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1. člen
Zaradi varovanja kmetijskih zemljišč ni dovoljena sprememba namembnosti zemljišč do sprejetja družbenih planov
občin vključno s prostorskim delom, usklajenih z dogovorom
o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981 1985 (v nadaljnjem besedilu: dogovor o temeljih družbenega
plana SR Slovenije) in s tem zakonom.
2. člen
Ne glede na določbo prejšnjega člena je dovoljena sprememba namembnosti zemljišča, če gre za gradnjo:
- objektov, za katere je lokacijsko dovoljenje postalo pravnomočno do uveljavitve tega zakona;
- objektov skupnega družbenega pomena, določenih v dogovoru o temeljih družbenega plana SR Slovenije, če lokacijsko dovoljenje postane pravnomočno do 31. decembra 1983.
3. člen
Da se zagotovi varstvo najboljših kmetijskih zemljišč pred
spreminjanjem namembnosti, se z družbenim planom občine
ne smejo nameniti za nekmetijsko rabo naslednja zemljišča:
- kmetijska zemljišča, na katerih je najširša možnost rabe
tal, ki se kaže v možnosti gojenja vseh kmetijskih rastlin, ki
uspevajo pri nas, če lega tal omogoča uporabo vseh vrst
kmetijske mehanizacije - I. kategorija kmetijskih zemljišč;
- kmetijska zemljišča, na katerih je delno otežkočena možnost rabe tal zaradi fizikalnih lastnosti tal, kar zmanjšuje
možnost izbora gojenja kmetijskih rastlin - II. kategorija kmetijskih zemljišč;
- zemljišča, na katerih so na podlagi proučitve naravnih
danosti predvidene melioracije, s katerimi je možno zemljišča
usposobiti za intenzivno kmetijsko proizvodnjo.
Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
predpiše strokovna merila za določitev zemljišč iz 1. in 2.
alinee prejšnjega odstavka.

(ESA-96)

4. člen
Zemljišča iz prejšnjega člena se v družbenem planu občine
trajno namenijo za kmetijsko proizvodnjo (1. alinea drugega
odstavka 10. člena zakona o kmetijskih zemljiščih - Uradni list
SRS, št. 1/79 in 11/81).
Vsa druga kmetijska zemljišča se v družbenem planu občine razvrstijo v skladu s predpisi o kmetijskih zemljiščih.
5. člen
Kmetijska zemljišča iz 3. člena tega zakona in kmetijska
zemljišča iz 1. alinee drugega odstavka 10. člena zakona o
kmetijskih zemljiščih, ki so trajno namenjena za kmetijsko
proizvodnjo, se v družbenem planu občine lahko le izjemoma
namenijo za nekmetijsko rabo, če gre za gradnjo:
- objektov skupnega družbenega pomena, določenih v dogovoru o temeljih družbenega plana SR Slovenije;
- stanovanjskih in drugih objektov, ki neposredno služijo
primarni kmetijski proizvodnji;
- na že začetih stanovanjskih kompleksih z gostoto najmanj
200 prebivalcev na hektar, ki pomenijo zaključitev s sprejetim
zazidalnim načrtom načrtovane zazidave;
- znotraj obstoječe gradbene strukture naselij na kmetijskih
zemljiščih, ki so2 najmanj s treh strani zazidane in ne merijo
več kot 2000 m ;
- objektov za potrebe oboroženih sil in za namene v okviru
programov splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite;
- objektov za urejanje vodnega režima z namenom, da se
zagotovi obramba pred poplavami in erozijo, varstvo vodnih
količin in zalog ter varstvo kakovosti voda;
- objektov za vzdrževanje naravnih vodotokov, vodnogospodarskih objektov in naprav v splošni rabi;
- objektov in naprav za raziskovanje in izkoriščanje rudnin.
6. člen
Kmetijska zemljišča iz 4. člena tega zakona se opredelijo in
prikažejo numerično in grafično na preglednem katastrskem
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načrtu v merilu 1:5000; v občinah, kjer ti načrti še niso
izdelani, pa na temeljnem topografskem načrtu v merilu
1:5000 s pomočjo zemljiškega katastrskega načrta v originalnem merilu.
7. člen
Občinska skupščina izdela oziroma uskladi družbeni plan
vključno s prostorskim cjelom z dogovorom o temeljih družbenega plana SR Slovenije in s tem zakonom in obvesti o tem
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije.
V občini, kjer je že sprejet družbeni plan vključno s prostorskim delom, se ta plan ne sme izvajati, dokler ga občinska
skupščina ne uskladi v smislu prejšnjega odstavka.
8. člen
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije na podlagi poprejšnje
strokovne proučitve oceni usklajenost družbenega plana občine z dogovorom o temeljih družbenega plala SR Slovenije in
s tem zakonom.

Če Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugotovi, da družbeni
plan občine ni usklajen v smislu prejšnjega odstavka, predlaga občinski skupščini, da ga uskladi.
9. člen
Če občinska skupščina ne spremeni in dopolni družbenega
plana v skladu s predlogom iz prejšnjega člena, Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije obvesti o tem Skupščino SR Slovenije in ji predlaga, da zavzame o tem stališče.
10. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati drugi odstavek 141. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list
SRS, št. 1/79 in 11/81).
11. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SRS.

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET
OBRAZLOŽITEV
I. UVOD
Skupščina SR Slovenije je 26. 10. 1982 obravnavala predlog
za izdajo zakona o varstvu kmetijskih zemljišč pred spremembo namembnosti z osnutkom zakona in ga sprejela.
Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije pa je naložila, da na
podlagi predlogov, pripomb in stališč danih v razpravi, pripravi predlog zakona.
V skladu s tem sklepom je predlagatelj proučil predloge,
pripombe in stališča delovnih teles skupščinskih zborov, stališča ter sklepe zborov Skupščine SR Slovenije in razprave
delegatov na sejah zborov, dne 26. 10. 1982.
Predlagatelj je prav tako proučil tudi vse pripombe, predloge in stališča sveta za družbeno-ekonomske odnose v kmetijstvu in na vasi pri predsedstvu RK SZDL Slovenije, sveta za
družbenopolitični sistem pri predsedstvu RK SZDL Slovenije,
Zveze kmetijskih zemljiških skupnosti Slovenije, Zveze društev za varstvo okolja v Sloveniji ter stališča in predloge, ki so
jih posedovale nekatere občine.
Na podlagi proučitve vseh predlogov, pripomb in stališč, ki
so bile dane v razpravah o predlogu za izdajo zakona o
varstvu kmetijskih zemljišč pred spremembo namembnosti z
osnutkom zakona je predlagatelj pripravil predlog zakona, v
katerem je večina pobud in priporočil upoštevanih, nekaterih
pripomb pa predlagatelj ni mogel upoštevati.
II.
Predlog zakona v 1. členu prepoveduje spreminjanje namembnosti zemljišč do sprejetja družbenih planov občin
vključno s prostorskim delom v skladu s tem zakonom in
dogovorom o temeljih družbenega plana SR Slovenije za
obdobje 1981-1985, ne glede na to, ali je v občini že sprejet
družbeni plan vključno s prostorskim delom. Takšna rešitev je
sicer v nasprotju s pobudami, ki so jih ob razpravi o predlogu
za izdajo in osnutku tega zakona dali nekateri odbori zborov
Skupščine SR Slovenije in nekateri razpravljala' na zborih,
vendar predlagatelj meni, da bi bila taka rešitev najbolj primerna iz naslednjih razlogov:
- že sprejeti družbeni plani občin so v prostorskem delu v
veliki večini nepopolni in z vidika upoštevanja predpisov na
tem področju ter usklajenosti interesov pri razpolaganju s
kmetijskimi zemljišči, zelo nekvalitetni. To pa bi v primeru, da
bi za občine, ki že imajo sprejete družbene plane, ne veljala
prepoved spreminjanja namembnosti kmetijskih zemljišč, pomenilo možnost izvajanja sicer sprejetih vendar v veliki večini
neustreznih rešitev z vidika varstva kmetijskih zemljišč, kar bi
lahko pomenilo precejšnjo družbeno škodo;
- občine, ki že imajo sprejet družbeni plan vključno s
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prostorskim delom, bodo le-tega lahko sorazmerno hitro uskladile z dogovorom o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 in tem zakonom, glede na to, da
imajo vse strokovne osnove izdelane. S tem zakonom se
namreč ne nalaga oziroma predpisuje ničesar, kar občine že
doslej niso bile dolžne izdelati za pripravo družbenih planov
oziroma njihovih prostorskih delov;
- čas, v katerem občine ne bodo smele izvajati sprejetih
družbenih planov, to je čas med sprejetjem tega zakona pa
dokler občina ne obvesti Izvršni svet Skupščine SR Slovenije,
da je družbeni plan občine usklajen, je odvisen od aktivnosti
samo v občini in glede izvajanja ni vezan na nadaljnje postopke usklajevanja, kakor je bilo v osnutku zakona predvideno in kar bi lahko zahtevalo sorazmerno precej časa.
Upoštevajoč drugi del pobud, da za nekatere nujne primere
naj ne bi veljala prepoved spreminjanja namembnosti, je
predlagatelj v 2. členu predloga zakona predvidel izjeme, po
katerih je možno tudi v času prepovedi spreminjanja namembnosti izvajati določeno gradnjo. Gre za dve izjemi: če
gre za gradnjo objektov, za katere je bilo lokacijsko dovoljenje pravnomočno do uveljavitve tega zakona oziroma, če gre
za objekte skupnega pomena, določene v dogovoru o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985, če
je lokacijsko dovoljenje pravnomočno v letu 1983.
Pri tem je predlagatelj upošteval, da bi se lahko povzročila
velika družbena škoda, če bi v ponovno presojo in določanje
namenov rabe zemljišč vključevali kmetijska zemljišča, na
katerih je že začeta fizična gradnja, aH da so za njihovo
pozidavo postopki izpeljani tako daleč, da teh zemljišč ni več
mogoče nameniti oziroma uporabljati za kmetijsko proizvodnjo. Pri objektih skupnega pomena pa je poleg tega upoštevano tudi dejstvo, da postopki priprav za njihovo izgradnjo
trajajo več let. Predi ;gana rešitev tako omogoča normalno
nadaljevanje v preteklih letih začetih priprav za gradnjo teh
objektov tudi še v letu 1983. V tem času pa naj bi bila s tem
zakonom zahtevana uskladitev družbenih planov občin oziroma njihovih prostorskih delov opravljena, s čemer bi se tudi
za objekte skupnega pomena, ki jih bomo začeli graditi po
letu 1983, omogočila normalna gradnja.
Vrste drugih predlogov, na primer: da naj bi veljale izjeme
za sprejete zazidalne načrte, urbanistične programe, da naj se
sprememba namembnosti kmetijskih zemljišč dovoli na območjih, ki v prostorskem delu družbenega plana niso predvidena za obdelavo z urbanističnimi dokumenti ter niso opredeljena kot kvalitetna kmetijska zemljišča in podobno, predlagatelj ni mogel sprejeti. Ti predlogi lahko v veliki meri pomenijo
nadaljevanje slabosti v dosedanji praksi. Namen tega interventnega zakona pa je v tem, da se prepreči izvajanje bodisi
poročevalec

slabih rešitev na področju varstva kmetijskih zemljišč v že
sprejetih družbenih planih občin, bodisi prakso, da se je
namen rabe zemljišč določal z izvedbenimi prostorskimi akti
brez ustrezne uskladitve interesov v družbenih planih občin.
V razpravi o predlogu za izdajo tega zakona z osnutkom je
bila izražena zahteva, da se enotni kriteriji za določitev namenov rabe zemljišč v SR Sloveniji izdelajo do sprejetja zakona
in da se skupaj s predlogom zakona predloži Skupščini SR
Slovenije tudi osnutek kriterijev oziroma, da se kriteriji vgradijo v sam zakon. S tem naj bi bila podana celovita predstavitev rešitev in zagotovljena najširša možnost njihove presoje.
Predlagatelj je to zahtevo proučil in tiste kriterije, na podlagi
katerih se določijo najboljša kmetijska zemljišča in zagotavlja
njihovo varstvo, vgradil v sam zakon. Kriteriji za določanje
drugih kmetijskih zemljišč pa so že določeni v predpisih o
kmetijskih zemljiščih in dogovoru o temeljih družbenega
plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985. Te kriterije pa je
potrebno v spremembah in dopolnitvah tega dogovora še
dopolniti.
Pri opredelitvi kriterijev za učinkovitejše varstvo kmetijskih
zemljišč pri izdelavi in sprejemanju družbenih planov občin,
ki jih določa predlog tega zakona, je predlagatelj upošteval
poleg temeljnih razlogov za sprejem
tega interventnega zakona tudi nekatere predloge iz razprave, da najvišjim kategorijam (najkvalitetnejšim) kmetiskih zemljišč tudi v družbenih
planih oziroma njihovih prostorskih delih ne bi bilo možno
spreminjati namembnosti.
Tako predlog zakona neposredno določa kmetijska zemljišča, ki jih je glede na njihovo kvaliteto potrebno izključno in
trajno nameniti (ohraniti) za kmetijsko proizvodnjo. To so
kmetijska zemljišča /. in II. kategorije jn zemljišča, na katerih
so na podlagi proučenih naravnih danosti predvidene melioracije.
I. in II. kategorija kmetijskih zemljišč zajemata najboljša
zemljišča. V I. kategoriji so zemljišča, na katerih je najširša
možnost rabe tal, ki se kaže v možnosti gojenja vseh kmetijskih rastlin, ki pri nas uspevajo, če lega tal omogoča uporabo
vseh vrst kmetijske mehanizacije. VII. kategoriji pa so zemljišča, na katerih je delno otežkočena možnost rabe tal zaradi
fizikalnih lastnosti tal, kar zmanjšuje možnost izbora gojenja
kmetijskih rastlin.
Po oceni Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje je v
SR Sloveniji cca 220.000 ha zemljišč I. in II. kategorije, kar
predstavlja 23% vseh kmetijskih površin v SR Sloveniji. Z
natančnimi podatki o površini zemljišč, ki jih je mogoče in
smotrno z melioracijami usposobiti za kmetijsko proizvodnjo,
ne razpolagamo, ocenjujemo pa, da je takih zemljišč v SR
Sloveniji približno 80.000 hektarov.
Razvrščanje zemljišč v kategorije (kategorizacija) se izvaja
na podlagi strokovnih meril, ki so bila podlaga za izdelavo
navodila za razvrstitev zemljišč za potrebe kmetijstva z občinskim prostorskim planom oziroma urbanističnim planom občine (Uradni list SRS, št. 18/75), ki jih je povzelo navodilo o
razvrstitvi kmetijskih zemljišč v družbenem planu občine
(Uradni list SRS, št. 22/81). Po podatkih Zveze kmetijskih
zemljiških skupnosti Slovenije je ta kategorizacija izdelana v
53 občinah.
Glede kvalitete izdelane kategorizacije zemljišč so med
občinami sicer manjše razlike, ki izhajajo iz večje aH manjše
doslednosti upoštevanja strokovnih meril za ugotavljanje primernosti zemljišč za kmetijsko proizvodnjo, vendar bi te razlike občine brez velikih dodatnih naporov lahko in morale
uskladiti v postopku usklajevanja družbenih planov oziroma
njihovih prostorskih delov. Dejansko to pomeni, da se občinam, ki so v skladu s predpisi izdelale kategorizacijo kmetijskih zemljišč, s tem zakonom ne nalaga nobenih novih oziroma bistvenih dodatnih obveznosti pri izdelavi strokovnih
podlag za izdelavo družbenih planov vključno s prostorskim
delom.
Strokovna merila, ki so podlaga kategorizaciji zemljišč, so
izdelale strokovne organizacije in se v praksi uporabljajo.
Glede na to, da bodo nekatere občine morale dopolnjevati
, svojo kategorizacijo, nekatere pa jo izdelati na novo, je ob
nujnosti zagotovitve enovite opredelitve kategorij kmetijskih
zemljišč, ki se trajno namenjajo za kmetijsko proizvodnjo, v
predlogu zakona predvideno, da ta merila predpiše Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Kmetijska zemljišča iz 3. člena predloga zakona so torej
poročevalec

nosilci planiranja dolžni že na podlagi predloga tega zakona v
družbenih planih občin trajno nameniti za kmetijsko proizvodnjo. Trajno pa se za kmetijsko proizvodnjo na podlagi
predpisov o kmetijskih zemljiščih in predpisov o planiranju
namenijo tudi kmetijska zemljišča:
- ki so že oblikovana (združena) v komplekse;
- na katerih so na podlagi proučitve naravnih danosti predvidene melioracije, komasacije, ali druge kmetijsko prostorsko ureditvene operacije, s katerimi je mogoče zemljišča
usposobiti za intenzivno kmetijsko proizvodnjo;
- zemljišča v lastnini, ki so predvidena za razvoj intenzivne
družbenoorganizirane tržne proizvodnje;
- ki so predvidena za povečanje in združevanje površin pri
kmetijskih temeljnih organizacijah združenega dela;
- vsa zemljišča, ki so po svojih naravnih danostih primerna
za njive, na katerih je možna intenzivna rastlinska proizvodnja;
- vsa zemljišča, ki so po svojih naravnih danostih primerna
za napravo intenzivnih trajnih nasadov (absolutne površine za
sadjarstvo in vinogradništvo);
- kompleksi zemljišč, ki so zaradi izjemnih lastnosti in lege
najprimernejši za vrtnarsko proizvodnjo.
Vsa druga kmetijska zemljišča se v družbenem planu občine razvrstijo v skladu s predpisi o kmetijskih zemljiščih.
Pri določanju namena rabe zemljišč v družbenem planu
občine pa morajo nosilci planiranja upoštevati, da so kmetijska zemljišča nenadomestljivo naravno bogastvo, ki ga je
potrebno izboljševati in ohranjati tudi za bodoče generacije.
Kmetijska zemljišča, ki so na podlagi tega zakona in predpisov o kmetijskih zemljiščih trajno namenjena za kmetijsko
proizvodnjo, se v družbenem planu občine lahko le izjemoma
namenijo za nekmetijsko rabo.
Kot izjeme so v predlogu zakona predvidene gradnje objektov skupnega družbenega pomena, ki so določeni v dogovoru
o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje
1981-1985, objektov, ki so po svoji funkciji vezani na določene lokacije (na primer: vodnogospodarski objekti, objekti
za potrebe oboroženih sil ipd.) ter objektov, ki neposredno
služijo primarni kmetijski proizvodnji. Poleg tega pa se omogoča dokončanje že začetih gradenj stanovanjskih kompleksov z gostoto najmanj 200 prebivalcev na hektar (pri tem je
mišljena brutto gostota kompleksa), če pomeni ta gradnja
zaključitev s sprejetimi zazidalnimi načrti načrtovane zazidave. S tem je omogočeno nadaljevanje stanovanjske gradnje
na zemljiščih, kjer je gradnja že začeta oziroma kjer so že
vložena sredstva v pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč.
Omogoča pa se tudi gradnja znotraj obstoječe strukture naselij - na »plombah« - to je na zemljiščih, ki so vsaj s treh strani
omejena z zgradbami oziroma njihovimi gradbenimi parcelami ali z infrastrukturnimi objekti, če površina teh zemljišč ne
presega 2.000 mr, kar pri obstoječi individualni gradnji pomeni možnost postavitve 3-5 stanovanjskih objektov. S tem je
dopuščena vsaj v manjši meri gradnja tudi v manjših naseljih,
vendar ne na škodo večjih zemljiških kompleksov na njihovem robu.
Izjeme, ki jih predlog zakona določa v 5. členu, so razmeroma ozke, pri čemer pa je bito upoštevano dejstvo, da je
zakon interventnega značaja, ker moramo dosedanji trend
posegov v kmetijska zemljišča zaustaviti, in da je zakon začasen, saj bo vprašanje celovitega varstva prostora in usklajevanje njegove dolgoročne rabe urejal zakon o določanju namenske rabe prostora.
Ob proučevanju rešitve, kateri organ naj bi ugotavljal usklajenost družbenih planov občin s predloženim zakonom in
dogovorom o temeljih družbenega plana SR Slovenije za
obdobje 1981-1985, se je predlagatelj odločil, da naj bi to
nalogo na podlagi poprejšnje strokovne proučitve opravljal
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije.
Če bi izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugotovil, da
družbeni plan občine ni usklajen s predlogom tega zakona in
z dogovorom o temeljih družbenega plana SR Slovenije za
obdobje 1981-1985, naj bi predlagal občinski skupščini, da ga
uskladi. Kolikor občinska skupščina ne bi uskladila družbenega plana občine v smislu predloga Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, naj bi le ta obvestil Skupščino SR Slovenije in ji predlagal, da do tega zavzame stališče.
S to rešitvijo je predlagatelj tudi upošteval stališča družbenopolitičnega zbora in sklepe drugih zborov Skupščine SR
3

Slovenije, da naj prouči ali bi bilo Ustavno sodišče SR Slovenije pristojno ugotavljati usklajenost družbenih planov občin
s predloženim zakonom in dogovorom o temeljih družbenega
plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985. Ustavno sodišče
SR Slovenije bo v skladu s svojo pristojnostjo lahko ugotavljalo ustavnost in zakonitost občinskih predpisov, ne more pa
ugotavljati primernost odločitev v družbenih planih občin.
III.
Glede na čas veljavnosti tega zakona je potrebno poudariti,
da je zakon interventnega značaja. Prepoved spreminjanja
namembnosti kmetijskih zemljišč traja, dokler občine ne izdelajo oziroma uskladijo svojih družbenih planov vključno s
prostorskimi deli s predloženim zakonom in dogovorom o
temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje
1981-1985 in o tem obvestijo Izvršni svet Skupščine SR Slove-

Predlog zakona
o spremembah in
dopolnitvah zakona
o zdravstvenem varstvu
(ESA-42)

Zbor združenega dela in
Zbor občin Skupščine SR Slovenije sta na sejah dne 26. oktobra 1982, skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije pa
na svoji seji dne 10. novembra
1982, sprejeli predlog za izdajo
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu z osnutkom zakona in naročili Izvršnemu svetu
Skupščine SR Slovenije, da
pripravi predlog zakona. Pri
pripravi predloga zakona naj
Izvršni svet upošteva stališča
delovnih teles Skupščine SR
Slovenije, pripombe skupin
delegatov in pripombe iz razprave na sejah obeh zborov
Skupščine SR Slovenije ter na
seji skupščine Zdravstvene
skupnosti Slovenije in pri tem
upošteva, da je možno le z zakonom določiti kategorije
uporabnikov, ki so oproščene
plačila prispevka k storitvam
zdravstvenega varstva.
I.
Razprave, ki so potekale v
pripravi in sprejemanju osnutka zakona, so predvsem zahtevale, da zakon sam opredeli
kategorije uporabnikov zdravstvenega varstva, ki so oproščene plačila prispevka. Izražen je bil dvom v primernosti
besedila v osnutku zakona, ki z
besedico »praviloma« ni zado-
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sti precizno in pravno jasno.
Zato se besedica »praviloma«
v predlogu zakona opušča, s
tem pa dosega konkretna in
pravno jasna opredelitev tistih
upravičenih skupin, ki jih zakon oprošča plačila participacije.
Svet za socialno in zdravstveno politiko pri Predsedstvu Republiške konference
SZDL, pa tudi nekateri delegati
v Skupščini SRS, so v zvezi s
tem zahtevali, da se prouči
upravičenost oprostitve plačila
participacije - ki v osnutku zakona to kategorijo (ženske...)
na prvem mestu oprošča plačila prispevka k storitvam kontracepcije - glede na trend, ki
ga izkazuje slovenska nataliteta in ob ugotovitvi, da v navedenih primerih večinoma ni
vprašljiv materialni položaj
uporabnic. Zato se v predlogu
zakona v tej tretji alinei kontracepcija opušča in citira upravičenost do oprostitve participacije le »za storitve v zvezi z
nosečnostjo, porodom in materinstvom«
Zaradi zahteve delegatov, da
je nujno zagotoviti zdravstveno varstvo brez obveznosti
plačila participacije socialno
najbolj ogroženim kategorijam
prebivalstva, zlasti pa brezpo-'
selnim osebam in upokojencem, ki prejemajo varstveni
dodatek ter njihovim ožjim

nije. Sicer pa bo ta zakon veljal do sprejetja sistemskega
zakona, ki bo celovito urejal vprašanja varstva zemljišč.
Glede na to, da je v večini občin že izdelana kategorizacija
zemljišč, uresničitev predloženega zakona ne bo zahtevala
nobenih bistvenih dodatnih sredstev niti strokovnega dela. V
občinah, ki teh strokovnih osnov še nimajo aH pa so te osnove
izdelane nekvalitetno, pa bo tudi to delo potrebno opraviti, pri
čemer je potrebno upoštevati, da so bile občine dolžne opraviti kategorizacijo zemljišč že od leta 1975 dalje. To pa pomeni, da se s tem zakonom ne nalagajo nobene nove finančne
obveznosti občinam.
Ker naj bi po predlogu zakona ugotavljal skladnost družbenih planov občin s tem zakonom in dogovorom o temeljih
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije, bo le ta izvajanje strokovnega
dela te svoje naloge zagotovil v okviru pristojnih republiških
upravnih organov. Po mnenju predlagatelja tako ne bodo
potrebna posebna finančna sredstva za izvedbo teh nalog.

