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RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA
SEJE ZBORA ZDRUŽENEGA DELA
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
11. maja 1983
*
Dnevni red seje Zbora združenega dela in seje Zbora občin, ki sta sklicani za sredo,
11. maja 1983, je razširjen z
obravnavo:
- predloga za izdajo zakona
o določitvi stopnje za združevanje sredstev rezerv v Sklad
skupnih rezerv gospodarstva
Slovenije v letu 1983 za zavezance, ki niso sprejeli samoupravnega sporazuma, s predlogom zakona (ESA 255).

Ljubljana, 4. 5. 1983

Dnevni red seje Zbora združenega dela pa je razširjen
tudi z obravnavo:
- osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Narodni banki Jugoslavije
in enotnem monetarnem poslovanju narodnih bank republik in narodnih bank avtonomnih pokrajin (ESA 250); ,
- osnutkom zakona o dopolnitvi zakona o carinski tarifi
(ESA 254).

SKLIC SKUPNE SEJE ZBOROV
SKUPŠČINE KULTURNE SKUPNOSTI
SLOVENIJE
11. maja 1983
Skupščina Kulturne skup- seji zbora uporabnikov in zbonosti Slovenije bo na skupni ra izvajalcev dne 11. maja

1983 kot enakopraven zbor z
zbori Skupščine SR Slovenije
obravnavala:
- osnutek zakona o kulturnoumetniških dejavnostih in o
posredovanju kulturnih vrednot.
Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije bo na skupni seji
zborov med drugim obravna-

vala tudi zaključni račun Kulturne skupnosti Slovenije za
leto 1982, program Kulturne
skupnosti Slovenije za leto
1983, sklep o znižanju prispevne stopnje iz BOD za program
Kulturne skupnosti Slovenije,
dopolnitve družbenega dogovora o štipendijski politiki vSR
Sloveniji.

SKLIC SEJE SKUPŠČINE
SKUPNOSTI SOCIALNEGA VARSTVA
SLOVENIJE
10. maja 1983
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije bo
na seji dne 10. maja 1983 kot
enakopraven zbor z zbori
Skupščine SR Slovenije
obravnavala:
- informacijo o uresničevanju resolucije o načrtovanju
družine in družbenih prizadevanjih za njen nastanek in var-

nost, zakona o zakonski zvezi
in družinskih razmerjih in zakona o zdravstvenih ukrepih
pri uresničevanju pravice do
svobodnega odločanja o rojstvu otrok;
- osnutek zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

PRILOGA:
Gradivo za seje zborov Skupščine SR Slovenije 22. junija 1983
POROČILO
o uresničevanju socialne .politike (ESA-253)

-

ANALIZA
•
■
v
o spremljanju pridobivanja prihodkov občanov ter o ugotavljanju izvora premoženja
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah z osnutkom zakona (ESA-247)
DOPOLNJENO POROČILO
o izvajanju zakona o varstvu zraka ter uresničevanju sklepov in priporočil
Skupščine SR Slovenije za izvajanje nujnih ukrepov na področju varstva zraka
INFORMACIJA
o družbenoekonomskem položaju slovenskih političnoinformativnih dnevnikov - DELA, DNEVNIKA
in VEČERA

Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije bo na
seji med drugim obravnavala
tudi poročilo o delu skupnosti

v letu 1982 in zaključni račun
skupnosti za leto 1982 ter problematiko delovnega in obratovalnega časa.

SFR Jugoslavije, Božo Orlan- predsedstva
Gospodarske
dič, predsednik Zbora združe- zbornice SAP Kosovo.
nega dela Skupščine SR Črne
gore, Avdul Kurpejovič, član
Po uvodni besedi so na
delegacije Skupščine SR Črne skupnem zasedanju razpravgore v Zboru republik in po- ljali predstavniki skupščin iz
krajin Skupščine SFR Jugosla- manj razvitih republik in SAP
vije, dr. Ilija Čerepnalkovski, Kosovo, in sicet: Božo OrlanPREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE
predsednik Zbora združenega dič, Azis Abraši, dr. Ilija Čedela Sobrana SR Makedonije, repnalkovski in Salko Oruč.
SR SLOVENIJE
Blagoje Siljanovski, predsed20. in 21. aprila 1983
nik IO Gospodarske zbornice
Po razpravi na ločenih sejah
SR Makedonije, Hisan Kaj- je Zbor združenega dela spredončaj, predsednik Družbeno- jel.
političnega zbora Skupščine
- ugotovitve, priporočila in
Delegati Zbora združenega
- ugotovitve, stališča in SAP Kosovo, Azis Abraši, član sklepe;
dela, Zbora občin <n Družbe- sklepe ob obravnavi informanopolitičnega zbora Skupšči- cije o obmejnem sodelovanju
ne SR Slovenije so na skup- SR Slovenije s sosednjimi dr-_ NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI
nem zasedanju poslušali naj- žavami in pokrajinami.
Zbor združenega dela (20. in 21. 4.):
prej:
Zbor
združenega
dela
in
Metka Oderlap, Emil Tomažič, Martin Toplak, Mirko Jelen- uvodni besedi k poročikovič, Jože Sintič, Jordan Blaževič, Jože Skornšek, Hinko
lom o izvajanju nalog na po- Zbor občin pa sta sprejela:
Palčič, Samo Vidmar Vinko Keržan, Franci Gerbec, Marjan
- ugotovitve, stališča in
dročju ekonomskih odnosov s
ob obravnavi poročil o Sigulin, dr. Anton VPatuša, Štefan Slaviček, Albin Borko,
tujino, ki sta ju podala Jože sklepe
Vlado Krivanek, Saša Lenarčič, Ivanka Cetina, Jože StanovSlokar, predsednik Samou- izvajanju nalog na področju nik,
Stanislav Kristan, Bruno Giachin, Milan Samec, Helena
pravne interesne skupnosti SR ekonomskih odnosov s tujino;
Konda, Janko Brinšek, Jože Papež, Marko Valentinčič, Bogo
Slovenije za ekonomske odno- ugotovitve in priporočila
Stojan Bizjak, Jernej Jan, Franc Knafelc, Vinko Zuse s tujino in dr. Rudi Kropiv- ob obravnavi problematike v Gorjan,
pančič, Slavica Bratina, Mija Novak, Staša Trebežnik;
nik, podpredsednik Gospodar- zvezi s VI. UNCTAD.
ske zbornice Slovenije;
Zbor občin:
Na popoldanskem skup- uvodno obrazložitev k in- nem
Adolf Klokočovnik, Marko Istenič, Jože Kovač,-Rajko Kopa so delegati
formaciji o obmejnem sodelo- Zborazasedanju
renč, Livij Jakomin, Desanka Kozič, Franc Meke, Boris Čebulj,
združenega
dela,
Zbora
vanju SR Slovenije s sosednji- občin in Družbenopolitičnega Srečko Dobljekar, Manlio Vidovich, Miloš Šulin, Tone Plešič!
mi državami in pokrajinami, -ki
Boris Kompare, Franjo Križmančič, Maks Vele, Pavel Sedmak,
jo je podal Jernej Jan, član zbora poslušali:
Silva Baurnan-Čenčič, Viktor Žakelj, Metka Oderlap;
Izvršnega sveta Skupščine SR
uvodno
besedo
'
Marka
Slovenije in predsednik Repu- Bulca, predsednika Gospodar- Družbenopolitični zbor:
bliškega komiteja za mednaro- ske
zbornice Slovenije, k inforJože Marolt, Lado Kocijan, Ivan Krgmer, Silva Jereb, Silvano
dno sodelovanje;*
maciji o združevanju dela in Sau, Dino Pucer, Ciril Zlobec, Miloš Prosenc, Štefan Korošec,
sredstev
organizacij
združeneRudi Čačinovič, dr. Anton Vratuša, Nuša Kerševan, Zdravko
- uvodno obrazložitev k informaciji o pripravah na VI. ga dela iz.Slovenije z organiza- Krvina, Igor Križman, Tomaž Vuga.
cijami
združenega
dela
iz
gokonferenco Združenih narodov za trgovino in razvoj spodarsko manj razvitih repu- Pisne razprave so oddali:
(UNCTAD) v Beogradu, ki jo je blik in SAP Kosovo in informa- delegati iz skupin delegatov za delegiranje delegatov v
podal Rudi Čačinovič, pred- ciji o aktivnosti Sklada federa- Zbor
združenega dela Skupščine SR Slovenije za gospodarcije
za
pospeševanje
hitrejšesednik Komisije Skupščine SR
sko
področje
iz okolišev: Litija, Slovenska Bistrica in Ljubga
razvoja
gospodarsko
manj
Slovenije za mednarodne
razvitih republik in SAP Ko- ljana Šiška.
odnose.
- delegati iz skupin delegatov za delegiranje delegatov v
sovo.
Zbor občin Skupščine SR Slovenije iz skupščin občin: Ilirska
Zbor združenega dela (seja
Bistrica, Slovenske Konjice, Piran, Ljubljana Šiška.
Skupnega zasedanja zborov
se je nadaljevala 21. aprila), so se udeležili tudi Salko Oruč,
Zbor občin in Družbenopoli- član delegacije Skupščine SR Izvršnega sveta- Skupščine
Zbor občin in Družbenopolitični zbor so na ločenih sejah Bosne in Hercegovine v Zboru SAP Kosovo in sekretar za gotični
zbor pa sta sprejela:
sprejeli:
republik in pokrajin Skupščine spodarstvo, lljaz llijazi, član
- stališča.
POPRAVEK
V Poročevalcu številka 9 - 5. 4. 1983 je v Stališčih in
priporočilih zborov skupščine SR Slovenije o nadaljnjem
uveljavljanju delegatskoga sistema in delegatskih odnosov prišlo zaradi pomanjkljive korekture do napake v besedilu.
Na strani 10 v prvi koloni je v petem o'dstavku odpadlo
besedilo in se ta odstavek pravilno glasi:
Ustrezne službe Skupščine SR Slovenije, kot tudi občinskih skupščin, bodo v procesu oblikovanja odločitev pripravljale delegatom, več dodatnih primerjalnih in drugih
informacij ter Vse potrebno dokumentacijsko gradivo za
kvalitefnejše delegatsko odločanje, zlasti na tistih področjih, ki so v procesu programiranja dela skupščin opredeljene kot osrednje teme.

POPRAVEK
Na 13. seji Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR
Slovenije, ki je bila 16. marca 1983 je zbor sprejel 10. točko
ugotovitev in stališč o samoupravnem razvoju krajevne
skupnosti, ki so bila objavljena v Poročevalcu štev. 8 — 22.
3. 1983, v dopolnjenem besedilu. 10. točka ugotovitev in
stališč o samoupravnem razvoju krajevne skupnosti, ki jo
je sprejel Družbenopolitični zbor se tako glasi:
10. V nadaljnjem procesu podružbljanja splošne ljudske
obrambe in družbene samozaščite ima krajevna skupnost
izredno pomembno vlogo. Z zakonom o splošni ljudski
obrambi in družbeni samozaščiti so podani vsi pogoji za
to, da se delovni ljudje in občani v krajevni skupnosti
ustrezno obrambno in samozaščitno organizirajo in usposobijo za opravljanje nalog na tem področju.

poročevalec

Zbor združenega dela in
Zbor občin^ta sprejela še:
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o republiških blagovnih rezervah;
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o obdavčitvi tujih oseb.
Zbor združenega dela je
sprejel:
- sklep ob obravnavi poro-

čila Službe družbenega knjigovodstva v SR. Sloveniji za leto 1982 in poročila o nadaljnji
aktivnosti na področju racionalizacije in preureditve informacijskega sistema, ki- ga zagotavlja Služba družbenega
knjigovodstva.
Družbenopolitični zbor je
sprejel tudi:
- sklep ob obravnavi predloga za izdajo zakona o prostoru.
Zbor združenega dela, Zbor

občin in Družbenopolitični
zbor so sprejeli še:
- predlog odloka o imenovanju Komiteja za splošno
ljudsko obrambo in družbeno
samozaščito Socialistične republike Slovenije; za predsednika, namestnika predsednika
in člane komitfeja so bili imenovani:
za predsednika: Andrej Marine
za namestnika

predsednika: Viktor Avbelj
za člane: Alojz Briški, Andrej Brvar, Tomaž Ertl, Vinko
Hafner, Branko Jerkič, Martin
Košir, Marjan Orožen, Mihael
Petrič, France Popit, Franc Šetinc, Janez Vipotnik, Janez Zahrastnik, Janez Zemljarič
za sekretarja: Ljubo Jasnič
- predlog odloka o izvolitvi
sodnika Višjega sodišča v Koprn; za sodnika tega sodišča v
Kopru je bil izvoljen Stojan
Kocjančič. r

SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE SRS

UGOTOVITVE, STALIŠČA IN SKLEPI
Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR
Slovenije ob obravnavi aktualnih vprašanj s področja obmejnega sodelovanja SR
Slovenije s sosednimi državami in republikami
Zbor združenega dela
Zbor občin
Zbor združenega dela in Zbor občin
Skupščine SR Slovenije sta na svojih
sejah dne 21. aprila 1983 obravnavala
aktualna vprašanja s področja obmejnega sodelovanja SR Slovenije s sosednjimi državami in republikami in na
podlagi 255. in 256. člena poslovnika
Skupščine SR Slovenije sprejela naslednje
UGOTOVITVE, STALIŠČA
IN SKLEPE
1. Zbor združenega dela in Zbor občin
Skupščine SR Slovenije sprejemata informaciji, ki sta jih za obravnavo aktualnih vprašanj s področja obmejnega sodelovanja SR Slovenije s sosednjimi državami in pokrajinami pripravila Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije in uvodno
obrazložitev k obema informacijama.
Ugotavljata, da je z informacijami izpolnjena naloga, opredeljena v programu
zborov za leto 1983.
2. Razvoj prijateljskih odnosov in vsestranskega sodelovanja s sosedi je %na
trajnih in prednostnih smeri naše zuna* nje politike in mednarodnega sodelovanja, opredeljene v ustavi. Ta razvoj je
rezultat aktivne politike odprte meje in
dobrososedskega sodelovanja. Na ta način prispevamo svoj delež h krepitvi medsebojnega razumevanja in zaupanja, miru, varnosti in stabilnosti v Evropi. To
omogoča tudi hitrejše reševanje odprtih
vprašanj v medsebojnih odnosih.
3 Zbora pozitivno ocenjujeta dosežene rezultate v obmejnem gospodarskem
sodelovanju, kar je pomembno tudi za
uresničevanje ciljev dolgoročne gospodarske stabilizacije; Organizacije združeporočevalec

•

nega dela naj se še bolj usmerijo v razvijanje višjih in dolgoročnejših oblik tega
sodelovanja, zlasti skupnih vlaganj na
obeh straneh meje, ter se za projekte
skupnih vlaganj opredeljujejo na podlagi
ekonomskih interesov. To in druge oblike obmejnega gospodarskega sodelovanja je treba podpirati tudi z ukrepi tekoče
ekonomske politike. Pri tem morajo organizacije združenega dela v celoti prevzeti odgovornost za ekonomičnost,
uspešnost in rentabilnost poslovanja.
Zbora podpirata odločitev združenega
dela iz naše republike, da v ta namen in
za nekatere druge oblike gospodarskega
sodelovanja združuje sredstva.
4. Zbora poudarjata pomen vloge, ki jo
ima slovenska narodna skupnost v zamejstvu ter italijanska in madžarska narodnost v SR Sloveniji v razvoju vsestranskega sodelovanja in razumevanja med
sosednjimi državami in narodi. Zavzemata se za njihove nemotene stike z matičnim narodom ter za nadaljnje uresničevanje ustavnega položaja in pravic italijanske in madžarske narodnosti pri nas.
Podpirata prizadevanja slovenske narodne skupnosti v sosednih državah za uresničitev svojih zakonitih in mednarodno
priznanin pravic ter zagotovitev pogojev
za svoj nemoten nadaljnji razvoj.
5. Zbora v okviru ukrepov za izboljšanje plačilno.-bilančnega položaja naše
države podpirata tudi prizadevanja za
zmanjšanje pretiranega odliva dinarskih
in deviznih sredstev v tujino. Delegacijo
Skupščine SR Slovenije v Zboru republik
in pokrajin in delegate iz SR Slovenije v
Zveznem zboru Skupščine SFRJ zadolžuje, da se ponovno zavzemajo, da Zvezni izvršni svef čimprej predloži Skupščini
SFRJ celovito analizo dosedanjih učinkov uredbe o plačilu pologa na dinarje, ki
jih imajo občani pravico odnesti iz Jugoslavije, zlasti s stališča dolgoročne gospodarske stabilizacije ter njene posledice za neblagovni konvertibilni devizni

priliv in druge oblike odnosov in sodelovanja s tujino. Številni znaki že sedaj kažejo na negativne učinke navedene uredbe na neblagovni konvertibilni priliv in na
zmanjšanje števila prehodov tujcev, kar
nam v sedanji plačilno-bilančni situaciji
škoduje.
6. Zbora podpirata aktivnost Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije, Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije
in drugih dejavnikov iz republike za zagotovitev neoviranih stikov naših občanov s tujino,-Pravočasno je potrebno pripraviti predloge ukrepov tekoče ekonomske politike, v smislu preprečevanja
iznosa domače valute ter uvesti strožje
sankcije za carinske in druge prekrške,
ter z njimi nadomestiti u uredbo o depozitu. Na ta način bi odstranili njen negativni vpliv na uveljavljanje politike odprte
meje in dobrososedskega sodelovanja.
Zavzemata se za oprostitev plačila pologa za imetnike maloobmejnih propustnic
pod pogoji, ki jih določajo posamezni
meddržavni sporazumi o maloobmejnem
prometu oseb, ker ni ekonomske upravičenosti za omejevanje prehodov po teh
sporazumih. Skupščina SR Slovenije bo
glede teh vprašanj še naprej ustrezno
delovala.
7. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
naj v prvem četrtletju leta 1984 predloži
Skupščini SR Slovenije poročilo o uresničevanju sklepov in stališč Skupščine
SR Slovenije o obmejnem gospodarskem
sodelovanju ter skupaj z Gospodarsko
zbornico Slovenije in drugimi nosilci
analizo uresničevanja sprejetega srednjeročnega programa ukrepov in aktivnosti za pospeševanje obmejnega gospodarskega sodelovanja.
8. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
naj prouči tudi druge predloge in pobude
iz razprave na seji zbora in v okviru analize iz prejšnje točke poroča Skupščini SR
Slovenije.
3

