uskladiti z amandmaji I do VII k
ustavi SR Slovenije, pri čemer je potrebno
spremembe in dopolnitve teh zakonov omejiti
le na usklajevanje z ustavnimi amandmaji;
- nadaljnji obravnavi zakonov, ki so bili programirani za sedanje programsko obdobje, pa
v tem obdobje postopek sprejemanja zakonov
še ni bil v celoti opravljen. Gre predvsem za
naslednje zakone: zakon o družbenem sistemu informiranja, zakon o splošni ljudski
obrambi in družbeni samozaščiti, zakon o prekrških, zakon o varnosti cestnega prometa,
zakonska
ureditev
družbenoekonomskih
odnosov v nekaterih samoupravnih interesnih
skupnostih materialne proizvodnje; urejanje
prostora; stanovanjska razmerja; zakon o davkih občanov, zakon o zajamčenem osebnem
dohodku in zakona, ki nadomeščata zakon o
intervencijah v kmetijstvu in porabi hrane;
- obravnavi nekaterih zakonov, s katerimi je
potrebno na novo urediti določena področja. V
delovni program za leto 1982 so na novo vključeni naslednji zakoni: zakon o spremembah in
dopolnitvah zakona o javnem obveščanju; zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
samoprispevku, zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o evidenci nastanitve občanov in o registru prebivalstva, zakon o himni
SR Slovenije, zakon o sistemu zvez v SR Sloveniji, zakon o letališčih; zakon o spremembah
in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih,
zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
republiških blagovnih rezervah, zakon o
spremljanju pridobivanja dohodkov ter o ugotavljanju izvora premoženja, zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na
promet nepremičnin, zakon o umetniških dejavnostih in posredovanju kulturnih prireditev
ter zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
- nekaterim zunanjepolitičnim vprašanjem,
pomembnim za uresničevanje vloge SR Slove-
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nije pri oblikovanju in izvajanju skupno dogovorjene zunanje politike SFR Jugoslavije in
uresničevanju osimskih sporazumov.
V prihodnjem programskem obdobju bodo
verjetno prisotne razprave o ustreznosti ali
neustreznosti nekaterih sistemskih rešitev,
zlasti Ha področju družbenoekonomskih
odnosov in razvoja. Naloga skupščine in njenih delovnih teles bo, da bo sproti spremljala
in zavzemala stališča do pobud in predlogov,
ki se bodo nanašala na dograjevanje in izpopolnjevanje sistemskih rešitev, posebej tistih,
ki so bile sprejete v začetnem obdobju uresničevanja družbenoekonomskih odnosov na
podlagi ustave.
Mimo programiranih nalog bo moral Zbor
združenega dela sproti spremljati uresničevanje družbenoekonomskih odnosov na področjih samoupravnih interesnih skupnosti materialne proizvodnje. Zbor združenega dela naj
bi od teh samoupravnih interesnih skupnosti
zahteval poročila o stanju na posameznih področjih, o izpolnjevanju planskih nalog, o razpolaganju s sredstvi za razširjeno reprodukcijo
in podobno. Take naloge izhajajo tudi iz
sklepa Zbora združenega dela, ki ga je sprejel
v decembru 1981 ob obravnavi informacije
Izvršnega sveta Skupščine SRS o sprejemanju
planskih aktov samoupravnih interesnih skupnosti na ravni republike. Ob tem je zbor naložil
samoupravnim interesnim skupnostim družbenih dejavnosti in materialne proizvodnje posebnega družbenega pomena na ravni republike, da do konca januarja 1982 poročajo
zboru o rezultatih svojih aktivnosti in ukrepov
v zvezi s sprejemanjem planskih dokumentov.
V programu so zajete tudi teme in akti iz
programov dela zborov Skupščine SFR Jugoslavije. II. del programa vsebuje akte, ki jih bo
sprejemal Zbor republik in pokrajin Skupščine
SFRJ v soglasju s skupščinami republik in
skupščinama avtonomnih pokrajin. Gre za
akte iz področja razvojne politike in nekatere
zakone, ki jih je treba glede na doseženo stopnjo razvoja oziroma glede na sprejeta družbenopolitična stališča spremeniti oziroma dopolniti. Gre dalje za zakone, s katerimi se izpolnjujejo mednarodne obveznosti oziroma finančna vprašanja v zvezi s financiranjem negospodarskih investicij. III. del programa vsebuje določena vprašanja in zakone, ki jih bosta
zbora Skupščine SFRJ obravnavala in sprejemala v latni pristojnosti pa se naj bi Skupščina
SRSkupščina SR Slovenije oziroma njena delovna telesa vključevala v njihovo obravnavo.
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I. DEL
TEME IN AKTI

IZ PRISTOJNOSTI

SKUPŠČINE

SR SLOVENIJE
1. DRUŽBENOPOLITIČNI SISTEM
.1 Zakoni, ki jih je potrebno uskladiti z
ustavnimi amandmaji l. do VII. k ustavi
Socialistične republike Slovenije:
- * Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o sistemu državne uprave in o
Izvršnem svetu Skupščine SRS ter o
republiških upravnih organih z*
informacijo o uresničevanju zakona o
sistemu državne uprave ter o Izvršnem
svetu Skupščine SR Slovenije ter o
republiških upravnih organih
- * Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o rednih sodiščih*
- * Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o samoupravnih sodiščih*
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Zakon pripravi:
Republiški sekretariat za pravosodje, upravo in proračun
Predlog za izdajo z osnutkom:
januar 1982
Predlog:
marec 1982
Pristojni: Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
2. Uresničevanje družbene preobrazbe
uprave
Naloga iz delovnega programa za leto 1981
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Poročilo pripravi:
Republiški sekretariat za pravosodje, upravo in proračun
Rok obravnave:
I. trimesečje
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
3. Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o organizaciji in delovnem področju
republiških upravnih organov in republiških
organizacij ter samostojnih strokovnih služb
Izvršnega sveta Skupščine SRS
V obstoječem zakonu bo potrebno določbe o statusu in
delovnem področju Republiške uprave za družbene prihodke uskladiti z novim zakonom o upravah za družbene
prihodke. Glede na izkušnje iz dveletnega dela pa bo
potrebno spremeniti tudi organizacijo upravnih organov
na nekaterih področjih.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Zakon pripravi:
Republiški sekretariat za pravosodje, upravo in proračun
Predlog za izdajo z osnutkom:
januar
Pri spremembah m dopolnitvah 2 zvezdico označenih zakonov gre samo
za uskladitev z ustavnimi amandmaji, zlasti glede trajanja mandatne
dobe in možnosti ponovne izvolitve nosilcev funkcij v posameznih upravnih in pravosodnih organih.
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Predlog:
marec
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
4. Odlok o spremembi odloka o sestavi
republiških komitejev
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Odlok pripravi:
Republiški sekretariat za pravosodje, upravo in proračun
Rok obravnave:
I. trimesečje
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
'
5. Zakoni o ustanovitvi družbenih svetov za
posamezna upravna področja oziroma za
posamezne republiške upravne organe
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Zakon pripravi:
Republiški sekretariat za pravosodje, upravo in proračun
Rok obravnave:
I. trimesečje
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
6. Zakon o sanitarni inšpekciji
Zakon je že bil obravnavan v prvi fazi zakonodajnega
postopka.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Zakon pripravi:
Republiški komite za zdravstvo in socialno varstvo
Osnutek zakona:
II. trimesečje
Predlog zakona:
*111. trimesečje
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
7. Varstvo samoupravnih pravic
Naloga iz programa za leto 1981.
Predlagatelj:
Komisija Skupščine SRS za družbeno nadzorstvo in
Družbeni pravobranilec samoupravljanja SR Slovenije
Gradivo pripravijo:
pristojni organi in organizacije po dogovoru s predlagateljem
Rok obravnave:
I. trimesečje
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
8. Uresničevanje sklepov, stališč in priporočil
Skupščine SR Slovenije o nadaljnjem
razvoju krajevnih skupnosti
Naloga iz programa dela za leto 1981.
priloga poročevalca

Predlagatelj:
skupina delegatov Zbora občin
Rok obravnave:
I. trimesečje
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
9. Poročilo o izvajanju stališč Skupščine SR
Slovenije o uresničevanju družbene
preobrazbe pravosodja
Po sklepu Komisije za pravosodje Skupščine SR Slovenije naj bi Republiški sekretariat za pravosodje, upravo
in proračun pripravil celovito in kritično analizo poteka
preobrazbe pravosodnega sistema v smislu uresničevanja stališč Skupščine SR Slovenije in drugih dokumentov, ki so bili sprejeti na tem področju v procesu preobrazbe pravosodnega sistema.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Gradivo pripravi:
Republiški sekretariat za pravosodje, upravo in proračun
Rok obravnave:
III. trimesečje
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
10. Odlok za določitev števila sodnikov
Vrhovnega sodišča SR Slovenije
11. Odlok za določitev števila namestnikov
javnega tožilca SR Slovenije
S preobrazbo pravosodnega sistema se je spremenila
vloga tako Vrhovnega sodišča SR Slovenije kot tudi
Javnega tožilstva SR Slovenije. Temu ustrezno bo potrebno prilagoditi tudi sistemizacijo delovnih mest sodnikov Vrhovnega sodišča SR Slovenije oziroma namestnikov javnega tožilca, kar doslej še ni bilo storjeno.
Omenjena kadrovska vprašanja je potrebno urediti še v
tem mandatu Skupščine SR Slovenije.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije oziroma javni tožilec
SR Slovenije
Predlog:
I. trimesečje
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
12. Informacija o uresničevanju zakona o
pravni pomoči
Skupščina SRS je ob obravnavi te informacije v letu 1981
zavezala izvršni svet, da dopolni informacijo s tem, da
ugotovi in oceni vzroke, ki ovirajo ustanavljanje organiziranih oblik pravne pomoči v občinah, OZD in drugih
samoupravnih organizacijah in skupnostih ter uresničevanje drugih družbenih ciljev, opredeljenih v zakonu o
pravni pomoči.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Informacijo pripravi:
Republiški sekretariat za pravosodje, upravo in proračun
Rok obravnave:
III. trimesečje
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
13. Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o družbenem pravobranilcu
samoupravljanja
Zakon je potrebno uskladiti z zveznim zakonom. Proučiti
je tudi potrebno predlog, da se družbenim pravobranilcem samoupravljanja določi mandatno dobo na 4 leta, 7
možnostjo še enkratnega ponovnega imenovanja.
priloga poročevalca

Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Zakon pripravi:
Republiški sekretariat za pravosodje, upravo in proračun
Predlog za izdajo z osnutkom:
III. trimesečje
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
14. Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o javnem pravobranilstvu
Upoštevaje določbo četrtega odstavka 1. točke JI.
amandmaja k ustavi SR Slovenije bo potrebno proučiti
ali naj se javni pravobranilci opredelijo kot nosilci pravosodnih funkcij.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Zakon pripravi:
Republiški sekretariat za pravosodje, upravo in proračun
Predlog za izdajo z osnutkom:
III. trimesečje
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
15. Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o samoprispevku s poročilom o
izvajanju zakona o samoprispevku
Glede na obvestilo Ustavnega sodišče SR Slovenije in na
sklep Družbenopolitičnega zbora v zvezi z nekaterimi
problemi sistemske narave v sedanjem zakonu o samoprispevku, bodo potrebne spremembe in dopolnitve tega
zakona.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Zakon pripravi:
Republiška uprava za družbene prihodke
Predlog za izdajo z osnutkom:
III. trimesečje
Predlog:
IV. trimesečje
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
16. Zakon o družbenem sistemu informiranja
Zakon je bil že obravnavan v prvi fazi zakonodajnega
postopka.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Osnutek zakona:
II. trimesečje
Predlog zakona:
IV. trimesečje
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
17. Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o javnem obveščanju
Sedanji republiški zakon o javnem obveščanju je bil
sprejet februarja 1973, pred sprejemom ustave in zakona
o združenem delu. Zato je potrebno zakon uskladiti s
tema temeljnima dokumentoma in ob tem upoštevati
rezultate in izkušnje iz prakse javnega obveščanja ter
zahteve in potrebe družbenopolitičnega sistema v celoti.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Zakon pripravi:
Republiški komite za informiranje
Predlog za izdajo:
II. trimesečje
Osnutek:
IV. trimesečje
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Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
18. Zakon o splošni ljudski obrambi in družbeni
samozaščiti
izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo sočasno ob predložitvi zakona poročal tudi, kako se uresničujejo priporočila in sklepi, ki jih je Skupščina SR Slovenije sprejela
na sejah zborov dne 30. januarja 1980 za uresničevanje
zasnove splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite v SR Sloveniji.
Zakon je bil že obravnavan v prvi in drugi fazi zakonodajnega postopka.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Zakon pripravi:
Republiški sekretariat za ljudsko obrambo
Predlog:
II. trimesečje
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
19. Uresničevanje sklepov Skupščine SR
Slovenije v zvezi z delovanjem enotnega
sistema organizacije, odgovornosti in
obveznosti v primerih naravnih in drugih
nesreč v SR Sloveniji
Naloga iz delovnega programa za leto 1981.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Gradivo pripravi:
medresorska delovna skupina Izvršnega sveta v sodelovanju z RK SZDL Slovenije
Rok obravnave:
III. trimesečje
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
20. Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o prekrških
Zakon je bil že obravnavan v prvi fazi zakonodajnega
postopka.
Predlagatelj:
t
Izvršni svet Skupščine SRS
Zakon pripravi:
Republiški sekretariat za pravosodje, upravo in proračun
Osnutek
II. trimesečje
Predlog:
III. trimesečje
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
21. Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o varnosti cestnega prometa
Zakon je bil že obravnavan v prvi in drugi fazi zakonodajnega postopka.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Zakon pripravi:
Republiški sekretariat za notranje zadeve
Predlog zakona:
I. trimesečje
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
22. Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o evidenci nastanitve občanov in o
registru prebivalstva
Ob obravnavi poročila o delu Republiškega sekretariata
•
za notranje zadeve za leto 1980 je bilo ugotovljeno, daje

potrebno spremeniti ta zakon. Zlasti je potrebno spremeniti določbe, ki urejajo prijave in odjave začasnih
oziroma stalnih prebivališč. Ustreznejša zakonska ureditev tega področja naj bi preprečila dokaj pogost pojav
prijavljanja fiktivnih prebivališč in omogočila računalniško vodenje evidence nastanitev občanov. Za spremembo zakona obstaja tudi delegatska pobuda.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Zakon pripravi:
Republiški sekretariat za notranje zadeve
Predlog za izdajo zakona:
II. trimesečje
Osnutek zakona:
III. trimesečje
Predlog zakona:
IV. trimesečje
Pristojen:
Zbor občin
23. Aktivnosti v SR Sloveniji pri oblikovanju in
izvajanju skupno dogovorjene zunanje
politike SFR Jugoslavije
Poročilo naj bi obsegalo pregled organiziranosti v SR
Sloveniji na področju mednarodnih odnosov, kvantitativne podatke o obsegu mednarodnega sodelovanja na
nivoju republike, občin in drugih družbenopolitičnih dejavnikov. Razčleniti bi moralo poglavitna vsebinska področja, kjer je SR Slovenija preko svojih organov sodelovala pri oblikovanju konkretnih rešitev in dolgoročnejše
politike mednarodnih odnosov in opredeliti tista področja, ki jih bo potrebno reševati v prihodnje. Prikazati je
potrebno sumarni pregled odprtih vprašanj v odnosih s
sosedi ter naloge pri razvijanju sodelovanja z neuvrščenimi ter deželami v razvoju, kakor tudi uresničevanje
osimskih sporazumov.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Gradivo pripravi:
Republiški komite za mednarodno sodelovanje
Rok obravnave:
III. trimesečje
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
V obravnavi sodelujejo
nekatere skupščine samoupravnih interesnih skupnosti
s področja družbenih dejavnosti
24. Priprave na VII. konferenco šefov držav ali
vlad neuvrščenih držav
Gradivo naj bi vsebovalo aktualna vprašanja neuvrščenih in proces realizacije prizadevanj za nove ekonomske,
politične in ostale odnose v sodobnem svetu ter mesto in
vloga SR Slovenije.
Zbori naj bi potrdili temeljne usmeritve za delo delegacije SFRJ na vrhunski konferenci Jer prispevali konkretne predloge k posameznim tematskim sklopom, ki bodo
na dnevnem redu konference.
Predlagatelj:
Komisija za mednarodne odnose Skupščine SR Slovenije
Gradivo pripravi:
Republiški komite za mednarodno sodelovanje
Rok obravnave:
IV. trimesečje
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
25. Predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o določitvi okolišev in
števila delegatskih mest po dejavnostih in
okoliših za Zbor združenega dela Skupščine
SR Slovenije
Zakon je že bil obravnavan v prvi in drugi fazi zakonodajnega postopka.
priloga poročevalca
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Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Zakon pripravi:
Republiški sekretariat za pravosodje, upravo in proračun
Rok obravnave:
■ I. trimesečje
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
26. Zakon o himni SR Slovenije
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Zakon pripravi:
Republiški komite za kulturo in znanost
Predlog za izdajo z osnutkom:
II. trimesečje
Predlog:
III. trimesečje
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor

a

27. Spremembe in dopolnitve poslovnikov
zborov Skupščine SRS
Predlagatelj:
Komisija za pripravo sprememb in dopolnitev poslovnikov
Zbori združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora
Gradivo pripravi:
ista komisija
Rok obravnave:
III. trimesečje
Pristojni:
Zbora združenega dela
Zbor občin
I
Družbenopolitični zbor
II. DRUŽBENOEKONOMSKI RAZVOJ
1. Odlok o pripravi in sprejetju sprememb in
dopolnitev družbenega plana SR Slovenije
za obdobje od leta 1981 do leta 1985
2. Stališča in usmeritve za spremembo in
dopolnitev družbenega plana SR Slovenije
za obdobje 1981-1985
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Gradivo pripravi:
Republiški komite za družbeno planiranje
Rok obravnave:
I. trimesečje
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
3. Aneks k dogo.oru o temeljih družbenega
plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Gradivo pripravi:
Republiški komite za družbeno planiranje
Rok obravnave:
II. trimesečje
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
4. Spremembe in dopolnitve družbenega
plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985
priloga poročevalca

Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Gradivo pripravi:
Republiški komite za družbeno planiranje
Osnutek:
III. trimesečje
Predlog:
IV. trimesečje
Pristojni:
Zboi; združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
5. Poročilo Izvršnega sveta Skupščine SRS o
uresničevanju družbenega plana SRS za
obdobje 1981-1985 v letih 1981 in 1982 in
pr.va ocena možnosti razvoja v letu 1983
analizo izvajanja družbenega plana SRS za
obdobje 1981-1985 v letih 1981 in 1982 s
prvo oceno možnosti razvoja v letu 1983
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Gradivo pripravi:
Republiški komite za družbeno planiranje
Rok obravnave:
III. trimesečje
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
6. Resolucija o politiki izvajanja družbenega
plana SRS za obdobje 1981-1985 v letu 1983
Predlagatelj:
f
Izvršni svet Skupščine SRS
Resolucijo pripravi:
Republiški komite za družbeno planiranje
Osnutek:
IV. trimisečje
Predlog:
IV. trimesečje
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
7. Smernice za pripravo dolgoročnega plana
SR Slovenije
V skladu z zakonom o sistemu družbenega planiranja in
o družbenem planu SR Slovenije je potrebno s smernicami opredeliti izhodišča, skupne cilje, usmeritve in okvire družbene politike za naslednje dolgoročno plansko
obdobje do leta 1985 oziroma za nekatera področja do
leta 2000.
Smernice bodo opredelile tudi vprašanja, ki so temeljni
pogoji za uresničevanje skupnih interesov in politike
družbenega razvoja za naslednje dolgoročno plansko
obdobje.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Gradivo pripravi:
Republiški komite za družbeno planiranje
Predlog:
IV. trimesečje
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
8. Spremljanje uresničevanja politike
stabilizacije, predvidene v resoluciji o
izvajanju družbenega plana SR Slovenije in
SFR Jugoslavije v letu 1982
Skupščina SRS bo v dogovoru z Izvršnim svetom sproti
ocenjevala stanje na posameznih področjih tekoče razvojne in gospodarske politike in določila roke za obravnavo teh vprašanj v zborih Skupščine SRS. Poleg tega
naj Izvršni svet predloži tudi analizo razvoja manj razvitih
7

območij z vidika izvjanja kriterijev investiranja skladno s
sklepi Zbora združenega dela in Zbora občin z dne 27
januarja 1982.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Pristojni:
Zbor Združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
9. Poročilo o uresničevanju nalog in ciljev
glede skladnejšega regionalnega razvoja
SR Slovenije
Naloga iz sklepov in stališč, ki jih je sprejela Skupščina
SR Slovenije na sejah zborov 28. julija 1981 ob obravnavi
poročila Izvršnega sveta o uresničevanju cjružbenega
plana SR Slovenije v 1981. letu.
Predlagatelj:
Izvršni svet
Rok obravnave:
II. trimesečje
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
10. Poročilo o uresničevanju sklepov in stališč
Skupščine SR Slovenije o temeljnih
usmeritvah za organiziranje in razvoj
zunanjetrgovinske mreže in
zunanjetrgovinskih kadrov doma in v tujini
ter o poteku preoblikovanja te mreže z
analizo o izvozni usmerjenosti in
ekonomičnosti naših predstavništev v tujini
Predlagatelj: Izvršni svet
Gradivo pripravi: Republiški komite za mednarodno sodelovanje v sodelovanju z Gospodarsko zbornico in
Službo družbenega knjigovodstva, SIS za ekonomske
odnose s tujino
Rok obravnave: III. trimesečje
Pristojen: Zbor združenega dela
11. Poročilo o skladnosti samoupravnih
sporazumov, ki urejajo cene, s kriteriji za
oblikovanje cen in z dogovori o izvajanju
politike cen
Obveznost za obravnavo poročila izhaja iz ugotovitev in
sklepov, ki jih je Skupščina SRS sprejela ob obravnavi
poročila Republiškega komiteja za tržišče in splošne
gospodarske zadeve, Republiške skupnosti za cene in
Gospodarske zbornice Slovenije o uresničevanju dogovora o politiki" cen.
Poročilo pripravi: Gospodarska zbornica Slovenije s
splošnimi združenji
Rok obravnave: li. trimesečje
Pristojna Zbor združenega dela
Zbor občin
12. Poročilo o uresničevanju nalog iz skleov
Skupščine SRS z dne 28.10.1981 ob
obravnavi poročila o izgubah v
gospodarstvu SRS in na podlagi sklepa
Zbora združenega dela z dne 25. decembra
1981.
Poročilo pripravijo: Izvršni svet Skupščine SRS, Gospodarska zbornica Slovenije in splošna združenja, Sklad
skupnih rezerv gospodarstva Slovenije, Republiška
skupnost za cene, Samoupravna interesna skupnost za
ekonomske odnose s tujino, Družbeni pravobranilec samoupravljanja Slovenije in SDK Slovenije
Rok obravnave: II. trimesečje (po zaključnih računih)
Pristojna:Zbor združenega dela
Zbor občin
13. Uresničevanje družbenega dogovora o
skupnih osnovah za oblikovanje in delitev
sredstev za osebne dohodke in skupno
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porabo s posebnim poudarkom na
uresničevanju sklepa, ki ga je skupščina
SRS sprejela ob obravnavi Poročila o
uresničevanju družbenih usmeritev
razporejanja dohodka pri oblikovanju
sredstev za osebne odhodke v letu 1981
Oceniti je potrebno, kako se uresničujejo načela zakona
o združenem delu in družbenega dogovora pri oblikovanju politike razporejanja dohodka na sredstva za osebne
dohodke in.skupno porabo. Posebno skrbno bo potrebno proučiti uveljavljanje skupnih kazalcev produktivnosti in uspešnosti delavcev, ki morajo služiti kot podlaga
za kar najbolj uspešno in učinkovito opredelitev kriterijev in meril v samoupravnih splošnih aktih, ki jih delavci
sprejemajo v temeljnih organizacijah in skupnostih za
uresničevanje načela delitve po delu in rezultatih dela,
večje produktivnosti in materialne osnove dela.
Skupščina SRS je tudi naložila Izvršnemu svetu, da skupaj z drugimi udeleženci obeh dogovorov po zaključnih
računih pripravi poročilo.
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SRS
Gradivo pripravita: Odbora podpisnikov družbenih dogovorov
Rok obravnave: II. trimesečje
Pristojni: Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
V obravnavi sodelujejo: skupščina samoupravnih interesnih^skupnosti s področja družbenih dejavnosti
14. Poročilo o oskrbi z lesom in lesnimi
proizvodi
Ob obravnavi poročila o aktivnostih za odpravo vzrokov
stagnacije proizvodnje v zborih skupščine dne 12. 11.
1981 je bilo s sklepom naloženo Splošnemu združenju
za gozdarstvo, Splošnemu združenju za lesarstvo in
Splošnemu združenju celulozne, papirne in papirno predelovalne industrije, da konec februarja 1982 posebej
poročajo, zakaj se povečujejo težave pri oskrbi z lesom
in lesnimi proizvodi ob dejstvu, da ne uresničujemo
načrtovanega poseka lesa in da moramo zato uvažati
znaten del lesne surovine.
Predlagatelj: Gospodarska zbornica Slovenije
Rok: II, trimesečje
Pristojna: Zbor združenega dela
Zbor občin
15. Zakon o proračunu SR Slovenije za leto
1983*
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SRS
Zakon pripravi: Republiški sekretariat za pravosodje,
upravo in proračun
Izhodišča: IV. trimesečje
Predlog: IV. trimesečje
Pristojna: Zbor združenega dela
Zbor občin
16. Odlok o določitvi in razdelitvi deviz za
družbenopolitične skupnosti v SR Sloveniji
za leto 1983
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SRS
Odlok pripravi: Republiški sekretariat za pravosodje,
upravo in proračun
Rok obravnave: IV. trimesečje
Pristojna: Zbor združenega dela
Zbor občin
17. Zakon o zaključnem računu proračuna SR
Slovenije za leto 1981
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SRS
*Ob zakonu o proračunu SR Slovenije za leto 1982 bodo obravnavana tudi
naslednja poročila: poročilo o izvršitvi del in uporabi sredstev za izvrševanje programa investicij po zakonu o investicijskih vlaganjih SR Slovenije v graditev objektov in nabavo opreme v obdobju od leta 1981 do leta
1982 za leto 1982: poročilo o izvajanju odloka o sofinanciranju programa
gradenj družbenih najemnih stanovanj za delavce republiških organov v
obdobju 1982-1985 in zagotovitev sredstev za odplačilo posojil, najetih za
stanovanja, zgrajenih v obdobju 1975-1981 za le to 1982; poročilo o
izvajanju odloka o sofinanciranju programa zagotavljanja stanovanj delavcem organov za notranje zadeve v obdobju 1982-1985 za leto 1982.
priloga poročevalca
\
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Zakon pripravi: Republiški sekretariat za pravosodje,
upravo in proračun
Predlog: II. trimesečje
Pristojna: Zbor združenega dela
Zbor občin