družinskim članom, ki jih preživljajo in živijo z njimi v skupnem gospodinjstvu, konkretizira predlog zakona zahtevo
delegatov o varstvu socialno
ogroženih kategorij. Ker je
osnutek zakona v tem primeru
upošteval le brezposelne osebe, ki prejemajo denarno nadomestilo ali denarno pomoč
po predpisih o zavarovanju za
primer brezposelnosti, se v
predlogu zakona upoštevajo
tudi druge socialno ogrožene
kategorije (pri brezposelnih
osebah tudi njihove ožje družinske člane, ki jih preživljajo
in živijo z njimi v skupnem gospodinjstvu ter upokojence, ki
prejemajo varstveni dodatek
ter njihovim ožjim družinskim
članom, ki jih preživljajo in živijo z njimi v skupnem gospodinjstvu.)
Pri opredelitvah posameznih
bolezni, ki naj bodo oproščene
prispevka participacije, je bila
v skupščinskih razpravah podana zahteva, da se poleg bolezni iz osnutka zakona upoštevajo še hemofilija in multiple-skleroza zaradi medicinske utemeljenosti in ker je teh
primerov razmeroma malo in
ne bi bilo oportuno preklicati
dosedanje oprostitve. Zato se
tudi ti dve bolezni vnašata v
novi tretji odstavek predloga
zakona; tako v primerjavi z dosedanjo zakonsko ureditvijo
ostaja izven oprostitve plačila
participacije praktično le
zdravljenje zvišanega krvnega
pritiska.
Glede na opozorilo nekaterih delegatov, da je besedilo 2.
člena osnutka zakona pomanjkljivo, ker je izostala natančnejša opredelitev pooblaščenega delavca, ki v zdravstveni organizaciji ugotavlja,
katere storitve so iznad stan-

dardiziranih, se v predlogu zakona ta pooblaščeni delavec
določa z navedbo, da je opredeljen s samoupravnimi sporazumi občinskih zdravstvenih
skupnosti, event. pritožbo
uporabnika pa obravnava konzilij zdravnikov v zdravstveni
organizaciji na podlagi določb
samoupravnega sporazuma o
postopku in načinu uresničevanja pravic do zdravstvenega
varstva (Ur. I. SRS, št. 6/81).
Predlagatelj zakona je torej
upošteval vse pripombe iz
skupščinske in javne obravnave osnutka zakona. Zavestno
pa se je izognil obravnavi o
realnosti zagotovljenega programa, kot ga določa 46. člen
zakona o zdravstvenem var- (
stvu. Ob tem se je oprl na ugotovitve Sveta za socialno in
zdravstveno politiko pri Predsedstvu Republiške konference SZDL, da zagotovljeni program ni-opredeljen samo z zakonom, ampak predvsem s samoupravnim sporazumom o
temeljih plana, ter da je njegovo uresničevanje odvisno tudi
od uresničevanja nekaterih
drugih samoupravnih sporazumov, ki so jih že sprejeli
uporabniki in izvajalci v zdravstvenih skupnostih.
II.
Predlog zakona ne zahteva
dodatnih obremenitev družbenih sredstev, obenem pa omogoča udeležencem v svobodni
menjavi dela na področju
zdravstva doseganje večje usklajenosti v izvajanju dogovorjenih izhodišč socialne politike
v SR Sloveniji. Hkrati navaja
uporabnike in izvajalce k smotrnejšemu uveljavljanju oziroma izvajanju zdravstvenih storitev.
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RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA
SEJE ZBORA ZDRUŽENEGA DELA
IN SEJE ZBORA OBČIN SKUPŠČINE
SR SLOVENIJE
25. novembra 1982
Dnevni red seje Zbora združenega dela Skupščine SR
Slovenije in seje Zbora občin
Skupščine SR Slovenije, ki
sta sklicani za četrtek, 25. novembra 1982, se razširja z
obravnavo:
- predloga za izdajo zakona
o spremembah zakona o zagotavljanju sredstev in izpolnjevanju obveznosti SR Slovenije
za pospeševanje razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo z osnut-

kom zakona (ESA 151);
- predloga za izdajo zakona
o spremembah in dopolnitvah
zakona o Samoupravni interesni skupnosti SR Slovenije za
ekonomske odnose s tujino z
osnutkom zakona (ESA 160);
- predlogom za izdajo zakona o zagotavljanju sredstev za
spodbujanje konvertibilnega
deviznega priliva od izvoza
vlaga domače proizvodnje in
storitev za leto 1983 z osnutkom zakona (ESA 161).

SKLIC SEJE
DRUŽBENOPOLITIČNEGA ZBORA
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
14. decembra 1982
Seja Družbenopolitičnega
zbora Skupščine SR Slovenije
je sklicana za torek, 14. decembra 1982.
Družbenopolitični zbor bo
obravnaval:
- pobude, predloge in vprašanja delegatov oziroma družbenopolitičnih organizacij;
- osnutek zakona o spre-

membah in dopolnitvah zakona o upravah za družbene prihodke (ESA 924);
- predlog zakona o varstvu
kmetijskih zemljišč pred spremembo namembnosti (ESA
96).
Družbenopolitični zbor ima
na dnevnem redu seje tudi
volitve in imenovanja.

SKLIC SEJE ZBORA ZDRUŽENEGA
DELA IN SEJE ZBORA OBČIN
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
15. decembra 1982

Seji Zbora združenega dela
Skupščine SR Slovenije in
Zbora občin Skupščine SR
Slovenije sta sklicani za sredo, 15. decembra 1982.
Zbor združenega dela in
Zbor občin bosta obravnavala:
- predlog zakona o davkih
občanov (ESA 284);
- predlog za izdajo zakona o
spremembah in dopolnitvah
zakona o davku na promet nepremičnin z osnutkom zakona
(ESA 146);
- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o upravah za družbene prihodke (ESA 924);
- predlog zakona o varstvu
kmetijskih zemljišč pred spreporočevalec

membo namembnosti (ESA
96);
- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o republiških blagovnih rezervah (ESA 53);
- poročilo o uresničevanju
zakona o ravnanju z odpadki
(ESA 148);
- statute visokošolskih organizacij združenega dela:
- Ekonomske fakultete Borisa Kidriča Univerze Edvarda
Kardelja v Ljubljani
- Visoke ekonomsko komercialne šole v Mariboru
- Višje pravne šole v Mariboru
- Višje upravne šole Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani
- Visoke šole za tolesno kul-

turo Ljubljana - s predlogom
za preimenovanje v fakulteto
- samoupravne sporazume
in statute posebnih raziskovalnih skupnosti:
- za elektrokovinsko industrijo
- za kmetijstvo, živilstvo in
veterinarstvo
- za energetiko, mineralne
surovine in metalurgijo
- za kemijo
- za gozdarstvo, lesarstvo,
papirništvo in grafiko
- za graditeljstvo
- za promet in zveze
- za trgovino, gostinstvo, turizem in drobno gospodarstvo
- za zdravstveno in socialno
varstvo
- za družbene dejavnosti

-zadružbeno infrastrukturo
- za tekstil in usnjarstvo
Zbor združenega dela bo
obravnaval tudi:
- osnutek zakona o kritju
prenesenih nekritih obresti in
drugih stroškov po zaključnem
računu Narodne banke Jugoslavije za leto 1981 ter na novo
nastalih obresti iz naslova zadolžitve Narodne banke Jugoslavije v letih 1980 in 1981 za
zagotovitev likvidnosti Jugoslavije v plačilih s tujino (ESA
150.
Oba zbora imata na dnevnem redu sej še:
- volitve in imenovanja;
- predloge in vprašanja delegatov.

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR
SLOVENIJE
27. decembra 1982
Seje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine
SR Slovenije so sklicane za
ponedeljek, 27. decembra
1982.
Zbor združenega dela, Zbor
občin in Družbenopolitični
zbor bodo obravnavali:
- predlog resolucije o politiki izvajanja družbenega plana
SR Slovenije za obdobje
1981-1985 v letu 1983;
- osnutek programa dela
Zbora združenega dela, Zbora
občin in Družbenopolitičnega
zbora Skupščine SR Slovenije
za leto 1983.
Zbor združenega dela in
Zbor občin bosta obravnavala:
- predlog zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1983;
- predlog odloka o določitvi
in razdelitvi deviz za družbenopolitične skupnosti v SR
Sloveniji za leto 1983;
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Samoupravni interesni
skupnosti SRS za ekonomske
odnose s tujino;

- predlog zakona o zagotavljanju sredstev za spodbujanje
konvertibilnega deviznega priliva od izvoza blaga domače
proizvodnje in storitev za leto
1983;
- predlog zakona o spremembah zakona o zagotavljanju sredstev in izpolnjevanju
obveznosti SRS za pospeševanje razvoja gospodarsko manj
razvitih republik in SAP Kosovo;
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu;
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu;
- predlog zakona o spremembah zakona o uvedbi in
stopnjah republiških davkov in
taks;
- predlog zakona o določitvi
stopenj in nekaterih olajšav za
davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in
delovnih skupnosti v letu 1983.
Vsi trije zbori imajo na dnevnem redu sej še volitve in imenovanja ter predloge in vprašanja delegatov.

RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA SEJ
ZBOROV SKUPŠČINE SR
SLOVENIJE
25. novembra 1982
Dnevni red seje Zbora združenega dela Skupščine SR
Slovenije, seje Zbora občin
Skupščine SR Slovenije in seje Družbenopolitičnega zbora
Skupščine SR Slovenije, ki so
sklicane za četrtek, 25. no-

vembra 1982, se razširja z
obravnavo:
- osnutka odloka o pripravi
in sprejetju sprememb in dopolnitev družbenega plana Jugoslavije
za
obdobje
1981-1985.
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RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA SEJ
ZBOROV SKUPŠČINE SR
SLOVENIJE
14. in 15. decembra 1982
Dnevni red sej Zbora združe- venije in Zbora občin Skupnega dela Skupščine SR Slo- ščine SR Slovenije, ki sta skli-

cani za sredo, 15. decembra SR Slovenije, ki je sklicana za
1982, se razširja z obravnavo: torek, 14. decembra 1982, se
razširja z obravnavo:
- osnutka delovnega pro- osnutka detovnega programa Zbora republik in po- grama
Zbora republik in pokrajin za leto 1983 (prečiščeno krajin za leto 1983 (prečiščeno
besedilo);
besedilo).
Dnevni red seje Družbenopolitičnega zbora Skupščine

IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČIN

SIS

SKLEP
Skupščine Zdravstvene skupnosti Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu z osnutkom
zakona
Skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije je v zvezi s predlogom za izdajo
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu z osnutkom
zakona sprejela
sklep:
Skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije je 10. novembra 1982. leta obrav-

navala predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu. Skupščina ugotavlja, da
je osnutek zakona usklajen s stališči, ki
sta jih sprejeli Skupščina SR Slovenije in
skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije in ga zato sprejema. Hkrati pa skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije
predlaga, naj bi 3. alineo 1. člena osnutka
zakona spremenili tako, da bi bile ženske
oproščene participacije pri storitvah v

VPRAŠANJA

zvezi z uresničevanjem pravice do svobodnega odločanja o rojstvu otrok v tistem delu, ki zadeva materinstvo in porod, medtem, ko naj bo oprostitev pri
kontracepciji in umetni prekinitvi nosečnosti, ki ni medicinsko indicirana, odvisna od socialnega stanja zavarovanke.
Pripombe in predlogi delegatov, ki so
bili podani na današnji seji, se posredujejo predlagatelju zakona.

DE[

EGMMIN

ni Jugoslavije pa potekajo pri- GWh energije letno iz te elekprave za sklenitev samouprav- trarne. Gospodarneje je graditi
nega sporazuma o skupnih elektrarne v SAP Kosovo in
pripravah, gradnji in izkorišča- prenašati električno energijo v
- Termoelektrarne graditi pri
nju 1.800 MW novih zmogljivo- Slovenijo zaradi nizkokaloričsti, ki bi bile zgrajene okoli leta nega lignita, ki ne prenese dolnahajališčih premoga
1990. Slovenija se zavzema za gega transporta.
300
MW moči in okoli 1.800
iz
drugih
republik.
Tako
pokriSkupina delegatov za prosvetno-kulturno področje 3. vamo okoli 10% porabe elekokoliša - Ljubljana Vič-Ru- trične energije iz Termoelek- - Ukrepi tudi za področje
dnik je postavila naslednje trarne Tuzla V., ki jo je v moči
delegatsko vprašanje ob 100 MW financiralo slovensko naftnoplinskega gospodarstva
obravnavanju poročila o izva- združeno delo. Tudi precejšne
Skupina delegatov za go- nih derivatov manjša od pojanju energetske bilance v 1. količine premoga dobivamo iz
spodarsko
področje 3. okoliša treb
SR
BiH
in
SR
Srbije
in
sicer
v
polletju 1982:
Poleg ukrepov, ki jih je spreletu 1982 okoli 800.000 ton.
- Ljubljana Moste-Polje je ob
Kaj je z baje velikimi nahaNahajališča premoga v SAP obravnavi poročila o izvajanju jela Skupščine SFR Jugoslavijališči premoga v SAP Koso- Kosovo in drugi pogoji omo- energetske bilance v 1. pol- je in Zvezni izvršni svet, za varvo, kjer imajo moderno tehno- gočajo zgraditi okoli 7.000 MW letju 1982 postavila naslednje čevanje, racionalizacijo in nadomestitev energije ene vrste z
logijo za črpanje tega, na pro- dodatnih zmogljivosti za proi- delegatsko vprašanje:
stem ležečega premoga?
Tudi za področje naftno- drugo, so potrebni še dodatni
zvodnjo električne energije,
plinskega gospodarstva je ukrepi za omejevanje porabe.
Ali bi lahko povečali izkop, kar pa ni dokončno. Odgovor- potrebno že vnaprej pripraviti Ob zmanjšani razpoložljivosti
ne
organizacije
združenega
kako bi bilo mogoče ta preukrepe, ki bi se izvajali, ko bi virov energije moramo Ife-te
mog uporabiti v slovenskih dela Slovenije se že dalj časa
pokazala poteba, tako da z razdeliti tako, da sledimo citermoelektrarnah in ali bi ne dogovarjajo za kreditiranje iz- se
ljem tekoče gospodarske in
njimi
ne bi več kasnili.
gradnje
deleža
50
MW
iz
terbila smotrna izgradnja ter- moelektrarne 2 x 239 MW, ki
socialne politike. Kriteriji za
Na
vprašanje
je
Izvršni
svet
moelektrarne pri nahajališču
razdeljevanje omejenih količin
Skupščine
SR
Slovenije
posreje
že
v
gradnji.
Žal
do
podpisa
samem?
derivatov morajo zato
sporazuma še ni prišlo, ker s doval naslednji pismeni odgo- naftnih
upoštevati prednostno izvozno
Na vprašanje je Izvršni svet strani ponudnika še niso dane vor:
Skupščine SR Slovenije posre- dokončne garancije za dobavPravilno je stališče, da je po- usmerjeno gospodarstvo neali kot člen v reprodoval pismeni odgovor:
ljanje potrebne količine elek- trebno že vnaprej pripraviti posredno
verigi, živilska induŽe sedanja oskrba Slovenije trične energije in zaradi več- ukrepe za področje naftno- dukcijski
socialne ustanove, praz viri energije sloni v precejš- kratnega spreminjanja drugih plinskega gospodarstva za pri- strija,
nem deležu na primarnih virih elementov sporazuma. Na rav- mer, če bo razpoložljivost naft- vično razdelitev med uporab-

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 14. 10. 1982
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niki iz vseh območij Slovenije.
Tako so odgovorne organizacije združenega dela, interesne skupnosti, gospodarska
zbornica in splošna združenja
ob sodelovanju upravnih organov že sprejeli ukrepe za enakomerno oskrbo gospodinjstev z ekstra lahkim kurilnim
oljem, za potrebno oskrbo s

plinskim oljem kmetijskega
gospodarstva in prometa. Pripravljen je tudi predlog načina
omejevanja oskrbe s kurilnim
oljem srednjim (mazutom), če
tega ne bi bilo na razpolago v
potrebnih količinah. Ta predlog se dodeluje v družbeni dogovor v skladu z zakonom o
energetskem gospodarstvu.

ZBOR OBČIN -26. 10. 1982
- Sredstva zagotoviti
splošne porabe
Skupina delegatov za delegiranje delegatov v Zbor občin Skupščine SR Slovenije iz
. občine Sevnica je postavila
tole delegatsko vprašanje:
»Skupina delegatov za delegiranje delegatov v Zbor občin Skupščine SR Slovenije je
ob obravnavi poročila o izvajanju stališč in sklepov Skupščine SR Slovenije za nadaljnje uresničevanje družbene
preobrazbe pravosodnega sistema v Socialistični republiki
Sloveniji (ESA 95), ki je bilo
predloženo za 7. sejo Zbora
občin Skupščine SR Slovenije
prišla do naslednjih stališč:
Delegacija v osnovi podpira
predlagana stališča glede nalog družbenopolitičnih skupnosti za kadrovsko okrepitev
predvsem temeljnih sodišč in
urejevanje gmotnega položaja za delovanje teh sodišč in
podpira poročilo in dodatek
poročila Komisije za pravosodje Skupščine SR Slovenije.
Pri tem pa delegacija postavlja vprašanje, kako naj take družbenopolitične skupnosti kot je občina Sevnica zagotovijo poleg že zagotovljenih sredstev za delovanje Temeljnega sodišča v Novem
mestu, ki posluje za dolenjsko
in posavsko območje še dodatna sredstva, ki jih to sodišče zahteva izven kriterijev,
po katerih so bila sredstva zagotovljena v proračunu naše
družbenopolitične skupnosti.
Sredstva za delovanje temeljnega sodišča so bila v
našem primeru zagotovljena
po enakih kriterijih kot ostalim državnim organom, ki se
financirajo iz proračuna. Pri
tem moramo poudariti, da je
zasedba delavcev (sodnikov
in ostalih) Temeljnega sodišča Novo mesto 100%, dočim
ostali upravni organi, med
drugim tudi inšpekcijske službe, po sistemizaciji nikoli niso
bili v celoti kadrovsko zasedeni.
Dodatno financiranje temeljnega sodišča v okviru sedaj veljavnih predpisov v najem primeru praktično nI moporočevalec

s prerazporeditvijo
goče. Izjemoma bi bilo to
možno, če bi se povečana
sredstva za financiranje sodišč obravnavala izven limita,
ki je predpisan za proračunsko potrošnjo v letu 1982.
V primeru občine Sevnica
moramo poudariti sicer že
znano dejstvo, da predstavljajo stroški sodišča po reorganizaciji sodstva v SR Sloveniji in formiranju temeljnih sodišč cca 1/3 več kot so znašali ti stroški za dotakratna občinska sodišča. Takrat proklamirana načela, da bodo k
financiranju temeljnih sodišč
prispevale več tiste družbenopolitične skupnosti, ki imajo večji družbeni proizvod in
narodni dohodek, se niso uresničila.
Delegacija postavlja naslednje delegatsko vprašanje:
Ali bodo pristojni organi v
republiki ukrepali, da se
eventuelno zvišanje sredstev
za delovanje temeljnih sodišč
v SR Sloveniji izloči iz limita
pri proračunskih izdatkih
družbenopolitičnih skupnosti.«
Na delegatsko vprašanje je
odgovoril Janez Breznik, pomočnik republiške sekretarke
za pravosodje in upravo:
Z izvedbo reorganizacije rednih sodišč v SR Sloveniji je s
1. januarjem 1979 na občine
prešla obveznost, da v celoti
zagotavljajo sredstva za delo
temeljnih sodišč, ki so prevzela poleg celotne pristojnosti
bivših občinskih sodišč, katera
so do tedaj, financirale občine,
tudi celotno pristojnost bivših
okrožnih gospodarskih sodišč
ter približno 2/3 pristojnosti
bivših okrožnih sodišč, za katera je dotlej zagotavljala sredstva republika. Hkrati s prenosom zadev na temeljna sodišča je SR Slovenija začela odstopati občinam sredstva,
zbrana iz denarnih kazni za
kazniva dejanja in gospodarske prestopke, preostalih 70%
sredstev iz denarnih kazni za
prekrške ter preostali del sredstev od sodnih taks. Ta sred-

stva se razdeljujejo občinam v
razmerju, v katerem občine financirajo temeljna sodišča in
temeljna javna tožilstva. Dodatno odstopljena sredstva republike pokrivajo dodatno
obremenitev občin, ki je posledica prenosa zadev, in se je z
reorganizacijo sodišč povečala za nekaj več kot 27 odstotkov. V celoti sedaj republika s
sredstvi, katera odstopa občinam, pokriva 57 odstotkov
sredstev, ki jih občine zagotavljajo za delo temeljnih sodišč.
Pristojni republiški upravni
organi so tekoče seznanjeni s
problematiko
zagotavljanja
sredstev za delo temeljnih sodišč, katerih potrebe so v vseh
preteklih letih, kakor tudi v letošnjem letu, presegale vsakokratno dogovorjeno stopnjo
rasti splošne porabe v občinah. Vzrokov za večje potrebe
temeljnih sodišč je več. V preteklih treh letih so se ta sodišča v skladu s stališči in sklepi
Skupščine SR Slovenije kadrovsko dopolnjevala. Temeljna sodišča so kontinuirano
povečevala obseg reševanja
zadev, kar je vplivalo na višino
potrebnih sredstev za posebne
namene (stroški sodnikov porotnikov, prič,, izvedencev,
stroški privodov obdolžencev
itd.). Kljub doslednim varčevalnim ukrepom so prek resolucijskih omejitev zaradi gibanja cen naraščali tudi materialni stroški, na katere temeljna
sodišča ne morejo bistveno

vplivati (poštnina, stroški
ogrevanja, pisarniški material
itd.). Iz teh razlogov so se tri
temeljna sodišča (Novo mesto,
Celje, Murska Sobota) znašla v
letu 1982 v položaju, ko ne morejo več tekoče poravnavati
nekaterih obveznosti. O tem je
Izvršni svet obvestil delegate v
Skupščini SR Slovenije ob
obravnavanju poročila o izvajanju stališč in sklepov Skupščine SR Slovenije za nadaljnje uresničevanje družbene
preobrazbe pravosodnega sistema.
čeprav je Izvršni svet seznanjen z resnim položajem nekaterih temeljnih sodišč in se zaveda nalog, ki stojijo pred temi
pravosodnimi organi pri uresničevanju sklepov 3, seje CK
ZKJ, ugotavlja, da v sedanjem
družbeno-gospodarskem položaju ni možnosti, da bi se
sredstva za pokritje potreb nekaterih temeljnih sodišč izločila iz dogovorjenih omejitev rasti splošne porabe v občinah.
Občine bodo morale ta sredstva zagotoviti z ustreznim
prerazporejanjem splošne porabe znotraj dogovorjenega limita, pri čemer bodo morale
še bolj kot doslej upoštevati
nujnost potreb posameznih
državnih organov. Pri zagotavljanju sredstev za delo temeljnih pravosodnih organov naj
občine ne glede na dogovorjena razmerja izhajajo tudi iz načela solidarnosti.