Družbenopolitični zbor
Družbenopolitični zbor Skupščine SR
Slovenije je na seji dne 20. aprila 1983
ob obravnavi aktualnih vprašanj s področja obmejnega sodelovanja SR Slovenije s sosednjimi državami in pokrajinami na podlagi 255. in 256. člena ponašlednje
'ne ^ S'OVeni'e sPr^<
UGOTOVITVE, STALIŠČA IN
SKLEPE
1. Razvoj Drijateljskih odnosov in vsestranskega sodelovanja s sosedi je ena
trajnih in prednostnih smeri naše zunanje politike in medi.srodnega sodelovanja ter je predvsem rezultat aktivne politike odprte meje in dobrososedskega sodelovanja. Na ta način prispevamo svoj
delež h krepitvi medsebojnega razumevanja in zaupanja, miru, varnosti in stabilnosti v Evropi. To omogoča tudi hitrejše reševanje odprtih vprašanj v medsebojnih odnosih.
2. Družbenopolitični zbor pozitivno
ocenjuje dosežene rezultate v obmejnem
gospodarskem sodelovanju, kar je pomembno tudi za uresničevanje ciljev dolgoročne gospodarske stabilizacije. Organizacije združenega dela naj se še bolj
usmerijo v razvijanje višjih in dolgoročnejših oblik tega sodelovanja, zlasti
skupnih vlaganj na obeh straneh meje,
ter se za projekte supnih vlaganj opredeljujejo na podlagi ekonomskih interesov.
To je treba podpirati tudi z ukrepi tekoče
ekonomske politike in z ukrepi, ki v okviru naše sistemske ureditve izboljšajo pogoje za skupna vlaganja na obeh straneh
meja. Družbenopolitični zbor podpira
odločitev združenega dela iz naše republike, da v ta namen in za nekatere druge

oblike gospodarskega sodelovanja združuje sredstva.
3. Družbenopolitični zbor poudarja pomen vloge, ki jo ima slovenska narodna
skupnost v zamejstvu ter italijanska in
madžarska narodnost v SR Sloveniji v
razvoju vsestranskega sodelovanja in razumevanja med sosednjimi državami in
narodi. Zavzema se za njihove nemotene
stike z matičnim narodom ter za nadaljnje uresničevanje ustavnega položaja in
pravic italijanske in madžarske narodnosti pri nas. Podpira prizadevanja slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah za uresničitev svojih zakonitih in mednarodno priznanih pravic ter zagotovitev pogojev za svoj nemoteni nadaljnji
razvoj.
4. Družbenopolitični zbor v okviru
ukrepov za izboljšanje plačilno-bilančnega položaja naše države podpira prizadevanja za zmanjšanje pretiranega odliva
dinarskih in deviznih sredstev v tujino.
Delegacijo Skupščine SR Slovenije v
Zboru republik in pokrajin in delegate iz
SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine
SFRJ zadolžuje,da se ponovno zavzamejo, da Zvezni izvršni svet čimprej predloži
Skupščini SFRJ celovito analizo dosedanjih učinkov uredbe o plačilu pologa na
dinarje, ki jih imajo občani pravico odnesti iz Jugoslavije, zlasti s stališča dolgoročne gospodarske stabilizacije ter njene
posledice za neblagovni konvertibilni devizni priliv in druge oblike odnosov in
sodelovanja s tujino. Številni znaki že
sedaj kažejo na negativne učinke navedene uredbe na neblagovni konvertibilni
devizni priliv in na zmanjšanje števila
prehodov tujcev, kar nam v sedanji plačilno-bilančni situaciji škoduje.
5. Družbenopolitični zbor izraža nezadovoljstvo in zaskrbljenost spričo dej-

stva, da- uredba o depozitu negativno
vpliva na pretoke ob meji, ovira komunikacije narodnosti z matičnim narodom in
objektivno ovira uresničevanje koncepta
odprte meje.
6. Družbenopolitični zbor podpira aktivnosti izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije, Socialistične zveze delovnega
ljudstva Slovenije in drugih dejavnikov iz
republike za zagotovitev neoviranih stiov
naših občanov s tujino. Pravočasno je
potrebno pripraviti predloge ukrepov tekoče ekonomske politike v smislu preprečevanja iznosa domače valute, zahtevati odgovornost za dosedanje izvajanje
predpisov, po potrebi uvesti strožje sankcije za carinske in druge prekšrke; predvsem pa je potrebno s primernejšimi ekonomskimi ukrepi doseči predvidene cilje
'n z njimi nadomestiti uredbo o depozitu.
Na ta način bi odstranili njen negativni
vpliv na uveljavljanje politike odprte meje
in dobrososedskega sodelovanja. Zavzema se za takojšnjo oprostitev plačila pologa za imetnike maloobmejnih propoustnic pod pogoji, ki jih določajo posamezni meddržavni sporazumi o maloobmejnem prometu oseb, ker ni ekonomske upravičenosti za omejevanje
prehodov po teh sporazumih.
7. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
i v prvem četrtletju leta 1984 predloži
Skupščini SR Slovenije poročilo o uresničevanju sklepov in stališč Skupščine
SR Slovenije o obmejnem gospodarskem
sodelovanju ter skupaj z Gospodarsko
zbornico Slovenije in drugimi nosilci,
analizo uresničevanja sprejetega srednjeročnega programa ukrepov in aktivnosti za pospeševanje obmejnega gospodarskega sodelovanja.
na

UGOTOVITVE, STALIŠČA IN SKLEPI
Zbora združenega dela in zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi
aktualnih vprašanj o izvajanju nalog na področju ekonomskih odnosov s tujino
Zbor združenega dela
Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije je na svoji seji dne 21. 4. 1983
ob obravnavi aktualnih vprašanj o izvajanju nalog na področju ekonomskih
odnosov s tujino na podlagi 255. in 256.
člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejel
UGOTOVITVE; STALIŠČA IN
SKLEPE
. I.
1 Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije se je seznanil s poročili Samoupravne interesne skupnosti za ekonomske odnose s tujino in Gospodarske
zbornice Slovenije, pripravljenimi na
podlagi sklepov zborov Skupščine SR
Slovenije v juliju 1982.
2. Zbor ugotavlja, da stanje na področju ekonomskih odnosov s tujino ni v
skladu z načrtovanimi predvidevanji, ker
ne dosegamo planiranega obsega izvoza
na konvertibilna območja. To je tudi po4

sledica dosedanjega gospodarskega razvoja, ker je bila premalo upoštevana
nujnost prilagajanja strukture gospodarstva za povečan izvoz. Prav tako je posledica slabe konkurenčnosti našega gospodarstva na tujih trgih, neustrezne
strukture proizvedenega blaga, premajhnega deleža lastne surovinske osnove
in premajhnega deleža opredmetenega
dela v vrednostni strukturi blaga, kakor
tudi premajhnega deleža lastnega znanja. Prav tako pa so ukrepi tekoče ekonomske politike negativno vplivali na gospodarska gibanja na področju ekonomskih odnosov s tujino.
II
1. Zbor poudarja, da je temeljni pogoj
našega nadaljnjega družbenega in gospodarskega razvoja bistveno povečanje
izvoza, zlasti na konvertibilno območje.
Združeno delo v izvozu ne sme videti in
upoštevati le pridobivanja dohodka na
osnovi tečajnih in izvoznih stimulacij,
temveč si mora odločno prizadevati za
povečanje konvertibilnega izvoza z vidika optimalizacije proizvodnje s trajnim

povezovanjem s tujino, delitvijo dela in
na tej podlagi povečano produktivnostjo
dela ter gospodarsko učinkovitostjo. Pri
tem je treba v še večji meri zagotoviti
povečevanje izvoza in tudi deviznega priliva na dohodkovnem in poslovnem povezovanju, še posebej na osnovi 67. in*
68. člena zakona o deviznem poslovanju
in kreditnih odnosih s tujino, kar trenutno zavirajo različne razlage določb tega
zakona.
2. Zbor poudarja, da je treba z ukrepi
tekoče ekonomske politike pospeševati
ustvarjanje deviznega priliva in dohodkovnega položaja izvoznikov. Izvoz naj se
povečuje predvsem na osnovi višjih oblik
gospodarskega sodelovanja s tujino ter
trajnih oblik sodelovanja, kar še posebej
velja za tiste proizvode, pri katerih imamo komparativne .prednosti. Posebno
pozornost je treba nameniti po teh načelih tudi povečanju sodelovanja z državami v razvoju. Kompenzacijski in kooperacijski posli k temu ne morejo bistveno
prispevati, zato naj se odobravajo le v
zoženih okvirih. To velja za kompenzacije in kooperacije v razmerju 1:1, pa tudi
poročevalec

za tist& posle, ki se iz rednega izvoza
preusmerjajo v kooperacije oziroma
kompenzacije.
Zbor združenega dela podpira razvoj
posebnih oblik ,mednarodne menjave,
® kar še posebej velja za ustanavljanje prostih carinskih con.
3. Za večjo konkurenčnost na tujih
trgih zbor podpira vsa prizadevanja organizacij združenega dela za povečanje
produktivnosti dela, za boljšo izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti, za večjo
lastno raziskovalno dejavnost, za hitrejše
nadomeščanje uvoznih surovin in reprodukcijskih materialov z domačimi, za
večji vpliv združenega dela na deliiev dohodka, za zmanjševanje družbene režije,
za večje samoupravno povezovanje v okviru reprodukcijskih verig ter za tak pristop k trženju, ki bo povečeval izvozno
ekspanzijo našega gospodarstva.
4. Zbor poudarja, da se mora funkcija
izvoznih spodbud uveljaviti bolj kot nadomestilo za premagovanje carinskih in
davčnih preprek, ki jih uveljavljajo države
za zaščito svojih trgov, manj pa za odpravljanje cenovnih disparitet. Zato zbor
podpira napore za bolj selektiven pristop
pri višini izvoznih spodbudr V nobenem
primeru pa te spodbude ne bi smele ščititi nizke produktivnosti dela nekaterih organizacij združenega dela in panog. Zbor
posebej poudarja, da morajo biti večje
izvozne spodbude namenjene tistim proizvodom, pri katerih so disparitete cen
kljub realnejšemu tečaju dinarja še vedno velike ter niso rezultat manjše produktivnosti. Pri tem gre za proizvode, ki
imajo dolgoročne izvozne možnosti. Višino izvoznih stimulacij je potrebno bolj
prilagoditi tudi tistim organizacijam
združenega dela, ki pretežni del celotnega prihodka ustvarjajo s prodajo na tujih
trgih, zlasti na konvertibilnih. V zvezi z
zagotavljanjem sredstev za izvozne
spodbude zbor meni, da je treba le-te
prilagoditi realnim razpoložljivim sredstvom, njihovo zmanjševanje pa nadomeščati z aktivno politiko realnega tečaja
dinarja. Na tej podlagi je treba zagotoviti
redno izplačevanje izvoznih stimulacij in
nemudoma poravnati neizplačane.
' 5. Zbor poudarja, da vseh nalog na
področju ekonomskih odnosov s tujino
ne bo možno uresničiti brez ustrezne
oskrbljenosti izvoznega gospodarstva s
surovinami in repromaterialom. Te cilje
bo mogoče doseči s pospešenim povezovanjem izvoznega gospodarstva v sistem reprodukcijskih verig na enotnem
jugoslovanskem prostoru.
6. Zbor meni, da ni sprejemljivo, da bi
izvozne organizacije združenega dela
oproščali plačila prispevkov samoupravnim interesnim skupnostim. To bi povzročilo velike težave pri financiranju teh
skupnosti, kar bi bistveno otežilo izvedbo
med uporabniki in izvajalci dogovorjenih
programov. Zbor pa se zavzema za to, a a
se programi samoupravnih interesnih
skupnosti, ki lahko posredno ali nepo-

poročevalec

sredno vplivajo na izvozne obveznosti,
prilagodijo dolgoročni izvozni usmeritvi.
7 Zbor ugotavlja, da organiziranost
Samoupravne interesne skupnosti za
ekonomske odnose s tujino, še posebej
organiziranost in delovanje enot, ni
ustrezno. Enote so vse premalo sestavljene iz reprodukcijsko povezanih organizacij združenega dela in se v pretežni
meri prekrivajo z organiziranostjo v
splošnih združenjih. Posebno pozornost
bo treba posvetiti uveljavljanju združenega dela in delovanju delegatskega sistema v Samoupravni interesni skupnosti za
ekonomske odnose s tujino z namenom,
da se doseže dosledno uveljavitev združenega dela v tej interesni skupnosti.
Zbor ugotavlja, da so posamezne organizacije združenega dela v letu 1982 le v
majhni meri izpolnile svoje izvozne načrte. V primerih ugotovljenih lastnih slabosti za tako neizpolnjevanje je treba sprejeti ukrepe, ki morajo bistveno povečati
letošnje plane izvoza, vzroke pa čimprej
odpraviti. Zbor poudarja, da je treba za
učinkovit nastop na tujem trgu nastopati
enotno in združeno, ne pa posamično. V
ta namen mora združeno delo še v večji
meri uporabljati informacijski sistem Narodne banke Slovenije, ki daje na razpolago kvalitetne analitične informacije.
III.
Zbor meni, da je za uresničitev zastavljenih ciljev na področju ekonomskih
odnosov s tujino potrebno, da:
- organizacije združenega dela nadoknadijo zaostajanje v izvozu v prvih mesecih letošnjega leta ter do konca tega
leta dosežejo izvozne cilje, opredeljene z
resolucijo;
- Izvršni svet Skupščine SR Slovenije,
Gospodarska zbornica Slovenije in
splošna združenja s svojimi aktivnostmi
pomagajo organizacijam združenega dela pri zagtavljanju izboljšanja preskrbljenosti s surovinami in repromaterialom,
hitrejšem nadomeščanju uvoznih surovin
in repromateriala z domačimi, večjem
vplivu združenega dela na pogoje pridobivanja in delitve dohodka, zmanjšanju
družbene režije, večjemu samoupravnemu povezovanju v okviru vse države ter
boljšem tržnem pristopu pri izvozu ter
tako prispevajo svoj delež k dvigovanju
produktivnosti dela ter večji izkoriščenosti proizvodnih zmogljivosti;
- SISEOT nadaljuje začete aktivnosti
pri pripravi samoupravnega sporazuma o
zbiranju sredstev za republiške izvozne
stimulacije, da bi ta sistem zaživel s 1. 1.
1984;
- organizacije združenega dela naj tako pristopijo k oblikovanju dejavnosti v
smislu enotnih kriterijev po 69. a členu
zakona o deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino, tako da se v teh
dejavnostih medsebojno neposredno povežejo na celotnem jugoslovanskem območju vse tiste organizacije združenega

dela, ki so medsebojno povezane v izvozu blaga in storitev; Gospodarska zbornica Slovenije in SISEOT naj v tej smeri
pospešeno nadaljujeta s svojimi aktivnostmi; zagotoviti je treba, da za organizacije združenega dela, ki bodo na omenjenih načelih sklenile samoupravne
sporazume in se med seboj reprodukcijsko povezale, takoj preneha veljati začasni režim, predviden v enotnih kriterijih;
- SISEOT prilagodi organiziranost
enot tako, da bodo sestavljene iz reprodukcijsko povezanih organizacij združenega dela; hkrati pa je treba dosledno
izvajati vpliv združenega dela pri odločitvah v organih SISEDT;
- Izvršni svet Skupščine SR Slovenije,
Gospodarska zbornica Slovenije in SISEOT naj delujejo tako, da bodo pogoji
gospodarjenja za prihodnje leto znani še
pred koncem letošnjega leta;
- Ljubljanska banka - Združena banka,
Jugobanka - Temeljna banka Ljubljana
in Beograjska banka - Temeljna banka
Ljubljana v zaostreni likvidnosti pri izvrševanju plačil v tujino prednostno obravnavajo izvoz na konvertibilno območje;
- Izvršni svet Skupščine SR Slovenije,
Gospodarska zbornica Slovenije, splošna združenja in SISEOT proučijo sedanji
obseg kompenzacijskih in kooperacijskih poslov in njihov vpliv na gibanje
izvoza in deviznega priliva;
- Izvršni svet Skupščine SR Slovenije,
Gospodarska zbornica Slovenije in SISEOT zaradi dinarskih in zlasti deviznih
težav delujejo pri uvozu opreme in tehnologije tako, da bodo sedanje najnujnejše potrebe izvoznikov zadovoljene,
vendar pa morajo pripraviti program postopnega odpravljanja omejitev za tiste
organizacije združenega dela , ki bistveno povečujejo izvoz na konvertibilno tržišče.
- delegati iz SR Slovenije v Zveznem
zboru Skupščine SFR Jugoslavije dajo
pobudo za proučitev učinkov predpisov,
ki omejujejo uporabo družbenih sredstev
za službena potovanja v tujino, ki so povezana z izvoznim poslovanjem.
IV.
Vsi nosilci nalog iz teh ugotovitev, stališč in sklepov naj v svojih aktivnostih
upoštevajo tudi predloge in pobude delegatov v razpravah na seji zbora in ob
pripravi in sprejemanju resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije v 1984. letu poročajo o uresničevanju ugotovitev, stališč in sklepov Skupščine SR Slovenije na področju ekonomskih odnosov s tujino, zlasti z vidika spremenjenega zakona o deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino. Samoupravna interesna skupnost za ekonomske odnose s tujino in Gospodarska
zbornica Slovenije naj poročata tudi o
uresničevanju plana izvoza, o materialnem položaju izvoznih organizacij združenega dela ter o ukrepih za odpravljanje
težav, ki se pri tem pojavljajo.
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Zbor občin
Zbor občin Skupščine SR Slovenije je
na svoji 16. seji dne 20. aprila 1983 ob
obravnavi aktualnih vprašanj o izvajanju nalog na področju ekonomskih
odnosov s tujino, na podlagi 255. člena
poslovnika Skupščine SR Slovenije
sprejel naslednje
UGOTOVITVE, STALIŠČA IN
SKLEPE:
i.
1. Zbor občin se je seznanil s poročili
Samoupravne interesne skupnosti za
ekonomske odnose <? tujino in Gospodarske zbornice Slovenije, pripravljenimi na
oodlagi sklepov zborov Skupščine SR
Slovenije v juliju 1982.
2. Zbor ugotavlja, da stanje na področju ekonomskih odnosov s tujino ni v skladu z načrtovanimi predvidevanji, ker ne
dosegamo planiranega obsega izvoza na
konvertibilno območje. To je tudi posledica dosedanjega gospodarskega razvoja, ki je premalo upošteval potrebo po
prilagajanju v izvozno usmerjenost, konkurenčnost na tujih trgih/ gospodarsko
menjavo v okviru možnosti, neustrezno
strukturo izvoznega blaga, premajhen
delež lastne surovinske osnove in premajhen delež opredmetenega dela v vrednostni strukturi blaga ter premajhno
udeležbo lastnega znanja. Prav tako pa
so ukrepi tekoče ekonomske politike negativno vplivali na gospodarska gibanja
na področju ekonomskih odnosov s tujino.
II
1. Zbor poudarja, da je temeljni pogoj
našega nadaljnjega družbenega in gospodarskega razvoja bistveno povečevanje izvoza, zlasti na konvertibilno območje. Združeno delo v izvozu ne sme
videti in upoštevati le pridobivanja dohodka na osnovi tečajnih in izvoznih stimulacij, temveč mora za povečanjem
konvertibilnega izvoza z vidika optimalizacije proizvodnje s trajnim povezovanjem s tujino, delitvijo dela in tako povečano produktivnostjo dela ter gospodarsko učinkovitostjo. Pri tem je treba v še
večji meri zagotoviti povečevanje izvoza
in tudi deviznega priliva na dohodkovnem in poslovnem povezovaju, še posebej na osnovi 67. in 68. člena zakona o
deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino.
2. Zbor poudarja, da je treba z ukrepi
tekoče ekonomske politike pospeševati
ustvarjanje deviznega priliva in dohodkovnega položaja izvoznikov. Izvoz naj se
povečuje predvsem na osnovi širjenja
trajnih oblik sodelovanja tudi z državami
v razvoju in povečevanjem izvoza blaga
in storitev Kompenzacijski in kooperacijski posli k temu ne morejo bistveno
prispevati, zato naj se odobravajo le v
zoženih okvirih. To velja za kompenzacije in kooperacije v razmerju 1:1, pa tudi
za tiste posle, ki se iz rednega izvoza
preusmerjajo v kooperacije oziroma
kompenzacije. Zbor podpira vsa prizadevanja za pospeševanje višjih oblik mednarodne menjave, pri čemer je treba
posebno pozornost posvetiti povečanju
menjave z deželami v razvoju
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3. Za večjo konkurenčnost na tujih
trgih zbor podpira vsa prizadevanja organizacij združenega dela za povečanje
produktivnosti dela, za boljšo izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti, za večjo
lastno raziskovalho dejavnost, za hitrejše
nadomeščanje uvoznih surovin in reprodukcijskega materiala z domačim, za
večji vpliv združenega dela na delitev dohodka, za zmanjševanje družbene režije,
, za večje samoupravno povezovanje v okviru reprodukcijskih verig ter za tak pristop k trženju, ki bo povečeval izvozno
ekspanzijo našega gospodarstva.
4. Zbor poudarja, da se mora funkcija
izvoznih spodbud uveljaviti bolj kot pomoč organizacijam združenega dela za
premagovanje carinskih in davčnih preprek, ki jih uveljavljajo dežele za zaščito
svojih trgov, manj pa za odpravljanje cenovnih disparitet. Zato zbor podpira napore za bolj selektiven pristop pri višini
izvoznih spodbud. V nobenem primeru
pa te spodbude ne bi smele ščititi nizke
produktivnosti dela nekaterih organizacij
združenega dela in planov. Zbor posebej
poudarja, da morajo biti večje izvozne
spodbude namenjene tistim proizvodom,
pri katerih so disparitete cen, kljub realnejšemu tečaju še vedno velike ter niso
rezultat manjše produktivnosti. Pri tem
gre za proizvode, ki imajo dolgoročne
izvozne možnosti. Višino izvoznih stimulacij je potrebno bolj prilagoditi tudi tistim organizacijam združenega dela, ki
pretežni del celotnega prihodka ustvarjajo s prodajo na tujih trgih, zlasti na konvertibilnih. V zvezi z zagotavljanjem sredstev za izvozne spodbude zbor meni, da
je treba le-te prilagoditi realnim razpoložljivim sredstvom, njihovo zmanjševanje pa nadomeščati s politiko realnejšega tečaja dinarja.
5. Zbor poudarja, da vseh nalog na
področju ekonomskih odnosov s tujino
ne bo možno uresničiti brez ustrezne
oskrbljenosti izvoznega gospodarstva s
surovinami in repromaterialom. Te cilje
bo mogoče doseči s pospešenim povezovanjem izvoznega gospodarstva v sistem reprodukcijskih verig na enotnem
jugoslovanskem prostoru
6. Zbor meni, da ni sprejemljivo, da bi
izvozne organizacije Združenega dela
oproščali prispevkov samoupravnim interesnim skupnostim. To bi povzročilo
velike težave pri financiranju teh skupnosti, kar bi bistveno otežilo izvedbo med
uporabniki in izvajalci dogovorjenih programov. Zbor pa se zavzema za to, da se
programi samoupravnih interesnih skupnosti, ki lahko posre.dno ali neposredno
vplivajo na izvozne obveznosti, prilagodijo dolgoročni izvozni usmeritvi.
7. Zbor ugotavlja, da organiziranost
Samoupravne interesne skupnosti za
ekonomske odnose s tujino, še posebej
organiziranost in delovanje enot, ni
ustrezno. Enote so vse premalo sestavljene iz reprodukcijsko povezanih organizacij združenega dela in se v pretežni
meri pokrivajo s splošnimi združenji. Posebno pozornost bo treba posvetiti uveljavljanju združenega dela in delovanju
delegatskega sistema v Samoupravni interesni skupnosti za ekonomske odnose
s tujino z namenom, da se doseže dosle-