III. DRUŽBENOEKONOMSKI ODNOSI
1. Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o komunalnih dejavnostih
posebnega družbenega pomena
Zakon je bil že obravnavan v prvi in drugi fazi zakonodajnega postopka.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Zakon pripravi:
Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora
Predlog:
I. trimesečje
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
2. Zakon o stavbnih zemljiščih
Zakon je bil že obravnavan v prvi fazi zakonodajnega
postopka.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Zakon pripravi:
Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora
Osnutek:
I. trimesečje
Predlog:
III. trimesečje
Pristojna:
, Zbor združenega dela
Zbor občin
3. Zakon o urejanju prostora s
poročilom o izvajanju stališč, sklepov in
priporočil Skupščine SRS za oblikovanje in
izvajanje prostorske, urbanistične in
zemljiške politike v SRS
Zakon je bil že obravnavan v prvi fazi zakonodajnega
postopka. Poročilo naj pokaže, kako se uresničujejo
naloge iz skupščinskega dokumenta o oblikovanju in
izvajanju prostorske, urbanistične in zemljiške politike v
SRS in je v tesni povezavi s pripravo zakona o urejanju
prostora.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Zakon in poročilo pripravi:
Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora
Osnutek:
II. trimesečje
Predlog:
III. trimesečje
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
4. Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o gozdovih
Zakon je bil že obravnavan v prvi in drugi fazi zakonodajnega postopka.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Zakon pripravi:
Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Predlog:
I. trimesečje
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
priloga poročevalca

Družbenopolitični zbor
5. Zakon o sistemu zvez v SR Sloveniji
Z zakonom bodo zagotovljene enotne tehnične in tehnološke rešitve na področju sistemov zvez v SR Sloveniji in
samoupravna organiziranost na tem področju.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Zakon pripravi:
Republiški komite za promet in zveze
Predlog za izdajo z osnutkom:
III. trimesečje
Predlog:
IV. trimesečje
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
6. Zakon o letališčih
Zakon bo opredelil zadeve posebnega družbenega pomena na področju letališke dejavnosti.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Zakon pripravi:
Republiški komite za promet in zveze
Predlog za izdajo z osnutkom:
III. trimesečje
Predlog:
IV. trimesečje
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
7. Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o stanovanjskih razmerjih
Zakon je bil že obravnavan v prvi in drugi fazi zakonodajnega postopka.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Zakon pripravi:
Republišli komite za varstvo okolja in urejanje prostora
Osnutek:
I. trimesečje
Predlog:
III. trimesečje
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije
8. Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o poslovnih stavbah in poslovnih
prostorih
Zakon je bil že obravnavan v prvi in drugi fazi zakonodajnega postopka.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Zakon pripravi:
Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora
Predlog:
II. trimesečje
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
9. Uresničevanje zakonov s področja
kmetijstva
Vprašanje uresničevanja zakonov s področja kmetijstva
so zbori Skupščine SRS obravnavali že v letu 1981;
sklenili so, da se gradivo predloži v širšo javno obravnavo in nato o njem v Skupščini SRS ponovno razpravlja
ter sprejme ustrezne smernice za politiko na tem področju.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Dopolnjeno poročilo pripravi:
Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Predlagatelj:
skupina delegatov
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Rok obravnave:
I. trimesečje
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
V obravnavi sodeluje:
Skupščina skupnosti socialnega varstva Slovenije kot
zainteresirani zbor
10. Zakon o zagotavljanju in usmerjanju
sredstev za usposabljanje zemljišč za
družbeno organizirano kmetijsko
proizvodnjo v obdobju 1982-1985
11. Zakon o zagotavljanju in usmerjanju
sredstev za intervencije v proizvodnji hrane
v obdobju 1982-1985
Zakona sta že bila obravnavana v prvi in drugi fazi
zakonodajnega postopka.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Zakon pripravi:
Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Predlog:
I. trimesečje
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
12. Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o delovnih razmerjih
Široka razprava o uresničevanju zakona o delovnih razmerjih, ki je bila organizirana v družbenopolitičnih organizacijah in v okviru Gospodarske zbornice Slovenije
ter v nekaterih OZD je potrdila potrebo po nadaljnjem
dograjevanju zakonskih določb, zlasti v smislu zagotovitve nadaljnjega razvoja samoupravnega urejanja delovnih razmerij v združenem delu, boljše izrabe delovnega
časa, učinkovitejšega prerđzporejanja delavcev, tesnejšega povezovanja izobraževanja in dela, zaostritve delovne discipline in širjenja zaposlitvenih možnosti.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Zakon pripravi:
Republiški komite za delo
Predlog za izdajo z osnutkom:
I. trimesečje
Predlog:
II. trimesečje
Pristojna:
Zbor združenega dela
Družbenopolitični zbor
V obravnavi sodeluje:
Skupščina skupnosti socialnega varstva Slovenije
13. Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o zaposlovanju in zavarovanju za
primer brezposelnosti
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Zakon pripravi:
Republiški komite za delo
Rok obravnave predlog za izdajo z osnutkom:
I. trimesečje
predlog.
II. trimesečje
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije
14. Zakon o zajamčenem osebnem dohodku in
izplačevanju osebnih dohodkov v
organizacijah združenega dela
Zakon je že bil obravnavan v prvi in drugi fazi zakonodajnega postopka.
10

Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Zakon pripravi:
Republiški komite za delo
Predlog:
I. trimesečje
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
15. Zakon o spremembah in dopolnitvah
obrtnega zakona z
analizo njegovega uresničevanja.
Delegatska pobuda za spremembo zakona.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Zakon pripravi:
Republiški komite za energetiko, industrijo in gradbeništvo
Predlog za izdajo:
I. trimesečje
III. trimesečje
Osnutek:
Predlog:
IV. trimesečje
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
„
Družbenopolitični zbor
16. Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o republiških blagovnih rezervah
Po preoblikovanju sistema zveznih blagovnih rezerv je
treba izvesti ustrezne spremembe in dopolnitve republiških blagovnih rezerv. Predvsem je za uspešno uresničevanje blagovnih rezerv potrebna večja povzanost dosedanjih stalnih in tržnih republiških blagovnih rezerv oziroma njihova združitev, pri čemer bo treba enotneje
urediti tudi financiranje teh rezerv.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Zakon pripravi:
Republiški komite za tržišče in splošne gospodarske
zadeve
Predlog za izdajo:
II. trimesečje
Osnutek:
III. trimesečje
Predlog:
IV. trimesečje
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
17. Zakon o davkih občanov
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Zakon pripravi:
Republiška uprava za družbene prihodke
Predlog zakona:
I. trimesečje
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
18. Zakon o spremljanju pridobivanja dohodkov
ter o ugotavljanju izvora premoženja
Spremljanje pridobivanja prihodkov občanov in ugotavljanje izvora njihovega premoženja je bilo z zakonom o
upravah za družbene prihodke naloženo občinskim
upravam za družbene prihodke, ki naj bi to nalogo
opravljale na podlagi posebnega zakona. V zakonu bo
potrebno predvsem opredeliti kaj se šteje za nezakonito
premoženje, kateri organ bo pristojen za odvzem premoženja, določiti bo potrebno postopek spremljanja prihodkov občanov in ugotavljanja izvora premoženja ter
način dela uprav za družbene prihodke.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
priloga poročevalca

Zakon pripravi:
Republiška uprava za družbene prihodke
Predlog za izdajo:
III. trimesečje
Osnutek:
IV. trimesečje
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
19. Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o davku na promet nepremičnin
Zaradi dogovora o usklajevanju ukrepov davčne politike
za spodbujanje stanovanjske graditve s pritegnitvijo lastnih sredstev občanov, ki so ga podpisale vse republike in
pokrajini bo potrebno ponovno proučiti problematiko
obdavčevanja prometa nepremičnin.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Zakon pripravi:
Republiška uprava za družbene prihodke
Predlog za izdajo z osnutkom:
IV. trimesečje
Predlog:
IV. trimesečje
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
20. Poročilo o izvajanju zakona o usmerjenem
izobraževanju
Po sklepu sej zborov Skupščin SRS dne 16. decembra
1981 je zadolžen Izvršni svet Skupščine SRS, da predloži
poročilo o uresničevanju usmerjenega izobraževanja, pri
čemer naj bo poudarjeno zlasti oblikovanje visokošolskih programskih zasnov in programov.
Izobraževalna skupnost Slovenije naj bi na podlagi analitične ocene pripravila poročilo o oblikovanju posebnih
izobraževalnih skupnosti in o uveljavljanju družbenoekonomskih odnosov v njih.
Gospodarska zbornica Slovenije pa bo pripravila poročilo o izvajanju njenih aktivnosti v zvezi s pripravami na
proizvodno delo in delovno prakso za izobraževanje ob
delu in iz dela, zlasti glede programov usposabljanja in
programov strokovnega izpopolnjevanja ter o delovanju
kadrovskih služb v organizacijah združenega dela na
področju usmerjenega izobraževanja.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS, Izobraževalna skupnost Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije
Gradivo pripravijo:
predlagatelji
Rok obravnave:
III. trimesečje
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Izobraževalna skupnost Slovenije
21. Zakon o uresničevanju posebnih pravic
pripadnikov italijanske in madžarske
narodnosti na področju vzgoje in
izobraževanja
Zakon je bil že obravnavan v prvi in drugi fazi zakonodajnega postopka.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Zakon pripravi:
Republiški komite za vzgojo, izobraževanja in telesno
kulturo
Predlog:
I. trimesečje
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Izobraževalna skupnost Slovenije
priloga poročevalca