- Kdaj več reda pri prodaji premoga za
široko porabo?
Na seji skupine delegatov stavljamo naslednje vprašaza delegiranje v Zbor občin nje:
Skupščine SR Slovenije,
Kdaj bo Izvršni svet SkupSkupščine občine Maribor- ščine Socialistične republike
Pobrežje dne 8. 10. 1982, smo Slovenije dal priporočilo orobravnavali poročilo o izvaja- ganizacijam za oskrbo prebinju energetske bilance za I. valstva s premogom, da naj
polletje 1982 ter se ustavili pri jemljejo prednaročila ter nato
oskrbi široke porabe s premo- dostavljajo premog, kot bo
gom in kurilnim oljem.
dospeval?
V Sloveniji porabi široka
S tem bi odpravili nepotrebporaba približno 10% od ne vrste pred vrati poslovalskupne porabe premoga, nic in negodovanje ter nejevendar pa predstavlja teh voljo občanov zaradi nepo10% veliko težavo za prebi- trebne izgube časa.
valstvo, ki premoga ne dobi in
S takim načinom bi ustvarili
mora čakati v vrstah vsak dan zaupanje pri občanih za oskrna eventualne dnevne pošilj- bo, obenem pa preprečili neke. To povzroča veliko nego- potrebno porabo električne
dovanja, hkrati pa zaskrblje- energije.
nosti, ker sredstva javnega
Na zastavljeno vprašanje je
obveščanja opozarjajo na odgovoril Cveto Majdič, napremajhne količine premoga. mestnik predsednika RepubliZaradi pomanjkanja premo- škega komiteja za energetiko:
ga se uporablja za ogrevanje
Slovenski premogovniki so
tudi dosegljiva električna nakopali v letu 1981 skupaj
energija, ki je predragocena, 6.658.000 ton premoga, od tesaj pridobimo iz premoga v ga je bilo za široko porabo oddomačih pečeh dva do dvain- dvojenih 750.000 ton To popolkrat več toplotne energije meni 11,3% njihove proizvodkot pa z elektriko. Zato po- nje.
7

Ta količina ne zadošča za
kritje vseh potreb gospodinjstev in se zato sklepajo posebne pogodbe oziroma sporazumi z rudniki v drugih republikah, kjer so določene količine
premoga na razpolago ter dodatno uvaža premog oziroma
brikete iz tujine. Tako je bilo v
letu 1981 prepeljanih 173.000
ton premoga iz drugih republik in uvoženo 53.000 ton briketov, kar znese skupaj
976.000 ton premoga in briketov.
<
V letu 1982 pa se predvideva
proizvodnja 6,581.000 ton in
od te proizvodnje slovenskih
premogovnikov bo na razpolago za potrebo široke porabe
684.000 ton, kar je 10,4% celotne proizvodnje. S sporazumi je zagotovljenih 209.000 ton
premoga iz drugih republik,
predviden je uvoz 95.000 ton
briketov, kar znese skupaj
988.000 ton.
Potrebe široke porabe pa so
v letu 1982 že višje predvsem
zaradi slabše oskrbljenosti tržišča s kurilnim oljem.
Zaradi tehnologije pridobivanja premoga je možno od
celotne proizvodnje slovenskih premogovnikov pridobiti
pri separiranju največ 15% debelih vrst, ki so primerne za
široko porabo, vendar je del te

proizvodnje namenjen tudi za
potrebe industrije.
V letu 1982 so se nadaljevali
razgovori za pridobitev dodatni količin premoga. V kratkem
se pričakuje podpis pogodbe z
REIK Kolubaro, s katero bo v
termoelektrarno Šoštanj prepeljano v 10 letih po 500.000
ton lignita in na ta način sproščenih po 360.000 velenjskega
lignita letno. Do 22. 10. 1982 je
bilo prepeljanih že 542.000
ton.
Podobno je bilo tudi v razgovorih v SR BiH, kjer so z
razumevanjem sprejeli naše
zahteve po dodatnih količinah,
kar je delno že realizirano in so
nadaljnji konkretni razgovori v
teku.
Iz statističnih podatkov v SR
Sloveniji ni razvidno točno število vseh uporabnikov posameznih vrst energije, predvsem pa ne število porabnikov
premoga, tako tistih, ki jim je
to edini vir energije kot tistih,
ki imajo še druge možnosti.
Obvezno vpisovanje bi pomenilo zbir upravičenih in neupravičenih zahtevkov. To je tudi razlog, da se Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije ni odločil za priporočilo trgovskim
organizacijam o obveznem
vpisovanju, pač pa je priporočil izdajo omejenih količin premoga za enkratno dobavo.

- V letu 1983 nov sistem združevanja
deviznih sredstev za plačilo uvoza
energetskih surovin
Skupina delegatov za Zbor darno) prizadeta, če vemo, da
občin 42. okoliša Skupščine je izpolnila obveznost do zbiobčine Maribor Tezno je po- ranja deviz za nabavo nafte?
Delegacija ne soglaša s
stavila naslednje delegatsko
takšno solidarnostjo in pričavprašanje:
kuje od republiških delegatov
Zanima nas, zakaj je Slove- ostrejše ukrepanje do tistih,
nija v zvezi s pomanjkanjem ki želijo na račun solidarnosti
naftnih derivatov enako (soli- še naprej »lagodno« živeti.

POBUDE

DELEGATOV

-

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA
Pobuda skupine delegatov za obrtno področje iz občine
Domžale ob obravnavi poročila izvajanju energetske bilance v
I. polletju 1982:
Še pred odločitvami o gradnjah novih jedrskih elektrarn naj
se prouči, ali ni bolj racionalno izkoriščati lastno znanje in na
še nepopolno izkoriščenih vodnih virih, z občutno manjšimi
deviznimi sredstvi, graditi hidroelektrarne, kot pa vlagati devize v jedrske elektrarne.
V zvezi s predvidenimi ukrepi zaradi pomanjkanja naftnih
goriv pa skupina delegatov postavlja naslednje vprašanje:
Večina zasebnih proizvajalcev je pri opravljanju svoje dejavnosti stalno vezana na prevoze z lastnimi prevoznimi sred8

Na zastavljeno vprašanje je
odgovoril Cveto Majdič, namestnik predsednika Republiškega komiteja za energetiko:
Energetska bilanca Jugoslavije je bila sprejeta z odlokom
Zveznega izvršnega sveta.
Razporejanje količin naftnih
derivatov po posameznih SR
in SAP ureja Samoupravni
sporazum o enakomerni oskrbi in pod enakimi pogoji z naftnimi derivati. Podpisniki samoupravnega sporazuma so
rafinerije in trgovske organizacije za promet z naftnimi derivati. Za SR Slovenijo sta podpisala sporazum SOZD Petrol
DO Petrol Trgovina in DO Istra
benz. Projekcija energetske
bilance 1982 je predvidevala,
da bodo rafinerije predelale
14,5 mio ton surove nafte, ki bi
jo prejele iz naslednjih virov:
-domača nafta
4,4 mio ton
- klirinška nafta
4,5 mio ton
- konvertibilna nafta
5,6 mio ton
^'ttSSive domači4!?? RlIPiASRe
nafte potekajo praktično brez
večjih zastojev, dobave s konvertibilnega področja pa so
motene zaradi neizpolnjevanja
Zakona o zagotavljanju deviznih sredstev za nakup energetskih surovin. Osnovni razlog
za to stanje je manjši izvoz in
manjši konvertibilni priliv od
načrtovanega, ki je predstavljal podlago za opredelitev zakonskih obveznosti. Ker so
zbrana sredstva v vseh SR in
SAP manjša od planiranih, Narodna »banka Jugoslavije ne
more izdajati garancij posameznim poslovnim bankam za
odprodajo deviz v rokih, ko bi
uvoz surove nafte zapadel v
plačilo. Težave v Narodni banki Jugoslavije so nastale delno
tudi zaradi zamujanja poslovnih bank pri odvajanju deviz
na njen račun. SR Slovenija
dosledno izpolnjuje zakon in
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izdvaja devizna sredstva v predvidenem odstotku, zaradi
zaostajanja deviznega priliva
pa je izdvojeni znesek manjši
od prvotno predvidenega.
Iz navedenih razlogov je bilo
v devetih mesecih uvoženo le
3.1 mio ton surove nafte, po
dinamiki pa bi jo morali uvoziti
4.2 mio ton.
Slaba oskrbljenost porabnikov z naftnimi derivati je posledica več vzrokov:
- energetska bilanca Jugoslavije za leto 1982, ki je v primerjavi z letom 1981 predvidela manjšo porabo naftnih derivatov ne da bi jo spremljali
ustrezni ukrepi
- nedoslednega izvajanja
samoupravnega sporazuma o
enakomerni preskrbi, kljub
večkratnim urgencam Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in njegovih organov oziroma obeh podpisnikov sporazuma iz SR Slovonije
- neustreznega načina zagotavljanja deviz za plačilo
uvoza energetskih surovin.
V devetih mesecih so se
oskrbovali porabniki z omejenimi količinami naftnih derivatov iz rafinerij, koriščenjem zalog obeh distributerjev ter porabo lastnih zalog. Slednje so
se pri porabnikih porabile,kar
je še zaostrilo težave v oskrbi z
derivati.
V letu 1983 bo potrebno uveljaviti nov sistem združevanja
deviznih sredstev za plačilo
uvoza energetskih surovin po
katerem naj bi odgovornost za
preskrbo z naftnimi derivati
nosilo združeno dolo v SR in
SAP in razreševalo vsa vprašanja glede oskrbe z naftnimi derivati in,zagotavljanja sredstev
v okviru pristojnih samoupravnih interesnih skupnosti, z
istočasno uveljavitvijo potrebne solidarnosti med republikami in pokrajinami.

DELEGATOV

-

stvi, zato jih bo predviden ukrep omejitve porabe goriva še
posebno prizadel.
Ali se predvidevajo olajšave glede nabave naftnih derivatov
tudi za zasebne proizvajalce, ki so nujno vezani na prevoze in
kakšne te olajšave bodo?
Na pobudo je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije posredoval
pismeni odgovor:
Pri odločitvi o gradnji novih elektrarn je potrebno upoštevati bodoče potrebe uporabnikov električne energije. Zato pa
je potrebno graditi tako hidroelektrarne, ki služijo za pokrivanje gibljivega dela porabe - konic in termoelektrarne, med
katere spadajo tudi jedrske elektrarne, ki služijo za pokrivanje
električne energije v teku celega dne, tedna in leta. V dolgoročni energetski bilanci SR Slovenije, ki jo je okvirno sprejela
poročevalec

Skupščina SR Slovenije, je dana prednost hitrejšemu izkoirščanju še neizrabljenih lastnih virov energije, predvsem vodne energije, ki je obnovljiva. Ta usmeritev se v praksi ne
izvaja v celoti zaradi omejenih možnosti glede investicijske
porabe.

Predvideno je, da bodo imeli zasebni proizvajalci pri oskrbi
z bencinom ali plinskim oljem ugodnosti, če je vozilo nujno
potrebno za opravljanje njihove dejavnosti. Seveda pa bodo
količine manjše od porabe v enakem obdobju predhodnega
leta.

ZBOR OBČIN

oviro za hitrejšo gradnjo malih HE med drugim tudi zamudo in
drago pridobivanje dokumentacije, soglasij in dovoljenj. Zato
je Samoupravna interesna skupnost elektrogospodarstva v
sodelovanju z Združenimi elektrogospodarskimi podjetji Slovenije, Republiškim komitejem za energetiko in drugimi pristojnimi organi in organizacijami že pripravila poenostavljen
postopek za pridobivanje potrebnih soglasij in gradbenih
dovoljenj. Na osnovi izpolnjenega obrazca za izdajo energetskega soglasja za gradnjo malih HE, ki ga investitor dobi pri
pristojnem TOZD elektrodistributivnega podjetja, izda najprej
Samoupravna interesna skupnost energetike oziroma do
njene ustanovitve Samoupravna interesna skupnost elektrogospodarstva energetsko soglasje, pri čemer predvsem upošteva smotrno izrabo koriščenega vodotoka ter že omenjene
vidike SLO.
Pri pristojnem občinskem organu pridobi investitor lokacijsko dovoljenje na osnovi poenostavljene lokacijske dokumentacije. Kot priloga k tej dokumentaciji so potrebna samo
energetsko in vodnogospodarsko soglasje (ki ga izda območna vodnogospodarska skupnost) ter soglasjee za priključek na elektroenergetski sistem.
Investitor male HE lahko začne z gradnjo na podlagi gradbenega dovoljenja, ki ga v skladu z 24. členom zakona o
graditvi objektov izda Republiški komite za industrijo in gradbeništvo SRS.
Samoupravna interesna skupnost elektrogospodarstva in
pristojni upravni organi in organizacije proučujejo nadaljnje
možnosti, da bi se opisani postopek še poenostavil, in to zlasti
za gradnjo najmanjših agregatov.
Kar zadeva ugodnosti pri gradnji malih HE, so te zajete v
spremembi zakona o obdavčenju proizvodov in storitev v
prometu, ki v 10. členu določa, da je oprema za male HE
oproščena plačila temeljnega prometnega davka (Uradni list
SFRJ št. 23/82).
V okviru programa ukrepov za racionalizacijo pridobivanja,
pretvarjanja transporta in porabe energije pa bi morale banke
v okviru politike vzpodbujanja racionalne rabe energije nameniti določen del sredstev za odobravanje ugodnih kreditov
investitorjem malih HE. Ti ukrepi so tudi zajeti v stališčih,
sklepih in priporočilih, ki jih je sprejela Skupščina SR Slovenije k izvajanju omenjenega programa racionalne rabe energije dne 25. 1. 1978.

Skupina delegatov za delegiranje delegatov v Zbor občin
Skupščine SR Slovenije iz občine Domžale je na 7. seji dne
14. 10. 1982 posredovala naslednjo pobudo;
V prizadevanjih za nemoteno oskrbo z energijo je nujna
preusmeritev k razpoložljivim domačim in najbolj racionalnim
virom energije. Ena od možnosti je tudi izgradnja manjših
hidroelektrarn. Hitrejši razvoj na tem področju pa bi bilo
potrebno vzpodbuditi s spremembo predpisov in ugodnosti
pri kreditiranju.
K omenjeni pobudi je dal Cveto Majdič, namestnik predsednika Republiškega komiteja za energetiko, naslednje pojasnilo:
Lani sprejeti zakon o energetskem gospodarstvu (Uradni
list SRS št. 33/81) določa v svojem 12. členu, da lahko organizacije združenega dela, civilno pravne osebe, pa tudi očani
pokrivajo svoje elektroenergetske potrebe z naložbami v
lastne proizvodne objekte (s čimer so predvsem mišljene prav
male HE) po predhodnem soglasju republiške Samoupravne
interesne skupnosti energetike. Z gornjim določilom so podane zakonske osnove za razmah izgradnje malih HE, ki bi jih
gradile tako OZD kot tudi občani.
Pri izgradnji malih HE pa se v praksi pojavlja več odprtih
vprašanj, ki zadevajo predvsem:
- energetske možnosti izrabe vodotokov in s tem povezano
porblematiko varstva okolja,
- tehnično varnostni vidik, ki zajema tudi problematiko
tipizacije opreme, vključno z vidikom SLO,
- postopke za pridobitev soglasij in dovoljenj.
Vprašanje energetskih možnosti izrabe malih vodotkov je
že obdelano z izdelanim pregledom vseh vodotokov v SRS
oziroma katastrom voda.
Za pospešeno izgradnjo malih HE je nujno potrebno osvojiti
serijsko proizvodnjo na osnovi tipizacije opreme in tipskih
projektov. Pri izgradnji in obratovanju malih HE pa je potrebno zadostiti osnovnim varnostnim zahtevam tako naprave
kot zlasti priključka na javno električno omrežje. Taka izgradnja mora zadovoljiti tudi vidike SLO predvsem glede stalne
obratovalne pripravljenosti naprav kakor tudi preskrbe porabnikov v izrednih razmerah. Dosedaj je predstavljalo veliko

KRASNI K Mirko iz Maribora predlaga, da se sprejme zakon,
po katerem bi se dovolilo delovnim organizacijam izrabljati
vodno in zračno energijo in plimo in oseko industrijskim
oranizacijam brez davčnih obremenitev in administrativnih
zavor. Tako bi lahko pridobili potrebno energijo, ki jo sicer
uvažamo odnosno nam jo primanjkuje. Cene premoga, nafte
in plina nenehno naraščajo, kar podražuje proizvodnjo in
povzroča težave pri izvozu.
Predlaga tudi, da se odprejo ponovno premogovniki Holmec, Leše in še mnogo drugih neizkoriščenih rudnikov.
Na navedene predloge je pismeno odgovoril Republiški
komite za energetiko, in sicer:
1. Na osnovi programov ter ukrepov za spodbujanje racionalnega ravnanja z energijo je bila že sprejeta vrsta predpisov,
ki oproščajo plačevanje temeljnega prometnega davka za
trajnožareče štedilnike za etažno kurjavo, ki se kurijo s premogom, vse naprave za izkoriščanje sončne energije,
vključno s solarnimi vodnimi grelniki in toplotnimi črpalkami,
kot tudi vsemi sestavnimi deli zanje. Prav tako se temeljni
prometni davek že ne plačuje za male HE na potokih, rečicah
poročevalec

ipd., ki jih občani na podlagi pismenega potrdila občinskega
organa, pristojnega za gospodarstvo nabavljajo za svoje potrebe ter za gradbene izolacijske materiale iz domačih surovin.
V teku so tudi dogovori o poenostavitvi postopka za gradnjo malih HE.
Energija vetra ter plime in oseke pri nas ne predstavlja,
zaradi podnevnih razmerah, praktično izkoristljivega vira
energije, razen v redkih izjemah.
2. Republiški komite za energetiko že tretje leto sistemsko
rešuje problem ponovnega odpiranja zaprtih manjših rudnikov premoga. Tudi v letu 1983 je komite nadaljnje reševanje te
problematike vključil v svoj letni progam dela, tako da je
kontinuiteta ohranjena, ideja pa vključena v izvajanje politike
na področju energetike.
Obravnavane so bile že nekatere lokacije, vendar je sedanja
dejavnost usmerjena na premoško ležišče bivšega Rudnika
rjavega premoga Globoko. Merila za ocenjevanje uspešnosti
reaktiviranja so: perspektivnost morebiti na novo odprtih rudnikov (zaloge), višina potrebnih sredstev za realizacijo odpiranja in stopnja verjetnosti, da bo z ozirom na vsakokratne
montangeološke pogoje poseg uspešen in delo varno.
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Skupščine
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Nadaljnje zmanjševanje stopnje

inflacije

m Temeljni vzrok za nezadovoljivo stanje na področju cen je v rušenju ravnovesja
na pomembnejših področjih družbene reprodukcije
© Proizvodne cene industrijskih proizvodov so letos narasle za 25 do 26
odstotkov, cene na drobno 28 do 29, življenjski stroški pa za okrog 30
odstotkov
® S politiko cen v prihodnjem letu bo treba podpirati nadalnje zmanjševanje
stopnje inflacije, tako da bo leta 1985 le 10 odstotkov
© Pri odločanju o cenah bo treba upoštevati vpliv spremembe cen na ekonomski
položaj in odnose posameznih dejavnosti o okviru reprodukcijskih celot
Zahteve Resolucije o ekonomskem razvoju za tekoče leto, da se cene na drobno ne
smejo povečati za več kot 15
odstotkov, niso uresničene.
Ob koncu tretjega trimesečja
je bila tako občutno presežena
načrtovana inflacijska stopnja.
V prvih devetih mesecih letos
so se, v primerjavi z decembrom 1981, proizvajalne cene
industrijskih izdelkov povečale
za 21,9 odstotka, cene na
drobno za 26,4 odstotka, življenjski stroški pa za 27,5 odstotka. Proizvajalne cene kmetijskih pridelkov pa so se v
prvih šestih mesecih povečale
za 21,9 odstotka.
Te ugotovitve prinašajo Temelji politike cen v letu 1983,
ki jih je Zvezni izvršni svet poslal v obravnavo delegatom
Skupščine SFRJ. Gradivo, ki
ga je pripravila Zvezna skupnost za cene, prikazuje gibanje
cen v letu 1982, kakor tudi temeljne cilje in naloge politike
cen v prihodnjem letu. Posebna pozornost pa je namenjena
izvajanju politike cen v letu
1983.
VZROKI NEUGODNIH
GIBANJ CEN
V delu gradiva, namenjenemu gibanju cen v tekočem letu, je poudarjeno, kako je temeljni vzrok neugodnega položaj na področju cen, porušeno ravnovesje na bistvenih področjih družbene reprodukci10

je. To predvsem velja za neusklajena razmerja med ponudbo in povpraševanjem in za
stroškovno inflacijo, ki jo je
sprožilo precej hitrejše naraščanje domačih stroškov, v
primerjavi s temi gibanji v gospodarsko razvitejših državah.
K temu je seveda prispevala
stagnacija proizvodnje, vzrok
za to so tudi težave v plačilni
bilanci in prepočasen razvoj
na področjih energetike, kmetijstva, drugih surovinskih virov in prometa. Pri tem pa je
treba upoštevati tudi negativne vplive zunanjih dejavnikov
zaradi zaostrovanja odnosov
na svetovnem trgu.
Glede institucionalnih pogojev izvajanja.politike cen v letu
1982 gradivo opozarja, da je
bil dosežen določen napredek
v primerjavi z letom 1981, saj
se večje sodelovanje asociacij
združenega dela pri uresničevanju politike cen, boljše pa
delujejo tudi skupnosti za cene. Kljub temu pa sodelovanje
teh skupnosti ni bilo dovolj
učinkovito pri zagotavljanju
enotnega izvaj&nja meril in pri
enotnem pristopu k uresničevanju načrtovane politike cen.
Za gibanje cen do konca leta
gradivo ocenjuje, da se bodo,
ob upoštevanju Odloka o določanju najvišje ravni cen za vse
izdelke in storitve in zaradi
najnujnejših povečanj cen, ki
jih terja spremenjen tečaj dinarja, kakor tudi zaradi rasti
cen na »zeleni tržnici«, proi-

zvajalne cene industrijskih izdelkov v letu 1982 povečale za
25 do 26 odstotkov, cene na
drobno za 28 do 29 odstotkov
in življenjski stroški za okoli 30
•odstotkov. Potemtakem bi bila
stopnja rasti cen industrijskih
izdelkov za tretjino manjša kot
leta 1981, cene na drobno bi
bile za približno četrtino nižje,
življenjski stroški pa za petino.
Pri tem pa ne bi smeli pozabiti,
da je do tega zmanjševanja inflacijske stopnje prišlo s pomočjo strogega administrativnega omejevanja rasti cen v
drugem polletju leta 1982.

leta 1983 izzvalo večje povpraševanje od ponudbe, kakor tudi stroškovni pritiski zaradi
zmanjševanja
proizvodnje,
večje amortizacije in višjih
obresti in zaradi podražitve
uvoženih surovin in reprodukcijskih materialov, nastalih po
spremembi tečaja dinarja. V
enaki smeri bodo delovale tudi
povečane izgube pri poslovanju, neusklajena razmerja med
cenami in regionalne razlike
pri cenah za enake ali podobne izdelke in storitve.
Za odpravljanje takih motenj
so nujne globlje, kvalitativne
spremembe v vsem družbenem delu.in poslovanju v skladu z Izhodišči dolgoročnega
programa ekonomske stabilizacije in v skladu z opredelitvami Protiinflacijskega programa. Izhod iz oteženih pogojev poslovanja bodo morale
organizacije združenega dela
poiskati v odkrivanju in izkoriščanju notranjih rezerv, v povečanju produktivnosti dela in
zmanjševanju
proizvodnih
stroškov, da bi se tako prilagodile določeni politiki cen.
ZMANJŠEVANJE
INFLACIJSKE
STOPNJE V LETU 1983
Politika cen v prihodnjem le-

NOVI PRITISKI
NA CENE
Po ocenjeni rasti, kakor
opozarja gradivo, bo raven
cen, ki jih bomo prenesli iz leta
1982 v leto 1983, približno taka
kot ob prehodu iz leta 1981 v
leto 1982 (pri proizvajalnih cenah industrijskih izdelkov okoli 10, pri cenah na drobno približno 11 in življenjskih stroških približno 12 odstotkov).
Zaradi nastalih težav v družbenoekonomskem razvoju, se
bo celotna ekonomska politika, s tem pa tudi politika cen,
prihodnje leto uresničevala v
zelo težkih pogojih. Največji
pritisk na cene bo v začetku
poocoocsocooooeoooooooooooeeoosocooo«
TEMELJ! POLITIKE CEN V LETU 1983
Šsocoscoo<KXiCooe««>soocooe«»0!>
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tu, kakor pravi gradivo, bo še
naprej namenjena nadaljnjemu zmanjševanju inflacijske
stopnje, tako da bi leta 1985
znašala 10 odstotkov. S selektivno politiko naj bi nadalje odpravljali dispariteto cen in usklajevali razmerja v primarni
delitvi.
Nujno je treba zagotoviti tudi temeljne ekonomske pogoje
za stabilnejša gibanja na trgu.
To bodo omogočili povečana
ponudba iz domače proizvodnje, preprečevanje nepokrite
porabe, kakor tudi ukrepi ekonomske politike, ki morajo razbremeniti gospodarstvo - od
zmanjševanja davkov, prispevkov in drugih obremenitev dohodka, do zmanjševanja stroškov poslovanja organizacij
združenega dela. Hkrati bi morali preprečevati povečevanje
cen, predlagano zaradi pokrivanja izgub, ki so posledica
neučinkovitega gospodarjenja, povečanja osebnih dohodkov ali financiranja nepokritih investicij.
Prihodnje leto mora biti politika cen podrejena strateškim
opredelitvam ekonomske politike, da bi s precejšnjim povečanjem izvoza zmanjšali deficit plačilne bilance. Posebno
pozornost bo treba pri tem nameniti merilom svetovnih cen
in njihovemu pozitivnemu vplivu na naraščanje produktivnosti dela in na krepitev drugih
kvalitetnih dejavnikov gospodarjenja.
Da bi vendar zagotovili konkurenčnost našega izvoza in
motivirali delovne organizacije
za izvažanje svojih izdelkov, se
bo morala nadaljevati aktivna
politika realnega tečaja dinar-/
ja. V primerih, ko so domače
cene nižje od svetovnih, bi izjemno z naraščanjem teh cen
ublažili stroškovne pritiske.
Spreminjanje cen zaradi usklajevanja položaja posameznih dejavnosti v primarni delitvi, bo potekalo v okviru reprodukcijsko povezanih delovnih
organizacij, pri čemer bo temeljno merilo položaj v primarni delitvi v daljšem časovnem obdobju, S povečanjem
cen se bo izboljšal položaj dejavnosti, ki že daljši čas poslujejo v zelo neugodnih splošnih
pogojih gospodarjenja (želez-
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niški promet, proizvodnja železove rude, vodno godpodarstvo in posamezni deli komunalne dejavnosti). Po drugi
strani se cene izdelkov tistih
delovnih organizacij, ki že dalj
časa poslujejo v izjemno ugodnih pogojih v primarni delitvi,
ne bodo povečale (proizvodnja
nafte in zemeljskega plina,
proizvodnja kož in krzna).
ZOŽEVANJE VPLIVA
ODLOKA O NAJVIŠJI
RAVNI CEN
Eden od temeljnih ciljev politike cen v prihodnjem letu bo
tudi omogočanje postopnega
omejevanja vpliva Odloka o
določanju najvišje ravni cen, in
sicer z uporabo drugih ukrepov neposrednega nadzorovanja cen ali s pomočjo spremljanja gibanj cen posameznih
izdelkov in storitev.
Uporabo milejših oblik družbenega nadzorovanja cen bo
omogočilo spodbujanje proizvodnje, uravnovešenje ponudbe in povpraševanja, povečanje odgovornosti organizacij združenega dela za gibanje
cen, kakor tudi dosledna kontrola vseh stroškov in dohodkov. Ukrepi neposrednega
nadzorstva se tudi ne bodo
uporabljali za fiksne cene, določene ob sklepanju dolgoročnih pogodb o poslovnem sodelovanju ali ob graditvi posameznih objektov. S kategorijo
takih cen bi bilo treba zagotoviti kontinuirano proizvodnjo
in varnost proizvajalcev in potrošnikov pri zagotavljanju oziroma nakupu ustreznih izdelkov.
Če pa bi rast cen ogrozila
stabilnost na trgu, bodo sprejeti ukrepi neposrednega nadzorstva cen, preveč povečane
cene pa bo treba znižati.
Odprava ukrepov neposrednega nadzorstva nad cenami,
poudarja gradivo, terja tudi
sprejetje sprememb in dopolnitev Zakona o cenah in Navodila o uporabi meril za oblikovanje cen (do konca prvega
četrtletja leta 1983), da bi tako
delovnim organizacijam zagotovili vse potrebno za oblikovanje cen. Pri tem je treba tudi
natančneje opredeliti izvajanje
merila svetovnih cen oziroma