dno uveljavitev združenega dela v tej interesni skupnosti.
Zbor ugotavlja, da so posamezne organizacije združenega dela v letu 1982 le v
majhni meri izpolnile svoje izvozne načrte, V primerih ugotovljenih lastnih slabosti za tako neizpolnjevanje je treba sprejeti ukrepe, ki morajo bistveno povečati
letošnje plane izvoza, vzroke pa čimprej
odpraviti. Zbor poudarja, da je treba za
učinkovit nastop na tujem trgu nastopati
enotno in združeno, ne pa posamično. V
ta namen mora združeno delo še v večji
meri uporabljati informacijski sistem Narodne banke Slovenije, ki daje na razpolago kvalitetne analitične informacije.
III.
Zbor meni, da je za uresničitev zastavljenih ciljev na področju ekonomskih
odnosov s tujino potrebno, da:
- organizacije združenega dela nadoknadijo zaostajanje v izvozu v prvih mesecih letošnjega leta ter do konca tega
leta dosežejo izvozne cilje, opredeljene z
resolucijo;
- Izvršni svet Skupščine SR Slovenije,
Gospodarska zbornica Slovenije in
splošna združenja naj s svojimi aktivnostmi pomagajo organizacijam združenega dela pri zagotavljanju izboljšanja
preskrbljenosti s surovinami in repromaterialom, hitrejšem nadomeščanju uvoznih surovin in repromateriala z domačimi, večjem vplivu združenega dela na
pogoje pridobivanja in delitve dohodka,
zmanjšanju družbene režije, večjemu samoupravnemu povezovanju v okviru vse
države ter boljšem tržnem pristopu pri
izvozu ter tako prispevajo svoj delež k
dvigovanju produktivnosti dela ter večji
izkoriščenosti proizvodnih zmogljivosti;
- SISEOT nadaljuje začete aktivnosti
pri pripravi samoupravnega sporazuma o
zbiranju sredstev za republiške izvozne
stimulacije, da bi ta sistem zaživel s 1. januarjem 1984;
- organizacije združenega dela naj takoj pristopijo k oblikovanju dejavnosti v
smislu enotnih kriterijev po 69 a. členu
zakona o deviznem poslovanju in kreditnih odnoših s tujino, tako, da se v teh
dejavnostih medsebojno neposredno povežejo na celotnem jugoslovanskem območju vse tiste organizacije združenega
dela, ki so medsebojno povezane v izvozu blaga in storitev; Gospodarska zbornica Slovenije in SISEOT naj v tej smeri
nadaljujeta s svojimi aktivnostmi;
- SISEOT prilagodi organiziranost
enot tako, da bodo sestavljene iz reprodukcijsko povezanih organizacij združenega dela; hkrati pa je treba dosledno
izvajati vpliv združenega dela pri odločitvah v organih SISEOT;
- Izvršni svet Skupščine SR Slovenije,
Gospodarska zbornica Slovenije in SISEOT naj delujejo tako, da bodo pogoji
gospodarjenja-za prihodnje leto znani še
pred koncem letošnjega leta;
- Ljubljanska banka - Združena banka, Jugobanka - Temeljna banka Ljubljana in Beogradska banka - Temeljna banka Ljubljana v zaostreni likvidnosti pri
izvrševanju plačil v tujino prednostno
obravnavajo izvoz na konvertibilno območje;
poročevalec

- Izvršni s vet Skupščine SR Slovenije,
Gospodarska zbornica Slovenije, splošna združenja in SISEOT proučijo sedanji
obseg kompenzacijskih in kooperacijskih poslov in njihov vpliv na povečevanje izvoza in deviznega priliva;
- Izvršni svet Skupščine SR Slovenije,
Gospodarska zbornica Slovenije in SISEOT zaradi dinarskih in zlasti deviznih
težav delujejo pri uvozu opreme in tehnologije tako, da bodo sedanje najnuj-

nejše potrebe izvoznikov zadovoljene,
vendar pa morajo pripraviti program postopnega odpravljanja omejitev za tiste
organizacije združenega dela, ki bistveno povečujejo izvoz na konvertibilno tržišče.
IV.
Vsi nosilci nalog iz teh ugotovitev, stališč in sklepov naj ob pripravi in sprejemanju resolucije o politiki izvajanja druž-

benega plana SR Slovenije v 1984. letu
poročajo o uresničevanju ugotovitev,
stališč in sklepov Skupščine SR Slovenije na področju ekonomskih odnosov s
tujino, zlasti z vidika spremenjenega zakona o deviznem poslovanju in kreditnih
odnosih s tujino. Poročajo naj tudi o uresničevanju plana izvoza, o materialnem
položaju izvoznih organizacij združenega dela ter o ukrepih za odpravljanje težav, ki se pri tem pojavljajo.

UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi
problematike v zvezi s VI. UNCTAD
1
Zbor združenega dela in Zbor občin
sta na svojih sejah dne 20. in 21. aprila
1983 ob obravnavi problematike v zvezi
s VI. UNCTAD sprejela naslednje
UGOTOVITVE
IN PRIPOROČILA:
1. Zbora podpirata in sprejemata informacijo in priporočila Komisije za mednarodne odnose v zvezi s šesto konferenco Združenih narodov za trgovino in
razvoj, ki bo junija letos v Beogradu.
2. Zbora poudarjata pomen, ki ga bo v
sedanjih zaostrenih mednarodnih razmerah in čedalje globji gospodarski krizi
v svetu'imel VI. UNCTAD. To bo pravzaprav svetovna gospodarska konferenca,
ki bi lahko bistveno prispevala k odpravi
zastoja pri pripravah na globalna pogajanja, k intenziviranju drugih stikov med

ražvitimi in nerazvitimi, zlasti pa k postopnemu vzpostavljanju nove mednarodne ekonomske ureditve in hitrejšemu
razvoju dežel v razvoju.
3. Priprave in sam potek VI. UNCTAD
bodo priložnost, da utrdimo mehanizme
spremljanja in poznavanja problematike
gospodarskih razmer v svetu, zlasti z vidika večje vključenosti naše države v mednarodno delitev dela, doseganja ciljev
dolgoročne gospodarske stabilizacije ter
hitrejšega družbeno-ekonomskega razvoja v celoti. To velja tudi za SR Slovenijo.
4, Zbora se zavzemata za organizacijo
takšnih stikov s posameznimi delegacijami oziroma strokovnjaki, ki bi prispevali k
razvoju bilateralnih ekonomskih odnosov, k našemu večjemu izvozu in celotnim ekonomskim odnosom s tujino.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj

zagotovi ustrezno vključenost naše republike v nekatere razgovore, ki jih bo s
tujimi delegacijami imel Zvezni izvršni
svet; oziroma naj zagotovi obisk nekaterih od njih v SR Sloveniji. Tudi Gospodarska zbornica Slovenije naj se v zvezi z
nekaterimi vprašanji, povezanimi s VI.
UNCTAD-om, poveže z Gospodarsko
zbornico Jugoslavije.
5. Zbora pozivata sredstva javnega obveščanja, da o konferenci obširno in objektivno poročajo.
6. VI. UNCTAD je priložnost, da z njim
aktivno povežemo, na različnih ravneh,
tudi kadre iz naše republike, ki se ukvarjajo s problematiko ekonomskih odnosov
s tujino. To naj zagotovita Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije in Gospodarska
zbornica Slovenije. V ta prizadevanja se
' naj vključijo tudi družbeno-politične organizacije.

STALIŠČA
Družbenopolitičnega zbora in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi
informacije o združevanju dela in sredstev organizacij združenega dela iz SR
Slovenije z organizacijami združenega dela iz manj razvitih republik in SAP
Kosovo in informacije delegatov v Skupščini Sklada federacije za kreditiranje
hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin in
delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ o
aktivnosti Sklada federacije za pospeševanje hitrejšega razvoja gospodarsko
manj razvitih republik in SAP Kosovo
Družbenopolitični zbor
Družbenopolitični zbor je na svoji seji
dne 20. aprila 1983 ob obravnavi Informacije o združevanju dela in sredstev
organizacij združenega dela iz SR Slovenije z organizacijami združenega dela
iz gospodarsko nezadostno razvitih republik in SAP Kosovo in Informacije delegatov v Skupščini Sklada federacije
za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin in delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in
pokrajin Skupščine SFRJ Jugoslavije o
aktivnosti Sklada federacije za pospeševanje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo in na podlagi 72. člena poslovnika
Skupščine SR Slovenije sprejel naslednja
poročevalec

STALIŠČA
1. Družbenopolitični zbor ugotavlja, da
je bil pri samoupravnem združevanju dela in sredstev za uresničevanje politike
pospeševanja hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo v prvih dveh letih tekočega srednjeročnega obdobja dosežen pomemben
premik v povezovanju združenega dela
SR' Slovenije z združenim delom v gospodarsko manj razvitih republikah in
SAP Kosovu, vendar pa se prepočasi
uveljavja kljub obojestranskim interesom
in prizadevanjem. Družbenopolitični
zbor meni, da'je eden od razlogov za to,
da je bilo kljub velikemu številu pobud in
v planih opredeljenih ciljev pripravljenih
premalo kvalitetnih programov, ki bi že
upoštevali zožene materialne možnosti v
okviru planskih nalog. Premalo usklajena

so bila tudi samoupravna prizadevanja
organizacij združenega dela v SR Sloveniji za večji obseg združevanja dela in
sredstev kot oblike kvalitetnega sodelovanja pri pospeševanju hitrejšega razvoja
manj razvitih republik in SAP Kosovo. V
tej začetni fazi organizaciji združenega
dela ob sicer aktivni vlogi Gospodarske
zbornice še niso dovolj vplivale na izbor
in usklajevanje programov in projektov.
Ugotavlja pa, da se ob tem vse bolj uresničujejo načela smotrne delitve de/a
med gospodarskimi subjekti iz razvitih in
manj razvitih območij v skladu z načeli
ustave, zakonom o združenem delu, drugih sistemskih zakonov ter planskih aktov in dogovorov.
2. Družbenopolitični zbor meni, da je
pogoj za hitrejše samoupravno združevanje dela in sredstev, da vsi subjekti družbenega planiranja v aktivnostih za spre7

rnembe in dopolnitve veljavnih srednjeročnih planskih aktov dosežejo tolikšno
stopnjo usklajenosti programov in projektov, da ne bi bilo potrebno administrativno poseganje in da bi bila v celoti
uveljavljena dogovorjena delitev dela
vključno z učinkovitejšim razreševanjem
vprašanj hitrejšega zaposlovanja delovno sposobnega prebivalstva, ob tem pa
bi ob skupnem interesu del sredstev
usmerjali v proizvodnjo surovin v okviru
izvozno usmerjenih reprodukcijskih verig. Družbenopolitični zbor se obenem
zavzema, da se pospeši priprava kvalitetnih programov kot osnove'za samoupravno združevanja dela in sredstev in da
bi se na tej podlagi postopno odpravila
posojilna funkcija sklada. Pri tem pa mora zdruzeno delo SR Slovenije bolj upoZbor občin
Zbor občin Skupščine SR Slovenije je
na 16. seji dne 20. aprila 1983 ob obravnavi informacije o združevanju dela in
sredstev organizacij združenega dela iz
Slovenije z organizacijami združenega
dela iz gospodarsko nezadostno razvitih republik in SAP Kosovo in informacije delegatov v Skupščini Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja
gospodarsko manj razvitih republik in
avtonomnih pokrajin in delegacije
Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ o aktivnostih Sklada federacije za pospeševanje hitrejšega razvoja gospodarsko
manj razvitih republik in SAP Kosovo na
podlagi 86. člena poslovnika Skupščine
SR Slovenije sprejel naslednja
STALIŠČA:
1. Zbor občin Skupščine SR Slovenije
jemlje na znanje informaciji, ki sta ju v
obravnavo in sprejem Skupščini SR Slovenije predložila Gospodarska zbornica
Slovenije in delegati v Skupščini Sklada
federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik
in avtonomnih pokrajin ter delegacija
Skupščine SR Slovenije v Zboru republik
in pokrajin Skupščine SFRJ, ob sodelovanju Republiškega sekretariata za finance in Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje.
2. Zbor občin Skupščine SR Slovenije
ugotavlja, da so bili v prvih dveh letih
sedanjega srednjeročnega planskega

števati, da je izvajanje teh programov
odvisno tudi od sodelovanja pri zagotavljanju in usposabljanju ustreznih strokovnih kadrov in znanja pri organiziranju
proizvodnje.

da bodo posojilna sredstva postopoma
pomenila le dopolnitev k združenim
sredstvom. Obenem je treba zaradi zaostrenih pogojev gospodarjenja in zaradi
nujnega oženja prioritetnih planskih nalog doseči večjo samoupravno koncentracijo razpoložljivih sredstev

3. Družbenopolitični zbor ugotavlja, da
je samoupravna preobrazba Sklada federacije za pospeševanje hitrejšega razvoja
gospodarsko manj razvitih republik in
pokrajin prepočasna. Družbenopolitični
zbor meni, da se Sklad federacije še vedno preveč omejuje na vlogo distributerja obveznozdruženega posojila po razdelilnikih, določenih z zakoni oziroma
dogovori. Zato se zavzema, da Skupščina
Sklada federacije v svojih aktivnostih odločneje spodbuja samoupravno združevanje dela in sredstev in s tem prispeva,

4. Družbenopolitični zbor ugotavlja, da
le k celovitosti obravnav problematike
pospeševanja hitrejšega razvoja manj
razvitih republik in SAP Kosovo prispevalo tudi sodelovanje predstavnikov Skupščin manj razvitih republik in SAP Kosovo na sejah zborov Skupščine SR Slovenije kot ene od možnih oblik neposrednega sodelovanja med Skupščinami socialističnih republik in avtonomnih pokrajin.

obdobja v primerjavi s preteklim srednjeročnim obdobjem doseženi določeni pozitivni rezultati pri uresničevanju zakonsko določenega sistema ter predvidenih
planskih aktivnosti o pospeševanju razvoja gospodarsko manj razvitih republik
in SAP Kosovo.
V uveljavljanju novega načina in oblik
gospodarske pomoči so organizacije
združenega dela še vedno premalo samoiniciativne, zato nimajo odločujoče
vloge pri vključevanju v posamezne programe, kar nujno terja, da se konkretni
programi in projekti usklajujejo na ravni
politično izvršilnih organov. V tej situaciji
Sklad federacije še vedno preveč združuje distribucijsko vlogo obvezno združenih posojil po razdelilnikih, določenih s
predpisi oziroma dogovori, manj pa vlogo pospeševanja samoupravnega združevanja dela in sredstev.
Tudi v prihodnje je potrebno nadaljevati in razvijati sistem samoupravnega
združevanja sredstev, tako da bo ta oblika postopoma postajala prevladujoča
oblika pomoči. Težiti je potrebno za tem,
da bi sredstva v obliki obveznega posojila bila zgolj v funkciji začasnih kreditnih
sredstev, dokler s samoupravnim združevanjem ni pokrita skupna naložba. Na ta
način bi sklad s svojo aktivnostjo dopolnjeval sistem samoupravnega združevanja dela in sredstev.
Zbor poudarja, da se lahko samo ob
upoštevanju načel učinkovitosti in ekonomske racionalnosti naložb na teh območjih razvije takšna gospodarska struk-

tura, ki se bo lahko uspešno vključevala v
celotno strukturo jugoslovanskega gospodarstva in prevzela enakopravno mesto med gospodarskimi subjekti, ki
ustvarjajo akumulacijo in omogočajo
družbeni razvoj.
Izpolnjevati je potrebno vse dogovorjene obveznosti, te pa stalno preverjati z
vidika ekonomske samostojnosti posameznih subjektov in dejanskih sprememb v razvitosti posameznih republik
in AP Kosovo. Zbor meni, da je potrebno
v okviru priprav novih planskih dokumentov ponovno oceniti kriterije, po katerih se ugotavlja stopnja razvitosti posameznih republik in avtonomnih pokrajin
oziroma njihovih delov.
V sedanjem ekonomskem položaju Jugoslavije, ki ga karakterizira tudi izpolnjevanje velikih obveznosti Jugoslavije
do tujine, bi bilo potrebno analizirati, v
kolikšni meri dolgovi do tujine in pomoč
gospodarsko manj razvitim republikam
vplivajo na zmanjšanje reproduktivne
sposobnosti organizacij združenega dela, ki imajo te obveznosti in v zvezi s tem
analizirati tudi učinkovitost in ekonomsko utemeljenost naložb v teh republikah
in avtonomni pokrajini.
O eventualnem neizpolnjevanju obveznosti, ki smo jih sprejeli s predpisi in
drugimi akti, je pptrebno obveščati tudi
javnost.
3. Zbor občin predlaga Zboru združenega dela Skupščine SR Slovenije, da ob
obravnavi obeh informacij upošteva ta
stališča