22. Zakon o knjižničarstvu
Zakon je bil že obravnavan v prvi in drugi fazi zakonodajnega postopka.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Zakon pripravi:
Republiški komite za kulturo in znanost
Predlog:
II. trimesečje
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije
23. Zakon o samostojnih kulturnih delavcih
Zakon je že obravnavan v prvi in drugi fazi zakonodajnega postopka.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Zakon pripravi:Republiški komite za kulturo in znanost
o investicijskih vlaganjih SR Slovenije v graditev objektov in nabavo opreme v obdobju od leta 1981 do leta
1982 za leto 1982; poročilo o izvajanju odloka o sofinanciranju programa gradenj družbenih najemnih stanovanj
za delavce republiških organov v obdobju 1982-1985 in
zagotovitev sredstev za odplačilo posojil, najetih za stanovanja, zgrajenih v obdobju 1975-1981 za le to 1982;
poročilo o izvajanju odloka o sofinanciranju programa
zagotavljanja stanovanj delavcem organov za notranje
zadeve v obdobju 1982-1985 za leto 1982.
Predlog:
I. trimesečje
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbeno-politični zbor
Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije
24. Zakon o umetniških dejavnostih in
posredovanju kulturnih prireditev
Zakon bo uredil vsa področja kulturnih dejavnosti, ki jih
ne zajemajo zakoni o založništvu, o knjižničarstvu, o
naravni in kulturni dediščini in samostojnih kulturnih
delavcih. Kot kulturno-umetniške dejavnosti bo opredelil
pripravljanje in izvajanje dramskih, glasbenih, plesnih,
revijskih in drugih umetniških prireditev ter proizvodnjo
filma; kot posredovanje kulturnih vrednot pa bo opredelil posredniške posle med izvajalci in organizatorji kulturno-umetniških prireditev, organizacijo, pripravo in izpeljavo kulturnih prireditev, javno predvajanje filmov in
kulturne oddaje ter razstavljanje, izposojanje in prodaja
likovnih del.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Zakon pripravi:
Republiški komite za kulturo in znanost
Predlog za izdajo:
II. trimesečje
Osnutek:
•
' III. trimesečje
Predlog:
IV. trimesečje
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije
25. Zakon o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju*
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Zakon pripravi:
Komisija za izdelavo zasnove novega sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja v sodelovanju z Republiškim komitejem za delo in Skupnostjo pokojninskega
in invalidskega zavarovanja v SRS
* Predložitev zakona je odvisna od sprejema zveznega zakona
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Predlog za izdajo:
III. trimesečje
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije
26. Uresničevanje zdravstvenega varstva v SR
Sloveniji
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Zakon pripravi:
Komisija za izdelavo zasnove novega sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja v sodelovanju z Republiškim komitejem za delo in Skupnostjo pokojninskega
in invalidskega zavarovanja v SRS
Predlog za izdajo:
III. trimesečje
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije
26. Uresničevanje zdravstvenega varstva v SR
Sloveniji
Skupščina bo po sklepu zborov z dne 12. novembra 1981
ponovno obravnavala dopolnjeno informacijo o uresničevanju zdravstvenega varstva v SR Sloveniji z akcijskim
programom za nadaljnje uresničevanje politike na tem
področju.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Dodatno gradivo pripravi:
Republiški komite za zdravstvo in socialno varstvo in
Zdravstvena skupnost Slovenije
Rok obravnave:
II. trimesečje
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Zdravstvena skupnost Slovenije
27. Uresničevanje akcijskega programa boja
proti alkoholizmu
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Poročilo pripravi:
Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo
Rok obravnave:
^
II. trimesečje
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
28. Uresničevanje socialne politike in zakonov
s tega področja
Naloga je iz programa dela za leto 1981.
Gradivo pripravi:
Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo in
* Predložitev zakona ie odvisna od sprejema zveznega zakona
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Skupnost socialnega varstva Slovenije
Rok obravnave:
IV. trimesečje
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije
29. Informacija o uresničevanju sklepov in
stališč skupščine o izvajanju in
dograjevanju sistema socialne varnosti
borcev NOV in drugih borcev ter vojaških
invalidov
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Informacijo pripravi:
Republiški komite za borce in vojaške invalide
Rok obravnave:
II. trimesečje
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
30. Poročilo o uresničevanju zakona o zakonski
zvezi in družinskih razmerjih in resolucije o
načrtovanju družine in družbenih
prizadevanjih za njen nastanek in varnost in
zakona o zdravstvenih ukrepih pri
uresničevanju pravic do svobodnega
odločanja o rojstvu otrok
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Poročilo pripravi:
Republiški komite za zdravstvenoin socialno varstvo
Rok obravnave:
III. trimesečje
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije
31. Poročilo o izvajanju zakona o ravnanju z
odpadki
Izredna heterogenost in kompleksnost problematike na
področju ravnanja z odpadki, ki nastajajo v celotni družbeni in naravni reprodukciji, pogojujejo omejene možnosti za doseganje vidnejših rezultatov na tem področju.
Ugotovljeno je, da se že po sprejetju zakona zastavljene
aktivnosti le deloma izvajajo, zato bi bilo potrebno oceniti kako se sprejeti zakon uresničuje.
Predlagatelj:
Izvršni svet Skupščine SRS
Poročilo pripravi:
Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora
Rok obravnave:
III. trimesečje
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin

priloga poročevalca

II. DEL
SOGLASJA K AKTOM, KI

JIH SPREJEMA ZBOR

REPUBLIK IN POKRAJIN SKUPŠČINE SFRJ V
SOGLASJU S SKUPŠČINAMI SOCIALISTIČNIH
REPUBLIK IN SOCIALISTIČNIH AVTONOMNIH POKRAJIN
I. RAZVOJNA POLITIKA
1. Resolucija apolitiki uresničevanja
družbenega plana Jugoslavije za obdobje
1981-1985 v letu 1983*
V skladu z zakonom o temeljih sistema družbenega
planiranja in o družbenem planu Jugoslavije naj bi Zbor
republik in pokrajin do konca leta 1982 sprejel resolucijo
o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za
obdobje 1981-1985 v letu 1983. V zvezi s tem bo Zvezni
ižvršni svet:
do konca maja 1982 poslal Skupščini SFRJ poročilo o
uresničevanju politike družbenoekonomskega razvoja v
minulem obdobju s predlogom ukrepov za popolnejše
uresničevanje te politike in z ocenami možnosti za uresničitev tega razvoja v letu 1983;
- do 5. oktobra delovno verzijo, najpozneje do 31. oktobra 1982 pa osnutek resolucije o politiki uresničevanja
družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1981^1985 v
letu 1983;
- do 20. decembra 1982 besedilo predloga ter resolucije, na podlagi usklajenih stališč delovnih teles zbora.
Za določitev natančnih rokov za uskladitev dela v zvezi s
pripravo in sprejetjem te resolucije bo pripravljen poseben operativni načrt.
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
2. Odlok a skupni devizni politiki Jugoslavije
za leto 1983
Skupna devizna politika zajema zlasti: politiko pospeševanja in spodbujanja izvoza blaga in storitev ter drugih
oblik ekonomskih odnosov s tujino; politiko uvoza; politiko zaščite domače proizvodnje; politiko tečaja dinarja;
politiko deviznih rezerv; politiko kreditnih odnosov s
tujino; politiko usklajevanja medsebojnih odnosov repu. bliških in pokrajinskih samoupravnih interesnih skupnosti za ekonomske odnose s tujino in politiko plačilnobilančnih omejitev.
Zvezni izvršni svet bo do 5. oktobra poslal Skupščini
SFRJ delovno verzijo osnutka odloka o skupni devizni
politiki Jugoslavije, najpozneje do 31. oktobra 1982 pa
osnutek tega odloka skupaj z ustreznim spremnim gradivom.
Pristojna;
Zbor združenega dela
Zbor občin
3. Odlok o ciljih in nalogah skupne emisijske
in denarne politike ter skupnih temeljev
kreditne politike v letu 1983
Skupščina SFRJ vsako leto določa cilje in naloge skupne
emisijske in denarne politike glede globalnega obsega
denarne mase, usmerjanja bančnih kreditov in namena
delitve primarne emisije ter okvire skupne kreditno-monetarne politike.
V skladu s tem bo Zvezni izvršni svet do 5. oktobra 1982
pripravil in poslal Skupščini SFRJ delovno verzijo, najka* Obrazložitev vprašanj In aktov, ki so uvrščeni v II. del, so povzete iz
osnutka programa Zbora republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije.
priloga poročevalca