Zaradi zaviranja rasti proidoseči, da se domače cene ne
bodo povečevale, če bodo zvodnih stroškov bo treba
ustrezne cene na svetovnem preučiti predpise o amortizacitrgu stagnirale ali se celo po- ji, precej pa bodo morale biti
stopno zmanjševale, če bi ce- zmanjšane tudi posamezne
ne na domačem trgu prekora- »stroškovne« postavke v dočile ustrezne cene na tujem, bi hodku delovnih organizacij
(članarine, prispevki, zavarojih bilo treba znižati.
valne premije, takse).
Preučiti bo treba in s tem
RAZVOJNA
zmanjšati stopnje neposrednega prispevka, hkrati pa bo
KOMPONENTA KOT
predlagano, da se iz dohodka,
MERILO ZA
ki je rezultat prekomernega
SPREMEMBO CEN
povečevanja cen, izločijo sredstva za spodbujanje proizvodPri odločanju o spremem- nje in povečevanje blagovnih
bah cen bi le izjemoma upo- rezerv.
števali razvojno komponento.
Za kmetijstvo bo treba priTo bi prišlo v poštev takrat, ko
gre za izdelke, ki sodijo po te- hodnje leto zagotoviti sredstva
kočem Družbenem planu med za spodbujanje proizvodnje
tiste, katerih proizvodnjo je umetnih gnojil in sredstev za
treba spodbujati tudi z upora- zaščito rastlin, in sicer s prebo tega merila. Način usmerja- razporeditvijo davčnega obrenja sredstev v razvoj in način menjevanja in s pomočjo vlanadzorstva ter odgovornosti ganj, ki so bila letos namenjeza njihovo namensko uporabo, na premiranju odkupa pšeje treba določiti v samouprav- nice.
Da bi odpravili disparitete
nih sporazumih, družbenih dogovorih ali zakonskih predpi- med posameznimi kmetijskimi
pridelki, naj bi pravilna politika
sih.
Predlog za določanje dolgo- zagotovila ekonomsko upraviročne politike cen na področju čeno pariteto cen. Kakor je
energije, črne in barvne meta- predlagano, bodo sprejeti ekolurgije, bazične in barvne ke- nomski ukrepi za pospeševamije, kmetijstva in železniške- nje procesov združevanja
ga prometa, bo pripravila kmetov in povezovanje proiZvezna skupnost za cene v zvajalnih in prometnih organiprvem polletju leta 1983, med- zacij z organizacijami združetem ko bo za kmetijske pridel- nih kmetov.
ke, pomembne za vso državo,
Napovedano je tudi ocenjeraven in pariteto proizvajalno vanje vseh stopenj prometnih
prodajnih cen za leto 1984 do- davkov na blago za široko poločila najkasneje do 15. sep- rabo. Tako naj bi zmanjšali
tembra 1983. Do tega toka bo- davke na proizvode, ki bistvedo določene tudi zaščitne ce- no vplivajo in obremenjujejo
ne kmetijskih pridelkov, pride- življenjske stroške ljudi. Te
lanih v letu 1984.
davčne obremenitve naj bi
Poseben del gradiva po- prenesli na izdelke višjega
drobneje razlaga naloge pri standarda.
Na področju kreditno-moneizvajanju politike cen v prihodnjem letu. Zahteva, da bodo tarne politike se za zagotovitev
morali udeleženci oblikovanja stabilnejšega gibanja cen
in družbene kontrole cen pri predlaga restriktivna politika
odločanju o cenah upoštevati kreditiranja proizvajalcev, ki
vpliv spreminjanja cen na eko- so dosegli nedovoljeno rast
nomski položaj in na razmerja cen svojih izdelkov.
Nadpovprečna rast cen bo v
posameznih dejavnosti v okviru reprodukcijskih celot. To prihodnjem letu predvidena za
terja tudi "ustrezno reševanje stanarine, da bi tako čimprej
pristojnosti družbenopolitič- odprli proces postopnega prenih skupnosti na področju hajanja na ekonomske stanaricen, še posebej, ko bo šlo za ne. Na ta način bo omogočena
izdelke in storitve, pomembne tudi ustrezna reprodukcija stanovanjskega sklada.
za vso državo.
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Zaposlovanje mladih je

neločljivi

del

uresničevanja politike ekonomske
stabilizacije
• Sredi leta 1981 je iskalo zaposlitev 635.000 mladih, ali 73,4 odstotka od
skupnega števila nezaposlenih
• Organizacije združenega dela so v letu 1981 potrebovale 248.000 strokovnih
oseb, v evidenci za zaposlovanje pa jih je bilo 401.000
• Koncentracija nezaposlenih mladih oseb v velikih mestih in njihova slaba
teritorialna migracija negativno vpliva na zaposlovanje
• Premajhno zaposlovanje pripravnikov (v letu 1981 je bil povprečno na 111
delavcev zaposlen le en pripravnik)
• Od skupnega števila oseb, ki iščejo zaposlitev, je okrog 57 odstotkov žensk
Gibanje zaposlenosti in zaposlovanja kaže, daje nezaposlenost v naši državi pomemben ekonomski, socialni in politični problem, ki zajema zaskrbljujoč obseg. Situacija je
toliko težja, ker se v skupni
nezaposlenosti
neprestano
povečuje delež mladih šolanih
kadrov Zaradi tega je preprečevanje nadaljnjega naraščanja nezaposlenosti in ustvarjanje predpogojev za postopno
zmanjševanje števila nezaposlenih, posebej mladih šolanih
oseb, treba hitro uvrstiti v prednostne naloge družbenoekonomskega razvoja. To mora
prav tako postati neločljiv del
uresničevanja - dolgoročnega
programa ekonomske stabilizacije in obveznosti vsake organizacije združenega dela.
To so poudarki iz analize o
zaposlovanju mladih s posebnim poudarkom na zaposlovanje pripravnikov, ki je bila poslana v obravnavo delegatom v
Zveznem zboru Skupščine
SFRJ. Analizo je pripravil
Zvezni komite za delo, zdravstveno in socialno varstvo v
sodelovanju z Zveznim birojem za zaposlovanje ter republiškimi in pokrajinskimi organi za vprašanja dela.
NARAŠČANJE
ZAPOSLENOSTI
V DRUŽBENEM
SEKTORJU
Pri reševanju skupne nezaposlenosti dobiva danes problem zaposlovanja mladih
strokovnih kadrov primarni
politični pomen. V prid temu
najbolj govori podatek evidentiranih oseb, ki iščejo zaposlitev, saj predstavljajo večino
mladi šolani kadri, za izobrazbo katerih je družba vložila in
12

še naprej vlaga velika sredstva.
Naravno gibanje prebivalstva,
vpliva velikih družbenoekonomskih sprememb na povpraševanje zaposlitve in neskladnost med potrebami in
možnostmi za zaposlovanjem
vse bolj prihajajo do izraza, ko
gre za vprašanja mlade generacije strokovnih kadrov.
V analizi je poudarjeno, da
so potrebe za zaposlovanjem
precej presegle obstoječe
možnosti in da so usklajene le
v okviru družbenega sektorja.
Obenem pa niso dovolj izkoriščene možnosti za večje zaposlovanje in delovno angažiranje mladih v drobnem gospodarstvu in individualni proizvodnji.
O tem pričajo podatki o rasti
delovno sposobnega prebivalstva in zaposlenosti v družbenem sektorju. Tako se je v obdobju od leta 1971 do 1980
število delovno sposobnega
prebivalstva povečalo za
1,526.000, število zaposlenih v
družbenem sektorju pa za
1,647.000. Kar pomeni, da je
bil s povečanjem zaposlenosti
samo v družbenem sektorju
absorbiran celotni prirastek
delovno zmožnega prebivalstva.
Celotna zaposlenost v družbenem sektorju se je relativno
hitro povečevala (povprečno
4,2 odstotka na leto) zaradi
čezmernega prehoda kmetijskega prebivalstva v nekmetijske dejavnosti. V istem obdobju je več mladih odšlo na redno šolanje, kar je povzročalo
stalno rast števila mladih šolanih kadrov, ki so iskali delo.
Pogoji za zaposlovanje bodo
v prihodnjem obdobju še zahtevnejši. Stopnja pričakovane
gospodarske rasti bo do leta
1985 precej nižja kot v prejš-

njem obdobju, zato bo tudi zaposlovanje novih delavcev na
podlagi naložb v razvoj novih
zmogljivosti manjše kot prej.
Zato moramo zaposlovanje vezati na izkoriščanje možnosti v
sedanjih razmerah. Gre predvsem za hitrejši razvoj drobnega gospodarstva in individualnega kmetijstva.

srednjo, višjo in visoko izobrazbo).
Od vseh strokovnjakov, ki
iščejo zaposlitev (338.90 sredi
leta 1981), jih je bilo 297.500 ali
87,8 odstotka mlajših od 30 let.
Posebej težka je situacija, ko
gre za osebe s srednjo strokovno izobrazbo, katerih število se je od leta 1976 do 1981
povečalo za več kot dvakrat.
Večina mladih, ki išče zaposlitev, nima delovnih izkušenj.
To potrjuje tudi podatek iz leta
1981, ko od celotnega števila
tistih, ki so iskali zaposlitev,
520.900 ali 68,4 odstotka oseb
ni imelo delovnih izkušenj.
Sredi istega leta je od celotnega števila tistih, ki so iskali zaposlitev 50,7 odstotka na zaposlitev čakalo dalj kot leto
dni, medtem ko je približno 20
odstotkov celotnega števila leteh čakalo na zaposlitev več
kot 3 leta.

BREZPOSELNOST
MLADIH
Števijo mladih, zlasti mladih
šolanih ljudi, ki iščejo zaposlitev, stalno narašča in to hitreje
kot celotno število tistih, ki
iščejo zaposlitev. V letu 1976 je
iskalo zaposlitev 430.000 mladih (do 30 let), ali 71 odstotkov
vseh tistih, ki so iskali zaposlitev. Sredi leta 1981 je bilo to
število 635.000 od skupnega
števila brezposelnih.
Med osebami, ki iščejo zaposlitev, je 87 odstotkov tistih,
ki dejansko iščejo zaposlitev.
Podobno je tudi pri mladih, ki VZROKI ZA POČASNO
iščejo zaposlitev. Največja ZAPOSLOVANJE
skupina brezposelnih mladih MLADIH
ljudi je tista do 25 let starosti,
V analizi jfe poudarjeno, da
medtem ko je vsak peti brezposelni v skupini od 26 do 30 obstoječe neskladje med potrebami in možnostmi zapolet.
Število oseb, mlajših od 30 slovanja izvira predvsem iz
let, se je v celotni registrirani neustrezne izobrazbene strukbrezposelnosti stalno poveče- ture tistih, ki iščejo zaposlitev
valo tudi zaradi tega, ker se jih in ker se niso pripravljeni zaje veliko izšolalo za neproizvo- posliti v drugem kraju ali drudne poklice. Problem brezpo- gem poklicu.
Načrtovanje kadrovskih poselnih mladih ljudi je toliko
večji, ker je v celotnem številu treb je glavni pogoj za usklajen
mladih, ki iščejo zaposlitev vse proces izobraževanja in zapoveč strokovnjakov (KV, VKV, s slovanja, vendar v sedanjih raoooaososoeoosoceooeceososocooafici
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zmerah načrtovanje kadrov še
vedno ni takšno, da bi omogočilo načrtovanje izobraževanja
v skladu s potrebami združenega dela. Menimo, da je približno 50 do 60 odstotkov vseh
organizacij združenega dela
pripravilo srednjeročne kadrovske načrte, medtem ko
ima popolne kadrovske načrte,
ki vsebuje tudi način njihove
zagotovitve, šele vsaka četrta
organizacija združenega dela.
To, da ni kadrovskih načrtov, negativno vpliva tudi na
načrtovanje izobraževanja kadrov, zaradi česar še vedno šolamo kadre s suficitnimi poklici, medtem ko na drugi strani
ni dovolj drugih profilov poklicev. Zato ima kompleksno in
dolgoročno načrtovanje kadrov ter odgovornejše izvrševanje kadrovskih načrtov izjemen pomen za nadaljnji razvoj
izobraževalnega sistema v
smislu njegovega prilagajanja,
da je treba šolati le toliko kadrov določenih profilov, ki jih
je mogoče po končanem šolanju tudi zaposliti.
Eden od vzrokov za počasno
zaposlovanje je neusklajenost
med potrebami in možnostmi
za zaposlovanje. O tem govorijo podatki o številu in strukturi
strokovnih kadrov, ki iščejo
zaposlitev in potrebami po teh
kadrih. Tako so na primer potrebe organizacij združenega
dela v letu 1981 znašala
248.000, ob začetku istega leta
pa je bilo evidentiranih
401.000 strokovnjakov, ki so
iskali zaposlitev. Splošni suficit je bil pogojen predvsem z
velikim suficitom oseb, ki imajo končano srednjo šolo. Od
evidentiranih 222.000 oseb v
letu 1982 so bile potrebe samo
za 49.000 oseb.
če pogledamo po skupinah
poklicev, lahko pri vseh profilih opazimo, da so suficitarni
in deficitarni. Tako je velik deficit med KV delavci (gradbeniki, kovinarji, rudarji, drvarji),
medtem ko je preveč trgovcev,
tekstilcev, elektrikarjev in mehanikov. Največje neskladje je
pri srednji strokovni izobrazbi,
kjer je na potrebe združenega
dela suficit v vseh poklicih. To
še zlasti če upoštevamo neproizvodne poklice, kot so financerji in ekonomisti, v najtežjem položaju pa so gimnazijci. Delo lahko dobi le 2.000
aimnazijcev, v evidenci pa jih
je 71.000.
Kadar gre za poklice z višjo
in visoko šolsko izobrazbo primanjkuje vseh razen pravnikov. Predvsem je premalo
strojnih, elektro in gradbenih
inženirjev. Deficit pri drugih
poklicih z visoko šolsko izobrazbo in dejstvo, da je teh poporočevalec

klicev v nekaterih velikih mestih več kot je potrebno, opozarja na nezadostno elastičnost brezposelnih, da bi se zaposlili v drugem kraju.
Zaradi neskladja med strukturo kadrov, ki jih potrebujejo
združeno delo, in tistih, ki so
se izšolali v procesu izobraževanja se bo situacija glede zaposlovanja strokovnih oseb še
poslabšala. Upoštevajoč, da se
iz leta v leto povečuje število
mladih šolanih kadrov, ki se ne
morejo zaposliti, bo odprava
vzrokov, ki so do tega pripeljali
zaslužila posebno pozornost.
Med številnimi vzroki, ki so
vplivali na omenjeno neskladje
je posebej podčrtano neustrezno planiranje kadrov, pomanjkanje enotne nomenklature poklicev, nezadostna elastičnost izobraževalnega sistema in nerazvitost sistema poklicne usmerjenosti. Glede na
to, da večine vzrokov ni mogoče hitro odpraviti, moramo
sprejemati sistematično in dolgoročno ukrepe za rešitev tega
problema.
DOKVALIFIKACIJA
IN PREKVALIFIKACIJA
ZARADI ZAPOSLITVE
V analizi je poudarjeno, da je
neskladje med profili poklicev
tistih, ki iščejo zaposlitev in
potrebami združenega dela po
kadrih, kar seveda opozarja,
da sta dokvalifikacija in prekvalifikacija teh ljudi nujna metoda za rešitev in omilitev problema brezposelnosti. Obenem pa je to tudi način za
učinkovito zadovoljevanje potreb združenega dela po kadrih.
V letu 1981 je bilo 66.500
oseb strokovno usposobljenih,
dokvalificiranih in prekvalificiranih. To je glede na število
tistih, ki iščejo zaposlitev in
glede na potrebe združenega
dela precej skromno in daleč
pod potrebami in možnostmi
za zaposlovanje deficitarnih
delavcev. Dokvalifikacija ima
zlasti pomembno vlogo pri
strokovnem usposabljanju za
I in II. stopnjo strokovne izobrazbe. Hkrati je strokovno
usposabljanje ob delu, ki navadno traja nekoliko mesecev,
zelo učinkovito, ker zagotavlja
neposredno uspešno vključevanje v delovni proces.
Z druge strani pa je prekvalifikacija (sprememba poklica)
precej manj pogosta, ker jo
največkrat spremlja odpor tistih, ki naj bi se prekvalificirali.
Vseeno pa je to največkrat edina možnost za pomoč mladim
šolanim ljudem s suficitarnimi
poklici (gimnazijci, tehniki, trgovci ipd).

Razen tega je za dokvalifikacijo in prekvalifikacijo nujno
treba zagotoviti ustrezne stimulativne pogoje. To se predvsem nanaša na poprejšno zagotovitev zaposlitve, ustrezno
nadomestilo med prekvalifikacijo, dokvalifikacijo in strokovnim usposabljanjem, skrajšan
delovni čas, zagotavljanje medrepubliško-pokrajinskega sodelovanja in drugo.
SLABA TERITORIALNA
MIGRACIJA
Eden od vzrokov za neskladje med poklicno strukturo kadrov, ki iščejo zaposlitev in potrebami združenega dela po
kadrih je slaba migracija, ker
po končanem šolanju mladi
neradi zapuščajo večja mesta
in univerzitetna središča zaradi zaposlitve. O koncentraciji
nezaposlenih oseb v velikih
mestih govorijo tudi podatki o
popisu oseb, ki iščejo zaposlitev na dan 30. junija 1982. Tedaj je bilo v 42 večjih mestih
evidentiran 400.00 ali 52,4 odstotka od skupnega števila
oseb, ki iščejo zaposlitev v državi. V teh mestih je 61,1 odstotka vseh nezaposlenih
srednješofcev, 67,1 odstotka
od skupnega števila oseb z visoko izobrazbo in celo 84,2
odstotka vseh oseb z visoko
izobrazbo, ki iščejo zaposlitev.
Takšna pretirana koncentracija mladih v velikih mestih in
njihova slaba migracija zaradi
zaposlovanja povzročata velike probleme pri zaposlovanju
in razpisih. Natečaji za delovna
mesta v manjših mestih pa pogosto niso uspešni, tako da
mesta potem zasedejo neustrezni kadri.
V analizi je poudarjeno, da si
v nekaterih republikah in pokrajinah prizadevajo, da bi se
strokovnjaki hitreje
zaposlovali v manjših mestih
in nerazvitih območjih. Tako je
na primer SR Srbija izven območij SAP uvedla poseben dodatek »za deficitarnost", to je
za kadre, ki gredo v notranjost
Obseg organiziranih migracij zaradi zaposlovanja med
republikami in pokrajinama je
znantno pod potrebami in
možnostmi in se giblje na ravni
od 6. do 10 tisoč na leto. Z
druge strani pa so precej večje
migracije zaradi zaposlovanja
brez posredovanja SIS, zlasti
pri NKV in polkvalificiranih delavcih iz gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosova v
SR Slovenijo in SR Hrvatsko.
Zaradi tega je treba zagotoviti
večji obseg migracij v organizaciji SIS za zaposlovanje, posebej mladih ker bi s tem vpli-

vali na njihovo hitrejše produktivno zaposlovanje.
ZAPOSLOVANJE
PRIPRAVNIKOV
Čeprav so v vseh republikah
in pokrajinah na enoten način
urejene obveznosti združenega dela glede zaposlovanja
pripravnikov je uspeh pri zaposlovanju v zadnjih letih v
glavnem nezadovoljiv. V letu
1981 je bil v povprečju zaposlen en pripravnik na 111 delavcev, kar je pod pričakovanji.
V analizi je ocena, da številne organizacije združenega
dela nimajo planov za sprejemanje pripravnikov in se pogosto želijo izogniti zakonski
obveznosti za njihovo zaposlovanje. V SR Slrbiji je na primer
vsaka deseta od približno 700
organizacij združenega dela, v
katerih je bilo opravljeno inšpekcijsko nadzorstvo, v začetku leta 1981 zahtevala oprostitev zakonske obveznosti sprejema pripravnikov. Ugotovljeno je bilo, da okrog dve tretjine
zahtev ni bilo upravičenih.
Določeno število organizacij
združenega dela ne upošteva
dovolj zakonov, dogovorov in
sporazumov in rjiti ne svojih
samoupravnih splošnih aktov.
Nespoštovanje regulative na
področju zaposlovanja, kot je
nespoštovanje razpisa, posebej prizadene mlade šolane
ljudi, med njimi posebej ženske.
Številni primeri iz vseh republik in pokrajin opozarjajo na
nespoštovanje določene politike pri sklenitvi delovnega razmerja. So tudi primeri, da so v
natečajih predvideni pogoji, ki
niso predvideni niti z zakonom
ali pa se kot pogoj za opravljanje določenih zadev in nalog
zahteva odslužni vojaški rok,
določen spol ipd.
Zabeleženi so tudi primeri,
da delavec začne delati pred
razpisom oziroma oglasom,
kar pomeni, da je natečaj samo formalnost. Zaradi tega
prihajajo do izraza razne zlorabe, familiarnost, podkupovanje in korupcija Vse to kaže na
nizko stopnjo razvoja samoupravnih odnosov ter na odločilno vtogo in vpliv birokratskih in tehnokratskih struktur
oziroma posameznikov pri odločanju o sklenitvi delovnega
razmerja.
So tudi primeri, da je za
sklenitev delovnega razmerja
potreben pogoj delovnih izkušenj. Čeprav je v republiških in
pokrajinskih zakonih urejeno,
da se lahko potrebne delovne
izkušnje gibljejo od 1 do 5 let,
razen v SR Makedoniji (2 do 6
let) je često sprejem delavca
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pogojen z delovnimi izkušnjami, ki so daljše od zakonskega
maksimuma (10 pa tudi več let
delovnih izkušenj).
Ko je govora o zaposlovanju
mladih žensk je v analizi poudarjeno, da so bili v zadnjih
letih doseženi pomembni
uspehi pri hitrejšem vključevanju žensk v proces družbene
reprodukcije. Vendar pa je delež žensk mlajših od 27 let v
skupni zaposlenosti v zadnjih
letih manjši. To pa je prispevalo k temu, da se je iz leta v leto
povečeval delež žensk, posebej mladih, v skupni nezaposlenosti (okrog 57 odstotkov
od skupnega števila oseb, ki
danes iščejo zaposlitev so osebe ženskega spola).
Ženske praviloma dalj časa
čakajo na delo kot moški. Razen pogostih pojavov negativnih odnosov do zaposlovanja
žensk zaradi materinstva, so
tudi razni negativni pojavi, ki
vplivajo na neenakopraven položaj žensk pri zaposlovanju
(izigravanje natečaja v škodo
žensk, zaposlovanja žensk za
opravljanje manj vrednostnih
del in nalog in podobno).

konference SZDLJ o nalogah
socialistične zveze pri uresničevanju politike zaposlovanja
in listin Komisije zveznih družbenih svetov za probleme stabilizacije, je poudarjeno na
koncu analize, je nujno sprejeti sinhronizirane in organizirane aktivnosti ter ukrepe za
večji obseg proizvodov in storitev, s tem pa tudi večje zaposlovanje.
Zaposlenost in zaposlovanje
je treba uvrstiti med prednostne naloge družbenoekonomskega razvoja in jih vključiti v
programe stabilizacije v vseh
organizacijah združenega dela
in družbenopolitičnih skupnosti od občine do federacije. To
je'treba zagotoviti s spremembami in dopolnitvami družbenega dogovora o temeljih
skupne politike zaposlovanja v
državi in na ta način zagotoviti
skupni pristop k uresničevanju
politike zaposlovanja.
Da bi povečali delovno angažiranje v kmetijstvu in
zmanjšali migracijske tokove k
mestom, je treba zakonodajno
regulativo, davčno politiko in
drugače zagotoviti popolnejše
uresničevanje socialne in ekoPREDLOGI IN UKREPI
nomske varnosti kmetovalcev.
Izhajajoč iz resolucije XII. Prav tako je treba določiti konkongresa ZKJ, sklepov Zvezne kretne načrte in programe raANALIZE

zvoja drobnega gospodarstva
in njegov razvoj pospeševati z
ukrepi ekonomske in fiskalne
politike.
Nujno je čimprej preučiti načrte in programe izobraževanja kadrov in jih uskladiti s potrebami združenega dela.
Preučiti je treba tudi mrežo in
zmogljivosti izobraževalnih institucij v katerih se šolajo kadri
suficitarnih poklicev. S tem v
zvezi je treba radikalno zmanjšati število poklicev in specialnosti na vseh ravneh.
Zaradi doslednejšega uresničevanja pravičnosti pri zaposlovanju morajo pristojni
občinski organi ugotoviti probleme pri uporabi zakonov,
dogovorov, sporazumov, kakor tudi samoupravnih splošnih aktov v zvezi s sprejemom
pripravnikov s sklenitvijo delovnega razmerja in z uporabo
meril o prednostih pri zaposlovanju. S tem v zvezi je nujno
treba zagotoviti preventivne?
dejavnost inšpekcijskih organov in dosledno izvajanje zakonskih določb, ki se nanašajo
na prenehanje delovnega razmerja zaradi odhoda v pokoj.
Prav tako je treba opraviti
analizo predpisov o delovnih
razmerjih in predložit ukrepe,
da bi se združeno delo lažje
rešilo delomrznežev. Stališča

o zaostritvi delovne odgovornosti in odpravi monopola na
delovno mesto je treba vključiti v družbeni dogovor o temeljih skupne politike zaposlovanja v SFRJ.
SIS za zaposlovanje morajo
do konca leta 1982 ugotoviti
suficitarne in deficitarne kadre
v proizvodnih in neproizvodnih poklicih in na podlagi tega pripraviti konkretne načrte
prekvalifikacije in dokvalifikacije. Pri določanju teh načrtov
je treba upoštevati tudi državljane SFRJ na začasnem delu v
tujini, ki se želijo vrniti in zaposliti v domovini.
Zaradi popolnejšega zadovoljevanja potreb združenega
dela in zaposlovanja oseb, ki
iščejo delo, morajo republiške
in pokrajinske skupnosti za zaposlovanje čimprej razčleniti
in predlagati sistem učinkovitega informiranja o potrebah
in možnostih za zaposlovanje
v državi.
In končno v resoluciji za leto
1983 je treba vključiti ukrepe,
ki bodo zaustavili nadaljnje
povečevanje števila oseb, ki
iščejo zaposlitev in omogočili
večje zaposlovanje. Na ta način bodo ustvarjeni pogoji tudi
za postopno zmanjšanje brezposelnosti.