UGOTOVITVE, PRIPOROČILA IN SKLEPI
~~
~
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi informacije o
združevanju dela in sredstev organizacij združenega dela iz SR Slovenije z
organizacijami združenega dela iz gospodarsko manj razvitih republik in SAP
Kosovo ter informacije delegatov v skupščini Sklada federacije za kreditiranje
hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin in
delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ o
aktivnostih Sklada federacije za pospeševanje hitrejšega razvoja gospodarsko
manj razvitih republik in SAP Kosovo
Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije je ob obravnavi informacije o
združevanju dela in sredstev organiza8

cij združenega dela iz SR Slovenije z
organizacijami združenega dela iz gospodarsko nezadostno razvitih republik

in SAP Kosovo ter informacije delegatov v skupščini Sklada federacije za
kreditiranje hitrejšega razvoja gospoporočevalec

družbenopolitičnih skupnostih. Premalo
pozornosti in odgovornosti je bilo namenjeno usklajevanju skupnih interesov in
ciljev v sistemu samoupravnega družbenega planiranja predvsem z učinkovitejšim usklajevanjem planskih aktov samoupravnih organizacij in skupnosti in
družbenopolitičnih skupnosti. Dodatna
ovira za učinkovitejšo uporabo združenih
sredstev je povečana splošna nelikvidnost bank. Zato banke investitorjem k
združenim sredstvom ne morejo zagotoviti dodatnih sredstev. Poleg tega morajo
UGOTOVITVE, PRIPOROČILA
banke iz manj razvitih republik in SAP
Kosovo namenjati precejšen del sredstev
IN SKLEPE
sklada za dokončanje objektov iz pretei.
klega srednjeročnega obdobja. Obenem
1. Zbor združenega dela Skupščine združene banke predolgo zadržujejo
SR Slovenije ugotavlja, da so bili v prvih sredstva, ki so bila že prenesena za zdrudveh letih tega srednjeročnega planske- ževanje.
ga obdobja glede na preteklo srednje3. Zbor združenega dela ugotavlja, da
ročno obdobje doseženi spodbudni resamoupravna preobrazba Sklada fedezultati pri uresničevanju politike pospe- je
racije za pospeševanje hitrejšega razvoja
ševanja hitrejšega razvoja gospodarsko gospodarsko manj razvitih republik in
manj razvitih republik in SAP Kosovo. To pokrajin prepočasna. S spremenjeno zaje bilo med drugim doseženo na podlagi konodajo, ki ureja delovanje sklada v sesamoupravnega združevanja dela in danjem srednjeročnem obdobju, so bili
sredstev organizacij združenega dela iz sicer postavljeni formalno-pravni temelji
razvitih in manj razvitih republik in avto- za povečanje deleža, ki se združuje na
nomnih pokrajin, ki jih družijo skupni podlagi samoupravnih sporazumov zaininteresi za enakomernejši razvoj, zasno- teresiranih subjektov gospodarjenja,
vani na delitvi dela in s tem zagotavljanju vendar pa so te možnosti v nekaterih
trajnih in stabilnih medsebojnih dobav republikah in pokrajinah premalo izkoriblaga, povečanju izvoza in deviznega pri- ščene.
liva, izboljševanju tehnologije in organiZbor ugotavlja, da bi bilo treba bolj
zacije proizvodnje, povečevanju zaposle- elastično reševati vprašanje dinamike
nosti in celotne ekonomske učinkovito- koriščenja tistega dela samoupravno
sti. S tem se v teh medsebojnih razmerjih združenih sredstev, ki se uporabljajo na
ustrezno uveljavljajo načela ustave, za- podlagi sklenjenih samoupravnih sporakona o združenem delu, drugih sistem- zumov. Togo izvajanje zakona, to je vezaskih zakonov ter planskih aktov in dogo- nje izpolnitve obveznosti na konec kolevorov. Ta načela so v nekaterih samou- darskega leta, zaviralno vpliva na obseg
pravnih sporazumih o združevanju dela samoupravnega združevanja, ker sam
in sredstev ter poslovanja na skupnem postopek sklepanja sporazumov in njihoriziku ustrezno urejena.
vega izvajanja terja daljši čas. Zato se
2. Zbor združenega dela pa obenem zbor zavzema za takšno rešitev glede
ugotavlja, da se ob doseženih pozitivnih razmerja med samoupravno združenimi
rezultatih samoupravno združevanje dela sredstvi in obveznim posojilom v sklad
in sredstev organizacij združenega dela federacije, da se dogovorjeno razmerje
iz SR Slovenije in organizacij združenega doseže v celoti v petletnem oziroma drudela v manj razvitih republikah in SAP gem dogovorjenem obdobju in v rokih,
Kosovo kljub obojestranskim interesom določenih s samoupravnimi sporazumi,
in prizadevanjem prepočasi uveljavlja. ne pa v obdobju enega leta.
•
Eden od razlogov za to je, da je bilo kljub
4. Posojilna sredstva sklada v tem
velikemu številu pobud in v planih opre- srednjeročnem
obdobju še niso v celoti
deljenih ciljev pripravljenih premalo kva- usmerjena v prioritete,
ki jih narekujejo
litetnih programov, ki bi upoštevali zože- spremenjene gospodarske
temne materialne možnosti za uresničevanje več se v pretežni meri sprotirazmere,
porabljajo za
planskih nalog, opredeljenih v dogovorih' dokončanje objektov iz prejšnjega
sredo temeljih družbenih planov, ki pa so bili njeročnega obdobja. Zbor se zato zavzesklenjeni pred začetkom procesa samou- ma,
da se čimprej konča izgradnja tistih
pravnega združevanja dela in sredstev.
ki bodo razmeroma hitro dali
Te pobude in planski cilji kasneje niso objektov,
rezultate in so v skladu z zoženimi prioribili dovolj konkretizirani, dogovori o teS tem v zvezi Zbor
meljih družbenih planov pa vsebujejo tu- tetnimi nalogami.
dela ugotavlja, da ima po
di nekatere toge kriterije, ki ovirajo hitrej- združenega
ureditvi sklad federacije le vlogo
še združevanje dela in sredstev. Premalo sedanji
distributerja obvezno vplačanega posojije bilo tudi neposrednih samoupravnih
la po razdelilnikih. Zbor se zato zavzema,
prizadevanj organizacij združenega dela da
vedno večji del posojilnih sredstev v
v SR Sloveniji za večji obseg združevanja
federacije postaja vir združevanja
dela in sredstev kot oblike kvalitetnega skladu
dela in sredstev za izgradnjo dogovorjesodelovanja pri pospeševanju hitrejšega
nih objektov. Skupščina sklada federacirazvoja manj razvitih republik in SAP Kobi zato morala v svojih aktivnostih odsovo. Zato v tej začetni fazi organizacije je
ločneje
slediti tej usmeritvi.
združenega dela še niso dovolj vplivale
5. Zbor združenega dela ugotavlja, da
na izbor in usklajevanje programov in
projektov. Zaradi tega so morale biti te je dinamika samoupravnega združevanja
dela in sredstev ter vplačevanja obveznenaloge opravljene predvsem v Gospodarski zbornici Slovenije in izvršnih organih * ga posojila sklada federacije, ki ga zdru-

darsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin in delegacije Skupščine
SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije o aktivnostih Sklada federacije za pospeševanje hitrejšega razvoja gospodarsko
manj razvitih republik in SAP Kosovo ob
upoštevanju stališč Družbenopolitičnega zbora in ob sodelovanju Zbora občin
kot zainteresiranega zbora na seji dne
20. aprila 1983 sprejel tele

poročevalec

ženo delo iz SR Slovenije namenja za
hitrejši razvoj gospodarsko manj razvitih
republik in SAP Kosovo, kasnila, kar je
posledica neskladja v nekaterih predpisih, neupoštevanja sklenjenih samoupravnih sporazumov o združevanju dela
in sredstev ter zaradi določenega izpada
sredstev na račun povečanega števila organizacij združenega dela, ki poslujejo z
izgubami, in na račun olajšav izvoznim
organizacijam združenega dela. Zaradi
tega je bilo konec leta 1982 s spremenjenimi stopnjami opravljena prerazdelitev
obveznosti za obvezno združevanje in s
tem omogočeno, da je SR Slovenija v
marcu 1983 poravnala lanskoletne obveznosti. Pri tem pa zbor poudarja, da je
treba tudi pri izpolnjevanju obveznosti
upoštevati zaostrene gospodarske razmere in zmanjševanje reproduktivne in
akumulativne sposobnosti gospodarstva
ter v takih pogojih zagotoviti toliko bolj
selektiven izbor projektov in s tem racionalno porabo razpoložljivih sredstev ter
tako prispevati k skupnim naporom za
skladnejši razvoj.
II.
Zbor združenega dela priporoča:
- vsem subjektom družbenega planirnaja, da v aktivnostih za spremembe in
dopolnitve veljavnih srednjeročnih planskih aktov jasno opredelijo in uskladijo
skupne interese in cilje pri skupnih vlaganjih tudi kot osnovo za opredelitev mehanizma pospeševanje gospodarsko
manj razvitih republik in pokrajih v sedenajem in v naslednjem srednjeročnem
obdobju in dosežejo tolikšno stopnjo
konkretizacije in kvalitete programov in
projektov, da ne bo potrebno administrativno poseganje v tako dogovorjene samoupravne odločitve;
- organizacijam združenega dela, da
še naprej pospešeno usklajujejo skupne
interese in cilje pri samoupravnem združevanju sredstev za skupne naložbe na
podlagi delitve dela in da pri tem upoštevajo, da so v manj razvitih republikah in v
SAP Kosovo potrebne naložbe, ki omogočajo povečanje konvertibilnih neto deviznih učinkov, medsebojno zagotavljanje reprodukcijskega materiala in surovin, povečanje proizvodnje hrane in
energije in na tej osnovi povečanje zaposlovanja' zlasti v SAP Kosovo;
- temeljnim bankam in združenim
bankam, da proučijo učinkovitost sedanjega sistema nakazovanja sredstev samo prek združenih bank in da pripravijo
predloge za možnosti nakazovanja sredstev na temeljne banke, ki spremljajo investitorja, kar bi okrepilo vlogo investitorja pri uprabi združenih sredstev in zagotovilo skupno gospodarjenje s temi
sredstvi od sklenitve sporazuma v skladu
z dinamiko združevanja;
- Gospodarski zbornici Slovenije in
splošnim združenjem, Izvršnemu svetu
Skupščine SR Slovenije, SISEOT in Ljubljanski banki - Združeni banki, da spodbudijo pripravo kvalitetnih programov in
projektov, ki so osnova za samoupravno
združevanje dela in sredstev predvsem s
ciljem, da bi se obseg obveznega posojila skladu federacije še naprej zmanjševal
v korist samoupravnega združevanja deta in sredstev za skupne programe in
9

projekte ter da bi se na ta način postopoma odpravila posojilna funkcija sklada
federacije;
- Izvršnemu svetu Skupščine, SR Slovenije in Gospodarski zbornici Slovenije,
da predlagata pristojnim organom v manj
razvitih republikah in SAP Kosovo dopolnitev njihovih kriterijev za usmerjanje
sredstev, upoštevaje bistveno spremenjene materialne možnosti in da bi v primerih, ko gre za naložbe v izvozno
usmerjene reprodukcijske verige, odpravili nekatere zadržke glede uporabe teh
sredstev tudi za vlaganje v proizovdnjo
surovin, v posameznih primerih pa tudi
za naložbe v energetske objekte.
III.
1. Zbor združenega dela podpira obe
informaciji ter predloge in aktivnosti za
nadaljnji razvoj ter uveljavljanje združevanja sredstev 50% dela sredstev sklada

federacije, ki jih je pripravila Gospodarska zbornica Slovenije ter stališča Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k informacijama.
2. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
in Gospodarska zbornica Slovenije naj
ob osnutku resolucije za leto 1984 podrobno poročata o rezultatih uresničevanja teh ugotovitev, priporočil in sklepov.
3. Delegati SR Slovenije v skupščini
sklada federacije naj o svojem delu sproti
obveščajo Odbor za družbenoekonomski
razvoj Zbora združenega dela in sproti
predlagajo, katera gradiva sklada federacije naj bi ta odbor obravnaval in za potrebe delegatov oblikoval stališča ter
skupščino sklada federacije obvestijo o
teh ugotovitvah, priporočilih in sklepih;
prav tako naj v skupščini sklada federacije sprožijo pobudo za razpravo o poteku
združevanja dela in sredstev za skupna
vlaganja v manj razvitih republikah in

SAP Kosovo, še zlasti o vzrokih, ki otežujejo te procese, ter o potrebnih aktivnostih za pospešitev teh procesov.
4. Delegacija Skupščine SR Slovenije v
Zboru republik in pokrajin Skupščine
SFR Jugoslavije naj v Zboru republik in
pokrajin v skladu z njegovim programom
dela za leto 1983 zahteva, da se pospešijo priprave enotnih kriterijev za ugotavljanje stopnje razvitosti republik in pokrajin. V razpravi o poteku združevanja
dela in sredstev za skupna vlaganja v
manj razvitih republikah in SAP Kosovo
naj opozori na vzroke, ki otežujejo te
procese ter o potrebnih aktivnostih za
pospešitev teh procesov. V pristojnih delovnih telesih Zbora republik in pokrajin
naj opozori na fe ugotovitve, priporočila
in sklepe, in naj Skupščino SR Slovenije
sproti obvešča o svojili aktivnostih v zvezi s problematiko iz obeh informacij.

SKLEP
~
—
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila o delu
oluzbe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji za leto 1982 in poročila Službe
družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji o nadaljnji aktivnosti na področju
racionalizacije in preureditve informacijskega sistema, ki ga zagotavlja Služba
družbenega knjigovodstva
Zbor združenega dela Skupščine SR - je srečevala služba pri opravljanju svojih letu nadaljevala aktivnosti na področju
Slovenije je na svoji 16. seji dne 21. nalog.
racionalizacije in preureditve informacijaprila 1983 ob obravnavi poročila o delu
3. Zbor združenega dela poudarja, da
sistema in posredovala Službi
Službe družbenega knjigovodstva v SR mora Služba družbenega knjigovodstva v skega
družbenega knjigovodstva Jugoslavije
Sloveniji za leto 1982 in poročila Službe prihodnje še bolj usmeriti svoje aktivno- konkretne
za spremembo infordružbenega knjigovodstva v SR Slove- sti v uresničevanje sprejete stabilizacij- macijskegapredloge
sistema. V zvezi s tem zbor
niji o nadaljnji aktivnosti na področju ske politike. Dosledno mora izvrševati podpira nadaljnje
aktivnosti Službe družracionalizacije in preureditve informa- naloge, ki so opredeljene z resolucijo o benega knjigovodstva
v SR Sloveniji na
cijskega sistema, ki ga zagotavlja Služba družbenoekonomski politiki in razvoju področju
racionalizacije
družbenega knjigovodstva na podlagi SR Slovenije v letu 1983 in tekoče sprem- informacijskega sistema, kiingapreureditve
zagotavlja
255. člena poslovnika Skupščine SR ljati izvajanje sprejetih intervencijskih zaSlužba družbenega knjigovodstva in njeSlovenije sprejel naslednji
konov na področju investicijske, splošne na prizadevanja, da bi se posamezni proin skupne porabe. Prizadevati si mora, da jekti pričeli izvajati že v tem letu oziroma
še bolj zaostri kontrolo finančne discipli- v začetku prihodnjega leta,
SKLEP
ne pri uporabnikih družbenih sredstev,
Služba družbenega knjigovodstva naj
1. Zbor združenega dela Skupščine SR vloži pa naj tudi napore, da bo vsebina tudi
v prihodnje tesno sodeluje z drugimi
Slovenije sprejema na znanje letno poro- informacij, ki so namenjene organizaci- službami
sistema informiračilo o delu Službe družbenega knjigo- jam združenega dela, ki so namenjene nja, saj bodružbenega
le
tako
mogoče
navodstva v SR Sloveniji za leto 1982 in organizacijam združenega dela, ki poslu- loge, ki izhajajo iz programauresničiti
aktivnosti za
poročilo Službe družbenega knjigovod- jejo z izgubo, v čimvečji meri dostopna izdajanje
zakona o družbenem sistemu
stva v SR Sloveniji o nadaljnji aktivnosti širšemu krogu uporabnikov. Pri poslova- informiranja
in tako na vseh ravneh zana področju racionalizacije in preuredi- nju podjetij v tujini pa bo potrebno od- gotoviti čimbolj
dosledno, usklajeno in
tve ifnormacijskega sitema, ki ga zago- praviti številne nepravilnosti in nezakoni- racionalno uresničevanje
dotavlja Služba družbenega knjigovodstva. tosti ter dosledneje uresničevati sklepe ločb ter s tem racionalno zakonskih
in pospešeno
Ob tem zbor sprejema tudi usmeritve in službe, oziroma zaostriti odgovornost in
izgradnjo družbenega sistema informiraopozorila, navedena v uvodni besedi k terjati od organov pregona hitro ugotav- nja
in odpravo obstoječih pomanjkljivoporočiloma.
ljanje prestopkov in izrekanje kazni.
sti.
2. Zbor ugotavlja, da poročilo o delu
4. Zbor združenega dela podpira poro5. Zbor podpira ugotovitve in predloge
službe izčrpno in celovito prikazuje delo- čilo o nadaljnji aktivnosti na področju Odbora
Izvršnega sveta
vanje in uresničevanje nalog, ki jih ima racionalizacije in preureditve informacij- SkupščinezaSRfinance,
Slovenije in razpravo na
služba po ustavi in zakonih ter družbenih skega sistema, ki ga zagotavlja Služba seji zbora in predlaga
Službi družbenega
dogovorih ter kritično presoja in se tudi družbenega knjigovodstva, saj iz poroči- knjgovodštva, da jih prouči
in upošteva
opredeljuje do problemov, s katerimi se la izhaja, da je služba tudi v preteklem pri svojem delu.
SKLEP

'
'
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za
izdajo zakona o prostoru
Družbenopolitični zbor Skupščine SR
Slovenije je na seji dne 20. aprila 1983

obravnaval prkdlog za izdajo zakona o
prostoru in na podlagi drugega odstav-

ka 271. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije sprejel naslednji
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SKLEP
1. Predlog za izdajo zakona o prostoru
se s prejme.
2. Pri pripravi osnutka zakona naj
predlagatelj upošteva naslednje usmeritve:
- v osnutku zakona o prostoru naj
predlagatelj nedvoumno razmeji funkcijo
in vsebino dolgoročnih in srednjeročnih
prostorskih delov plana. Pri tem naj
opredeli tudi funkcijo in vsebino prostorskih načrtov v odnosu do srednjeročnih
in dolgoročnih prostorskih delov plana,
upoštevajoč sočasnost in kontinuiteto

planiranja. Predlagatelj naj v osnutku določi tudi obvezne sestavine na področju
urejanja prostora, ki bodo obvezna izhodišča za pripravo in oblikovanje srednjeročnih planov in opredeli načela, ki bodo
izhodišča za zakonsko urejanje sektorskih območij prostora;
- predlagatelj naj uredi tudi vprašanje
reševanja sporov v postopku planiranja
med družbenopolitičnimi skupnostmi ter
neskladij planskih aktov med občinami in
republiko pri načrtovanju v prostoru,
upoštevajoč dejstvo, da se skupni dolgoročni interesi delovnih ljudi in občanov v
republiki zagotovijo z dolgoročnim druž-