sneje do 31. oktobra pa osnutek tega akta skupaj z
ustreznim spremnim gradivom.
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
4. Plačilna in devizna bilanca Jugoslavije za
leto 1983
Po 24. členu zakona o deviznem poslovanju in kreditnih
odnosih s tujino sprejema projekcijo plačilne bilance in
projekcijo devizne bilance Jugoslavije Skupščina SFRJ
na predlog Zveznega, izvršnega sveta istočasno, ko sprejema skupno devizno politiko.
Delovni verziji osnutkov teh projekcij, ki naj bi bili pripravljeni na podlagi nove metodologije in meril, bo Zvezni izvršni svet poslal Skupščini SFRJ do 5. oktobra
osnutka z informacijo o uresničevanju projekcij plačilne
in devizne bilance Jugoslavije v letu 1982 in ustreznim
spremnim gradivom pa najkasneje do 31. oktobra 1982.
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
II. PRORAČUNSKA PORABA
FEDERACIJE
1. Zakon o določitvi skupnega obsega
proračunskih odhodkov federacije za leto
1983
Zvezni izvršni svet bo do 30. septembra 1982 poslal
Skupščini SFRJ analizo uresničevanja proračuna federacije v osmih mesecih leta 1981 in predlog osnov za
določitev skupnega obsega proračunskih odhodkov federacije za leto 1983, najpoznje do 31. oktobra pa osnutek zakona o določitvi skupnega obsega proračunskih
odhodkov federacije za leto 1983.
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
2. Odlok o določitvi prihodkov od carin in
drugih uvoznih davščin, ki se v letu 1983
odstopijo Interesni skupnosti Jugoslavije za
ekonomske odnose s tujino
V skladu s 26. členom zakona o financiranju federacije in
v skladu s 83. členom zakona o deviznem poslovanju in
kreditnih odnosih s tujino bodo s tem odlokom določeni
prihodki od carin in drugih uvoznih davščin, ki se v letu
1983 odstopijo Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino za povračilo carin in drugih
davščin v korist organizacij združenega dela, ki izvažajo.
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
3. Odlok o določitvi celotnega zneska deviz za
potrebe federacije za leto 1983
Z odlokom bo določen celotni znesek deviz za potrebe
federacije za leto 1983 v skladu z zakonom o deviznem
poslovanju in kreditnih odnosih s tujino.
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
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III. ZAKONODAJNI DEL
a) Zakoni, ki jih je treba sprejeti v
prvem polletju leta 1982
1. Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o Narodni banki Jugoslavije in
enotnem monetarnem poslovanju narodnih
bank republik in narodnih bank avtonomnih
pokrajin
S spremembami in dopolnitvami zakona bodo konkretizirana sprejeta družbenopolitična stališča zveznih družbenih svetov, Zbora republik in pokrajin in Zveznega
izvršnega sveta glede črpanja emisije za monetizacijo
kratkoročnih vrednostnih papirjev in drugih listin selektivnega značaja, uporabe in politike obvezne rezerve pri
Narodni banki Jugoslavije in druga vprašanja s področja
kreditno-monetarnega sistema.
Pristojen:
Zbor združenega dela
2. Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o deviznem poslovanju in kreditnih
odnosih s tujino
Na podlagi rezultatov, ki so se pokazali pri uporabi do
sedaj veljavnega zakona v minulih štirih letih, bodo storjene ustrezne spremembe in dopolnitve deviznega sistema, da bi se zagotovili pogoji za nemotene ekonomske
odnose s tujino, zakon pa bi se s tem tudi uskladil z
ustavnimi amandmaji.Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
3. Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o združitvi v Skupnost
jugoslovanskega elektro gospodarstva
S spremembami in dopolnitvami se bo ta zakon uskladil
z ustavnimi amandmaji.
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
4. Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o združitvi v Skupnost
jugoslovanskih pošt, telegrafov in telefonov
S spremembami in dopolnitvami se bo ta zakon uskladil
z ustavnimi amandmaji.
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
5. Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o združitvi v Skupnost ,
jugoslovanskih železnic
S spremembami in dopolnitvami se bo ta zakon uskladil
z ustavnimi amandmaji.
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
' ■
6. Zakon o določitvi skupnega zneska
sredstev za financiranje programa
investicijskih vlaganj Zveznega sekretariata
za zunanje zadeve za obdobje od leta 1981
doleta 1985
Z zakonom bo določen skupen znesek sredstev za nadaljnjo modernizacijo, izboljšanje dela in druge potrebe
Zveznega sekretariata za zunanje zadeve v obdobju od
leta 1981 do leta 1985.
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
7. Zakon o določitvi skupnega zneska
sredstev za financiranje programa
investicijskih vlaganj za graditev objektov
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8.

v

9.

10.

11.

12.

13.

za potrebe tujih diplomatsko-konzularnih
predstavništev v Jugoslaviji za obdobje od
leta 1981 do leta 1985
Z zakonom bo določen skupen znesek sredstev za graditev objektov za tuja diplomatsko-konzularna predstavništva in za nastanitev njihovega osebja v Jugoslaviji po
Dunajski konvenciji in drugih mednarodnih obveznostih
federacije za obdobje od leta 1981 do leta 1985.
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Zakon o izvajanju investicijskih del v tujini
Z zakonom bodo urejena vprašanja izvajanja investicijskih del v tujini,-dogovarjanje o skupnem nastopanju na
zunanjem trgu ter pogoji in način poslovanja organizacij
združenega dela, ki izvajajo investicijska dela v tujini.
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Zakon o določitvi skupnega zneska
sredstev za financiranje programa razvoja
Služb za kontrolo letenja v obdobju od leta
1982 do leta 1985
Z zakonom bo določen skupen znesek sredstev za financiranje programa razvoja Služb za kontrolo letenja v
obdobju od leta 1982 do leta 1985.
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Zakon o določitvi skupnega zneska
sredstev za financiranje programa razvoja
in modernizacija Službe za varnost plovbe
na pomorskih plovnih poteh SFRJ, na
katerih velja mednarodni plovbni režim v
obdobju od leta 1982 do leta 1985
Z zakonom bo določen skupen znesek sredstev za financiranje programa razvoja in modernizacije Službe za
varnost plovbe na pomorskih plovnih poteh SFRJ, na
katerih velja mednarodni plovbni režim v obdobju od leta
1982 do leta 1985.
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Zakon o določitvi skupnega zneska
sredstev za financiranje programa razvoja
in modernizacije Službe za varnost plovbe
na notranjih plovnih poteh SFRJ, na katerih
velja mednarodni ali meddržavni plovbni
režim v obdobju od leta 1982 do leta 1985
Z zakonom bo določen skupen znesek sredstev za financiranje programa graditve oziroma razvoja in modernizacije Službe za varnost plovbe na notranjih plovnih
poteh SFRJ, na katerih velja mednarodni ali meddržavni
plovbni režim v obdobju od leta 1982 do leta 1985.
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Zakon o določitvi in zagotovitvi sredstev za
financiranje programa graditve
jugoslovanskega dela železniške proge
Titograd-Skadar v obdobju od leta 1981 do
leta 1983
Z zakonom bo določen skupen znesek sredstev za graditev jugoslovanskega dela železniške proge Titograd-Skadar in način zagotovitve sredstev za financiranje
tega programa.
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Zakon o zagotovitvi sredstev za
modernizacijo Zveznega zavoda za
statistiko
priloga poročevalca

]

Z zakonom bo urejen način zagotovitve finančnih sredstev za jugoslovanski prispevek VI. dopolnitve sredstev
Interameriške banke za razvoj.
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
4. Zakon o zagotovitvi sredstev za III.
dopolnitev sredstev Afriškega sklada za
razvoj
Z zakonom bo urejen način zagotovitve finančnih sredstev za jggoslovanski prispevek za III. dopolnitev sredstev Afriškega sklada za razvoj.
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
5. Zakon o določitvi skupnega zneska
sredstev za financiranje programa razvoja
in modernizacije Zveznega zavoda za mere
in plemenite kovine v obdobju od leta 1981
do leta i985
Z zakonom bo določen skupen znesek sredstev za financiranje programa razvoja in modernizacije Zveznega zavoda za mere in plemenite kovine.
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
6. Zakon o financiranju graditve poslovnega
prostora in modernizacije Zveznega zavoda
za patente
Z zakonom bo določen skupen znesek sredstev za financiranje graditve poslovnega prostora in modernizacijo
Zveznega zavoda za patente.
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin

Z zakonom bo določen skupen znesek sredstev in način
zagotovitve teh sredstev za modernizacijo Zveznega zavoda za statistiko.
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
b) Zakoni, ki jih mora zbor sprejeti
v drugem polletju leta 1982
1. Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o obdavčevanju proizvodov in
storitev v prometu
S spremembami in dopolnitvami zakona bodo poleg
nadaljnje dograditve davčnega sistema tudi določene
rešitve, glede na politiko cen oziroma ponudbo in povpraševanje na trgu, ekonomski položaj proizvajalca in
pomen posameznih proizvodov za standard občanov.
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
2. Zakon o zagotovitvi sredstev za povečanje
vpisa Jugoslavije v kapital Mednarodne
banke za obnovo in razvoj
Z zakonom bo urejena višina in način udeležbe Jugoslavije v splošnem povečanju kapitala Mednarodne banke
za obnovo in razvoj.
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
3. Zakon o zagotovitvi sredstev za VI.
dopolnitev sredstev Interameriške banke za
razvoj

III. DEL
VKLJUČEVANJE ZBOROV IN DELOVNIH TELES
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE V IZVAJANJE DELOVNIH
PROGRAMOV ZBOROV SKUPŠČINE SFRJ GLEDE
VPRAŠANJ, KI JIH ZBORA OBRAVNAVATA V
LASTNI PRISTOJNOSTI

V delovnih programih Zbora republik in pokrajin in Zveznega zbora Skupščine SFRJ so navedena številna vprašanja,
katerih obravnava pomeni spremljanje uresničevanja politike
in ugotavljanje stanja na določenem področju oziroma so
navedeni akti, ki so posebnega interesa za delovne ljudi in
občane.
Ker gre za vprašanja in akte, ki sodijo v samostojno pristojnost Zbora republik in pokrajin in Zveznega zbora Skupščine
SFRJ, se bo Skupščina SR Slovenije vključevala v obravnavo
teh vprašanj na predlog Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, delovnih teles Skupščine in zborov, Republiške konference SZDL, delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ in delegatov iz SR Slovenije v
Zveznem zboru Skupščine SFRJ.
Med pomembnejša taka vprašanja iz programa Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ sodijo:
- poročilo o uresničevanju družbenega plana
Jugoslavije za obdobje 1981-1985 v letu 1982;
- poročila o uresničevanju dogovorov o temepriloga poročevalca