IN OCENE

Skupni

ukrepi

mladih

šolanih

za hitrejše zaposlovanje
oseb

• Od okrog 850.000 nezaposlenih oseb čaka na delo okrog 406.000 strokovnih
kadrov
• V naslednjih treh letih bo treba zaposliti 700.000 strokovnih oseb, tako da bi se
do leta 1985 to število zmanjšalo na 250.000 nezaposlenih
• Mladi šolani kadri in pripravniki morajo predstavljati najmanj dve tretjini od
skupnega števila oseb, ki se zaposlujejo
• Z zakonom bodo določeni viri in obveznosti združevanja sredstev za večje
zaposlovanje mladih strokovnih oseb
• Do konca leta 1984 mora združeno delo pripraviti dolgoročne projekcije potreb
po kadrih
• Predlog, da Skupščina SFRJ sproži pobudi za sklenitev dogovora o hitrejšem
zaposlovanju mladih strokovnih oseb v obdobju od leta 1983 do 1985
Delegatom v Zveznem zboru
Skupščine SFRJ je bil poslan v
Obravnavo Predlog programa
ukrepov in aktivnosti za večje
zaposlovanje posebej mladih
strokovnih kadrov, ki ga je pripravil Zvezni komite za delo,
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zdravstvo in socialno varstvo v
sodelovanju z Zveznim birojem za zaposlovanje in Zveznim zavodom za družbeno planiranje.
Predlog določa ukrepe in
aktivnosti s katerimi bi zagoto-
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S VEČJE ZAPOSLOVANJE, POSEBEJ MLADIH STROKOVS NJAKOV
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vili hitrejše ustvarjanje pogojev za zaposlovanje oseb, ki
iščejo delo, posebej mladih
strokovnih kadrov.
PROBLEM
NEZAPOSLENOSTI
STROKOVNIH KADROV
Zahvaljujoč dolgoletni dinamični rasti zaposlenosti danes
v naši državi okrog 6 milijonov
ljudi uresničuje pravico do dela v družbenem sektorju in
okrog 400.000 oseb to pravico
uresničuje z delom s sredstvi v
lasti občanov izven kmetijstva.
Obenem z naraščanjem zaposlenosti pa je neprestano
naraščalo tudi število oseb, ki
iščejo zaposlitev, tako da jih je
danes na evidencah za zaposlovanje okrog 850.000.
Ko je govora o strokovnih
kadrih brez zaposlitve je v
predlogu programa poudarjeno, da je v prvih sedmih mesecih leta 1982 na delo čakalo
406.000 strokovnih oseb. Od
tega je 88 odstotkov ali
357.000 oseb mlajših od 30 let.
Ker do konca leta 1985 pričakujemo priliv 550.000 strokovnih kadrov kaže, da bo do konca leta 1985 skupaj 960.000
strokovnjakov iskalo zaposlitev. Z druge strani pa če bi se
po napovedih število zaposlenih v naslednjih treh letih povečevalo s povprečno letno
stopnjo 2,1 odstotka, bi to znašalo skupaj okrog 400.000 novozaposlenih delavcev. Pri tem
je treba upoštevati, da se bo z
zamenjavo naravnega odliva ta
številka povečala še za
420.000, tako da bo skupno
število nezaposlenih delavcev
znašalo 820.000.
Težak problem nezaposlenosti strokovnjakov se bo še
bolj zaostril, če se bo njihovo
zaposlovanje odvijalo tako kot
doslej v odnosu na zaposlovanje nestrokovnjakov. Na ta način bo konec leta 1985 na evidencah
za zaposlovanje
520.000 strokovnjakov. Da bi
ta problem ublažili oziroma
število nezaposlenih strokovnjakov zmanjšali na 250.000 je
nujno, da se v naslednjih treh
letih zaposli 700.000 strokovnjakov.
V predlogu programa ukrepov in aktivnosti je poudarjeno, da je tako postavljen cilj
lahko uresničiti samo, če se
povprečna letna stopnja zaposlenosti povečuje vsaj za 3 odstotke in opravi sprememba v
strukturi zaposlovanja novih
delavcev v korist strokovnjakov.
poročevalec

POSEBNI UKREPI ZA
ZAPOSLOVANJE
MLADIH
STROKOVNJAKOV
Zaradi zmanjšanja števila
strokovnih delavcev, ki iščejo
zaposlitev, so predvideni posebni ukrepi s katerimi bo zagotovljena prednost mladim
strokovnim kadrom.
Med drugim se planira, da
bodo delovne skupnosti in organizacije najmanj dve tretjine
svojih potreb po delavcih dobile prek zaposlovanja mladih
šolanih kadrov in pripravnikov,
predvsem v proizvodnih in storitvenih dejavnostih.
Ko je govora o zaposlovanju
pripravnikov bodo organizacije in skupnosti, ki zaposlujejo
do 15 delavcev zaposlile po
pravilu v enem koledarskem
ietu enega pripravnika, če zaposlujejo od 16 do 30 delavcev
pa morajo obvezno sprejeti
enega pripravnika. Organizacije in skupnosti, ki imajo prek
30 delavcev bodo na 30 delavcev zaposlile enega pripravnika, na vsakih nadaljnjih 50 delavcev prek 30 zaposlenih pa
enega pripravnika.
Če ni možnosti za sprejetje
pripravnika bodo organizacije
in skupnosti sredstva za zaposlovanje pripravnikov združile
z organizacijami, ki imajo potrebe po novih delavcih in to
za vsak mesec v znesku 90 odstotkov od povprečnega mesečnega dohodka iz preteklega leta.
S temi ukrepi je p,rav tako
predloženo, da se razen obstoječih sredstev za financiranje
zaposlovanja z zakonom določijo viri in obveznosti združevanja sredstev za večje zaposlovanje mladih strokovnih kadrov in predpišejo pogoji in
način njihove uporabe. Le-ta
se bodo namensko uporabila
za večje zaposlovanje mladih
kadrov na vsem področju
SFRJ.
Z ukrepi davčne politike,
predvsem z olajšavami in
oprostitvami od plačevanja
davka iz dohodka in davka iz
osebnih dohodkov, bo treba
spodbuditi večje zaposlovanje
mladih in šolanih kadrov, zaposlovanje v dveh ali več izmenah in zaposlovanje večjega
števila delavcev v privatnem
sektorju v drobnem gospodarstvu.
Predvidene so tudi druge
olajšave, kot je zmanjšanje ali
oprostitev prispevka, ki se plačuje iz osebnih dohodkov in iz
dohodka organizacije združenega dela. Predlog je tudi, da
se ne plačajo prispevki iz
osebnih dohodkov pripravnikov, da organizacije, ki uvede-

nujno, da vse organizacije
združenega dela preučijo svoje konkretne pogoje in možnosti za večjo izrabo zmogljivosti
in podaljševanje delovnega
časa, kot tudi uvajanje dela v
več izmenah, občasnega dela
in dela s skrajšanim delovnim
časom.
Sprejeti bodo tudi zakonodajni in drugi ukrepi za odločno preprečevanje nedela, prenehanja dela upokojencev,
onemogočanje dela osebam,
ki so si pridobile pravico do
pokojnine, nato ukrepe za
zmanjšanje ostalih oblik dopolnilnega dela na nujno mero
in za povečanje in dosledno
REALNO PLANIRANJE izvajanje obveznosti za sprejem pripravnikov.
KADROV
Družbenopolitične skupnoIN NJIHOVEGA
sti, posebej občinske, bodo
preučile strukturo in teritorialIZOBRAŽEVANJA
ni razpored gospodarstva na
Z dosedanjim razvojem si- svojem teritoriju in bodo sprestema planiranja kadrov niso jele ukrepe, s katerimi bodo
bili zagotovljeni temeljni po- usmerjale investicije in se higoji za realno načrtovanje nji- treje razvijale tiste panoge in
hovega izobraževanja in je to dejavnosti, ki zaposlujejo večrazlog za več ukrepov, s kateri- je število delavcev.
mi bi se izobraževanje kadrov
Prav tako bo treba določiti
uskladilo s potrebami združe- konkretne potrebe in možnosti
nega dela. V zvezi s tem bodo v hitrejšega razvoja drobnega
združenem delu določene let- gospodarstva na področju
ne potrebe po kadrih do leta proizvodnih, storitvenih in
1985 in najpozneje do 31. maja drugih delovno intenzivnih de1983 bodo o tem obveščene javnosti in sprejeti ukrepe, da
samoupravne interesne skup- se poenostavijo pogoji in ponosti za zaposlovanje. Ti načrti speši postopek ustanovitve
bodo poslani tudi na ustrezne objektov drobnega gospodarskupnosti s področja izobraže- stva (izdajanje dovoljenj za devanja ter pristojnim republi- lo, gradbenih dovoljenj in zaškim in pokrajinskim organom poslovanje določenega števila
zaradi sprejemanja ukrepov za drugih delavcev pri občanu, ki
usklajevanje izobraževanja s opravlja dejavnost z osebnim
potrebami združenega dela.
delom).
Zvezni zavod za družbeno
Zaradi zagotavljanja rasti
planiranje bo do konca leta kmetijske proizvodnje je nujno
1983 izdelal in potrdil enotne sprejeti ukrepe za stimuliranje
metodološke osnove za plani- tistih, ki bi ostali na delu na
ranje dolgoročnih potreb s ka- vasi, posebej mladih kadrov.
dri na vseh ravneh planiranja. Zato je treba ustvarjati boljše
Najpozneje do konca leta 1983 življenjske pogoje in dela na
bi morali izdelati in sprejeti vasi in zagotoviti materialno
enotno nomenklaturo in klasi- varnost individualnih kmetofikacijo poklicev.
valcev s krepitvijo vseh oblik
Z druge strani pa bo združe- sodelovanja z družbenim sekno delo do konca leta 1984 pri- torjem in zagotavljanjem popravilo dolgoročne projekcije kojninskega zavarovanja za
potreb po kadrih in jih poslalo vse kmetovalce.
interesnim skupnostim za zaZ ustreznimi sistemskimi in
poslovanje. O svojih letnih po- 'drugimi ukrepi bo treba spodtrebah po delavcih bo obve- bujati tudi večje angažiranje
ščalo pristojne organe najpoz- sredstev občanov, posebej naneje do 31. januarja tekočega ših občanov, ki so na začaleta.
snem delu v tujini, za razširitev
skupne materialne osnove deIZRABA OBSTOJEČIH
la, vključujoč tudi ustanavljanje pogodbenih organizacij
MOŽNOSTI
združenega dela ter samostojPomembno vlogo pri reše- nih obrtnih in drugih delavnic.
vanju problemov nezaposleDa bi se profesionalna in tenosti, kakor je poudarjeno v
predlogu programa ukrepov in ritorialna struktura oseb, ki
aktivnosti, bo morala odigrati iščejo zaposlitev, uskladila z
popolnejša izraba razpoložlji- možnostmi za njihovo zapove materialne in kadrovske slovanje je nujno, da v vseh
osnove dela. Zaradi tega je republikah in pokrajinah sprej-

jo novo izmeno, ne plačajo
vseh ali posameznih prispevkov, kot tudi, da ne plačajo posameznih prispevkov iz osebnih dohodkov delavcev.
V zvezi s tem je v gradivu
predložena alternativa po kateri organizacije, ki bodo
uvedle novo izmeno ne plačajo
prispevkov iz dela dohodka
ustvarjenega z delom v treh
izmenah, razen za pokojninsko-invalidsko in zdravstveno
zavarovanje. Prav tako je predvideno, da so organizacije in
skupnosti, ki zaposlujejo nove
delavce kot pripravnike oproščene vseh prispevkov.
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mejo odločne ukrepe za spremembo strukture vzgojno-izobraževalnega sistema v korist
izobraževanja strokovnjakov
za proizvodne poklice na ravni
srednjega usmerjenega izobraževanja.
S tem v zvezi je treba radikalno zmanjšati število poklicev in specialnosti in občutno
zmanjševati število mest na
višjih šolah in fakultetah, ki naj
bodo dostopne samo najsposobnejšim, ob zelo zaostrenem režimu študija.
Predvideni so tudi posebni
stimulativni ukrepi, ki bodo
pospešili proces prekvalifikacije in dekvalifikacije tistih
oseb, ki s svojim poklicem težko pridejo do zaposlitve. Organizacije združenega dela morajo biti temeljni nosilci teh aktivnosti in je zato treba izdelati
konkretne programe dokvalifikacije in prekvalifikacije, s pogojem, da je ta proces čimkrajši (do 6 mesecev).
Zaradi enakomernega regionalnega razporeda potreb in
možnosti za zaposlovanjem,

bodo ekonomsko stimulirane
organizacije združenega dela
iz razvitih področij za vse oblike združevanja dela in sredstev za razvoj delovno intenzivnih zmogljivosti v manj razvitih področjih.
V primeru, da se problem visoke nezaposlenosti v manj razvitem področju rešuje z migracijo delavcev, so organizacije in skupnosti, ki zaposlujejo večje število delavcev s področja izven sedeža organizacije, dolžne, da zagotovijo temeljne pogoje glede stanovanja, prehrane in podobno in da
zato združijo potrebna sredstva.
Glede dolžnosti samoupravnih interesnih skupnosti za zaposlovanje, pa se le-te zavezujejo, da najpozneje do 31. marca 1983 popolnoma uredijo
evidence in pripravijo poročilo
o številu nezaposlenih oseb.
Prav tako so dolžne, da do 30.
junija 1983 zagotovijo učinkovit mehanizem medsebojne
obveščenosti o številu in
strukturi oseb, ki iščejo zapo-

S spodbujevalnimi
izboljšati

kmetijsko

slitev, kot tudi o potrebah po 700.000 strokovnjakov, določidelavcih, posebej mladih šol- li enotna merila za zagotavljanje stabilnosti glede pogojev
skih kadrov.
in načina zaposlovanja strokovnih oseb. Prav tako je tudi
predlog, da Skupščina SFRJ
URESNIČEVANJE
sproži pobudo za sprejem noPREDLOŽENIH
vega dogovora.
UKREPOV
V dogovoru bi bilo med druDa bi predložene ukrepe gim predvideno, da se del
lahko popolnoma uresničili, so sredstev, ki jih organizacije in
nujne spremembe in dopolni- skupnosti združujejo v primetve obstoječih dokumentov, ki rih ko ne sprejmejo pripravniurejajo gradivo, ki je pomemb- ka? vplačuje v sklad za financino za dosego postavljenih ci- ranje povečanja zaposlenosti v
ljev. Vendar pa uresničevanje gospodarsko manj razvitih in
sprejetih posebnih ukrepov izrazito emigracijskih področzahteva sprejetje tudi novih jitj SFRJ. To zahteva dopolnidokumentov. Na ta način bi bi- tev zakona o tem skladu.
le na skupni podlagi določene
Obenem bi morali predvideti
dodatne obveznosti oziroma
naloge vseh družbenih subjek- spremembe in dopolnitve zatov za reševanje vprašanja hi- kona o skladu federacije za
trejšega zaposlovanja mladih kreditiranje hitrejšega razvoja
strokovnih kadrov. S tem v gospodarsko manj ravitih rezvezi je predlog, da republiške publik in SAP Kosova, da bi se
in pokrajinske skupščine del sklada obvezno namensko
sprejmejo dogovor s katerim usmerjal v projekte delovnobi, zaradi uresničevanja skup- intenzivnih dejavnosti oziroma
nih interesov, da se v obdobju projekte, ki dajejo optimalne
od leta 1983 do 1985 zaposli učinke v zaposlovanju.

ukrepi je treba
proizvodnjo

• Proizvodnja jedilnega olja bo leta 1983 za okoli 42 odstotkov večja od letošnje,
vendar še ne bo zadovoljila domačih potreb
• Odkup mleka v prihodnjem letu bo manjši od potreb zaradi nizke odkupne
cene, primanjkljaj pa bomo pokrili z uvozom
• Mesa bo po predvidevanjih za 58.000 ton več kot letos
• Pšenice in jedilnega olja bomo uvozili za 200 milijonov dolarjev, proteinske
živinske hrane za okoli 250 milijonov dolarjev in pridelkov, ki jih ne pridelujemo
v državi, za okrog 300 milijonov dolarjev
• Ob 4-odstotni rasti kmetijske proizvodnje in pri povečanju cen za 19,6 odstotka
je treba zagotoviti okoli 247 milijard dinarjev, ali za 60 milijard več kot letos
• Cene živilskih izdelkov bi se morale, v primerjavi z letošnjimi, povečati za 20
odstotkov
Skupščina SFRJ je dobila v v celoti, in sicer po 4 odstotni
obravnavo Program pridelave stopnji rasti, medtem ko vahrane za leto 1983, ki ga je riantni predlog napoveduje 2,5
pripravil Zvezni komite za odstotno stopnjo rasti kmetijkmetijstvo. Za obravnavo tega ske proizvodnje.
Programa je pristojen Zbor republik in pokrajin.
VEČJI PRIDELEK PŠENICE
Izhodišče za pripravo tega IN KORUZE
gradiva je bila ocena pridelave
Kmetijsko proizvodnjo so leosnovnih kmetijskih pridelkov.
Na tem temelju so bile oprede- tos spremljali enaki problemi
ljene naloge nosilcev družbe- kot prejšnja leta: zmogljivosti
nega planiranja, predvsem na so bile premalo izkoriščene, še
ravni družbenopolitičnih skup- posebej to velja za zemljišča,
nosti in organizacij združene- primanjkovalo je umetnih gnojil in sredstev za zaščito rastlin,
ga dela.
Predlagani ukrepi in aktiv- primanjkovalo je tudi goriva in
nosti predvidevajo realizacijo rezervnih delov.
obsega kmetijske proizvodnje Pridelek pšenice je bil letos za
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23 odstotkov večji kot lani, stovalo za domače potrebe in
medtem ko se je odkup letos nujne rezerve. Če pa bi stopnja
povečal za 34 odstotke. Pora- rasti kmetijske proizvodnje,
ba pšenice znaša v ekonom- kakor predvideva variantni
skih letih 1982 in 1983 okoli 3,3 predlog, znašala 2,5 odstotka,
milijone ton, tako da bo treba bi morali pridelati 5,5 milijonov
uvoziti 500 tisoč ton pšenice. ton pšenice.
Po programu pridelave pšeniV tekočem letu pričakujemo
ce letu 1983 bi moral povprepridelek koruze, ki je
šen hektarski donos te žitarice rekorden
bo
približno
10,5 milijona ton
doseči 3,57 ton na hektar, sku- ali za 7 odstotkov
kot leta
pen poidelek pa bi moral zna- 1981. Hkrati pa biveč
se odkup
šati 6 ilijonov ton, kar bi zadop^aoaoooooseoooecooocooooooooccooocoooo«
^ PROGRAM PRIDELAVE HRANE ZA LETO 1983
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koruze povečal za 70 odstotkov.
Pridelava koruze mora prihodnje leto znašati 10,696 milijonov ton oziroma za 2 odstotka
več kot je bo predvidoma letos. Načrtovan pridelek in odkup okoli 4 milijonov ton koruze bi zadovoljila potrebe domače porabe in omogočila
izvoz približno 700.000 ton koruze. če pa bi stopnja rasti
kmetijske proizvodnje znašala
2,5 odstotka, bi pridelek koruze dosegel 10 čmilijonov ton,
kar bi bilo dovolj za zadovoljitev potreb domačega tržišča.
Pridelek sladkorne pese je
letos za približno 3,3 odstotka
manjši kot lani. V letu 1983 pa
pričakujemo povečanje pridelave sladkorne pese in proizvodnje sladkorja za 30,2 odstotka. S tem bi bile pokrite
domače potrebe, hkrati pa bi
lahko izvzili okoli 100.000 ton
sladkorja. Če pa bi rast kmetijske proizvodnje znašala 2,5
odstotka, bi proizvedli le
830.000 ton sladkorja, kar ne
bi bilo dovolj niti za domačo
porabo.
PROIZVODNJA OLJA NE BO
ZADOVOLJILA DOMAČIH
POTREB
Načrtovana pridelava oljaric
bo leta 1983 večja od letošne,
in sicer sončnic za 62,4 in soje
za 48,3 odstotka,-medtem ko
mora ostati pridelek oljne repice na ravni letošnjega. Kakor
predvideva Program, bo znašala skupna proizvodnja jedeilnega olja prihodnje leto
235.000 ton ali 42 odstotkov
več kot je bilo načrtovano za
letos. Ta količina pa ne bo pokrila domačih potreb, saj bo
primanjkovalo 79.000 ton olja.
Obseg proizvodnje osnovnih
kmetijskih in prehrambnih izdelkov po 2,5 odstotni stopnji
rasti ne zagotavlja pokrivanja
domače porabe. Pri tem pa so
tudi zmanjšane možnosti izvoza koruze za okoli 600.000 ton,
uvoz pšenice se bo moral povečati za 300 do 500.000 ton,
povečati pa bo treba tudi uvoz
jedilnega olja, medtem ko bilančni deficit za sladkor dosega okoli 100.000 ton.
Načrtovanje nižje stopnje rasti kmetijske proizvodnje odpira tudi vprašanje izvajanja
Družbenega dogovora o uresničevanju agroindustrijskega
kompleksa v obdobju od leta
1981 do 1985.
Program proizvodnje za leto
1983 načrtuje pridelavo 4.775
čmilijonov litrov mleka ali za 3
odstotke več od pričakovane
letošnje pridelave. Odkup mleka pa bo manjši od potrevnega, in sicer za 267.000 ton.
Vzrok za to pa so nizke odkupporočevalec

ne cene mleka. To pomanjkanje bo nadomeščeno z uvozom svežega mleka ali mlečnih
izdelkov. Po variantnem predlogu rasti kmetijske proizvodnje pa bi pridelava mleka dosegla 4.650 milijonov litrov, kar
je za 1,8 odstotka manj od obsega, predvidenega s Programom.
PRIREJA ŽIVINE VEČJA
OD LANSKE
Letos bi morali pridelati za
67.000 ton oziroma 5,3 odstotka več mesa kot lani. Govejega
mesa bi moralo biti za 9.000
ton ali za 2,6 odstotka več,
svinjskega mesa za 44.000 ton
ali za 9 odstotkov, ovčjega za
2.000 ton ali Za 3,4 odstotka in
perutnine za 4.000 ton ali 1,4
odstotka več. Pridelava drugih
vrst mesa bi se morala povečati za 8.000 ton ali za 11,3 odstotka, konjskega mesa pa bo
toliko kot lani.
Prihodnje leto bi morala
skupna pridelava mesa doseči
1,378 milijona ton, kar je za
58.000 ton več kot ga pričakujemo letos. Od tega naj bi bilo
360.000 ton oziroma za 2,9 odstotka več govedine, kar bi
moralo v celoti zadovoljiti domače potrebe. Obseg prireje
svinj se bo povečal za 3,8 odstotka, tako da bo na voljo
550.000 ton svinjskega mesa.
Tudi ta količina bo zadostovala za potrebe domačega tržišča. Nadalje naj bi dobili
62.000 ton ovčjega mesa ali 3,3
odstotka več kot letos in
310.000 ton perutnine, kar je
za skoraj 7 odstotkov več kot
letos.
Poleg tega se za prihodnje
leto načrtuje tudi 96.000 ton
konjskega mesa in drobovine,
kar bo pokrilo domače potrebe, saj bodo te količine mesa
za 9,7 odstotka večje od tistih,
ki so predvidene v letošnjem
programu.
Po variantnem predlogu rasti kmetijske proizvodnje z
2,5odstotno stopnjo rasti, bi
prihodnje leto pridelali 1.340
milijonov ton mesa. Od tega
350.000 ton govejega, kar zadovoljuje domače potrebe in
omogoča izvoz okoli 50.000
ton mesa. Obseg pridelave
svinjskega mesa bi dosegel
545.000 ton ali za 2,8 odstotka
več kot letos. Ob taki stopnji
rasti bi znašala pridelava perutnine 295.000 ton ali za 1,7
odstotka več kot leta 1982 oziroma za 4,8 odstotka manj od s
Programom predvidenega obsega. Konjskega mesa in drobovine pa bi pridobili 8.000
ton, oziroma za 8,3 odstotka
manj od sicer načrtovanega
obsega.