VPRAŠANJA DELEGACIJ
ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 21. 4. 1983
- Blagovne rezerve
Skupina delegatov za delegiranje delegatov v Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije - področje gospodarstva - 3. okoliš. - MostePolje je postavila naslednji
delegatski vprašanji:
1. 1. člen predloga zakona
o spremembah in dopolnitvah
zakona o republiških blagovnih rezervah predvideva kot
nosilca preskrbe tudi OZD. Ali
to pomeni tudi prevzem finančnih obveznosti za te rezerve?
2. V 6. členu je predvideno,
da Zavod ob prodaji določi
prodajno ceno. Če je torej
blago prodano po trenutni
tržni ceni ob predpostavki, da
je bilo blago nabavljeno po
nižji, Zavod ustvarja dohodek.
Ali je to razlika za pokrivanje
stroškov skladiščenja, ali je
to tudi vir pridobivanja dohodka Zavoda? Če je, mora biti to
tudi predvideno v 20. členu.
Na vprašanje je odgovorila
Metka Oderlap, namestnica
predsednika Republiškega komiteja za tržišče in splošne gospodarske zadeve:
Sprememba 4. člena (oziroma 1. člena predloga Zakona o
spremembah in dopolnitvah
zakona o republiških blagovnih rezervah) pomeni samo
nadomestitev enega od udeležencev družbenega dogovora,
t.j. Republiškega komiteja za
tržišče in splošne gospodarske zadeve z Izvršnim svetom
Skupščine SR Slovenije. Obveznosti za programiranje,
oblikovanje, financiranje in
uporabo republiških tržnih

blagovnih rezerv so za organizacije združenega dela opredeljene torej že v veljavnem
zakonu od 1976. leta dalje.
Konkretne finančne obveznosti prevzemajo s sklepanjem
dogovorov in sporazumov o
oblikovanju rezerv posameznih vrst blaga v okviru lastnih
finančnih možnosti in drugih
finančnih virov, za katere se v
skladu s sporazumom dogovorijo z Zavodom SRS za rezerve.
Določilo 6. člena je dopolnitev 11. člena veljavnega zakona, po katerem Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije v aktu
o uporabi republiških stalnih
blagovnih rezerv določi poleg
načina in roka nadomestitve
(kar je sedaj v zakonu), tudi
vrsto blaga, namen in način
uporabe ter ob prodaji blaga
tudi cene, po katerih Zavod
proda to blago. Določilo se nanaša izključno na stalne blagovne rezerve.
V primerih, ko Izvršni svet
odloči o prodaji blaga po cenah, višjih od cen ob nabavi
tega blaga, moramo to blago
tudi takoj obnoviti; torej ga kupiti zopet po višjih cenah, pri
čemer ne pride do razlik v cenah, nikakor pa ne do pozitivnih.
Če bi izjemoma prišlo do pozitivne razlike, posluje Zavod
SR Slovenije za rezerve v skladu s 23. členom veljavnega zakona, ki določa, da sredstva iz
pozitivnih razlik razporeja za
namene iz 22. člena zakona,
t.j. po programu, sprejetem s
finančnim načrtom.

- Zakaj je izpadla obdavčitev
luksuznega premoženja? ,
Skupina delegatov za Zbor gospodarstva Skupščine SR
združenega dela za področje Slovenije Iz Slovenske Bistriporočevalec

IN

benim planom republike;
- v osnutku zakona naj bo dan večji
povdarek vključevanju in usklajevanju temeljnih samoupravnih nosilcev planiranja, zlasti krajevnih skupnosti. Predlagatelj naj v ustreznih določbah osnutka bolj
jasno opredeli in prikaže iniciativnost,
povezanost in usklajevanje temeljnih nocilcev ptaniraja pri oblikovanju prostorskih delov plana.
3: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
naj pri pripravi osnutka zakona o prostoru prouči in ustrezno upošteva pripombe, predloge in stališča delovnih teles
zborov in skupščine.

DELEGATOV

ce je postavila naslednje de- družbene ureditve opozoril, da
legatsko vprašanje:
je obdavčevanje teh predmetov ' potrebno obravnavati
»Uveljavljanje stopnje dav- predvsem z vidika njihove
ka na premoženje, konkretno funkcije in namena. Kolikor
na stanovanjske stavbe in gre za predmete, ki služijo za
stanovanja je med delegati osebno rabo, s katero se njihonaše občinske skupščine va vrednost zmanjšuje oziropovzročilo mnogo nezado- ma troši in nimajo značaja prevoljstva. Delegati so zlasti ne- moženja, v katerega je vložen
godovali zaradi tega, ker po denar zaradi ohranjanja ozirorepubliškem zakonu o davkih ma večanja vrednosti in
občanov ni obdavčeno razno ustvarjanja dohodka, naj bi
premoženje luksusnega zna- davčno zajemali te dobrine z
čaja, kakor so dražji, zlasti drugimi vrstami davkov, zlasti
uvoženi avtomobili, jahte in s prometnim davkom. Ocenjepodobno, proračunski doho- no je bilo, da navedeni preddek pa se išče pri stanovanj- meti služijo za osebno rabo,
skih stavbah, pri katerih so katerih vrednost se z uporabo
občani vlagali svoje prihran- in časom zmanjšuje, zato je bike, delo, plačevali tudi pro- la prvotno predvidena obdavmetni davek pri nabavi mate- čitev opuščena.
riala, s tem pa marsikdaj reUvajanje davka na delovna
ševali stanovanjsko problematiko, sproščali družbena sredstva kot so cestna motorstanovanja, katerih najemni- na in priklopna vozila ter stroji
ne niso odraz dejanskih stro- in naprave večjih vrednosti, bi
lahko zaviralno delovala na
škov.
nadaljnji razvoj drobnega goZato prosimo za odgovor, spodarstva, zato je bila tudi
kateri so bili osnovni razlogi, obdavčitev teh predmetov
da je od osnutka do predloga opuščena.
zakona izpadla obdavčitev
Po sprejetem in veljavnem
luksusnega premoženja.«
zakonu o davkih občanov se
Na vprašanje je odgovoril Ivan naj bi obdavčevali tisti stanoKrižnik, pomočnik direktorja vanjski prostori oziroma stavUprave za družbene prihodke: be, ki presegajo družbeno dogovorjena merila. Zato se iz
Obdavčitev nekaterih pre- obdavčitve izvzema vrednost
moženjskih predmetov večjih 70 m2 stanovanjske površine,
vrednosti je bila vključena v družine z večjim številom drudelovno besedilo predloga za- žinskih članov pa so opravičekona o davkih občanov. V raz- ne do davčnih olajšav v obliki
pravah o delovnem besedilu znižanja odmerjenega davka
predloga zakona so bili izraže- za vsakega družinskega člana
ni pomisleki glede opravičeno- nad štiričlansko družino.
sti obdavčevanja takoimenovanih luksusnih predmetov in
Pripominjamo pa, da je v
delovnih sredstev za opravlja- izhodiščih programa dolgonje samostoje gospodarske ročne stabilizacije predvidena
dejavnosti.
tudi proučitev davčnega sisteV zvezi z obdavčevanjem ma. V tem okviru se pripravlja
luksusnih predmetov, med ka- medrepubliški dogovor o
tere so bili všteti osebni avto- davčnem sistemu, v okviru kamobili, gliserji, jadrnice, jahte terega se iščejo tudi možne rein druga plovila je Republiški šitve za obdavčevanje nekatedružbeni svet za vprašanje rih luksusnih predmetov.
\
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- Kaj je z družbenim svetom pri
Upravi za družbene prihodke?
Skupina delegatov obrti in
podobne dejavnosti V. okoliša Maribor za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije je postavila naslednje delegatsko vprašanje:
»Kdaj bo pričel z delom
Družbeni svet pri Republiški
upravi za družbene prihodke,
ki je bil ustanovljen na podlagi Dogovora o oblikovanju
Družbenega sveta pri Republiški upravi za družbene prihodke v januarju 1982 leta?
Prosimo odgovor v Poročevalcu.«
Na vprašanje je odgovoril
Ivan Križnik, pomočnik direktorja Uprave za družbene prihodke:
•>
Dogovor o oblikovanju družbenega sveta za Republiško
upravo za družbene prihodke
so udeleženci tega dogovora
sprejeli in podpisali v prvi po-

lovici preteklega leta. Na podlagi tega dogovora je Skupščina SR Slovenije sprejela na seji dne 16/6-1982 zakon o ustanovitvi Družbenega sveta ža
Republiško upravo za družbene prihodke (Uradni list SRS,
št. 23/82). Glede na kadrovske
spremembe pri posameznih
udeležencih tega dogovora, so
bile potrebne tudi spremembe
imenovanih članov tega družbenega sveta. Nekateri udeleženci pa še vedno niso imenovali svojih predstavnikov pri
delu Družbenega sveta, zaradi
tega tudi Družbeni svet še ni
bil konstituiran. Pričakujemo,
da bodo še preostali udeleženci tega dogovora v kratkem
imenovali svoje delegate in
predvidevamo, da bo Družbeni
svet pričel z delom še v tem
oziroma najkasneje v prihodnjem mesecu.

- Zagotoviti rezervne dele za
traktorje in druge kmetijske stroje
Skupina delegatov zbora
Govori se, da bodo naše trzdruženega dela Ajdovščina govske organizacije uvozile
5. okoliš je postavila nasled- rezervne dele tudi za indivinje delegatsko vprašanje:
dualno uvožene stroje, oziroČlani skupine delegatov iz ma da bodo italijanski trgovci
področja kmetijstva, okoliš št. odprli trgovine rezervnih de3 s sedežem v Ajdovščini smo lov v Jugoslaviji. Bojimo se,
že večkrat obravnavali pro- da to sploh ni možno, oziroma
blematiko zagotavljanja re- da bo za tako rešitev potrebzervnih delov za traktorje in no čakati kar več let.
druge kmetijske stroje, ki smo
Pristojnim organom v repujih uvozili iz sosednje Italije. bliki predlagamo, da vzamejo
Se posebno tisti, ki ne prebi- na znanje te probleme in da
vamo v obmejnih občinah, se jih z vso resnostjo obravnavasprašujemo kaj bo z našo me- jo oziroma najdejo take rešihanizacijo v teh pomladan- tve, ki bodo zagotavljale naskih mesecih, ko bodo stroji daljnjo kmetijsko proizvodnjo.
precej več obremenjeni. VečiKmetijske proizvajalce nas
na uvožene mehanizacije je tudi preseneča, da je možno
starejša in prihaja do pogo- dobiti potrdilo za opravljanje
stih okvar, tako da je pogosta priložnostnih del v Italiji, da je
potreba za iskanje rezervnih zasebnin) obrtnikom združedelov v sosednji Italiji. Glede nim v obrtne zadruge tudi
na depozit bo nemogoče ozi- omogočeno potovanje v tujiroma drago potovanje preko no brez pologa, isto velja za
meje.
družbeni sektor y celoti. Dalje
Pozorno smo proučevali so lahko izjeme na kulturnem
delegatska vprašanja, ki so in športnem področju, torej je
se nanašala na depozit in tudi edino zasebni kmet tisti, ki ne
odgovore nanje. Razumeli more imeti olajšav. In to kljub
smo potrebo po uvedbi depo- temu, da govorimo o povečazita. Čutimo pa se dolžni, kar ni proizvodnji hrane.
zahteva tudi naša delegatska
Na vprašanje je odgovoril
baza, da še enkrat opozorimo
na posledice, ki se bodo stop- Jernej Jan, predsednik Repunjevale, ko bo sezona kmetij- bliškega komiteja za mednaroskih del na višku. Posledice dno sodelovanje:
Po uredbi o depozitu za dibodo dvojne. Kmetijska dela
ne bodo pravočasno opravlje- narje, ki jih imajo občani pravina ali pa sploh ne bodo co odnesti iz Jugoslavije (Uraopravljena, kar bo vplivalo na dni list SFRJ, št. 8/83), občani,
proizvodnjo. Drugo pa je ki odhajajo v tujino zaradi navprašanje škode, ki bo nasta- kupa rezervnih delov ali reprola če vso to mehanizacijo za- materiala niso oproščeni obvržemo, kar bo ogromna druž- veznega pologa.
V položaju, ko je občanom
bena škoda.
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otežen prehod preko meje za
nakupe raznega blaga in predmetov, še bolj prihajajo do
izraza nekatere negativne posledice in dosedanje prevelike
raznolikosti in nezadostna
smotrnost organizacije dosedanjega uvoza kmetijske mehanizacije za potrebe zasebnih
kmetijskih proizvajalcev po eni
strani ter nezadostno usposobljena in ne dovolj razvita
servisna dejavnost na tem področju. V letu 1983 bo zato potrebno te rezervne dele zagotoviti z rednim uvozom ter s
prodajo iz konsignacije.
Agrotehnika Gruda je kot
pomemben
izvoznik
na

agroindustrijskem področju že
,(doslej krila pretežni del potreb
po rezervnih delih iz uvoza in
prevzema tudi v letu 1983 obvezo, da bo s koordiniranjem
zagotovila potreben obseg deviz za uvoz rezervnih delov za
kmetijske stroje iz tujine in zagotovila devizno participacijo
domačim proizvajalcem rezervnih delov
Poleg tega pa bo potrebno v
okviru sedme enote SISEOT-a
del deviznih sredstev, s katerimi bodo kmetijske organizacije razpolagale od ustvarjenega
deviznega priliva, združiti in še
dodatno nameniti za uvoz potrebnih rezervnih delov.

- Pripravništvo za II., III. in IV.
stopnjo zahtevnosti dela
Skupina delegatov za go- IV. stopnjo zahtevnosti pospodarsko področje zbora klica.
združenega dela Skupščine
SR Slovenije 14. okoliš - SO
Skupina delegatov za deleRadovljica je postavila na- giranje delegatov v zbor zdruslednje delegatsko vpraša- ženega dela SO Maribor-Tanje: Po pravilniku o priprav- bor, okoliš 41, daje skupščini
ništvu in strokovnih izpitih de- SR Slovenije naslednjo pobulavcev v gospodarstvu (Ur. do, ki jo je izoblikovala na seji
list SRS št. 6-1. III. 1979) je dne 23/2-1983:
pripravnik vsak delavec, ki
Ugotavljamo, da nimamo
prvič začne opravljati delo zakonsko urejenega pripravoziroma naloge, pa v okviru ništva za srednje in skrajšano
programa izobraževanja za usmerjeno izobraževanje, topoklic ni imel programa prak- rej za II., III. in IV. stopnjo tičnega pouka, proizvodnega postavljamo delegatsko vpradela ali proizvodne prakse v šanje:
takem obsegu, da bi lahko sa- trajanje pripravniške domostojno opravljal delo v svo- be za II., III. in IV. stopnjo
ji stroki.
- status in nagrajevanje v
Z zakonom o usmerjenem času pripravništva teh. priizobraževanju se je odpravil pravnikov
periodični pouk učencev (va- sistem in izvedba strokovjencev) in zato se uvaja pri- nih izpitov teh pripravnikov
pravništvo tudi za učence II.,
OPOMBA: Menimo, da je
III., in IV. stopnje zahtevnosti pripravniška doba potrebna,
dela. V lesarstvu so konec fe- saj učenci v času šolanja z
bruarja 1983 končali izobraže- osemdesetimi urami proizvanje prvi učenci II. stopnje vodnega dela na leto ne prizahtevnosti.
dobijo potrebne podlage za
Strokovni svet PIS za lesar- enakopravno vključitev med
stvo je sprejel sklep o dolžini delavce v združenem delu.
pripravniške dobe v lesarstvu
Primerno bi bilo, če bi priin sicer:
pravniška doba trajala za II.
za II. stopnjo zahtevnosti 3 stopnjo 3 mesece, III. stopnjo
mesece
4 mesece, IV. stopnjo 5 meseza III. stopnjo zahtevnosti 4 cev.
mesece
Ker večina TOZD meni, da
za IV. stopnjo zahtevnosti 5
je razmerje primerno, predlamesecev
Dosedaj je bila določena gamo, da se izvede postopek
pripravniška doba za dela in za uveljavitev.
naloge, za katere se zahteva:
Na vprašanje je odgovorila
V. stopnja zahtevnosti 6 Ana Popovič, namestnica
mesecev
Republiškega koVI. stopnja zahtevnosti 9 predsednika
miteja za delo!
mesecev
1. Zakon o delovnih razmerVII. stopnja zahtevnosti 12
jih v 37. členu določa, da kdor
mesecev
prvič začne opravljati dela oziSprašujemo, kdaj se pred- roma naloge, pa v okviru provideva dopolnitev zakona o grama izobraževanja za poklic
delovnih razmerjih ali pravil- ni imel programa praktičnega
nika o pripravništvu v zvezi pouka, proizvodnega dela ali
pripravniške dobe za II., III. in proizvodne prakse v takem obporočevalec

t
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segu, da bi lahko samostojno
opravljal delo v svoji stroki,
sklene delovno razmerje za
dela svoje stroke kot pripravnik. Na tej osnovi pa Pravilnik
o pripravništvu in strokovnih
izpitih delavcev v gospodarstvu v 2. členu točneje določa,
da je pripravništvo uvedeno za
delavce vseh poklicev ne glede
na stopnjo, smeri in vrsto njihove izobrazbe. V istem pravilniku je kot splošni kriterij za
opredelitev, kdaj delavec po
končani šoli sklene delovno
razmerje kot pripravnik, kdaj
pa lahko takoj začne samostojno opravljati dela in naloge
v svoji stroki, določen obseg
praktičnega pouka, proizvodnega dela in delovne prakse v
programih za pridobitev izobrazbe in sicer v obsegu najmanj polovico ur učnega programa. Iz navedenega ter iz-tega, da vzgojnoizobraževalni
. programi v usmerjenem izobraževanju ne vsebujejo 50%
proizvodnega oziroma praktičnega dela izhaja, glede na
sprejeti kriterij, c,a sklepajo delovno razmerje v svojstvu pripravnikov,tudi delavci, ki so si
pridobili strokovno izobrazbo
za dela in naloge II,, III. in IV.
stopnje zahtevnosti.
Tako je opredeljena vsebina
pripravništva v zakonu o delovnih razmerjih dovolj jasna
in ustrezna ter ne zahteva
sprememb ali dopolnitev zakona, saj sprejeti-zakon o usmerjenem izobraževanju v to vsebino ne posega in tudi zakon o
delovnih razmerjih ne ovira
njegove realizacije.
V 39. členu zakona o delovnih razmerjih je določeno, da
pripravniška doba traja najmanj 6 mesecev in največ eno
leto. Če izhajamo iz vsebine
pripravništva, ki je v tem, da si
delavec v času izobraževanja
pridobljena znanja dopolni še
z manjkajočimi izkušnjami ter
s tistimi izkušnjami, ki ga
usposobijo za samostojno
opravljanje del in nalog oziroma poklica, je z zakonom določena najkrajša in najdaljša
pripravniška doba še vedno
ustrezna. Trajanje pripravniške dobe pa določijo delavci v
samoupravnih splošnih aktih
upoštevajoč zahtevnost dela in
stopnjo strokovne usposobljenosti delavca. Zakon o delovnih razmerjih omogoča, da se
trajanje pripravniške dobe, ki
je določena v samoupravnem
splošnem aktu, podaljša za
čas pripravnikove začasne odsotnosti z dela in pripravniku,
ki je pri opravljanju pripravniškega programa in delovnih
nalog posebno uspešen, skrajša. Poleg objektivnih okoliščin
poročevalec

se glede trajanja pripravniške
dobe lahko torej upoštevajo
tudi subjektivne okoliščine na
strani pripravnika.
Odločitve nekaterih posebnih izobraževalnih skupnosti
oziroma njihovih strokovnih
svetov o skrajševanju pripravniške dobe, so v nasprotju z
določbo drugega odstavka 39.
člena zakona o delovnih razmerjih, po kateri lahko samo
zakon določi drugačno trajanje pripravniške dobe od tiste,
ki jo določa zakon o delovnih
razmerjih. Posebne izobraževalne skupnosti sč pristojne le
za sprejemanje programov
usposabljanja z delom ter za
določanje trajanja teh, programov. Pri tem se ti programi za
usposabljanje lahko vključujejo v programe pripravništva
kot njihov sestavni del.
2. Vsi pripravniki, vključno s
pripravniki na delih"II. III. in IV
stopnje zahtevnosti so delavci
v združenem delu, ki si pridobivajo izkušnje za samostojno
delo in so glede vseh pravic in
obveznosti pri delu in iz dela
izenačeni z drugimi delavci.
Specifično zanje je le, da delo
opravljajo pod vodstvom mentorja.