-

-

-

ljih družbenega plana Jugoslavije za obdobje
1981-1985;
poročilo o uresničevanju projekcij plačilne in
devizne bilance Jugoslavije v letu 1982;
poročilo o združevanju dela in sredstev med
organizacijami združenega dela iz gospodarsko razvitih republik in SAP Vojvodine ter iz
gospodarsko manj razvitih republik in SAP
Kosovo;
merila in kazalci za določanje stopnje gospodarske razvitosti republik in avtonomnih pokrajin ter razčlenitev sistema spodbujanja hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih
republik in avtonomnih pokrajin;
analiza o uresničevanju politike hitrejšega
razvoja gospodarsko manj razvitih republik in
hitrejšega razvoja SAP Kosovo za obdobje
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1981-1985 v letu 1982;
- poročilo o delu Zveznega izvršnega sveta;
- izvajanje sistema cen in politike cen v letu
1982;
- preskrbljenost domačega trga;
- informacija o problemih planiranja in realizacije politike splošne in skupne porabe s posebnim poudarkom na vprašanja financiranja
federacije in negospodarskih investicij;
- poročilo o delovanju monetarno-kreditnega
in bančnega sistema, o uporabi in uresničevanju sistemskih rešitev ter o učinkih ukrepov na področju njihove hitrejše družbenoekonomske preobrazbe;
- poročilo o izvajanju zakonov, s katerimi se
urejajo ekonomski odnosi s tujino.
V programu Zveznega zbora Skupščine SFR Jugoslavije
so naslednje pomembnejše teme in akti, ki so posebnega
interesa za delovne ljudi in občane in ki naj bi jih obravnavala
delovna telesa Skupščine in zborov oziroma na njihov predlog tudi zbori skupščine:
- funkcioniranje enotnega jugoslovanskega tržišča;
- združevanje dela in sredstev med proizvajalnimi in prometnimi OZD s posebnim ozirom
na izvajanje sprejetega zakona o obveznem
združevanju;
- funkcioniranje in nadaljnji razvoj monetarnokreditnega in bančnega sistema;
- informacija o izvajanju zakona o združenem
delu;

PERIODIČNI

DELOVNI

zborov Skupščine
trimesečje

SR

- stanje in problemi obmejnega območja s stališča splošne ljudske obrambe;
- zakon o razširjeni reprodukciji in minulem
delu;
- zakon o temeljnih pravicah iz pokojninskega
in invalidskega zavarovanja;
- zakon o temeljih sistema javnega obveščanja;
- resolucija, priporočilo ali sklep o uresničevanju družbene samozaščite v sistemu socialističnega samoupravljanja;
- zakon o sodiščih združenega dela;
- spremembe in dopolnitve poslovnika Skupščine SFRJ in poslovnika Zveznega zbora.

NAČRT
Slovenije za

I.

1982

SEJE ZBOROV
sreda, 27. januarja 1982

A) REPUBLIŠKI AKTI
1. Poročilo o uresničevanju investicijske
politike
Predlagatelja:
Ljubljanska banka - Združena banka in Služba družbenega knjigovodstva - Centrala Ljubljana
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
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- uresničevanje in nadaljnji razvoj delegatskega skupščinskega sistema;
- uresničevanje in varstvo ustavnih pravic,
svoboščin, dolžnosti in odgovornosti delovnih ljudi in občanov;
- nekatera vprašanja uresničevanja ustavne
zasnove o odnosih v federaciji;
- uresničevanje ustavne zasnove o občini;
- informacija o stanju in aktualnih problemih,
pomenu in vlogi poravnalnih svetov v jugoslovanskem pravosodnem sistemu;
- graditev sistema obveščanja v funkciji uresničevanja zasnove splošne ljudske obrambe
in družbene samozaščite;

Pristojna delovna telesa:
odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj
Koordinator:
predsednik Zbora združenega dela Emil Tomažič
2. Zakon o zagotavljanju in usmerjanju
sredstev za usposabljanje zemljišč za
družbeno organizirano kmetijsko
proizvodnjo v obdobju 1982-1985
3. Zakon o zagotavljanju in usmerjanju
sredstev za intervencije v proizvodnji hrane
v obdobju 1982-1985
Pristojna: Zbor združenega dela
Zbor občin
Pristojna delovna telesa:
odbora za finance in odbor za agrarno politiko Zbora
združenega dela
Koordinator:
Dredsednik Zbora združenega dela Emil Tomažič
priloga poročevalca

4. Predlog zakona o varnosti cestnega
prometa
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Pristojna delovna telesa:
odbora za družbenopolitični sistem
Koordinator:
predsednik Zbora združenega dela Emil Tomažič
5. Osnutek zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o stanovanjskih
razmerjih
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
SkOpščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije
Pristojna delovna telesa:
odboa za stanovanjskokomunalna vprašanja in varstvo
okolja, odbori za družbenopolitični sistem
Koordinator:
predsednica Zbora občin Silva Jereb
6. Predlog za izdajo zakona o spremembi
zakona o rednih sodiščih s predlogom
zakona

7.

8.

9.
10.

Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Pristojna delovna telesa:
Komisija za pravosodje in odbori za družbenopolitični
sistem
Koordinator:
predsednik Komisije za pravosodje Miro Gošnik
Predlog za izdajo zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o samoupravnih
sodiščih s predlogom zakona
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Pristojna delovana telesa:
Komisija za pravosodje in odbori za družbenopolitični
sistem
Koordinator:
oredsednik Komisije za pravosodje Miro Gošnik
Predlog za izdajo zakona o spremembah in
dopolnitvah obrtnega zakona
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Pristojna delovna telesa:
Odbori za družbenoekonomske odnose in razvoj V
obravnavi sodeluje: Gospodarska zbornica Slovenije
Koordinator:
predsednik Zbora združenega dela Emil Tomažič
Samoupravni sporazum o ustanovitvi
Raziskovalne skupnosti Slovenije in njen
statut
Samoupravni sporazum o ustanovitvi in
delovanju posebnih raziskovalnih skupnosti
in njihovi statuti
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Pristojna delovna telesa:
Skupina delegatov za proučitev samoupravnih sporazumov in statutov samoupravnih interesnih skupnosti s
področja družbenih dejavnosti za območje republike
Koordinator:
predsednica Družbenopolitičnega zbora Tina Tomlje

priloga poročevalca

11. Predlog odloka za določitev števila
sodnikov Vrhovnega sodišča SR Slovenije
12. Predlog odloka za določitev števila
namestnikov javnega tožilca SR Slovenije
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Pristpjna delovna telesa:
Komisija za pravosodje in Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve
Koordinator:
predsednik Komisije za pravosodje Miro Gošnik
13. Predlog programa dela zborov Skupščine
SR Slovenije za leto 1982
14. Predlog periodičnega delovnega načrta
zborov Skupščine SR Slovenije za I.
trimesečje leta 1982
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Pristojna delovna telesa:
odbori zborov in komisije skupščine
Koordinator:
predsednica Družbenopolitičnega zbora Tina Tomlje
B) ZVEZNI AKTI
15. Osnutek zakona o temeljnih pravicah iz
pokojninskega in invalidskega zavarovanja
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije
Pristojna delovna telesa:
odbori z družbenoekonomske odnose in razvoj
Koordinator:
podpredsednik Skupščine SRS Jože Globačnik
16. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o
uporabi VII. člena splošnega sporazuma o
carinah in trgovini in protokola k sporazumu
o uprabi VII. člena splošnega sporazuma o
carinah in trgovini
Pristojen:
Zbor združenega dela
Pristojno delovno telo:
Odbor za finance
Koordinator:
vodja delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ Marko Bule
17. Osnutek zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o obdavčevanju
proizvodov in storitev v prometu
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Pristojni delovni telesi:
odbora za finance
Koordinator:
vodja delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ Marko Bule
18. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi
zakona o zagotovitvi sredstev za
financiranje investicijskih del v dolini reke
Beli Drim
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin '
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19.

20.

21.

22.

23.

24.
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Pristojna delovna telesa:
odbora za finance
Koordinator:
vodja delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ Marko Bule
Predlog zakona o kritju obresti in drugih
stroškov iz naslova zadolžitve Narodne
banke Jugoslavije v tujini za zagotovitev
likvidnosti Jugoslavije v plačilih s tujino
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Pristojna delovna telesa:
odbora za finance Zborazdruženega dela in Zbora občin
ter Odbor za družbenoekonomske odnose Družbenopolitičnega zbora
Koordinator:
*
vodja delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ Marko Bule
Osnutek zakona o zagotovitvi sredstev
železniškim transportnim organizacijam
združenega dela za nakup tirnih vozil
domače proizvodnje
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Pristojna delovna telesa:
odbora za finance
Koordinator:
vodja delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ Marko Bule
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o
tehničnih ovirah pri trgovanju
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Pristojna delovna telesa:
odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj
Koordinator:
vodja delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ Marko Bule
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
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Pristojni delovni telesi:
odbora za finance
Koordinator:
vodja delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ Marko Bule
Osnutek dogovora o zagotavljanju sredstev
za premostitev razlik, nastalih zaradi
različnih pogojev vpisa posojil in plasmajev
sredstev Sklada federacije za kreditiranje
hitrejšega razvoja gospodarsko manj
razvitih republik in avtonomnih pokrajin
Osnutek dogovora o posebnih ukrepih za
uresničitev politike najhitrejšega razvoja
SAP Kosovo v obdobju 1981-1985
Pristojni:
Zbor združenega dela
Za točki Zbor občin
22. in Družbenopolitični zbor
23.
Pristojna delovna telesa:
odbor za finance Zbora združenega dela in Zbora občin
in odbori za družbenoekonomske odnose in razvoj