IZBOLJŠANJE
ZUNANJETRTOVINSKE
MENJAVE
Izvoz kmetijskih pridelkov se
je letos precej povečal v primerjavi z letom 1981. Tudi za
prihodnje leto je načrtovano
nadaljevanje rasti in zmanjšanje uvoza kmetijskih in prehrambenih proizvodov. To
tembolj, ker so realne možnosti za povečanje izvoza živine,
mesa in mesnih izdelkov, nadalje sadja, zelenjave, vina, tobaka in koruze. Hkrati pa bo
ustavljen uvoz vseh tistih.pridelkov, ki jih v dovolj velikih
količinah prodobivamo doma,
pri čemer sta izjemi le jedilno
olje in pšenica.
Skupen izvoz agroindustrijske proizvodnje, če bi se pridelava povečala po 4-odstotni
stopnji, bi znašal 1,5 milijona
dolarjev, saldo zunanjetrgovinske menjave pa bi bil pozitiven, in sicer za 128 milijonov
dolarjev. Če pa bi rast znašala
2,5 odstotka, bi skupen izvoz
lahko dosegel 1.360 milijonov
dolarjev, saldo zunanjetrgovinske menjave pa bi bil negativen, in sicer za 52 milijonov
dolarjev.
Posebno težavo pri izvozu
povzroča pomanjkanje finačnih sredstev za njegovo spodbujanje, saj ne morejo pokriti
velike negativne razlike med
pridelovalnimi in izvoznimi cenami, in sicer na vseh valutnih
področjih.
Na bilanco zunanjetrgovinske menjave agrokompleksa
vpliva tudi potreba po uvozu
pridelkov in izdelkov, ki so zaradi premajhne pridelave deficitarni, in vseh drugih, ki jih ne
pridobivamo v državi zaradi
klimatskih pogojev. Uvažamo
pa tudi nujne surovine in reprodukcijske materiale za redno proizvodnjo v prehrambni
industriji in kmetijstvu.
V strukturi uvoza kmetijskih
pridelkov in prehrambnih izdelkov bo uvoz pšenice in jedilnega olja, kakor poudarja
Program, dosegel 200 milijonov dolarjev, za proteinsko živinsko krmo bo treba plačati
okoli 250 milijonov dolarjev in
za hrano, ki je ne pridelujemo
v državi, okoli 300 milijonov
dolarjev.
Za izboljšanje zunanjetrgovinske menjave je treba predvsem povečati proizvodnjo in se
pravočasno dogovarjati o izvozu. Prav tako pa je treba omogočiti trajni ekonomski interes
organizacij združenega dela in
drugih organizacij in skupnosti, kakor tudi določiti pravice
do devizne kompenzacije.
Stabilno delovanje tržišča
na tem področju terja med
drugim tudi, da se nosilci pri-

delave, predelave in prometa
trajno povežejo na temelju
združevanja dela in sredstev v
skupno poslovanje in ustvarjanje dohodka. To je bistveni pogoj za premaganje različnih
oblik zapiranja tržišča. Za stabilizacijo proizvodnje, tržišča
in cen pa je nujno treba zagotoviti tudi potreben obseg blagovnih rezerv kmetijskih in
prehrambnih izdelkov.
VEČJA VLAGANJA
V KMETIJSKO
PROIZVODNJO
Za nadaljnji uspešnejši razvoj kmetijske proizvodnje je
treba hitreje povečevati vlaganja v osnovna sredstva družbenega sektorja, kakor tudi v
proizvodnjo na zasebnih kmetijah. Leta 1982 je bilo na to
področje vloženih okoli 23.300
milijona dinarjev, vložena
sredstva v hidrotehnične melioracije pa so dosegla 2900
milijonov dinarjev, kar še ne
dosega dinamike planiranega
obsega vlaganj za to petletno
obdobje.
Za investicijska vlaganja v
osnovna sredstva bodo banke
prihodnje leto s samoupravnirrt sporazumom zagotovile
14 milijard dinarjev oziroma 40_
odstotkov skupaj planiranega
zneska. S selektivno kreditno
politiko bodo zagotovljena
sredstva za kreditiranje pridelave in zalog pšenice, riža, koruze, sladkorne pese, sladkorja, oljaric, domačega surovega
olja, tobaka, pitanje živine, perutnine, rib, prireje mleka in
drugih pridelkov.
Ob 4 odstotni rasti kmetijske
proizvodnje in 19,6 odstotnem
povečanju cen, bo prihodnje
leto treba zagotoviti okoli 247
milijard dinarjev ali za 60 milijard dinarjev več sredstev kot
jih je bilo porabljenih leta
1982. Od skupaj potrebnih
sredstev bi iz primarne emisije
zagotovili 125 milijard dinarjev, raizliko pa bi zagotovile
banke iz svojega kreditnega
potenciala. Če pa bi stopnja
rasti kmetijske proizvodnje
znašala 2,5 odstotka, bi sredstva za kreditiranje dosegla
okoli 229 milijard dinarjev, iz
primarne emisije pa bi morali
zagotoviti 118 milijard dinarjev.
REALNO DOLOČANJE
PROIZVODNO-PRODAJNIH
CEN
Cene kmetijskih pridelkov
direktno vplivajo na uresničevanje obsega te proizvodnje,
kakor tudi na ponudbo kmetijskih pridelkov. Zaradi tega
Program poudarja, kako je treba povečati sedanje proizvodno prodajne cene osnovnih
kmetijskih pridelkov in realno
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določiti cene teh pridelkov v
letu 1983, saj bi le tako lahko
bolj ekonomsko motivirali
kmetijske pridelovalce. Po
ocenah bi morala rast teh cen
prihodnje leto znašati okoli 20
odstotkov v primerjavi z letošnjo rastjo. Če bi bila manjša, bi
to odprlo vprašanje uresničevanja načrtovane stopnje rasti
kmetijske in prehrambene
proizvodnje.
Hitrejši in trdnejši razvoj

kmetijske proizvodnje morajo
spodbujati ukrepi v proizvodnji in na trgu, treba pa je zagotoviti tudi potreben reprodukcijski material. V republikah in
pokrajinah je treba zadržati
doslej uvedene ukrepe in sprejeti tudi nove (premije, regresi,
kompenzacije).
Poleg tega pa je treba čimprej sprejeti ukrepe, ki bodo
prispevali k boljšemu izkoriščanju kmetijskih zemljišč,

predvsem tistih, ki niso obde- nega sektorja kmetijstva. Prilana. Odkupiti je treba tudi hodnje leto, poudarja Prozemljišča od nekmetov in osta- gram, je treba povečati obderelih kmetov, določiti zemljiški lovalne površine družbenega
maksimum nekmečkih gospo- sektorja kmetijstva za okoli
dinjstev, urediti vprašanje de- 70.000 hektarov, čimbolj si je
dovanja in preprečiti nadaljnje treba prizadevati, da se bodo
zmanjševanje kmečkih gospo- kmetje bolj vključevali v kmetijske zadruge in organizacije
darstev.
Za razvoj kmetijske proi- kooperantov. Treba pa je zazvodnje so še posebej po- gotoviti tudi vire sredstev in
membna vlaganja v razširjanje ukrepe, ki bodo omogočili
obdelovalnih površin družbe- boljšo kmetijsko proizvodnjo.

IZVAJANJE ZAKONOV

Izboljšano varstvo
zaposlenih

naših

:

delavcev,

v tujini

@ Mednarodne pogodbe o zaposlovanju in konvencije, ki so bile sklenjene pred
sprejetjem zakona, še niso usklajene z njim
• Materialne težave onemogočajo realizacijo posameznih pravnih rešitev
® Nujen odgovornejši odnos vseh nosilcev gospodarskega in družbenega razvoja
pri ustvarjanju pogojev za zaposlovanje povratnikov
G Obstoječe probleme detaširanih delavcev morajo reševati njihove organizacije
združenega dela
Zakon o varstvu državljanov
SFRJ na začasnem delu v tujini, ki je bil sprejet leta 1980 se
uspešno izvaja, kar prispeva k
skupnemu izboljšanju položaja te kategorije delavcev in njihovih družin.
To je temeljna ocena, ki jo
vsebuje Informacija o izvajanju
zakona o varstvu državljanov
SFRJ na začasnem delu v tujini, ki jo je pripravil Zvezni komite za delo, zdravstvo in socialno varstvo, obravnavali pa
jo bodo delegati v Zveznem
zboru Skupščine SFRJ.
INSTRUMENTI
VARSTVA
V informaciji je najprej podčrtano delovanje temeljnih instrumentov varstva, ki jih po
zakonu predstavljajo mednarodne pogodbe in družbeni
dogovori.
Meddržavni sporazumi o zaposlovanju so bili sklenjeni v
obdobju od leta 1965 do 1971
in to z večjim številom držav, ki
najbolj zaposlujejo našo delovno silo - Francija, Avstrija,
Švedska, SR Nemčija, Belgija
in druge. Pri tem so bila prizadevanja, da se s temi sporazumi zagotovi čim ugodnejši
tretma glede pravic naših delavcev.
Konvencije in meddržavni
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sporazumi o socialnem zavarovanju, so bili sklenjeni do leta 1950 z dvajsetimi državami.
Sporazumi urejajo pravice naših delavcev, ki so zaposleni
pri tujem delodajalcu, na področju zdravstvenega, pokojninskega, invalidskega in zavarovanja za primer nesreče
pri delu, kot tudi pravice do
otroškega dodatka.
Ker so bili skoraj vsi sporazumi in konvencije sprejeti
precej pred izdajo zakona si je
Zvezni komite za delo, zdravstvo in socialno varstvo prek
pristojnih organov v teh državah prizadeval za noveliranje
veljavnih sporazumov ali za
sklenitev novih. Ker pa se tudi
te države srečujejo z resnimi
problemi nezaposlenosti, naše
pobude niso naletele na razumevanje.
Naslednji pomembni instrument za varstvo te kategorije
delovnih ljudi je po zakonu
družbeno dogovarjanje in sporazumevanje. Mnoga vprašanja, kot so vzgoja in izobraževanje občanov na začasnem
delu v tujini, razvoj drobnega
gospodarstva in ustvarjanje
drugih pogojev za zaposlovanje v države, enotna klasifikacija poklicev in strokovne izobrazbe ter drugi problemi, ki
so urejeni z družbenimi dogovori, se v praksi ne rešujejo

učinkovito.
Na takšno stanje so, po oceni v informaciji, vplivale finančne težave in oteženi pogoji gospodarjenja sploh, bilo
pa je tudi precej subjektivnega, neodgovornega obnašanja. Družbeno dogovarjanje bi
moralo zagotoviti uspešnejše
izvajanje zakona, vendar se to
ni izvajalo na zadovoljiv način
in so za to potrebne nujne ra-,
dikalne spremembe.

V praksi ni problemov, kadar
gre za normativno zaposlovanje. Problemi nastanejo, ko
gre za anonimno zaposlovanje, posebej v zvezi z zagotavljanjem potrebnih dokumentov
za delo v tujini. Problemi so
tudi s premajhnim poznavanjem pogojev za življenje in
delo, pravic in obveznosti. Sicer pa v praksi ni bilo večjih
problemov pri zagotavljanju
potrebnih dovoljenj za delo.
Težave te vrste so nastale le v
nekaterih državah (posebej v
VARSTVO PRI
ZR Nemčiji in Avstriji) pri zaODHODU
htevah za podaljšanje dovoZ zakonom o varstvu držav- ljenj, to pa zaradi njihove težje
ljanov SFRJ na začasnem delu situacije zaradi zaposlovanja.
v tujini je zajeto varstvo pri odhodu, za čas bivanja v tujini in VARSTVO MED
varstvo vezano za vrnitev tistih ZAČASNIM DELOM IN
občanov z ustvarjanjem pogo- BIVANJEM V TUJINI
jev za njihovo zaposlovanje.
Ta oblika varstva po določVarstvo pri odhodu se uresničuje prek realizacije po- bah zakona in večine konvennudb tujih delodajalcev, za- cij zajema več področij. Najpohtev za angažiranjem strokov- membnejša so: zdravstvo, ponjakov, obveščanja o pogojih kojninsko in invalidsko zavain možnostih za zaposlovanje rovanje, otroški dodatek, varv tujini, kakor tudi z izbiro, pri- stvo pri delu, varstvo pri postopku pred sodišči in upravpravo in podobno.
j) INFORMACIJA O IZVRŠEVANJU ZAKONA O VARSTVU
DRŽAVLJANOV SFRJ NA ZAČASNEM DELU V TUJINI
L
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nimi organi v drugi državi,
transfer prihrankov, zavarovanje za primer začasne nezaposlenosti, vzgoja in izobraževanje in drugo.
Kakor je poudarjeno v informaciji je našim delavcem zaposlenim v tujini in članom njihovih družin zagotovljeno praviloma enako zdravstveno varstvo kot za domače zavarovance. Vendar po dogovorih s Švico, Švedsko, Norveško in Dansko je ta oblika zavarovanja
družinskih članov pogojena z
nastanjenostjo v teh državah.
Zaradi tega je v ustreznih določbah zakona predvideno obvezno zavarovanje takšnih
družinskih zavarovancev v naši državi.
S pokojninskim in invalidskim zavarovanjem se zagotavlja našim delavcem in članom njihovih družin pravica
do pokojnine in invalidnine,
kot tudi transfer teh dajatev po
povratku v domovino. V večjem številu držav je bilo sprejeto načelo seštevanja zavarovalne dobe v obeh državah ter
načelo, da plača vsaka država
del tako določene pokojnine.
Ta načela so vgrajena tudi v
veljavne dogovore in se dosledno upoštevajo, razen na Norveškem in v Švici.

kojninskem in invalidskem zavarovanju.
Precej bolj zapleteno je tako
v praksi kot tudi s stališča normativne ureditve vprašanje socialnega zavarovanja delavcev, ki so zaposleni v mešanih
podjetjih v tujini. Praviloma velja zanje režim socialnega zavarovanja tiste države v kateri
delajo. Tako pa se po oceni v
informaciji nepotrebno odlivajo devizna sredstva za plačevanje prispevkov za te potrebe.
Prevladuje mnenje, da bi morali biti ti delavci zavarovani v
Jugoslaviji, to pa tudi zato, ker
takšna možnost ni izključena z
določbami mednarodnih sporazumov.
Z veljavnim dogovorm o socialnem zavarovanju je različno rešeno vprašanje otroškega
dodatka. Nekje se dodatek za
otroke, ki živijo s starši v tujini
izenačuje z dodatkom za otroke, ki živijo v Jugoslaviji. Sporazumi s Francijo, ZR Nemčijo
in Avstrijo imajo to vprašanje
urejeno z postavkami o dvojnem znesku, odvisno od stalnega prebivališča otrok. Ta
problem je najneugodneje rešen v sporazumu z nekaterimi
skandinavskimi državami, ki ta
dodatek izplačujejo samo za
otroke na šolanju v Jugoslaviji.

SOCIALNO
ZAVAROVANJE
DETAŠIRANIH
DELAVCEV
Delavci, ki jih na začasno
delo v tujino pošljejo njihove
delovne organizacije ali odidejo na podlagi mednarodne
znanstvene, prosvetno-kulturnega ali tehničnega sodelovanja se pravice iz obveznega zavarovanja zagotavljajo na poseben način. Ti tako imenovani detaširani delavci imajo iste
pravice, obveznosti in odgovornosti kot tudi drugi delavci
njihovih organizacij združenega dela v državi in je zdravstveno, pokojninsko in invalidsko
zavarovanje zagotovljeno v
ustreznih samoupravnih interesnih skupnostih v naši državi.
V informaciji je ugotovljeno,
da pri tej kategoriji naših delavcev ni na ustrezen način rešeno vprašanje pokojninske
osnove. Na višino pokojnine
zelo neugodno vpliva veljavna
rešitev, po kateri se pokojninska osnova za delovno dobo v
tujini določi na podlagi osebnega dohodka v zadnjem letu
pred odhodom na delo v tujino. Ugodnejše rešitve se pravkar preučujejo v republikah in
pokrajinah, kjer prav zdaj
sprejemajo nove zakone o po-

VARSTVO PRI DELU,
NASTANITEV IN
PREHRANA TER
DRUGO VARSTVO
Varstvo pri delu je zagotovljeno našim delavcem v tujini z
ustreznimi listinami kot tudi za
domače delavce. Vendar pa se
v praksi te določbe različno
uporabljajo. Dejstvo je, kakor
je poudarjeno v informaciji, da
je število nesreč naših delavcev precej večje od števila nesreč domačih delavcev. To pojasnjujejo s slabo kvalifikacijsko strukturo naših delavcev,
kot tudi z zaposlovanjem pri
težkih in za zdravje škodljivih
delih, za razliko od domačih
delavcev, ki niso tako pogosto
pri takšnih delih.
Pri določanju invalidnosti,
stopnje telesne okvare in drugih delovnih zmožnosti je skoraj v vseh državah določena
diskriminacija do naših delavcev.
Pri skoraj vseh tipskih pogodbah o delu, ki jih naši državljani sklenejo s tujim delodajalcem je predvidena obveznost, da bo našemu državljanu
za določeno plačilo zagotovil
nastanitev oziroma prehrano,
če to želi. Praksa je pokazala,
da je kakovost teh storitev zelo
slaba in se naši ljudje največkrat znajdejo sami. Ponujene
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pogoje namestitve in prehrane
pa redno sprejmejo sezonski
delavci.
Pravica naših delavcev v postopku pred sodišči in upravnimi organi v državi, v kateri so
zaposleni je izenačena s pravicami domačih delavcev. Zaradi neznanja jezika in predpisov
države so naši državljani često
prisiljeni prositi za pomoč naša
diplomatsko-konzularna
predstavništva.
Pri uporabi dogovora o zaposlovanju, ki se nanaša na
transfer osebnih prihrankov ni
problemov, razen kadar je govora o državah v razvoju, ki ta
transfer v določeni meri omejujejo.
Po informaciji je zavarovanje za primer začasne brezposelnosti naših državljanov zaposlenih pri tujih delodajalcih
zagotovljeno za naše državljane dokler živijo na ozemlju države sprejema. Izjema je ZR
Nemčija, s katero je s posebnim sporazumom urejeno, da
to nadomestilo naši delavci
lahko uživajo tudi v Jugoslaviji. V praksi naši državljani premalo uporabljajo to možnost.
VZGOJA IN
IZOBRAŽEVANJE
KULTU RNO-ZABAVNO
IN ŠPORTNO
ŽIVLJENJE
Izobraževanje delavcev in
članov njihovih družin je zagotovljeno z bilateralnim sporazumom in programi kulturnoprosvetnega sodelovanja.
Čeprav formalno ni omejitev
v šolanju otrok naših delavcev
v tujini, stopnja njihovega zajetja upada s stopnjo izobraževanja. V informaciji je pojasnilo, da je to ne samo zaradi premajhnega znanja jezika in v
ekonomskih razlogih, ampak
tudi politika tujih držav, da se
na ta način zagotovi reprodukcija delovne sile za tista dela,
ki jih domači delavci ne želijo
opravljati.
Podobna je situacija s strokovnim usposabljanjem naših
državljanov. Čeprav ni ovir, da
bi naši državljani obiskovali
določene tečaje za strokovno
usposabljanje, dokvalifikacijo
ali prekvalifikacijo, tega ne delajo, največkrat zaradi neznanja jezika in pomanjkanja prostega časa.
Pri izvajanju zakonov s področja predšolske vzgoje otrok
in mladine iz materinega jezika
ter kulture narodov in narodnosti Jugoslavije v materinščini (dopolnilni pouk) so bili
doseženi zadovoljivi uspehi.
S tem v zvezi je informacija
pokazala še na zelo pomemben problem. Gre za izobraže-

valne organizacije iz Jugoslavije, ki vodijo pouk v okviru
temeljnega in strokovnega izobraževanja odraslih v materinščini. V gradivu je podčrtano,
da te organizacije največkrat
veljajo, da delajo na nelegalen
ali pollegalen način, razen tega komercializem, nelojalno
konkurenco, prodajo diplom
slabo kakovost pouka in podobno. Zaradi tega je v postopku verifikacija dovoljenja
za delo teh organizacij in za
sprejem ustreznega samoupravnega sporazuma.
Največje število sporazumov
vsebuje posebne določbe s katerimi se predvideva, da si bodo pristojno organi države
sprejema prizadevali ustvariti
pogoje za družabno, kulturnozabavno in športno življenje
jugoslovanskih državljanov
Takšna obveznost pa ni predvidena kadar gre za samozaščito, vzdrževanje stikov z domovino in za obveščanje o dogodkih pri nas in v svetu. Pomoč v tem smislu je pri teh
državah v glavnem odpovedala. Zato poteka realizacija teh
potreb prek rednih sredstev
obveščanja iz naše države, kot
tudi prek posebnih izdaj, ki so
namenjene našim delavcem v
tujini. Posebno vlogo v tem
imajo klubi in združenja naših
državljanov, kot tudi naši kulturni-informativni centri.
URESNIČEVANJE
PRAVIC DO DELA ZA
DELAVCE, KI SE
VRAČAJO
Z zakonom o varstvu naših
delavcev v tujini so posebej
predvidene obveznosti vseh
nosilcev planiranja v državi, da
v svoje razvojne načrte vgradijo ukrepe in programe za uresničevanje pogojev za zaposlovanje državljanov, ki se vračajo z dela v tujini.
V informaciji je med drugim
poudarjeno, da se nosilci politike zaposlovanja ne zavedajo
dovolj svojih obveznosti, do
državljanov, ki so v tujini, ali se
vračajo v državo. Nimajo jih za
sestavni del družbe in se ne
zavedajo, da jim morajo zagotoviti popolno enakost pri zaposlovanju. Kot je v informaciji
poudarjeno, se je problem nezaposlenosti okrepil z vse pogostejšim odpuščanjem naših
delavcev in vse neugodnejšo
tendenco na trgu dela države
sprejema.
Določene možnosti za
ustvarjanje pogojev za zaposlovanje naših delavcev v domovini so tudi v morebitnem
sodelovanju in pomoči držav iz
katerih se vračajo naši ljudje.
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Vendar pa so uspehi na tem
področju zelo skromni.
IZVAJANJE ZAKONA
V OZD
V posebnem delu informacije je analiza kako zakon izvajajo organizacije združenega dela, ki pošiljajo svoje delavce na
delo v tujino. V skladu z določbami zakona so dolžne, da
obravnavajo vsa vprašanja v
zvezi s posebnim položajem
detaširanih delavcev, da sprejmejo določenih sklepov in
predlagajo ustrezne rešitve. Ta

obveznost pa se ne izpolnjuje
v zadostni meri. Proces dogovarjanja in sporazumevanja o
skoraj vseh vprašanjih s tega
področja teče počasi. V informaciji je. podčrtana nujnost
teh procesov, da bi določili
skupne osnove in merila za
določitev skupnih pravic, obveznosti in odgovornosti detaširanih delavcev. Sem pa
predvsem sodijo merila za razporejanje dohodka in čistega
dohodka, uveljavljanje pravic
za dopust, namestitev, prehrano, kulturno-zabavno in športno življenje ter drugo.