Ažurnejša davčna politika
Skupina delegatov za po- ča, da občinske skupščine v
dročje gospodarstva za Zbor času do 31. marca 1983 dolozdruženega dela Skupščine čijo oziroma spremenijo davčSR Slovenije, 30. okoliš, s se- ne stopnje in osnove za leto
dežem v občini Celje, je 1983 v skladu s sprejetim noobravnavala predlog Družbe- vim zakonom.
nega sveta za občinsko upraVzporedno s tem je odbor
vo za družbene prihodke ob- udeleženk dogovora pripravil
čine Celje.
osnutek dogovora o usklajevaUgotavlja se, da je spreje- nju davčne politike v letu 1983
manje dokumentov v zvezi z in ga 8. 11. 1982 poslal v pridavčno politiko v letu 1983 v pombe izvršnim svetom skupznatni zakasnitvi.
ščin občin in občinskim upraTakšno razmerje ima za po- vam za družbene' prihodke, 26.
sledico, da davčni zavezanci 11. 1982 pa Izvršnemu svetu
npr. danes še ne vedo, pri Skupščine SR Slovenije.
čem so, kakšne spodbude in
Na podlagi stališč odbora
možnosti za uspešnejše po- udeleženk dogovora do prislovanje jim bodo dane v tem pomb izvršnih svetov skupščin
letu, zato je tudi njihovo po- občin in občinskih uprav za
slovanje negotovo in zadr- družbene prihodke ter stališč
žano.
Izvršnega sveta Skupščine SR
Predlaga se ažurnejša Slovenije je bil 21.12.1982 pri-1
davčna politiko na ravni repu- pravljen dopolnjen osnutek
blike za prihodnje leto.
dogovora in predložen v
Izhodišča davčne politike v obravnavo občinskim skupščinaši republiki za leto 1984 naj nam. Osnutek dogovora je kot
bodo znana že v letošnjem le- spremljajoči akt k resoluciji o
tu, tako da bomo o tem vpra- politiki
družbenogospodaršanju tudi v regiji in v občini skega razvoja SR Slovenije v
lahko do konca leta 1983 1983. letu obravnavala tudi
sprejeli ustrezne predpise.
Skupščina SR Slovenije. PredNa vprašanje je odgovoril Ivan log dogovora je bil predložen
Križnik, pomočnik direktorja občinskim skupščinam v spreRepubliške uprave za družbe- jem 22. 2. 1983.
ne prihodke:
Predloga dogovora ni bilo
Priprava dogovora o uskla- mogoče pripraviti pred navejevanju davčne politike v letu denim datumom iz razloga, ker
1983 in priprava občinskih od- so nekatere občinske skupščilokov o davkih občanov je bila ne obravnavale osnutek navevezana na predlagane rešitve v denega dokumenta šele v drupredlogu zakona o davkih ob- gi polovici februarja 1983.
čanov, ki je bil sprejet 15. dePrizadevali se bomo, da bocembra 1982. V tej zvezi je bil do v letošnjem letu dokumenti
27. 12. -1982 sprejet tudi zakon v zvezi z davčno politiko za
o podaljšanju rokov za določi- leto 1984 pravočasno pripravtev stopenj in osnov davkov za ljeni.
leto 1983, s katerim se omogo-

Tudi vprašanje urejanja
osebnih dohodkov za te delavce je v pristojnosti delavcev v
organizacijah združenega dela. V preteklosti so stališča
zveze sindikatov (sindikalna lista) določala nekatera merila
za nagrajevanje pripravnikov
in je bilo to področje v samoupravnih splošnih aktih dokaj
enotno urejeno. Sedaj pa nimamo dokumenta, ki bi določal enotne osnove in merila za
nagrajevanje pripravnikov in
na osnovi katerih bi organiza- Neusklajene cene kmetijskih
cije združenega dela to vprapridelkov
šanje uredile v samoupravnih
splošnih aktih. Vendar pa zveV SR Sloveniji so cene kme- člani kmetijske zadruge in
za sindikatov že pripravlja sta- tijskih pridelkov neusklajene, kooperanti.
Organizacijski
lišča za usmerjanje in poeno- zlasti pri odkupu živine in le- pristop o tem vprašanju pa bi
tenje prakse na tem področju. sa. Zanima nas, zakaj so v moral biti določen na republirepubliki različne cene? Kot ški ravni.
3. Pripravnik mora v skladu primer navajam: Gozdno goS Pohorja nam je odšel večs tretjim odstavkom 39. člena spodarstvo Maribor DO Slo- ji del mladine, tako ostajamo
zakona o delovnih razmerjih venska Bistrica plača hlodo- na kmetijah ostareli, ker si
opraviti po končani pripravni- vino po okoli 1.800,00 dinar- mladi iščejo boljše pogoje in
ški dobi strokovni izpit. Stro- jev, medtem ko jo plača Goz- večjo izobrazbo. Pregovor
kovni izpit pripravnika mora dno gospodarstvo Celje okoli pravi, da več veljaš, če več
biti vsebinsko vezan na pro- 2.200,00 dinarjev. Razlike v znaš. Kmet pa za izobraževagram pripravništva oziroma na cenah se pojavljajo tudi pri nje nima časa, ker ima preveč
dela in naloge za opravljanje odkupu živine in kmetijskih dela. Ob tem pa se spomnimo
katerih je pripravnik sklenil de- pridelkov. Ugotavljam, da besed tovariša Tita, ko je golovno razmerje. Sama izvedba smo kmetje premalo organizi- voril »delu čast in oblast«. Zastrokovnih izpitov pa je ureje- rani in poučeni.
to si mi kmetje želimo samo
na v že omenjenem Pravilniku
Po predpisih imamo kmetje enakopravne človekove prao pripravništvu in strokovnih tudi pravico do ustanovitve vice.
izpitih delavcev v gospodar- sindikata. V Slovenski Bistrici
Na vprašanje je odgovorila
stvu na osnovi česar delavci to smo v okviru SZDL že večkrat Metka Oderlap, namestnica
vprašanje podrobneje uredijo razpravljali o tem, da bi usta- predsednika Republiškega kov samoupravnih splošnih ak- novili kmečki sindikat. Pred- miteja za tržišče in splošne govsem bi naj se organizirali spodarske zadeve:
tih.
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Način ter osnove in merila za
oblikovanje cen nekaterih pomembnejših kmetijskih proizvodov, med katere spada tudi
živina, so določeni v Družbenem dogovoru o uresničevanju politike razvoja agroindustrijskega kompleksa, določene v družbenem planu Jugoslavije za obdobje 1981-1985
(Uradni list SFRJ, št. 59/82).
Proizvajalske prodajne in zaščitne cene se določajo na
osnovi kriterijev iz tega dogovora ter pravilnika o kriterijih
in metodologiji, ki se uporablja
v družbeni kontroli cen kmetijskih proizvodov. Proizvajalske
prodajne cene kakor tudi zaščitne cene določa Zvezni
izvršni svet po predhodnem
medrepubliškem usklajevanju
in sicer 15. septembra za naslednje leto. Za leto 1983 so
bile proizvajalske prodajne cene prvotno določene v novembru 1982, nato pa spremenjene
povečane. Sedaj veljavne proizvajalske prodajne cene, kakor
tudi zaščitne cene so bile določene za leto 1983 - začetku
februarja 1983 in veljajo za vso
državo.
V odkupu cene živine večkrat odstopajo od cen določenih z odlokom o proizvajalskih
prodajnih cenah, posebno pri
nakupih živine za izvoz. Višja
cena, ki jo posameznik dosega
na posameznih območjih pa ni
odraz slabe organiziranosti
kmetov, temveč so vzroki naslednji:
- premajhna proizvodnja in
s tem tudi ponudba izpod pov-

praševanja na tržišču,
- nespoštovanje pogodbenih odnosov,
- povečane izvozne obveznosti tako živine kot tudi svežega mesa, kakor tudi nespoštovanje predpisov o blagovnem prometu.
Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je
za ureditev stanja v prometu z
živino že predvidel določeno
aktivnosti in naloge, ki naj jih
opravijo pristojni organi in organizacije.
Cene hlodovine so že vrsto
let v pristojnosti republike. Za
glavne gozdne sortimente velja že vseskozi določen ukr.ep
neposredne kontrole cen. V letu 1982 so bile povečane cene
ie posameznim gozdnim sortimentom. V primerjavi s cenami
v drugih republikah so cene v
SR Sloveniji med višjimi.
Plačevanje hlodovine v odkupu iz gozdov v individualni
lasti je urejeno v okviru gozdnih gospodarstev oziroma
kmetijskih zadrug. Posamezna
gozdna gospodarstva plačajo
ža hlodovino ob odkupu le
akontacijo.cene, ki jo nato dosežejo s prodajo hlodovine, ob
koncu leta pa obračunajo razliko. Pri sami ceni hlodovine,
ki je sicer določena je potrebno upoštevati kvaliteto, mesto,
kraj in dogovorjeni način obračuna. Cena 1.800,00 din velja
kot cena fco kamionska gozdna cesta, odšteti so povprečni stroški prevoza, pri ceni
2.200,00 din pa se stroški prevoza še odštevajo.

Kako učinkuje stabilizacija?
Člani skupine SO MariborTezno za delegiranje delegatov v Zbor združenega dela
Skupščine SR Slovenije za
gospodarsko področje postavljajo naslednje delegatsko vprašanje:
Zanima nas, kako stabilizacijski ukrepi učinkujejo, saj se
zdi, da bi ob omejevanju porabe goriva moralo prihajati do
razkoraka med načrtovanimi
in doseženimi prihodki v proračunih. Radi bi torej izvedeli,
ali obstajajo taki razkoraki in
kako jih bomo premostili.
Ali bomo zmanjšati proračune, ali bomo z drugimi viri
dohodkov napolnili vrzeli, če
seveda obstajajo.
Prav tako nas zanima,
kakšni so učinki depozita na
iznos dinarjev iz države, in ali
obstaja statistični podatek,
kako se giblje število prehodov čez mejo po vseh vidikih
(službena potovanja, druge
izjeme brez depozita in depozit).
S tem vprašanjem želimo
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preprečiti vsakodnevne razgovore,"ki lahko ob popačenih
ali pomanjkljivih informacijah
postanejo škodljivi in lahko
povzročajo učinke, ki bi se jim
radi v današnjem času izognili. Prava informacija pa bo pomenila za vse nas pripravljenost tistih, ki s podatki razpolagajo, da nas ob vsem informirajo, tako preko delegatskega sistema kot v sredstvih
javnega obveščanja.
Na vprašanje je odgovoril
Igor Vandot, namestnik republiškega srekretarja za finance:
Ob sestavi proračuna SR
Slovenije za leto 1983 smo pri
planiranju virov prihodkov
izhajali iz resolucijskih predvidevanj za posamezne oblike
porabe kot so osebni dohodki,
rast dohodka, rast prometnih
davkov in tako oblikovanim
prihodkom prilagodili odhodke oziroma obveznosti proračuna SR Slovenije. Obseg neto
proračuna SR Slovenije za leto

1983 je bil planiran v višini
9.630,4 mio din in predstavlja
porast splošne porabe na nivoju republike za 8,8% v primerjavi z letom 1982. Pri planiranju virov za pokrivanje obveznosti do prispevka proračuna federacije je bilo ocenjeno, da bo temeljni davek od
prometa proizvodov v letu
1983 realiziran v obsegu, ki bo
za 14% višji od realiziranega
obsega tega davka v letu 1982,
kar govorj, o restriktivnem pristopu pri ocenjevanju tega vira. Za pokrivanje obveznosti
do federacije za leto 1983 v
skupni višini 17.207,2 mio din,
ki vključuje tudi nepokriti del
te obveznosti SR Slovenije iz
leta 1982 v višini 2.300;0 mio
din, smo dodatno angažirali
del republiškega davka iz
osebnega dohodka z zvišanjem stopnje tega davka od
1 % na 1,3% ter del posebnega
republiškega davka od prometa proizvodov in od plačil za
storitve, katerega stopnja se je
zvišala od 8,5% na 11,5%, s

tem, da se je ukinil občinski
prometni davek v višini 3%.,Iz
• tega izhaja, da smo že ob sestavi proračuna SR Slovenije
za leto 1983 pri ocenjevanju
virov za pokrivanje obveznosti
SR Slovenije upoštevali omejevanje porabe goriva in predvidene podražitve.
Tega bilančnega problema
se je zavedal tudi Zvezni izvršni svet, ki je s spremembo cene naftnih derivatov dejansko
kompenziral razliko v prilivu
temeljnega davka od prometa
proizvodov, ki izhaja iz manjše
porabe goriva.
Ob takem pristopu oblikovanja virov republiškega proračuna za leto 1983 Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije ocenjuje, da v letu 1983 ne bi smelo priti do razkoraka med načrtovanimi in dejanskimi prihodki proračuna in zato tudi ocenjuje, da v letošnjem letu ne bo
potrebno zniževati obsega republiškega proračuna oziroma
ne bo potrebno uvajati dodatnih virov.

ZBOR OBČIN -20. 4. 1983
- Ponovno delegatsko vprašanje
Na 15. seji Zbora občin za bo nujno zmanjšanje proizSkupščine SR Slovenije, ki je vodnje, s tem pa velike ekobila 30. 3.1983, je Zvonko Paj- nomske težave in slabša
nik, delegat iz občine Mari- oskrba trga, saj ZIS, ki je odbor-Pesnica, predložil na- lok sprejel ni zagotovil oskrbe
slednje pismeno delegatsko s surovinami za izpadli izvoz.
vprašanje v zvezi z odnosi v
Omenjeno vprašanje je bilo
delegatskem sistemu ter eko- postavljeno tudi v republiški
nomsko politiko:
skupščini, ki ga je posredova»V mesecu februarju 1982 la zvezni skupščini, vendar na
je delegat Sladkogorske v vprašanje do danes nihče ni
Zboru združenega dela ta- dal odgovora.
kratne SO Maribor postavil
Zakaj izpostavljamo ponovdelegatsko vprašanje v zvezi
z odlokom o spremembah od- no to vprašanje?
loka o blagu katerega izvoz in
1. Ker menimo, da je takuvoz sta regulirana. Omenjeni šen odnos, ko se na postavodlok določa, da je tudi za ljena delegatska vprašanja
proizvode higiensko-papime ne odgovarja, potuha vsem tikonfekcije potrebno dovolje- stim, ki menijo, da je za urejanje za izvoz, ki ga izdajo nje zadev v naši družbi bolj
ustavni zvezni organi.
zanesljiva neformalna pot
Vprašanje je bilo postavlje- (zveze in poznanstva), kakor
no predvsem zaradi tega, ker pa delegatska pot.
se je z omenjenim odlokom
2. Ker je omenjeni odlok še
omejil izvoz izdelkov HPK ne vedno aktualen, v času njegoglede na to da:
ve veljavnosti pa smo imeli
1. Proizvajalci omenjenih toliko sitnosti, ki nikakor niso
proizvodov razpolagajo s pro- doprinesle k večji proizvodnji
izvodnimi kapacitetami, ki bi izdelkov.
lahko zadovoljile potrebe doNaslednje o čemer bi želel
mačega trga, vendar pa le-te, diskutirati so nesmisli v ekozaradi pomanjkljive oskrbe s nomski politiki.
surovinami niso polno izkoriV času od 13. 7. 1982 do 11.
ščene.
3. 1983 smo vložili nekaj za2. Z izvozom so si proizva- htevkov za izravnavo cen najalci (kljub slabšim finančnim ših proizvodov s cenami enarezultatom) zagotavljali mož- kih proizvodov drugih proinost za uvoz potrebnih suro- zvajalcev v državi. Kljub tevin, ki jih na domačem trgu ni mu, da so naši zahtevki več
ali pa jih ni dovolj.
kot opravičeni in kljub temu,
3. Posledica omejitve izvo- da smo zaradi tega bili priporočevalec

krajšanj do sedaj za okoli 50 zumljivo je to, da lahko vrsta
starih milijard, s svojim za- OZD prodaja popolnoma enahtevkom nismo uspeli. Nera- ke izdelke tudi za 70%dražje
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Velin panetični 100 1
Ekstra panetični 100 1
Otroške pleničke
dnevne 20 kom
Hlačke pleničke
Damski vložki