Koordinator:
vodja delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ Marko Bule

SEJE ZBOROV
sreda, 24. februarja 1982

A) REPUBLIŠKI AKTI:
1. Predlog odloka o pripravi in sprejetju
sprememb in dopolnitev družbenega plana
SR Slovenije za obdobje od leta 1981 do leta
1985
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Pristojna delovna telesa:
odbori za družbenekonomske odnose in razvoj
Koordinator:
podpredsednik Skupščine SR Slovenije Jože Globačnik
2. Predlog za izdajo zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o sistemu državne
uprave in o izvršnem svetu Skupščine SRS
ter o republiških upravnih organih z
osnutkom zakona z
informacijo o uresničevanju zakona o sistemu državne
uprave ter o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o
republiških upravnih organih
3. Predlog za izdajo zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o organizaciji in
delovnem področju republiških upravnih
organov in republiških organizacij ter
samostojnih strokovnih služb Izvršnega
sveta z osnutkom zakona
4. Predlog zakona o ustanovitvi republiškega
družbenega sveta za vprašanja
organizacije in delovanja administrativnih
strokovnih služb
Pristojni:
Zbor združenega dela
za točke 2 do 4
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Pristojna delovna telesa:
odbori za družbenopolitični sistem
Koordinator:
podpredsednik Skupščine SRS Ludvik Golob
5. Predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o določitvi okolišev in
števila delegatskih mest po dejavnostih in
okoliših za Zbor združenega dela Skupščine
SRS
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Pristojna delovna telesa:
odbori za družbenopolitični sistem
Koordinator:
predsednik Komisije za pravosodje in za družbeno nadzorstvo Miro Gošnik
6. Predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o komunalnih
priloga poročevalca

dejavnostih posebnega družbenega
pomena
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor kot zainteresiran zbor
Pristojna, delovna telesa:
skupina delegatov za proučitev zakonskih aktov s področja samoupravnih interesnih skupnosti materialne
proizvodnje; v obravnavi sodelujeta: Gospodarska zbornica Slovenije in Zveza komunalnih skupnosti Slovenije
Koordinator:
predsednica Družbenopolitičnega zbora Tina tomlje
7. Osnutek zakona o stavbnih zemljiščih
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Pristojno delovno telo:
posebno delovno telo Skupščine SRS in Izvršnega sveta
za proučitev vprašanja v pripravah osnutka zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o upravljanju in
razpolaganju s stavbnimi zemljišči, Odobrza stanovanjskokomunalna vprašanja in varstvo okolja
Koordinator:
predsednica Zbor občin Silva Jereb
8. Predlog zakona o zajamčenem osebnem
dohodku in izplačevanju osebnih dohodkov
v organizacijah združenega dela
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Pristojni delovni telesi:
odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj
Koordinator:
predsednik Zbora združenega dela Emil Tomažič
9. Predlog zakona o samostojnih kulturnih
delavcih
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije
Pristojna delovna telesa:
odbori za družbenoekonomske odnose, v obravnavi sodeluje RK SZDL Slovenije
Koordinator:
predsednica Zbora občin Silva Jereb
10. Predlog zakona o spremembi zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Pristojna delovna telesa:
odbora za finance
Koordinator:
E>redsednik Zbora združenega dela Emil Tomažič
11. Predlog za izdajo zakona o prenehanju
veljavnosti zakona o določitvi stopnje za
obračunavanje amortizacije za osnovna
sredstva določenih uporabnikov družbenih
sredstev s predlogom zakona
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Pristojna delovna telesa:
odbora za finance
Koordinator:
i«
predsednik
Zbora združenega
dela Emil
Tomažič
12. Statut Slovenske
akademije
znanosti
in
umetnosti
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
priloga poročevalca

Pristojna delovna telesa:
odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj
Koordinator:
podpredsednik Skupščine SR Slovenije Jože Globačnik
B) ZVEZNI AKTI:
13 Dogovor o temeljih dolgoročnega plana
Jugoslavije za razvoj in uporabo jedrske
energije v energetiki do leta 2000
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Pristojna delovna telesa:
odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj
Koordinator:
podpredsednik Skupščine SR Slovenije Jože Globačnik
14. Osnutek zakona o uporabi kredita po
sporazumu o gospodarskem in tehničnem
sodelovanju pri graditvi in rekonstrukciji
industrijskih in drugih objektov, sklenjenem
29. maja 1981 med Zveznim izvršnim svetom
in vlado Zveze socialističnih republik
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Pristojna delovna telesa:
odbora za finance, Komisija za mednarodne odnose
Koordinator:
vodja delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ Marko Bule

SEJE ZBOROV
sreda, 10. marca 1982
1. Varstvo samoupravnih pravic
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Pristojna delovna telesa:
odbori za družbenoekonomske odnose in družbenopolitični sistem
Koordinator:
predsednik Komisije za pravosodje in družbeno nadzorstvo Miro Gošnik
2. Predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o gozdovih
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Pristojna delovna telesa:
odbori za družbenoekonomske odnose in družbenopolitični sistem,
Odbor za agrarno politiko Zbora združenega dela,
Skupina delegatov za proučitev zakonskih aktov s področja samoupravnih interesnih skupnosti materialne
proizvodnje
V obravnavi sodeluje:
Gospodarska zbornica Slovenije
Koordinator: predsednica Družbenopolitičnega zbora
Tina Tomlje
3. Uresničevaje zakonov s področja
kmetijstva
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
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Družbenopolitični zbor
Pristojna delovna telesa:
skupina delegatov za pripravo sklepov;
Koordinator:
predsednik Zbora združenega dela
Emil Tomažič
4. Informacija o aktivnostih in ukrepih
samoupravnih interesnih skupnosti na ravni
republike v zvezi s sprejemanjem planskih
dokumentov
Pristojen:
Zbor združenega dela
Pristojni delovni telesi: odbor za družbenoekonomske
odnose in razvoj in odbora za finance
Koordinator:
predsednik Zbora združenega dela
Emil Tomažič
5. Predlog za izdajo zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih z
osnutkom zakona
Pristojni:
Zbor združenega dela
Družbenopolitični zbor kot zainteresirani zbor
Pristojna delovna telesa:
odbori za družbenoekonomske odnose in razvoj in za
politični sistem
Koordinator:
predsednik Zbora združenega dela
Emil Tomažič
6. Predlog za izdajo zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o zaposlovanju in
zavarovanju za primer brezposelnosti z
osnutkom zakona
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Skupščina skupnosti socialnega varstva Slovenije
Pristojna delovna telesa:
odbori za družbenoekonomske odnose in razvoj
Koordinator:
predsednik Zbora združenega dela
Emil Tomažič

SEJE ZBOROV
sreda, 31. marca 1982
1. Predlog stališč in usmeritev za spremembo
in dopolnitev družbenega plana SR
Slovenije in dogovora o temeljih
družbenega plana SR Slovenije za obdobje
1981-1985
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Pristojna delovna telesa:
odbori za družbenoekonomske odnose in razvoj
Koordinator:
podpredsednik Skupščine SR Slovenije Jože Globačnik
2. Predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o sistemu državne
uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR
Slovenije ter o republiških upravnih organih
3. Predlog zakona o spremembah in
20.

dopolnitvah zakona o organizaciji in
delovnem področju republiških upravnih
organov in republiških organizacij ter
samostojnih strokovnih služb Izvršnega
sveta Skupščine SRS
4. Predlog odloka o spremembi in dopolnitvi
odloka o sestavi republiških komitejev.
Pristojni:
Zbor združenega dela
za toč. 3. do 5.
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Pristojna delovna telesa:
odbori za družbenopolitični sistem
Koordinator:
podpredsednik Skupščine SRS Ludvik Golob
5. Predlog zakona o davkih občanov
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Pristojna delovna telesa:
odbora za finance in Odbor za agrarno politiko Zbora
združenega dela
V obravnavi sodelujeta:
RK SZDL Slovenije in Republiški svet Zveze sindikatov
Slovenije
Koordinator:
predsednik Zbora združenega dela Emil Tomažič
6. Predlog zakona o uresničevanju posebnih
pravic pripadnikov italijanske in madžarske
narodnosti na področju vzgoje in
izobraževanja
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije
Pristojna delovna telesa:
odbori za družbenopolitični sistem in Komisija za narodnosti
Koordinator:
predsednica Zbora občin Silva Jereb
7. Uresničevanje sklepov, stališč in priporočil
Skupščine SRS o nadaljnjem razvoju
krajevnih skupnosti
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Pristojna delovna telesa:
odbori za družbenopolitični sistem
Koordinator:
predsednica Zbora občin Silva Jereb
8. Poročilo Službe družbenega knjigovodstva
v SR Sloveniji za leto 1981
Ob tem poročilu bosta Služba družbenega knjigovodstva
v SR Sloveniji in Izvršni svet predložila na podlagi sklepa
Zbora združenega dela z dne 28. julila 1981 informacijo v
zvezi z racionalizacijo, zbiranjem in obdelavo podatkov v
SDK in morebitne predloge o spremembah in dopolnitvah zakonskih predpisov s področja dela SDK.
Pristojen:
Zbor združenega dela
Pristojno delovno telo:
odbor za finance
Koordinator:
predsednik Zbora združenega dela Emil Tomažič
priloga poročevalca