Večina OZD je uskladila svoje samoupravne splošne akte
na tem področju z določbami
zakona o varstvu naših delavcev v tujini. Vendar niso povsod našli najracionalnejše rešitve glede na zelo poudarjene
specifičnosti
posameznih
držav in pogoje pod katerimi
naši detaširani delavci opravljajo svoje vsako dnevne naloge.
KONČNE OCENE
IN PREDLOGI
UKREPOV
Na koncu informacije je po-

zitivna ocena o uporabi zakona predloženi pa so tudi ukrepi
za še doslednejše izvajanje.
Eden temeljnih ukrepov bi moral biti učinkovito družbeno
dogovarjanje. Prav tako je tudi
predlog, da pristojni organi
nadaljujejo z noveliranjem obstoječih in sprejemanjem novih mednarodnih sporazumov.
Izražena je tudi zahteva, da vsi
družbeni dejavniki okrepijo
svojo aktivnost in skrb za
ustvarjanje pogojev za povečevanje zaposlenosti in delovno angažiranje državljanov, ki
se vračajo iz dela iz tujine.
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Gradivo za seje zborov Skupščine SR Slovenije
27. decembra 1982

OSNUTEK

PROGRAMA

Zbora združenega dela,

DELA
Zbora občin

in

Družbenopolitičnega zbora Skupščine
SR Slovenije za leto

UVOD
Program zbora združenega dela, Zbora občin in
Družbenopolitičnega zbora za leto 1983 izhaja iz
položaja, funkcije in nalog, ki jih ima Skupščina SR
Slovenije kot organ družbenega samoupravljanja in
najvišji organ oblasti v okviru pravic in dolžnosti
republike in vsebuje naloge, ki izhajajo iz ustave SR
Slovenije, družbenih planov, drugih splošnih aktov
in iz že določene politike skupščine, ter politike in
dokumentov družbenopolitičnih organizacij, predvsem pa SZDL kot fronte organiziranih socialističnih
sil.
Pri pripravi programov dela zborov Skupščine SR
Slovenije za leto 1983 je bil upoštevan poslovnik
Skupščine SR Slovenije, katere določbe o programiranju dela so bile izpopolnjene glede na dosedanje izkušnje pri programiranju dela in na podlagi
izhodišč za pripravo programov dela zborov Skupščine SR Slovenije v letu 1983, ki jih je sprejelo
Predsedstvo Skupščine SR Slovenije. Upoštevana
so bila temeljna načela, po katerih je potrebno pri
programiranju dela zagotoviti demokratičnost pri
pripravi in sprejemanju programa, uveljaviti načelo
kontinuiranega planiranja in z vsebinskega stališča
zagotoviti odprtost programov ter njegovo čimvečjo
povezanost in usklajenost s programi dela drugih
družbenih dejavnikov, ki sodelujejo v skupščinskem
odločanju. Pri tem je potrebno realno programirati
in zagotoviti prioriteto reševanju najbolj aktualnih
družbenih nalog.
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1983

Pri uresničevanju programa dela zborov Skupščine SR Slovenije bomo dali prioriteto naslednjim
vprašanjem:
- izvajanju nalog, ki izhajajo iz sprejetih kongresnih dokumentov družbenopolitičnih organizacij in
izhodišč Komisije zveznih družbenih svetov za dolgoročni program uresničevanja gospodarske stabilizacije;
- sprotnim ocenam, kako se izvajajo zvezni in
republiški zakoni in ukrepi Zveznega izvršnega
sveta in Izvršnega sveta Skupščine SRS za uresničevanje gospodarske stabilizacije. V tem okviru se
bosta Skupščina SR Slovenije in izvršni svet ob
pripravi periodičnih delovnih načrtov za posamezna
trimesečja sproti dogovarjala o potrebnosti obravnave teh vprašanj v Skupščini SR Slovenije in o
rokih za njihovo obravnavo. Vsa pozornost bo morala veljati tudi vprašanjem, kako se izvajata družbeni plan SR Slovenije in SFR Jugoslavije oziroma
resoluciji o družbenoekonomski politiki in razvoju
SR Slovenije in SFR Jugoslavije v tekočem obdobju
ter morebitnim spremembam in dopolnitvam teh
aktov;
- sprejemanju sprememb in dopolnitev družbenega plana SR Slovenije in SFR Jugoslavije za obdobje 1981-1985;
- pripravam in sprejemanju resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije in SFR
Jugoslavije za leto 1984, kakor tudi pripravam in
sprejemanju smernic za pripravo dolgoročnega
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plana SR Slovenije, pripravam in sprejemanju republiškega proračuna za leto 1984 in zaključnega računa republiškega proračuna za leto 1982;
- obravnavi oziroma nadaljnji obravnavi zakonov, ki so bili programirani že za leto 1982, pa v tem
obdobju postopek sprejemanja zakonov še ni bil v
celoti opravljen. Gre predvsem za naslednje zakone: zakon o družbenem sistemu informiranja, zakon o gozdovih, zakon o prekrških, zakon o samoprispevku, zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o evidenci nastanitve občanov in o registru
prebivalstva, zakon o urejanju naselij in o drugih
posegih v prostor, zakon o stavbnih zemljiščih, zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, zakon o sistemu
zvez in PTT prometu, zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o republiških blagovnih rezervah,
zakon o spremembah in dopolnitvah obrtnega zakona, zakon o graditvi objektov, zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju itd.;
- nalogam, ki jih je potrebno reševati na podlagi
ocene konkretnih družbenoekonomskih in družbenopolitičnih razmer v republiki. Pobude za obravnavo takih vprašanj bodo do sprejetja delovnega
programa in med letom dajali predvsem družbenopolitični dejavniki;
- nadaljevanju razprav o ustreznosti ali neustreznosti nekaterih sprejetih sistemskih rešitev. Naloga
Skupščine in delovnih teles bo, da bo sproti spremljala in zavzemala stališča do pobud in predlogov, ki
se bodo nanašali na izpopolnjevanje sistemskih rešitev oziroma spreminjanju in dopolnjevanju posameznih aktov, če njihove določbe ne ustrezajo več
družbenim razmeram in potrebam;
- spremljanju in uresničevanju sprejetih aktov in
politike in morebitnim spremembam in dopolnitvam
teh aktov;
- spremembam in dopolnitvam aktov zborov
Skupščine SFR Jugoslavije, zlasti tistim, ki jih sprejema Zbor republik in pokrajin v soglasju s skupščinami socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin, spremljanju uresničevanja teh aktov in politike, oblikovane v Skupščini SFR Jugoslavije in v drugih organih federacije.
Vsak zbor bo še posebej spremljal uresničevanje
sklepov, sprejetih ob obravnavi posameznih vprašanj ter vprašanj, ki so pomembna za njegovo področje in jih po potrebi uvrščal na dnevne rede
svojih sej.
Pri tem je treba ugotoviti, da je v programu zakonodajna dejavnost Skupščine, zlasti glede sistemskega urejanja posameznih področij oziroma odnosov, zmanjšana. Tako so v programu zakoni, ki so
bili programirani že za prejšnje programsko obdobje, pa postopek sprejemanja še ni v celoti opravljen, spremembe zakonov, ki so potrebne zaradi
novih sistemskih ureditev, ki jih je Skupščina sprejemala v zadnjih letih aH pa gre za posege na tistih
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področjih, ki še niso urejena. V programu je tako le
malo zakonov, s katerimi se na novo urejajo odnosi
na posameznih področjih.
Program vsebuje tudi roke, v katerih je potrebno
poslati gradiva za obravnavo posameznih vprašanj
delegatom, kar je tudi opozorilo predlagateljem aktov za pravočasno predložitev teh gradiv. Poslovnik
Skupščine SR Slovenije sicer predpisuje, da se ti
roki določajo v periodičnih delovnih načrtih, vsekakor pa je ustrezneje, da so ti roki določeni že v
letnem programu dela zaradi dolgoročnejšega planiranja. S periodičnimi delovnimi načrti bo potrebno oceniti, ali je potrebno v vseh fazah zakonodajnega postopka upoštevati iste poslovniške roke.
V programu so zajete tudi teme in akti iz programov dela zborov Skupščine SFR Jugoslavije. Drugi
del programa vsebuje akte, ki jih bo sprejemal Zbor
republik in pokrajin Skupščine SFRJ v soglasju s
skupščinami republik in 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. Seveda pa se bodo zbori in delovna telesa Skupščine
SR Slovenije vključevali tudi v izvajanje delovnih
programov zborov Skupščine SFRJ glede vprašanj,
ki jih zbora Skupščine SFRJ obravnavata v svoji
pristojnosti.
V tretjem delu programa pa so zajete teme, ki so
bile predlagane, da se uvrstijo v program dela zborov za leto 1983, vendar pa smo ocenili, da je primerneje, da jih najprej obravnavajo delovna telesa
skupščine in zborov. Če bodo delovna telesa po
obravnavi teh zadev predlagala zborom, da jih
obravnavajo na sejah, bodo uvrščene v periodične
programe dela zborov v letu 1983.
Ob tem pa je potrebno še posebej poudariti temeljno načelo odprtosti programa, kar bo Skupščina upoštevala pri njegovem izvajanju. Program
bo namreč mogoče med letom spreminjati oziroma
dopolnjevati, odvisno od ocene razmer in potreb v
republiki, kar pomeni, da bo Skupščini omogočeno
v večji meri kot doslej sproti reagirati na tiste pomembne pojave, bodisi v družbenoekonomskem aH
družbenopolitičnem življenju, ki zahtevajo poseg
republiške skupščine v skladu z njenimi pristojnostmi in odgovornostjo. Tako bodo delegacije temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti, občinske skupščine, samoupravne interesne skupnosti, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, republiški
upravni organi in družbenopolitične organizacije v
republiki sproti dajale pobude, ki bodo izhajale iz
trenutnih ugotovljenih razmer in potreb v republiki
in jih bo nujno uvrščati v periodične delovne načrte.
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LDEL
TEME IN AKTI IZ PRISTOJNOSTI
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
I. DRUŽBENOPOLITIČNI SISTEM
1. Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o družbenem pravobranilcu
samoupravljanja*
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Zakon pripravi: Republiški sekretariat za pravosodje in
upravo
Predlog za izdajo: I. trimesečje
Osnutek: III. trimesečje
Predlog: IV. trimesečje
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni
2. Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o javnem pravobranilstvu* '
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Zakon pripravi: Republiški sekretariat za pravosodje in
upravo
Predlog za izdajo: I. trimesečje
Osnutek: III. trimesečje
Predlog: IV. trimesečje
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni
3. Zakon o prekrških
Zakon je bil že obravnavan v I. in II. fazi zakonodajnega
postopka.
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Zakon pripravi: Republiški sekretariat za pravosodje in
upravo
Predlog: II. trimesečje
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni
4. Zakon o družbenem sistemu informiranja
Zakon je bil že obravnavan v I. in II. fazi zakonodajnega
postopka.
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Zakon pripravi: Republiški komite za informiranje
Predlog: III. trimesečje
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Rok pošiljanja delegatom: 60 dni
5. Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o javnem obveščanju
Sedanji republiški zakon o javnem obveščanju je bil
sprejet februarja 1973, pred sprejemom ustave in zakona
o združenem delu. Zato je potrebno zakon uskladiti s
tema temeljnima dokumentoma in ob tem upoštevati
rezultate in izkušnje iz prakse javnega obveščanja ter
zahteve in potrebe družbenopolitičnega sistema v celoti.
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Zakon pripravi: Republiški komite za informiranje
* Obrazložitve k obema zakonoma pod točkama 1 in 2 bodo pripravljene
kasneje.
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Predlog za izdajo: I. trimesečje
Osnutek: IV. trimesečje
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni
6. Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o usmerjenem izobraževanju
Zakon je bil že obravnavan v I. in II. fazi zakonodajnega
postopka.
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Zakon pripravi: Republiški komite za vzgojo, izobraževanje ter telesno kulturo
Predlog zakona: I. trimesečje
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni
7. Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o samoprispevku
Zakon je bil že obravnavan v I. fazi zakonodajnega postopka.
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Zakon pripravi: Republiška uprava za družbene prihodke
Osnutek: I. trimesečje
Predlog: II. trimesečje
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni
8. Informacija o obmejnem sodelovanju SR
Slovenije s sosednimi državami in
pokrajinami
Skupščina SR Slovenije bo obravnavala stanje na področju obmejnega sodelovanja SR Slovenije s sosednimi
državami in pokrajinami zlasti z vidika sprejetih omejitvenih ukrepov, pri čemer bo posvetila posebno pozornost nadaljnjemu razvoju medsebojnih odnosov in položaju pripadnikov naše narodnosti v sosednjih državah in
pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti v SR
Sloveniji.
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Gradivo pripravi: Republiški komite za mednarodno sodelovanje
Rok obravnave: I. trimesečje
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni
9. Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o evidenci nastanitve občanov in o
registru prebivalstva
Zakon je bil že obravnavan v I. in II. fazi zakonodajnega
postopka
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Zakon pripravi: Republiški sekretariat za notranje zadeve
Predlog: I. trimesečje
Pristojen: Zbor občin
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni
10. Spremembe in dopolnitve poslovnikov
zborov skupščine SR Slovenije
Predlagatelj: Komisija za pripravo sprememb in dopolnitev poslovnikov Zbora združenega dela, Zbora občin in
Družbenopolitičnega zbora
Gradivo pripravi: ista komisija
Predlog: I. trimesečje
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Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni
11. Stališča in sklepi o uresničevanju
samoupravnega razvoja krajevnih
skupnosti
Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični
zbor Skupščine SRS so na sejah dne 31. 3. 1982 ob
obravnavi Ocene o uresničevanju sklepov, stališč in priporočil Skupščine SR Slovenije o nadaljnjem razvoju
krajevnih skupnosti sprejeli sklep, da naj ocena in ugotovitve delovnih teles skupščine služijo kot osnova za
nadaljnjo razpravo v krajevni skupnosti, družbenopolitičnih organizacijah in v občinah in da se po razpravi
oceni in poroča zborom o uveljaviti krajevnih skupnosti v
komunalnem sistemu kot samoupravne osnove političnega sistema.
Gradivo pripravi: Skupina delegatov Zbora občin
Rok obravnave: I. trimesečje
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni
12. Analiza o spremljanju pridobivanja
prihodkov občanov ter o ugotavljanju izvora
premoženja
Funkcija spremljanja pridobivanja prihodkov občanov
ter ugotavljanje izvora njihovega premoženja z zakonom
o upravah za družbene prihodke je bila naložena občinskim upravam za družbene prihodke, ki naj bi to nalogo
opravljale na podlagi posebnega zakona. Analiza bo
prikazala stanje na tem področju in na podlagi obravnave bo ocenjeno ali je za spremljanje pridobivanja prihodkov občanov ter ugotavljanje izvora njihovega premoženja potrebno izdati poseben zakon.
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Gradivo pripravi: Republiška uprava za družbene prihodke
Rok obravnave: II. trimesečje
Pristojni:
Zbor združenega de!a
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni
H. DRUŽBENOEKONOMSKI RAZVOJ
1. Spremljanje uresničevanja politike
gospodarske stabilizacije
Skupščina SR Slovenije bo v dogovoru z Izvršnim svetom Skupščine SR Slovenije sproti ocenjevala stanje
na posameznih področjih tekoče in razvojne gospodarske politike in s periodičnimi delovnimi načrti določila
roke za obravnavo teh vprašanj v zborih Skupščine SR
Slovenije. Pri tem bo posvetila posebno pozornost
spremljanju uresničevanja njenih ugotovitev, stališč in
sklepov zlasti na področjih: izvoza na konvertibilno področje, investicijske politike, skupne in splošne porabe,
izgub, kmetijstva, zaposlovanja, oskrbljenosti z repromaterialom in surovinami ter združevanje dela in sredstev na ključnih področjih družbene reprodukcije, preskrbe z energijo, cen in podobno.
Predlagatelji: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, Samoupravna interesna
skupnost za ekonomske odnose s tujino, Samoupravne
interesne skupnosti na ravni republike, banke, Republiška skupnost za cene in drugi
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
4

2. Poročilo izvršnega sveta skupščine SR
Slovenije o uresničevanju družbenega
plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985
v letih 1981, 1982 in 1983 in prva ocena
možnosti razvoja v letu 1984
Hkrati s poročilom naj izvršni svet predloži analizo
izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje
1981-1985 v letih 1981, 1982 in 1983 s prvo oceno
možnosti razvoja v letu 1984.
Izvršni svet naj ob polletnem poročanju posveti posebno pozopozornost tudi nalogam, ki izhajajo iz sklepov
Skupščine SR Slovenije „ob obravnavi posameznih
planskih aktov in drugih vprašanj v drugi polovici leta
1982 in v prvi polovici leta 1983.
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Gradivo pripravi: Republiški komite za družbeno planiranje
Rok obravnave: III. trimesečje
Pristojni:
Zbor združenega dela
»
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni
3. Predlog sprememb in dopolnitev
družbenega plana SR Slovenije za obdobje
1981-1985
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Gradivo pripravi: Republiški komite za družbeno planiranje
Rok obravnave: I. trimesečje
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Rok pošiljanja delegatom: 60 dni
4. Resolucija o politiki izvajanja družbenega
plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985
•v letu 1984
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije,
Resolucijo pripravi: Republiški komite za družbeno
planiranje
Osnutek: IV. trimesečje
Predlog: IV. trimesečje
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Rok pošiljanja delegatom: 60 dni
5. Analiza dolgoročnih možnosti razvoja in
smernice za pripravo dolgoročnega plana
SR Slovenije
Analiza bo prikazala razvoj v preteklih letih, doseženi
nivo družbenoekonomskega razvoja, osnovne probleme in tendence razvoja, oceno možnosti, predpostavke
in osnovne faktorje razvoja, splošne smeri razvoja gospodarstva in družbe, vključevanje v mednarodno delitev dela, smeri razvoja socialističnih samoupravnih
proizvodnih odnosov in družbenoekonomskega sistema.
Hkrati bo Raziskovalna skupnost Slovenije pripravila
gradivo, v katerem bo prikazan razvoj raziskovalne dejavnosti v preteklih letih, pogoji in možnosti dolgoročnega razvoja raziskovalne dejavnosti do leta 2000.
Predlagatelja: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Raziskovalna skupnost Slovenije
Gradivo pripravita: Republiški komite za družbeno planiranje, Raziskovalna skupnost Slovenije
Rok obravnave: IV. trimesečje
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Rok pošiljanja deiegatom: 60 dni
priloga poročevalca

6. Poročilo o stanju in razvoju turizma v SR
Sloveniji
Poročilo bo prikazalo stanje na področju slovenskega
turizma in opozorilo na najpomembnejša vprašanja
njegove organiziranosti, zlasti z vidika učinkov turizma
v celotnem slovenskem gospodarstvu, z vidika ustvarjanja deviznega priliva in njegovega vključevanja v sistem ekonomskih odnosov s tujino.
Poročilo bo prikazalo tudi nove možnosti povezovanja
in skupnega nastopa turističnih organizacij na domačem in tujih trgih ter povezovanje s proizvodnjo in trgovino. Obravnavano poročilo bo pokazalo potrebo po
sprejemu posebnega skupščinskega akta, s katerim naj
se uredijo najpomembnejša vprašanja na tem področju.
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Gradivo pripravi: Republiški komite za turizem
Rok obravnave: I. trimesečje
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni
7. Poročilo o stanju in razvoju energetskega
gospodarstva v SR Sloveniji
Poročilo bo zajelo pregled izvajanja energetske bilance v
letu 1983 na področju električne energije, premoga, nafte in plina. Analizirani bodo učinki ukrepov za enakomerno oskrbo porabnikov v zaostrenih razmerah ter po
potrebi predlagani novi ukrepi. Hkrati bo poročilo podalo pregled izvajanja samoupravnih sporazumov o temeljih planov samoupravnih interesnih skupnosti s področja energetike, s poudarkom na izgradnji energetskih
objektov in prikazom problematike izgradnje teh objektov; poročilo bo vsebovalo tudi predlog ukrepov na tem
področju.
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Gradivo pripravijo: Republiška energetska skupnost,
Republiški komite za energetiko, Republiški komite za
tržišče in splošne gospodarske zadeve
Rok obravnave: III. trimesečje
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni
8. Zakon o proračunu SR Slovenije za leto
1984
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Zakon pripravi: Republiški sekretariat za finance
Izhodišča: IV. trimesečje
Predlog: IV. Trimesečje
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni
9. Zakon o zaključnem računu proračuna SR
Slovenije za leto 1982
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Zakon pripravi: Republiški sekretariat za finance
Predlog: II. trimesečje
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni
10. Poročilo o izvajanju zakona o sistemu
družbenega planiranja
Poročilo bo podalo oceno, kako nosilci družbenega planiranja uresničujejo določbe zakona o sistemu družbenega planiranja in kakšni problemi pri tem nastajajo.
Razprava o teh problemih bo pokazala, če so potrebne
spremembe tega zakona.
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Gradivo pripravi: Republiški komite za družbeno planiranje
priloga poročevalca

Rok obravnave: III. trimesečje
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni
11. Poročilo o izvajanju zakona o zagotavljanju
in usmerjanju sredstev za intervencije v
proizvodnji hrane v obdobju 1982-1985 in
zakona o zagotavljanju in usmerjanju
sredstev za usposabljanje zemljišč za
družbeno organizirano kmetijsko
proizvodnjo v obdobju 1982-1985 v letu 1983
Zbori Skupščine SR Slovenije so ob sprejemu navedenih
zakonov zadolžili Izvršni svet, da jim poroča o realizaciji
obeh zakonov.
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Gradivo pripravi: Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Rok obravnave: III. trimesečje
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni
lil. DRUŽBENOEKONOMSKI ODNOSI
1. Poročilo o izvajanju nalog na področju
ekonomskih odnosov s tujino
Na podlagi sklepa zborov Skupščine SR Slovenije na
sejih 28. julija 1982 je Samoupravna interesna skupnost
za ekonomske odnose s tujino SR Slovenije zadolžena,
da do konca leta 1982 pripravi posebno poročilo o ekonomskih odnosih s tujino, o uresničevanju zastavljenih
ciljev na področju izvoza na konvertibilna območja in o
uveljavljanju ukrepov za pospeševanje izvoza.
Glede na sprejete ukrepe, tako Skupščine SFRJ in
Zveznega izvršnega sveta, kot tudi ukrepe, sprejete v
Sloveniji za uresničevanje politike ekonomskih odnosov
s tujino, naj SISEOT o navedeni problematiki poroča v
letu 1983. Ob tem naj poroča tudi o svoji organiziranosti,
sodelovanju s SISEOTI v drugih republikah in pokrajinah
in uveljavljanju združenega dela v SISEOT.
V okviru te problematike naj Gospodarska zbornica
Slovenije poroča o oblikovanju strokovnih podlag in
kriterijev za samoupravno sporazumevanje po 67. 68. in
69. členu zakona o deviznem poslovanju. Poroča naj tudi
o spremljanju akumulativne in reprodukcijske sposobnosti gospodarstva, posebej izvoznih organizacij združenega dela oziroma dejavnosti ter ukrepih in učinkovitosti sistema ter politike na področju davkov, prispevkov
in proračuna s poudarkom na materialnem položaju
izvoznikov.
Predlagatelja: Samoupravna interesna skupnost za ekonomske odnose s tujino, Gospodarska zbornica Slovenije
Gradivo pripravita: Samoupravna interesna skupnost za
ekonomske odnose s tujino in Gospodarska zbornica
Slovenije
Rok obravnave: I. trimesečje
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni
2. Informacija o sodelovanju in povezovanju
organizacij združenega dela v SR Sloveniji z
organizacijami združenega dela v drugih
republikah in pokrajinah glede združevanja
dela in sredstev združenega dela v SR
Sloveniji z gospodarsko manj razvitimi
republikami in SAP Kosovo
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Informacija naj prikaže sodelovanje in povezovanje
organizacij združenega dela iz SR Slovenije z organizacijami združenega dela v drugih republikah in pokrajinah. Posebej naj bo prikazano, kako poteka združevanje
sredstev 50% dela sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in
avtomomnih pokrajin in nalogah, ki so bile zvezi s tem
opravljene z združenim delom. Prikaže naj tudi probleme, ki nastajajo pri tem združevanju ter bilanco sredstev
50% dela sklada federacije, ki so združena v programe,
za katere so samoupravni sporazumi sklenjeni za leto
1981 in 1982.
Predlagatelj: Gospodarska zbornica Slovenije
Gradivo pripravi: Gospodarska zbornica Slovenije
Rok obravnave: I. trimesečje
Pristojna:
Zbor združenega dela
Družbenopolitični zbor
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni
3. Zakon o odločanju namenske rabe prostora
Ob obravnavi osnutka zakona o urejanju naselij in
drugih posegih v prostor je bilo v dosedanjih postopkih
opozorjeno na pravno praznino v zvezi z načeli za urejanje širšega prostora, določanjem njegove namembnosti
za različne družbene potrebe in razreševanjem različnih
interesov glede rabe prostora med posameznimi področji oziroma posameznimi nosilci družbenega planiranja. Ta vprašanja v sistemu družbenega planiranja niso
razrešena, v osnutku zakona o urejanju naselij in o
drugih posegih v prostor, ki ima izvedbeni značaj v
skladu s stališči in usmeritvami zborov Skupščine SR
Slovenije pa niso zajeta. Zaradi zapolnitve navedene
pravno sistemske praznine se predlaga izdaja posebnega zakona.
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Zakon pripravi: Republiški komite za varstvo okolja in
urejanje prostora
Predlog za Izdajo: I. trimesečje
Osnutek: III. trimesečje
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Rok pošiljanja delegatom: 60 dni
4. Zakon o urejanju naselij in o drugih posegih
v prostor
Zbori Skupščine SR Slovenije so ob obravnavi in zavrnitvi osnutka zakona o urejanju prostora zavezali predlagatelja, da pripravi nov osnutek zakona z drugimi izhodišči in drugačno zasnovo. Pri tem so opredelili, da so
temeljna vprašanja v zvezi z določanjem prostorske politike, opredeljevanjem pogojev za namensko rabo prostora in določanjem njegovih funkcij, že opredeljena z
zakonom o družbenem planiranju. Zato naj bi tak zakon
urejal le vprašanja v zvezi z zagotavljanjem možnosti za
uresničevanje prostorske politike. V skladu z navedenimi
usmeritvami in zlasti s stališčem, da je treba s tem
zakonom urediti le vprašanja v zvezi z izvrševanjem
prostorske politike, določene z družbenimi plani, bo
predložen nov osnutek zakona, ki bo imel glede na to, da
se bo navezoval na sprejete rešitve oziroma odločitve v
prostorskih delih družbenih planov, izvedbeni značaj. Po
svoji vsebinski zasnovi bo obravnaval ves prostor izven
naselij, zato je predlagan tudi nov naslov.
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Zakon pripravi: Republiški komite za varstvo okolja in
urejanje prostora
Osnutek: III. trimesečje
Predlog: IV. trimesečje
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Rok pošiljanja delegatom: 60 dni
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5. Zakon o stavbnih zemljiščih
Zakon je bil že obravnavan v I. in II. fazi zakonodajnega
postopka
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Zakon pripravi: Republiški komite za varstvo okolja in
urejanje prostora
Prilog: I. trimesečje
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni
6. Zakon o graditvi objektov
Zakon je bil že obravnavan v I. fazi zakonodajnega
postopka in bo v nadaljnjem postopku predložen kot
zakon o izdelavi investicijsko tehnične dokumentacije in
graditvi objektov.
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Zakon pripravi: Republiški komite za industrijo in gradbeništvo
Osnutek: II. trimesečje
Predlog: IV. trimesečje
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Rok pošiljanja delegatom: 60 dni
7. Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o poslovnih stavbah in poslovnih
prostorih
Zakon je bil že obravnavan v I. in II. fazi zakonodajnega
postopka.
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Zakon pripravi: Republiški komite za varstvo okolja in
urejanje prostora
Predlog: II. trimesečje
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni
8. Poročilo o izvajanju zakona o energetskem
gospodarstvu
Poročilo bo prikazalo izvajanje zakona o energetskem
gospodarstvu in družbenega dogovora o samoupravni
organiziranosti energetskega gospodarstva.
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Gradivo pripravi: Republiški komite za energetiko
Rok obravnave: II. trimesečje
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni
9. Poročilo o izvajanju zakona o
stanovanjskem gospodarstvu
Poročilo naj poda oceno, kako se uresničuje zakon o
stanovanjskem gospodarstvu, zlasti z vidika uresničevanja družbenoekonomskih odnosov in samoupravne organiziranosti,
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Gradivo pripravi: Republiški komite za varstvo okolja
Rok obravnave: III. trimesečje
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Skupščina skupnosti socialnega varstva Slovenije
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni
10. Poročilo o izvajanju zakona o raziskovalni
dejavnosti in raziskovalnih skupnostih
Poročilo naj poda oceno, kako se uresničuje stanje na
področju raziskovalne dejavnosti, uresničevanje družbenoekonomskih odnosov in samoupravne organiziranosti
in učinkovitost raziskovalnega dela.
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
priloga poročevalca