35.99
110.40
12,91

Vse te razlike so se zgodile
po tem, ko je oblikovanje cen
za te proizvode prešlo od
zvezne skupnosti za cene na
republiške skupnosti za cene.
Pomeni torej, da so posamezne skupnosti za cene imele
različna merila pri oblikovanju cen ne glede na to kakšno
je stanje v državi na tem področju. In ne samo to, celo pri
nas v Sloveniji so različna
merila za proizvode Tosame
in Sladkogorske.
Glede na to, da smo torej v
neenakem položaju do drugih
proizvajalcev, zahtevamo odgovor, kako dolgo bo še trajalo takšno stanje in seveda
kdo je odgovoren za to, da se
Sladkogorski tako dolgo odteguje zasluženi dohodek.
Prosim, da pismeni odgovor
posredujete Izvršnemu svetu
Skupščine občine MariborPesnica.«
Na vprašanje je odgovorila
Metka Oderlap, namestnica
predsednika Republiškega komiteja za tržišče in splošne gospodarske zadeve:
Dokumenti, ki so opredeljevali lanskoletno politiko cen,
so: resoluciji o politiki izvajanja družbenega plana SFR Jugoslavije in SR Slovenije, na
osnovi določil resolucij sta bila
sprejeta zvezni in republiški
dbgovor o izvajanju politike
cen, na osnovi dogovorov so
bili pripravljeni okvirni programi sprememb cen in sicer
zvezni, republiški in občinski.
Nadalje, je bil sprejet dogovor
o uresničevanju medrepubliškega sodelovanja pri izvrševanju družbene kontrole cen v
letu 1982.
Ne glede na to, da se je priprava dokumentov za politiko
cen v letu 1982 pričela dovolj
zgodaj - oktobra 1981 - pa je
bil dogovor o izvajanju politike
cen sprejet pozno - ob koncu
meseca februarja 1982 - enako velja tudi za okvirni program realizacije politike cen za
leto 1982. Kot je znano, se je
želelo s programom predvsem
odpraviti disparitete med gospodarskimi panogami, zato je
služil kot osnova za izdelavo
okvirnega programa položaj v
primarni delitvi in gibanje cen
v zadnjih štirih letih. Takšen

pristop pa je nekoliko zanemarjal ostala merila iz zakona
o temeljih sistema cen in družbeni kontroli cen, kot na primer produktivnost dela, svetovne cene in podobno.
Osnovni namen okvirnega
programa je bil torej odpravljanje nesorazmerij v cenah
znotraj Jugoslavije, različen
pristop k realizaciji okvirnega
prograitia v posameznih družbenopolitičnih skupnostih pa
tega ni omogočal, temveč določena nesorazmerja še povečal. Neenotnost pristopa se je
kazala v tem, da so nekatere
skupnosti, med njimi turli
zvezna, upoštevale tudi povprečno podražitev izdelkov v
okviru samoupravne organizacije, zato je bila le povprečna
podražitev usklajena s programom. S tem so se nekaterim
izdelkom povečale cene tudi
za večkratno predvideno oziroma dogovorjeno povečanje
v okvirnem programu sprememb cen.
Svet naše skupnosti za cene
se je opredelil, da pomenijo
dogovorjeni premiki cen v programu največje možno povečanje in le v okviru danih limitov je potrebno izvajati selektivno politiko cen in tako odpravljati nesorazmerja.
Splošna združenja v okviru
Gospodarske zbornice Slovenije so se aktivno vključila v
izvajanje politike cen. Tako so
nekatera združenja v cilju odpravljanja nesorazmerij od celotnega predvidenega odstotka podražitev zadržala enega
ali več odstotkov in tako oblikovano rezervo uporabila za
odpravljanje nesorazmerij. Za
primer velja kovinsko-predelovalna industrija, lesna industrija, proizvodnja kemičnih izdel' kov, in druge.
Takšna opredelitev je pomenila organizirano odpravljanje
nesorazmerij, aktivno vključevanje združenega dela prek
splošnih združenj in kvaliteten
pristop k cenovni problematiki. Tako je svet Republiške
skupnosti za cene v prvem polletju 1982 obravnaval problematiko nekaterih izdelkov in
poleg povečanja cen skladno s
programom sprejel predloge
, splošnih združenj o dodatnem

poročevalec

kakor mi v Sladkogorski. Naj
za primer navedem nekaj
značilnih primerov:
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povečanju z namenom, da se
odpravijo nesorazmerja. Nemogoče pa je bilo, da bi v
enem letu odpravili vsa nesorazmerja, saj bi s tem močno
presegli predvideno rast cen.
Svet Republiške skupnosti za
cene je sprejel sklep, da v letu
1982 odpravimo največ 60%
razlike v cenah, ostalo pa v naslednjih letih.
Žal, svet Republiške skupnosti za cene ni uspel realizirati sprejetega sklepa o odpravi
nesorazmerij pri vseh problematičnih proizvodih, ker je dne
31. 7. ,1982 stopil v veljavo Odlok o določitvi najvišje ravni
cen za vse proizvode in storitve (Ur. list SFRJ, št. 47/82), s
katerim so bile, republiškim,
pokrajinskim in občinskim
skupnostim za cene vzete vse
pristojnosti v družbeni kontroli
cen.
O različnem tretmaju OZD
Sladkogorska in OZD Tosama
pa toliko: Glede na to, da omenjeni OZD sodita v različni panogi (prva v 0124 in druga v
0126) in glede na to, da je nekatera »sporne« proizvode (na
primer plenice za enkratno
uporabo, damski vložki) možno dejansko uvrstiti v dve skupini oziroma podskupini dejavnosti različnih panog, je tudi pri izvajanju politike cen v

naši skupnosti za cene prišlo
do pojava, da je svet Republiške skupnosti za cene na svoji
seji dne 19. 3. 1982 v skladu s
programom tekstilne industrije Slovenije Tosami odobril
14% povečanje cen iz cenika z
dne 25. 2. 1982, na svoji seji
dne 28.5. 1982 v skladu s programom papirne industrije
Slovenije pa Sladkogorski
odobril 10% povečanje cen
sorodnih proizvodov papirne
konfekcije iz cenika z dne 15.
4. 1982. V drugem polletju
1982 je bilo skladno s sklepom
sveta Republiške skupnosti za
cene pri teh proizvodih predvideno odpravljanje nesorazmerij v cenah iz lanskega in morebitnih nesorazmerij v cenah iz
prejšnjih let, toda v veljavo je
stopil že prej citirani odlok z
dne 30. 7. 1982 in onemogočil
nadaljnje aktivnosti skupnosti
za cene v tej smeri.
Družbeni dogovor o uresničevanju politike, cen v letu
1983 (Ur, list SFRJ, št. 9/83)
predvideva v 5. členu postopno, opuščanje določanja najvišje ravni cen za vse proizvode in storitve ob uporabi
drugih oblik družbene kontrole cen, v 6. členu pa da se bodo
cene spreminjale selektivno in
postopoma, med drugim tudi v
primeru, če bodo v ravni cen
enakih ali podobnih proizvodov na domačem trgu neupravičene razlike. Predloge za postopno odpravo nesorazmerij
v cenah v skladu z določeno
politiko cen bo pripravila Zvezna skupnost za cene v sodelovanju z republiškimi in pokrajinskimi skupnostmi za cene
ter z Gospodarsko zbornico
Jugoslavije v sodelovanju z
gospodarskimi zbornicami republik in pokrajin.

- Kdaj zagotovljena pravičnejša
razporeditev dovoljene višine splošne
porabe občinam?
Skupina delegatov Skup- benega plana, brez upoštevaščine občine Grosuplje za de- nja dejstva, da so bile startne
legiranje delegatov v zbor ob- osnove zelo različne ter brez
čin Skupščine SR Slovenije upoštevanja razvoja in sprepostavlja Izvršnemu svetu menjenih potreb posameznih
Skupščine SR Slovenije na- občin, še posebej so pri tem
slednje vprašanje:
prizadete občine, ki so bile
»Ali namerava Izvršni svet pred leti dopolnjevane, saj so
Skupščine SR Slovenije za morale svoje proračune teprihodnje leto zagotoviti pra- meljito očistiti vseh izdatkov,
vičnejšo razporeditev dovo- ki po takratnih merilih niso
ljene višine splošne porabe sodili v splošno porabo. Ko so
občinam na osnovi normira- te občine dosegle raven raznja programov splošne pora- vitih in prenehale biti dopolbe v občinah?«
njevalne se izhodiščna osnoVišina splošne porabe v ob- va za dovoljeno splošno poračinah na območju SR Sloveni- bo ni spremenila. Razkorak v
je že več let narašča v vseh obsegu dovoljene porabe
občinah enako za odstotek, ki med občinami se iz leta v leto
je vsako leto določen z reso- veča; čimprej je občina doselucijo o politiki izvajanja druž- gla raven razvitih, tem večji je
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ta razkorak, seveda ob pogoju, da je občina ves čas upoštevala predpise in dogovore
o dovoljeni višini splošne porabe.
Naj to ponazorimo na primeru občine Grosuplje:
Občina Grosuplje, ki je bila
do leta 1977 dopolnjevana, je
proračun dosledno očistila
vseh izdatkov, ki niso bili strogo proračunski. Zaradi tega je
prišla v preteklem letu v položaj, da je bila dovoljena poraba na prebivalca kar za 20%
manjša od poprečja na prebivalca v Sloveniji in imela ob
dovoljeni porabi v višini 75
milijonov din kar 39 milijonov
din presežkov. Po dovoljeni
porabi je bila občina na 55
mestu v Sloveniji, po presežkih pa med najmočnejšimi
slovenskimi občinami. Zaradi
tega je občina s 25.600 prebivalci, 42.000 ha površin in 211
naselji lahko dala iz proračuna za 23 krajevnih skupnosti
le 2,3 milijona din. Občina daje velike tržne viške mleka,
mesa in krompirja, a je za pospeševanje kmetijstva in osemenjevanje govedi lahko dala
iz proračuna le 500.000 din, za
prostorsko in urbanistično
dokumentacijo le 3,2 milijona
din, za SLO samo nekaj nad
tretjino dogovorjenega zneska, za občinsko glasilo z delegatsko prilogo le 310.000
din, niti dinarja ni mogla nameniti za stanovanja miličnikov in podobno.
V preteklem letu in tudi že
prej je bilo danih več predlogov, da je potrebno očistiti
občinske proračune izdatkov,
ki ne sodijo v proračun, občinam, ki so to storile že v preteklosti pa na ta način omogočiti večjo porabo v okviru
skupne višine dovoljene porabe za vse slovenske občine.
Na vprašanje je odgovoril
Mihajlo Madžarevič, pomočnik republiškega sekretarja za
finance:
V skladu z republiško resolucijo o politiki izvajanja družbenega plana je rast splošne
porabe vsako leto limitirana
kar pomeni, da je določen procent rasti splošne porabe za
tekoče leto, glede na višino
splošne porabe v predhodnem
letu.
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Določila resolucije povzema
tudi vsakoletni družbeni dogovor o izvajanju politike na področju splošne porabe na ravni občin v SR Sloveniji. V družbenih dogovorih za pretekla
leta in v letošnjem letu je dana
možnost, da občine sklenejo
posebni družbeni dogovor v
skladu s konkretnimi potrebami in možnostmi v okviru regije. S temi posebnimi regijskimi
dogovori lahko občine določijo različne odstotke rasti sredstev za splošno-porabo v občinah s tem, da skupna rast za
financiranje splošne porabe v
regiji ne sme biti večja od rasti,
ki jo opredeljuje resolucija.
Vendar ugotavljamo, da dogovarjanje v okviru regij o diferencirani rasti splošne porabe
po občinah v SR Sloveniji v
praksi razen v enem primeru ni
zaživelo. Tak način omejevanja splošne porabe močno prizadene tiste družbenopolitične skupnosti, ki sa v svojih
proračunih zagotavljale sredstva le za izvajanje najnujnejših nalog, to je tiste, ki imajo
takoimenovane očiščene proračune. Izhoda iz omenjene situacije ne moremo iskati z delimitiranjem splošne porabe,
ker bi bila taka usmeritev nerealna, ampak z opredeljevanjem nujnih nalog vseh proračunov
družbenopolitičnih
skupnosti.
Pravičnejša razporeditev dovoljene višine splošne porabe
v občinah bi bila realizirana, če
bi bila oblikovana izhodišča za
oblikovanje splošne porabe v
občinah
Strokovne podlage za pripravo normativov za ugotavljanje potrebnega obsega dela v
upravnih organih, ki jih pripravljajo republiški upravni organi v sodelovanju z občinskimi, predstavljajo prvi premik v
smeri normiranja programov
splošne porabe, čeprav bodo
vplivale le na tisti del sredstev
za delovanje državnih organov, ki pomeni sredstva: za
osebne dohodke delavcev. Te
strokovne podlage bodo omogočile bolj objektivno ugotavljanje dela in s tem obsega
sredstev za osebne dohodke in
skupno porabo delavcev, ki se
na podlagi programov dela zagotavljajo v okviru sredstev za

delo upravnih organov. Ker
gre pri tem za prvi poiskus, se
pojavljajo številne težave objektivne narave, saj je mogoče
do ustreznih podatkov priti le
na podlagi spremljanja časa za
posamezna opravila. Po programu bodo rezultati spremljanja dela na razpolago v mesecu juliju, v nadaljevanju aktivnosti pa jih bo potrebno še
medresorsko uskladiti in primerjati podobna opravila. Prisotni pa so tudi odpori subjektivne narave, ki izvirajo iz miselnosti, da upravnega dela ni
mogoče meriti oziroma ugotavljati. Po dogovorjenem programu naj bi bile prve ugotovi-

tve poslane republiškim upravnim organom že konec marca,
vendar številne občine pri tem
zamujajo ali pa so poslale dokaj nepopolne podatke. Od
ustreznega sodelovanja vseh
upravnih organov in izvršnih
svetov v občinah ter republiških upravnih organov je odvisno ali bo mogoče rezultate te
aktivnosti uporabiti za normiranje programov dela upravnih
organov že za naslednje proračunsko leto. V pripravi so tudi
strokovne podlage za ugotavljanje obsega dela v pravosodnih organih, ki bodo predvidoma pripravljene že v tem
polletju.

- Kako do bonov za plinsko olje?
Na 15. seji Zbora občin 2 hektara.
Skupščine SR Slovenije, ki je
Lastniki obdelovalnih zembila 30. marca 1983, je Ivan ljišč, ki nimajo lastne mehaniKnez, delegat iz občine Rad- zacije in so z organizacijo
lje ob Dravi, zastavil nasled- združenih kmetov v trajnem
nje delegatsko vprašanje:
sodelovanju za proizvodnjo
»Ker imamo kmete, polk- tržnih viškov so upravičeni do
mete in nekmete z obdeloval- nadaljnjih oziroma dodatnih
nimi oziroma kmetijskimi po- količin bonov za nakup goriva
vršinami brez vsake mehani- v odvisnosti od vrste in količizacije, se ti obračajo na kme- ne pridelka, ki je predmet taketovalce s traktorji in mehani- ga trajnega gospodarskega
zacijo, da jim zemljo zorjejo. sodelovanja (npr.: 1 toni žita
Kmetje pa zahtevajo poleg pripada 85 litrov goriva, 1000
plačila tudi bone za nafto ozi- litrov mleka pripada 60 litrov
roma za gorivo.
pogonskega goriva). NormatiVprašujem, ali in kako bi se ve za pridobivanje dodatnih
dalo urediti, da bi te težave količin goriva za organizirano
lahko odpravili?«
tržno proizvodnjo je sprejela
Na vprašanje je odgovorila Zadružna zveza Slovenije in jih
Metka Oderlap, namestnica objavila 30. 12-. 1982.
predsednika Republiškega koLastnikom zemljišč, ki so
miteja za tržišče in splošne go- brez lastne mehanizacije izda
spodarske zadeve:
osnovne količine bonov za naVsi lastniki obdelovalnih kup goriva upravni organ prizemljišč, ki nimajo lastne me- stojen za gospodarstvo občihanizacije ter so zato odvisni ne, v kateri lastniki zemljišč
od storitev lastnikov strojev so prebivajo. Bone za nakup doupravičeni do bonov za nakup datnih količin goriva iz trajnegoriva potrebnega za obdela- ga proizvodnega sodelovanja
vo zemljišč. Tem lastnikom oziroma organizirane tržne
pripadajo boni za nakup 10 li- proizvodnje pa izda organizatrov goriva na hektar obdelo- cija združenih kmetov, s katevalne površine in za nakup 5 ro lastnik zemljišča, ki je brez
litrov goriva na hektar gozda. lastne mehanizacije trajno
Najmanjša površina na katero proizvodno sodeluje.
je možno uveljaviti pravico do
Osnove upravičenosti lastninavedenih količin goriva je za kov obdelovalnih zemljišč brez
njive in vinograde 0,1 hektar, lastne mehanizacije do bonov
za travnike in sadovnjake 0,5 za nakup goriva so podane v
hektara in za gozdove 0,5 hek- uredbi o omejitvi prometa z
tara. Največja skupna površina motornim bencinom in plinzemljišč za katera se lahko skim oljem (Uradni list SRS, št.
uveljavi upravičenost do po- 46/82) in sicer v njenem 3. in 4.
gonskega goriva pa je skupno členu.
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zveznega zakona
• Prost promet blaga in storitev na vsem ozemlju države je eden temeljnih pogojev
enotnega trga in ga je mogoče omejevati samo z zveznim zakonom
• Republike in pokrajini ne morejo izvajati ukrepov omejevanja trga in prostega
prometa blaga
• Z zveznim zakonom so že določeni ukrepi, s katerimi lahko ZIS omeji trg in prost
promet blaga in storitev in zato ni potrebe za sprejetje posebnega zveznega
zakona za urejanje te problematike
Ob pobudi Ustavnega sodišča Jugoslavije, da bi vprašanje omejevanja tržišča in prostega prometa blaga in storitev, pomembnega za vso državo, uredili z zveznim zakonom,
je Zvezni izvršni svet že poslal
delegatom Skupščine SFRJ v
obravnavo Informacijo o potrebi sprejemanja zveznih
predpisov o omejevanju tržišča in prostega prometa blaga
in storitev, pomembnih za vso
državo. Zaradi družbenopolitičnega pomena rednega preskrbovanja-tržišča z blagom, ki
ima poseben pomen za potrebe prebivalstva, Informacija
podrobneje obravnava predpise, s katerimi je urejeno omejevanje tržišča in prostega prometa blaga v primerih motenj v
blagovnih tokovih.