Gradivo pripravita: Republiški komite za raziskovalno
dejavnost in tehnologijo in Raziskovalna skupnost Slovenije
Rok obravnave: It. trimesečje
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni
11. Zakon o gozdovih
Zakon je bil že obravnavan v I. in II. fazi zakonodajnega
postopka.
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Zakon pripravi: Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Predlog: II. trimesečje
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Rok pošiljanja delegatom: 60 dni
12. Zakon o sistemih zvez in ptt prometu
Zakon je bil že obravnavan v I. fazi zakonodajnega postopka.
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Zakon pripravi: Republiški komite za promet in zveze
Osnutek: II. trimesečje
Predlog: IV. trimesečje
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Rok pošiljanja delegatom: 60 dni
13. Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o republiških blagovnih rezervah
Zakon je bil že obravnavan v I. in II. fazi zakonodajnega
postopka.
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Zakon pripravi: Republiški komite za tržišče in splošne
gospodarske zadeve
Predlog: II. trimesečje
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni
14. Zakon o ugotavljanju dohodka kmetijskih
zemljišč
S tem zakonom bodo določena načela in kriteriji za
ugotavljanje dohodka iz kmetijstva ter sistem obdavčevanja tovrstnih dohodkov.
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Zakon pripravi: Republiška uprava za družbene prihodke
Predlog za izdajo z osnutkom: II. trimesečje
Predlog: IV. trimesečje
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Rok pošiljanja delegatom: 60 dni
15. Zakon o spremembah in dopolnitvah
obrtnega zakona
Zakon je bil že obravnavan v I. in II. fazi zakonodajnega
postopka.
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Zakon pripravi: Republiški komite za industrijo in gradbeništvo
Predlog: I. trimesečje
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni
16. Uresničevanje ugotovitev, priporočil in
sklepov skupščine SR Slovenije za izvajanje
zakonov s področja kmetijstva
Skupščina SR Slovenije je v marcu 1982 sprejela ugoto-

vitve, priporočila in sklepe za izvajanje zakonov s področja kmetijstva. Med drugimi nalogami je naložila
Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, naj do septembra 1982 prouči pobude za spremembe in dopolnitve
zakonov s področja kmetijstva in o tem poroča Skupščini SR Slovenije. Pri tem naj se posebej opredeli do
vprašanj na področju zemljiške politike in združevanja
kmetov.
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Gradivo pripravi: Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Rok obravnave: I. trimesečje
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni
17. Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o obdavčitvi tujih oseb
Zakon je bil že obravnavan v I. in II. fazi zakonodajnega
postopka.
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Zakon pripravi: Republiška uprava za družbene prihodke
Predlog: II. trimesečje
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni
18. Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o davku na promet nepremičnin
Zakon je bil že obravnavan v I. in II. fazi zakonodajnega
postopka.
Predlagatelji: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Zakon pripravi: Republiška uprava za družbene prihodke
V
Predlog: III. trimesečje
Pristojna
Zbor združenega dela
Zbor občin
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni
19. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o upravah za družbene prihodke
Zakon je bil že obravnavan v I. in II. fazi zakonodajnega
postopka.
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Zakon pripravi: Republiška uprava za družbene prihodke
Predlog: I. trimesečje
Pristojna:
Zbor združenga dela
Zbor občin
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni
20. Uresničevanje preobrazbe bančništva in
gospodarjenje z denarjem
Poročilo bo prikazalo uveljavljanje demokratizacije odločanja in preobrazbo družbenoekonomskih odnosov v
bankah, organiziranost, temu prilagojen mehanizem
kreditno-monetarne politike in gospodarjenje z denarjem.
Predlagatelj: Narodna banka Slovenije, Ljubljanska
banka-Združena banka, Jugobanka, Beogradska banka
Gradivo pripravijo: Narodna banka Slovenije, Ljubljanska banka - Združena banka, Jugobanka, Beogradska
banka
Rok obravnave: II. trimesečje
Pristojna: Zbor združenega dela
Zbor občin
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni
21. Uresničevanje zakona o skupnih osnovah
svobodne menjave dela na področju
družbenih dejavnosti
Leta 1979 je Skupščina SR Slovenije sprejela navedeni
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zakon, ki je opredelil osnove svobodne menjave dela in
je podlaga za uveljavljanje družbenoekonomskih odnosov in samoupravne organiziranosti na področju družbenih dejavnosti. Namen obravnave gradiva v Skupščini SR
Slovenije je, da ocenimo doseženo stopnjo uveljavitve
zakona. Na podlagi razprave bo skupščina sprejela
usmeritve za odpravo morebitnih pomanjkljivosti v izvajanju zakona. Hkrati bo gradivo skupaj s sprejetimi
usmeritvami podlaga za nadaljnjo obravnavo odprtih
vprašanj na posameznih področjih dejavnosti.
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in Komisija za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu
Gradivo pripravi: Medresorska delovna skupina v Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije v sodelovanju s komisijo za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu
Rok obravnave: IV. trimesečje
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Rok pošiljanja delegatom: 60 dni
22. Zakon o kulturnoumetniških dejavnostih in
posredovanju kulturnih vrednot
Zakon je bil že obravnavan v I. fazi zakonodajnega postopka.
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Zakon pripravi: Republiški komite za kulturo
Osnutek: I. trimesečje
Predlog: III. trimesečje
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije
Rok pošiljanja delegatom: 60 dni
23. Zakon o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju
Zakon je bil že obravnavan v I. fazi zakonodajnega postopka.
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Zakon pripravi: Komisija za izdelavo zasnove novega
sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja v
sodelovnaju z Republiškim komitejem za delo in Skupnostjo pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR
Sloveniji
Osnutek: I. trimesečje
Predlog: II. trimesečje
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Skupščina Skupnosti socialnega varstv^ Slovenije
Rok pošiljanja delegatom: 60 dni
24. Poročilo o uresničevanju politike
zaposlovanja
Poročilo naj prikaže, kako se uresničuje politika zaposlovanja glede na zaostrene gospodarske razmere in
opozori na probleme, ki se pri tem pojavljajo. Pri pripravi
poročila je potrebno izhajati iz ugotovitev, stališč in
sklepov Skupščine SR Slovenije z dne 28. julija 1982, ko
je bilo ugotovljeno, da je na področju zaposlovanja ugotovljen razkorak med iskalci zaposlitve in razpoložljivimi
prostimi deli in nalogami; da se zaostruje zaposlovanje
mladih, ki nastaja zaradi neusklajenosti izobraževalnih
programov s potrebmi združenega dela, premajhne mobilnosti kadrov in upadanja gospodarske aktivnosti, pa
tudi zaradi neopravičenega odklanjanja zaposlitve novih
delavcev v nekaterih organizacijah združenega dela.
Skupnostim za zaposlovanje je bilo naloženo, da pripravijo pregled pričakovanega priliva mladine iz šol in na tej
osnovi čimprej pripravijo programe njihovega zaposlovanja ter o celotni problematiki poročajo Skupščini SR
Slovenije.
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Gradivo pripravi: Republiški komite za delo in Zveza
skupnosti za zaposlovanje SR Slovenije
Rok obravnave: I. trimesečje

25.

26.

27.

28.

Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni
Poročilo o uresničevanju socialne politike
Zaostrene gospodarske razmere vplivajo na zagotavljanje ustrezne socialne varnosti prebivalstva. Z usmeritvami na področju socialne politike bo potrebno opredeliti
ključne prioritete in tiste cilje, ki so soodvisni in v tesni
zvezi z delom in rezultati dela. Hkrati je potrebno oceniti
tudi, kako se uresničuje sklep Skupščine SR Slovenije,
sprejet 12. novembra 1981 ob obravnavi poročila o uresničevanju socialne politike in sprejetih ukrepov.
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Gradivo pripravita: Republiški komite za zdravstveno in
socialno varstvo, Skupnost socialnega varstva Slovenije
Hok obravnave: II. trimesečje
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije
Rok pošiljanja delegatom: 60 dni
Poročilo o uresničevanju zakona o zakonski
zvezi In družinskih razmerjih in resolucije o
načrtovanju družine in družbenih
prizadevanjih za njen nastanek in varnost in
zakona o zdravstvenih ukrepih pri
uresničevanju pravic do svobodnega
odločanja o rojstvu otrok
Naloga je iz programa dela za leto 1982.
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Gradivo pripravi: Republiški komite za zdravstveno in
socialno varnost
Rok obravnave: I. trimesečje
Pristojni:
Zbor združenega dela
•Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije
Rok pošiljanja delegatom: 60 dni
Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti
ter o urejanju pokopališč
Veljavni zakon o pokopališčih in pravilnik o izvajanju
zakona o pokopališčih je potrebno uskladiti z ustavnimi
določbami, zakonom o komunalnih dejavnostih, zakonom o sistemu družbenega planiranja, sanitarnimi in
drugimi predpisi ter z novimi zahtevami in potrebami
družbe na tem področju. Zakon bo enotno za vso republiko določil, da lahko opravljajo pokopališko in pogrebno dejavnost in urejajo pokopališča komunalne organizacije združenega dela in krajevne skupnosti, enotne za
vso republiko naj bi v skladu s sanitarnimi predpisi bile
določbe o prenosu posmrtnih ostankov in prekopu grobov, kdo odloča o načinu pokopa in kdo je dolžan
poravnati stroške pokopa, enotni naj bi bili tudi pojmi za
zvrsti grobov.
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Zakon pripravi: Republiški komite za varstvo okolja in
urejanje prostora
Predlog za Izdajo: I. trimesečje
Osnutek: III. trimesečje
Predlog: IV. trimesečje
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni
Poročilo o popisu prebivalstva,
gospodinjstev In stanovanj v SR Sloveniji v
letu 1981
Zakon določa, da je potrebno ob zaključku predložiti
zaključno poročilo Skupščini SR Slovenije.
priloga poročevalca
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Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Gradivo pripravi: Zavod SR Slovenije za statistiko
Rok obravnave: IV. trimesečje
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni

narja; politiko deviznih rezerv; politiko kreditnih odnosov s tujino; politiko usklajevanja medsebojnih odnosov
republiških in pokrajinskih samoupravnih interesnih
skupnosti za ekonomske odnose s tujino in politiko
plačilno-bilančnih omejitev.
Zvezni izvršni svet bo do 5. oktobra poslal Skupščini
SFRJ delovno verzijo osnutka odloka o skupni devizni
politiki Jugoslavije, osnutek tega odloga skupaj z ustreznim spremnim gradivom pa najpozneje do 31. oktobra
1983.
Pristojna:Zbor združenega dela
Zbor občin

II. DEL
SOGLASJA K AKTOM, KI JIH
SPREJEMA ZBOR REPUBLIK IN
POKRAJIN SKUPŠČINE SFRJ V
SOGLASJU S SKUPŠČINAMI
SOCIALISTIČNIH REPUBLIK IN
SOCIALISTIČNIH AVTONOMNIH
POKRAJIN
I. RAZVOJNA POLITIKA
1. Resolucija o politiki uresničevanja
družbenega plana Jugoslavije za obdobje
od leta 1981 do leta 1985 v letu 1984*
V skladu z zakonom o temeljih sistema družbenega
planiranja in o družbenem planu Jugoslavije bi moral
Zbor republik in pokrajin do konca leta 1983 sprejeti
resolucijo o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1981-1985 v letu 1984. V zvezi s tem
bo Zvezni izvršni svet do konca maja 1983 poslal Skupščini SFRJ poročilo o uresničevanju politike družbenoekonomskega razvoja v preteklem obdobju s predlogom
ukrepov za popolnejše uresničevanje te politike in z
ocenami možnosti uresničevanja tega razvoja v letu 1984
skupaj z ustreznim analitičnim in dokumentacijskim gradivom.
V skladu z omenjenim zakonom bo Zvezni izvršni svet
poslal Skupščini SFRJ:
- do začetka septembra »Temeljna vprašanja za določitev resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana
Jugoslavije za obdobje 1981-1985 v letu 1984, najpozneje do 31. oktobra 1983 pa osnutek resolucije o politiki
uresničevanja družbenega plana za obdobje 1981-1985
v letu 1984;
- do 20. decembra 1983 besedilo predloga te resolucije,
in sicer na podlagi usklajenih stališč v delovnih telesih
zbore.
Za določitev natančnejših rokov in usklajevanje dela za
pripravo in sprejetje te resolucije bo pripravljen poseben
operativni načrt.
Pristo|ni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
2. Odlok o skupni devizni politiki Jugoslavije
za leto 1984
Skupna devizna politika zajema predvsem: politiko pospeševanja in spodbujanja izvoza blaga in storitev in
drugih oblik eknomskih odnosov s tujino; politiko uvoza;
politiko varstva domače proizvodnje; politiko tečaja di* Obrazložitev vpraicnj In aktov, ki so uvrščeni v II. del, so povzete Iz
osnutka programa Zbora republik In pokrajin Skupičlne SFRJ.
priloga poročevalca

3. Odlok o ciljih in nalogah skupne emisijske
in denarne politike in skupnih temeljev
kreditne politike v letu 1984
Skupščina SFRJ vsako leto določa cilje in naloge skupne
emisijske 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 1983
pripravil in poslal Skupščini SFRJ delovno verzijo osnutka
akta o določitvi kreditno-monetarne politike za leto 1984,
najpozneje do 31. oktobra pa osnutek tega akta skupaj z
ustreznim spremnim gradivom.
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
4. Plačilna in devizna bilanca Jugoslavije za
leto 1984
Po 24. členu zakona o deviznem poslovanju in kreditnih
odnosih s tujino sprejema Skupščina SFRJ na podlagi
Zveznega izvršnega sveta enotno projekcijo plačilne bilance in enotno projekcijo devizne bilance Jugoslavije
hkrati s sprejetjem skupne devizne politike.
Delovni verziji obeh osnutkov teh projekcij bo poslal
Zvezni izvršni svet Skupščini SFRJ do 5. oktobra, osnutka z informacijo o uresničevanju enotnih projekcij plačilne in devizne bilance Jugoslavije v letu 1983 in z ustreznim spremnim gradivom pa najpozneje do 31. oktobra
1983.
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
r
II. PRORAČUNSKA PORABA
FEDERACIJE
1. Določitev skupnega obsega proračunskih
odhodkov federacije za leto 1984
Zvezni izvršni svet bo v skladu z 41. členom zakona o
financiranju federacije do 30. septembra 1983 poslal
Skupščini SFRJ analizo uresničevanja proračna federacije v 8 mesecih leta 1983 in predlog temeljev za določitev skupnega obsega proračunskih odhodkov federacije za leto 1984, najpozneje do 31. oktobra pa tudi
osnutek zakona o skupnem obsegu proračunskih odhodkov federacije za leto 1984.
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
2. Odlok o določitvi prihodkov od carin in
drugih uvoznih davščin, ki se v letu 1984
odstopijo Interesni skupnosti Jugoslavije
za ekonomske odnose s tujino
V skladu s 26. členom zakona o financiranju federacije
in 83. členom zakona o deviznem poslovanju in kredit-

nih odnosih s tujino bodo s tem odlokom določeni prihodki od carin in drugih uvoznih davščin, ki se v letu
1984 odstopijo Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino za povračlo carin in drugih
uvoznih davščin izvoznim organizacijam združenega
dela.
Pristojna
Zbor združenega dela
Zbor občin
3. Odlok o določitvi skupnega zneska deviz
za potrebe federacije za leto 1984
V skladu z zakonom o deviznem poslovanju in kreditnih. odnosih s tujino bo s tem odlokom določen skupen znesek deviz za potrebe federacije za leto 1984.
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin

4. Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o deviznem poslovanju in kreditnih
odnosih s tujino
S spremembami in dopolnitvami veljavnega zakona v
Skladu z opredelitvami, do katerih se bo prišlo, je treba
zagotoviti nadaljnjo dograditev in izpolnitev sistema.
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin

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

III. ZAKONODAJNI DEL
a) ZAKONI, KI JIM MORA ZBOR
SPREJETI V PRVEM POLLETJU LETA
1983
1. Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o rezervnih sredstvih
Zaradi vse večjih izgub v gospodarstvu je treba proučiti možnost širšega združevanja rezervnih sredstev temeljnih organizacij združenega dela, da bi se sanirale
izgube.
Pristojna: Zbor združenega dela
Zbor občin
2. Zakon o dopolnitvah zakona o dovolitvi
začasnega kredita SR Bosni in Hercetovini
za obnovo objektov, ki jih je poškodoval
potres z dne 26. in 27. oktobra 1969
Zaradi potresov leta 1969 in 1981, ki sta gospodarstvu
SR Bosne in Hercegovine kot končnemu uporabniku
kreditov povzročila škodo, bo na podlagi citiranega zakona predlagano, da se preloži: začetek odplačevanja
ter kreditov za premostitev materialnih težav SR Bosne
in Hercegovine.
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
3. Zakon o kritju prenešenih nepokritih obresti
in drugih stroškov po zaključnem računu
Narodne banke Jugoslavije za leto 1983, kot
tudi novoustvarjenih obresti, nastalih na
podlagi zadolžitve Narodne banke
Jugoslavije v tujini v letih 1980 in 1981 za
zagotovitev likvidnosti Jugoslavije v plačilih
s tujino
Z zakonom se predlaga način zagotovitve sredstev za
kritje obresti in drugih stroškov Narodne banke Jugoslavije, ki so nastali kot posledice zadolžitve Narodne banke
Jugoslavije v tujini za ohranitev zunanje likvidnosti SFRJ
v plačilih s tujino. V posebnem zveznem zakonu o zadolžitvi Narodne banke Jugoslavije je določeno, da stroške
tega zadolževanja prevzame Narodna banka Jugoslavije.
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin

6. Zakon o dopolnitvi zakona o zadolžitvi
Narodne banke Jugoslavije v tujini za
zagotovitev likvidnosti SFRJ v plačilih s
tujino v letu 1983
Z dopolnitvijo veljavnega zakona se bo uredilo vprašanje
zadolževanja Narodne banke Jugoslavije v tujini za zagotovitev likvidnosti SFRJ v plačilih s tujino v letu 1983
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
7. Zakon o financiranju programa zveznih
blagovnih rezerv in graditvi skladiščnega
prostora v obdobju od leta 1983 do letA 1985
Ta zakon se sprejema na podlagi dogovora o zagotovitvi
trajnih in stabilnih virov za financiranje blagovnih rezerv
in graditev skladiščnega prostora ter hrambo rezerv.
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin .
8. Zakon o izvajanju investicijskih del v tujini
Ta zakon ureja izvajanje investicijskih del v tujini, dogovarjanje o skupnem nastopu na tujem trgu kot tudi
pogoje in način poslovanja organizacij združenega dela,
ki izvajajo investicijska dela v tujini.
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
9. Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o temeljih sistema cen in o družbeni
kontroli cen
V antiinflacijskem programu so analizirani problemi in
slabosti sedanjega sistema cen in sprejeto je stališče, da
so na tej podlagi nujne ustrezne bistvene spremembe
posameznih določb zakona o temeljih sistema cen in o
družbeni kontroli cen, zlasti tistih, ki se nanašajo na
kriterije za oblikovanje cen. V zvezi s tem se je treba
popolneje posvetovati ne le s pristojnimi organi, marveč
tudi z združenim delom, izhajajoč iz stališč, sprejetih v
antiinflacijskem programu, kot tudi iz stališč, sprejetih v
Izhodiščih dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije ter pripraviti ustrezne spremembe in dopolnitve
tega zakona.
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
®
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10. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka
skupščine SFRJ o določanju rokov za
predložitev osnutka oziroma predlog
družbenega plana Jugoslavije za obdobje
1986-1995 oziroma za nekatera področja do
leta 2000
S spremembami in dopolnitvami odloka je treba uskladiti dela za pripravo tega načrta v skladu z realnitni možnostmi.
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbo občin
Družbenopolitični zbor

III. del
PREGLED PREDLAGANIH
ZADEV, KI NISO UVRŠČENE V
PROGRAME DELA ZBOROV
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE ZA
LETO 1983 IN JIH BODO
OBRAVNAVALA DELOVNA
TELESA SKUPŠČINE OZIROMA
ZBOROV

b) ZAKONI, KI JIH MORA ZBOR
SPREJETI V DRUGEM POLLETJU LETA
1983
1. Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o obdavčevanju proizvodov in
storitev v prometu
Spremembe in dopolnitve veljavnega zakona se nanašajo na dograditev sistema.
Osnutek tega zakona bo Zvezni izvršni svet poslal
Skupščini SFRJ najpozneje do 15. oktobra leta 1983.
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
★ ★ ★
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.

priloga poročevalca

1. Analiza delovanja mehanizmov
samoupravnega in družbenega nadzora ter
inšpekcijskih služb;
2. poročilo o spremljanju izvajanja
družbenega dogovora o uresničevanju
kadrovske politike v SR Sloveniji:
3. analiza sistema financiranja temeljnih
pravic borcev, vojaških invalidov in družin
padlih borcev s ciljem, da se iz federacije
prenese financiranje na socialistične
republike in socialistični avtonomni
pokrajini ter prenos financiranja vseh
preostalih oblik zdravstvenega varstva
borcev, vojaških invalidov iz federacije na
socialistične republike in socialistični
avtonomni pokrajini;
4. informacija o spremljanju in primerjanju
rezultatov poslovanja organizacij
združenega dela;
5. analiza uresničevanja projekcije plačilnobilančnega položaja SR Slovenije v letu
1982;
6. analiza samoupravne preobrazbe
združenega dela;
7. analiza uresničevanja zakona o varstvu pri
delu.
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