močju vse države ena od temeljnih sestavin enotnega tržišča, ki ga je mogoče omejiti le
z zveznim zakonom, da se ne
bi pojavilo vprašanje enotnosti
tržišča. Skladno s tem, republike in avtonomni pokrajini ne
morejo sprejemati ukrepov za
omejevanje tržišča in svobodnega prometa blaga, saj noben izdelek ni v prometu le v
posamezni republiki ali pokrajini.
Ukrepe za omejevanje tržišča in svobodnega prometa
blaga in storitev, potrebnega
za vso državo, lahko federacija
sprejme v primeru elementarnih nesreč in pomanjkanja dobrin, ki so nujno potrebne gospodarstvu in za življenje občanov na območju vse Jugoslavije. če pa do takih nesreč
in s tem do pomanjkanja pride
le v določeni republiki ali poOMEJEVANJE
krajini, sodi. izvajanje ukrepov
TRŽIŠČA omejevanja tržišča in svoboPRISTOJNOST
dnega prometa blaga v njihovo
pristojnost. To velja tudi za koFEDERACIJE
in druge storitve, ki
Informacija najprej opozarja munalne
pomen za ožjo družbena določbe Ustave SFRJ, ki imajo
urejajo uresničevanje eko- nopolitično skupnost.
nomskiti interesov delovnih
ljudi, narodov in narodnosti POOBLASTILA ZIS
Jugoslavije na enotnem jugoGradivo nadalje poudarja,
slovanskem tržišču, kakor tudi
na tiste določbe, ki opredelju- da so vprašanja omejevanja trjejo temelje enotnega jugoslo- žišča urejena z Zakonom o
vanskega tržišča. Pri tem je omejitvah tržišča in , prostega
poudarjeno, da je svoboden prometa blaga in storitev, ki
promet blaga in storitev na ob- imajo pomen za vso državo, ki
poročevalec

je bil sprejet v skladu s pooblastili federacije. Zakon med
drugim določa pogoje, ko lahko Zvezni izvršni svet predpiše
določene ukrepe na tem področju. Tako sme na primer
prepovedati promet z določenimi izdelki ali pa ga omejiti
glede na količino, kakovost
oziroma druge fastnosti izdelka, sme pa določiti tudi posebne pogoje za njihov promet.
Zvezni izvršni svet, pravi Informacija, sme prepovedati tudi delovnim organizacijam nekaterih dejavnosti, da bi se ukvarjale s prometom posameznih izdelkov, po Zakonu pa
lahko tudi predpiše določenim
organizacijam združenega dela, da dajejo v promet določene vrste in količine posameznih izdelkov, da jih imajo na
zalogi ali pa opravljajo prevoz
blaga in drugih dobrin oziroma natovarjajo ter iztovarjajo
določeno blago.
Vse te ukrepe sme Zvezni
izvršni svet predpisati, če pride
zaradi elementarnih nesreč do
motenj na tržišču, pri preskrbi
prebivalstva na ozemlju vse
Jugoslavije ali na območju
dveh ali več republik oziroma

pokrajin, kakor tudi, če pride
do motenj na drugih področjih
družbenega življenja. Te predpise lahko sprejme tudi, če zaradi pomanjkanja dobrin, ki so
nujno potrebne za gospodarstvo in življenje občanov, pride
do bistvenih motenj na vsem
jugoslovanskem tržišču ali na
njegovem večjem delu, kakor
tudi v primerih, ko je treba za
potrebe ljudske obrambe zagotoviti izdelke, surovine in reprodukcijski material.
Ker so z zveznim Zakonom
že določeni ukrepi, ko sme ZIS
omejiti tržišče in prost promet
blaga in storitev. Informacija
sodi, da ni treba sprejemati
posebnega zveznega zakona
za ureditev te problematike.
Tudi veljavnega Zakona ni treba spreminjati ali dopolnjevati.
UKREPI ZA REDNEJŠO
PRESKRBO TRŽIŠČA
Posebno pozornost Informacija namenja ukrepom in
dejavnosti za zagotavljanje
normalnega delovanja enotnega jugoslovanskega tržišča, še
posebej pa rednejši preskrbi
tržišča s surovinami in repro-
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X
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dukcijskim materialom ter z izdelki, ki so življenjskega pomena za prebivalstvo. Poudarjeno je, da vse te ukrepe omenjajo dokumenti o tekoči ekonomski politiki: Resolucija o
ekonomskem razvoju v letu
1983, Odlok o skupni devizni
politiki in Odlok o ciljih in nalogah skupne emisijske in denarne politike in skupnih temeljih kreditne politike v letu
1983
Nadalje je poudarjeno, da
materialne bilance za letos
predvidevajo deficit posameznih pridelkov in izdelkov (pšenice, jedilnega olja, soje, bom-

baža, sladkorja, surovin za
zdravila, .pralne praške in
umetna gnojila, surovin za sanitetni material in surovo kavo). Pri tem je naveden podatek, da je treba za uvoz potrebnih količin deficitarnih izdelkov in surovin zagotoviti okoli
1.330 milijonov dolarjev, od tega 320 milijonov z blagovnimi
krediti, 1.010 milijonov dolarjev pa z izvozom.
Ža zagotavljanje kontinuitete in "deviz so bili do začetka
uporabe enotnih meril o delitvi
deviz sprejeti predpisi o uporabi konvertibilnih deviz za
plačevanje tujini, o virih in di-

namiki izločanja deviz za plačevanje uvoza blaga, ki ima
poseben pomen za preskrbo
prebivalstva v prvem trimesečju leta 1983, sprejet pa je bil
tudi Odlok ZIS o začasni uporabi sredstev stalnih deviznih
rezerv v znesku 30 milijonov
dolarjev. Zvezni izvršni svet pa
jetudi obvezal Narodno banko
Jugoslavije, da izda garancije
v vrednosti 65 milijonov dolarjev.
Družbeni dogovor o zagotavljanju in uporabi deviz za
plačilo prioritetnega uvoza določenih izdelkov oziroma surovin za njihovo proizvodnjo v

Učinkovito varstvo družbenih
premoženjsko-pravnih

letu 1983 je podpisan. Dokument predvideva, da se za te
namene (uvoz zdravil, surovin
za izdelavo zdravil, pralnih
praškov, umetnih gnojil in
sredstev za varstvo rastlin, za
uvoz proteinske živinske krme,
sladkorja in kave) nameni
-1.010 milijonov dolarjev.
Za realizacijo sprejetih ukrepov in Družbenega dogovora
pa je nujno, poudarja Informacija na koncu, pospešiti sprejemanje samoupravnih sporazumov v okviru ustreznih zdru-,
ženj Gospodarske zbornice
Jugoslavije.

sredstev in

interesov zveznih

organov
V letu 1982 je Zvezno javno pravobranilstvo zastopalo zvezne organe in organizacije v 853 pravdah, 44 adhezijskih in 127 upravnih zadevah
Spori Zvezne uprave za kontrolo letenja predstavljajo večino sporov naše države
s tujino
V letu 1982 so organizacije združenega dela prijavile 698 sporov z mednarodnim
elementom v vrednosti 66 milijonov dolarjev
Večina sporov na podlagi nadomestila škode se nanaša na njihove izpostave, v
vseh primerih pa se kot tožilci pojavljajo fizične osebe
V okviru varstva interesov SFRJ, njenih državljanov in organizacij je Zvezno javno
pravobranilstvo sodelovalo v odškodninskem postopku proti bolnišnici v kantonu
Ženeva
Povečano število nezakonitih postopkov pri uporabi stanovanj iz Sklada zveznih
organov in število zahtevkov za začetek sporov s tega področja
Glede na stališča XII. kongresa ZKJ in naloge v zvezi z
izpolnjevanjem nalog dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije si je Zvezno
javno pravobranilstvo v letu
1982 prizadevalo, da čim dosledneje uresničuje svoje
funkcije in s tem prispeva k
temu, da se z družbenimi sredstvi, ki jih uporabljajo zvezni
upravni organi, razpolaga v
skladu z zakonom.
Zato je Zvezno javno pravobranilstvo nudilo pravno pomoč zveznim organom, varovalo njihove premoženjskopravne interese pred sodišči in
drugimi organi pri nas in v tujini ter sprejemalo druge ukrepe
in pravna sredstva za varstvo
družbene lastnine. Poleg tega
je nudilo pravno pomoč organizacijam združenega dela pri
varstvu njihovih premoženj18

skih interesov v sporih z mednarodnim elementom.
To so med drugim poudarili
v poročilu o delu Zveznega
javnega pravobranilstva v letu
1982, ki je bilo poslano v
obravnavo delegatov v Zveznem zboru Skupščine SFRJ.

5.098. Vrednost zadev v letu leta 1981, ko je znašal 14,52
1981 je znašala skupaj okrog odstotka.
19 milijard, v letu 1982 pa prek
Delavci Zveznega javnega
24 milijard dinarjev.
pravobranilstva so se udeležili
V letu 1982 je Zvezno javno 1.153 narokov, sprejeli, obdepravobranilstvo
zastopalo lali in vložili 10.897 vlog pri sozvezne organe in organizacije diščih in drugih organih pri
v 853 pravdah, 44 adhezijskih nas in v tujini. Da bi povečalo
in 127 upravnih zadevah. Pri odgovornost si je Zvezno javsodiščih je bilo vloženih 410 no pravobranilstvo prizadevaPOVEČANO ŠTEVILO
mandatnih tožb s predlogom lo, da s strokovno obdelavo
ZADEV
za izdajo plačilnega naloga in vlog, predložitvijo dokazov in
Zapletena ekonomska situa- 194 predlogov za izvršitev. Od dejstev na sodišču ter v sodecija, številni premoženjsko- 853 pravdnih zadev je bilo lovanju z zvezniirii organi, ki
pravni odnosi, v katere stopajo končanih 366, od česar je bilo jih zastopa, zagotovi čim bolj
zvezni organi, in povečana de- dobljenih 256, izgubljenih 46 strokovho raven zastopanja.
javnost so vplivali na poveča- in sporazumno rešenih 64. OdTo ponazarja tudi visok odnje števila zadev Zveznega jav- stotek izgubljenih sporov zna- stotek dobljenih sporov v tem
nega pravobranilstva v letu ša 12,54 odstotka in je nižji kot letu, ki pa, kot je poudarjeno v
1982.
V poročilu je poudarjeno, da
>i^>eeosoecicco900QCOGOcoecosooec««
je v letu 1981 Zvezno javno
pravobranilstvo obravnavalo
POROČILO O DELU ZVEZNEGA JAVNEGA PRAVOBRA4.101 zadevo in da se je to šteNILSTVA ZA LETO 1982
vilo v letu 1982 povečalo na
poročevalec

poročilu, ni samo rezultat intenzivnega dela Zveznega javnega pravobranilstva. K temu
je. prav gotovo prispevalo tudi
zakonito razpolaganje zveznih
organov s sredstvi v družbeni
lastnini. Pravnemu prometu z
drugimi pravnimi osebami so
prav tako posvečali posebno
pozornost
SPORI Z
MEDNARODNIM
ELEMENTOM
V zvezi z premoženjskopravnimi spori SFRJ z mednarodnim elementom so .v poročilu našteti spori, ki so se začeli leta 1982 in prej.
t Spor »Evropske družbe« zoper SFRJ za izvršitev švicarske
»arbitražne odločbe« leta 1956
v znesku 6 milijard in 184 milijonov francoskih frankov še
traja. »Evropska družba« skuša že več kot 10 let doseči izvršitev omenjene odločbe. Trenutno je pravda pred Apelacijskim sodiščem v Rouenu. Razprava pred tem sodiščem bo
f, 10. maja 1983.
Leta 1982 je bil v ZR Nemčiji
začet postopek poravnave glede na veliko firmo AEG-Telefunken, v katerem je bilo predlagano, da se terjatve njenih
upnikov zmanjšajo za 60 odstotkov. Zvezno javno pravobranilstvo je sprejelo ukrepe
za varstvo interesov SFRJ in
pomoč drugim pravnim osebam v državi, da bi uveljavili
njihove pravice do te firme.
Zoper SFRJ je bilo do sedaj
vloženih 42. tožb v vrednosti
prek 39 milijonov dolarjev za
poravnavo škode, nastale pri
trčenju letal nad Zagrebom,
10. septembra 1976. Tožbeni
zahtevki temeljijo na sodbi
Okrožnega sodišča v Zagrebu,
ki jo je potrdilo Vrhovno sodišče -Hrvatske, s katero je bil
kontrolor letenja spoznan za
krivega za trčenje letal in obsojen na 3,5 leta zapora.
Ker je Zvezno sodišče razveljavilo sodbi ter zadevo vrnilo v
ponovno odločitev je Zvezno
javno pravobranilstvo vztrajalo, da se pravdni postopek prekine, dokler ne bo pravnomočno končan kazenski postopek
zoper obtoženega kontrolorja
letenja.
Sicer pa večino sporov države SFRJ s tujino predstavljajo
spori Zvezne uprave za kontrolo letenja za plačilo nadomestila za storitve v zvezi s preletom letal čez ozemlje SFRJ.
Tako je bilo v letu 1982 od 620
novih sporov, 615 sporov, ki so
se nanašali na terjatve te zvšzne uprave.
Zvezno javno pravobranilstvo si prizadeva, da se te terporočevalec

jatve poravnajo po mirni poti.
Zato pošilja tujim letalskim
družbam opomine, tako da večino teh terjatev izterja brez
spora pred sodiščem.
PROBLEMI V SPORIH
S TUJINO
V letu 1982 so organizacije
združenega dala prijavile
Zveznemu javnemu pravobranilstvu 698 sporov z mednarodnim elementom v vrednosti
66 milijonov dolarjev. Spori so
v glavnem zaradi pomanjkljivosti sklenjenih pogodb, nezagotovljeni plačilni instrumenti,
poslovanje z nesolidnimi firmami, nespoštovanje rokov
itd.
Sicer organizacije združenega dela redkokdaj zahtevajo
pravno mnenje pred sklenitvijo
pogodbe s tujimi osebami, zato velikokrat nastane velika
škoda zaradi slabo sestavljene
pogodbe. Izkušnje kažejo, da
največ napak nastane pri sklepanju pogodb in da je v tej fazi
pomembnejše poslati potrebno dokumentacijo in se posvetovati, ne pa pozneje, ko pride
do spora.
Zaradi nudenja strokovne
pomoči v sporih med delovnimi organizacijami in tujimi firmami, predvsem pa pri pogajanjih in sklepanjih pogodb si
Zvezno javno pravobranilstvo
prizadeva zagotoviti pogoje za
spremljanje
gospodarskih
predpisov, postopkov in pravne prakse tistih držav, s katerimi ima Jugoslavija razvite trgovinske odnose (neuvrščene
države, evropske in nekatere
izvenevropske države).
PREVENTIVNO
DELOVANJE
Preventivno delovanje prihaja vse bolj do izraza pri delu
Zveznega javnega pravobranilstva in ima poseben Pomen pri
odpravi vzrokov, ki povzročajo
nepravilno in nezakonito razpolaganje z družbenimi sredstvi, ki jih uporabljajo zvezni
organi. Poleg tega se na ta način razrešujejo sporna razmerja izven sodišč in se s tem preprečujejo večji stroški.
Število zadev z delovnega
področja preventivnega delovanja vedno narašča. V letu
1981 jih je bilo 321, leta 1982
pa je bilo evidentiranih 453 pismenih pravnih mnenj, ki so
bila dana zveznim organom in
organizacijam o pogodbah in
drugih pravnih zadevah z domačimi in tujimi partnerji.
Pred sklenitvijo pogodbe so
zvezni organi dolžni, da si preskrbijo od Zveznega javnega
pravob'anilstva mnenje o pogodbi, vendar mu niso dolžni

poslati sklenjene pogodbe. Zaradi tega pravobranilstvo v večini primerov ni bilo obveščeno ali so bile te pripombe sprejete oziroma njihove pomanjkljivosti odpravljene.
Koristno bi bilo, je poudarjeno v poročilu, če bi zvezni organi pošiljali tudi dokončno
sklenjene pogodbe in če bi bila taka njihova obveznost
predvidena s predpisom. Tako
bi pravobranilstvo lahko sprejemalo morebitne ukrepe in
pravna sredstva, da bi razveljavilo pogodbe, ki imajo določene pomanjkljivosti.
Zvezno javno pravobranilstvo si je prizadevalo, da pred
začetkom sodnega postopka
reši sporno razmerje izven sodišča, sporazumno, zato je
strankam (dolžnikom) prej poslalo pismene opomine in druga opozorila, da izpolnijo svoje obveznosti. Takšno delovanje je imelo pozitivne učinke,
ker so dolžniki pogosto brez
sodnega postopka izpolnili
svoje obveznosti.
SPORI ZARADI
ODŠKODNINE
V letu 1982 je Zvezno javno
pravobranilstvo obravnavalo
27 zadev, katerih pravna podlaga je bila odškodnina. V vseh
teh zadevah se je federacija
pojavljala v sodnem postopku
kot tožena stran. Na tej pravni
podlagi je bilo rešenih pet primerov, 22 pa je bilo prenešenih v leto 1983.
V večini zadev je toženi organ Zvezna carinska uprava
oziroma carinarnice in njihove
izpostave, v vseh primerih pa
se kot tožilec pojavljajo fizične
osebe. Kot podlaga za odškodnino tožilci navajajo nepravilnosti in nezakonitosti pri delu
teh organov. Najpogosteje se
kaže pri vodenju postopka za
prekršek in pri odvzemu blaga
oziroma njihovi postavitvi pod
carinsko nadzorstvo.V poročilu je poudarjeno, da
so posamezniki, ki na različnih
podlagah vlagajo tožbe zoper
SFRJ za povračilo škode, ki
jim je bila prizadejana z nepravilnim in nezakonitim delom
zveznih organov ali so jo utrpeli zaradi posameznih ukrepov zdravstvenega varstva
(cepljenje proti črnim kozam
in podobno). S tem v zvezi je
Zvezno javno pravobranilstvo
meni, da je v bodoče potrebno
pri sprejemanju takih predpisov izključiti odgovornost federacije ali drugih družbenopolitičnih skupnosti in zaradi
morebitnega rizika predpisati
obvezno zavarovanje.
V letu 1982 je Zvezno javno
pravobranilstvo sodelovalo pri
44 adhezijskih postopkih za

uveljavitev zahteve za povrnitev škode federaciji, ki so ji jo
povzročil storilci kaznivih dejanj v vrednosti 35 milijonov
dinarjev. Samo v enem primeru je bil sklad za invalidsko
varstvo v Podujevxi oškodovan
za več kot 9,5 milijona dinarjev. Vendar pa je uveljavitev
teh zahtev pogosto samo simbolična, ker . storilci kaznivih
dejanj, ko morajo povrniti škodo, ne razpolagajo s premoženjem v obsegu nastale škode.
Poleg tega sodišča skoraj nikoli ne izrekajo kazni konfiskacije premoženja čeprav to kazenski zakon omogoča.
Poleg tega sodeluje pravobranilstvo skupaj z Zveznim
sekretariatom za zunanje zadeve in Zvezno skupnostjo
zdravstvenega zavarovanja v
okviru varstva interesov SFRJ,
njenih državljanov in organizacij tudi v odškodninskem postopku proti kantonski bolnišnici v Ženevi.
SPORI V ZVEZI
S POSLOVANJEM
Z BLAGOVNIMI
REZERVAMI
Zvezno javno pravobranilstvo je vložilo pristojnemu sodišču tožbe zoper 34 organizacij združenega dela, ki Zvezni
direkciji za rezerve živil niso
plačale ustreznih terjatev na
podlagi pogodb o prodaji pšenice iz uvoza. Terjatve direkcije, ki so bile izterjane s tožbo,
znašajo skupaj prek 225 milijonov dinarjev.
Toženo organizacije so poudarile, da so navedene pogodbe v delu, s katerim je določena cena pšenice, nične in brez
pravnega učinka, ker je pogodbena cena pšenice večja
od najvišjih cen pšenice in moke v letu 1980. Te organizacije
prav tako trdijo, da so bile navedene pogodbe sklenjene
pod zelo neugodnimi pogoji
zanje, in da so bile prisiljene v
to, ker so glede na svojo dolžnost morale zagotoviti redno
oskrbo občanov z moko in
kruhom.
Od omenjenih sporov so bili
pravnomočno končani samo
trije, v katerih je bilo ugodeno
tožbenim zahtevkom. Za ostale zadeve je postopek v teku.
Zvezna direkcija za rezerve
industrijskih izdelkov tudi vodi
nekaj sporov s skladiščniki, ki
pogosto nepooblaščeno razpolagajo s tem blagom. Do takih primerov prihaja v glavnem
zaradi pomanjkanja posameznih vrst blaga (premoga, mazuta, železa, papirja, idr.) in
dejstva, da se pri devalvaciji
pri nas splača zadržati sredstva, voditi spor in plačati
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pravdne stroške in obresti. V
takšnih primerih je pravobranilstvo pri gospodarskih sodiščih vlagalo tožbe za vračilo
blaga in plačilo pogodbenih
obveznosti in po pravilu v teh
sporih tudi uspelo.
SPORI IZ
STANOVANJSKIH
RAZMERIJ
Zaradi okrepljene kontrole
zakonite jporabe stanovanjskega sklada zveznih organov
se je povečalo število zahtevkov do Zveznega javnega pravobranilstva za začetek sporov
s stanovanjskega področja.
Tako so v letu 1§82 prejeli skupaj 104 nove zadeve s tega področja, kar je precej več kot
leta 1981, ko je bilo le 20 zadev.
S kontrolo stanovanjskega

sklada zveznih organov, kot je
poudarjeno v poročilu, je bilo
ugotovljeno precej večje število nezakonitosti pri uporabi
stanovanj. Največ je bilo sporov zaradi izselitve v zvezi z
nezakonito uporabo stanovanj
po tožbi pred občinskimi sodišči. Značilno je, da so zvezni
upravni organi in zvezne organizacije z lahkoto dali soglasje
za zamenjavo stanovanj v smislu ustreznih zakonskih določb.
V nekaterih zadevah je bilo
opaziti, da imajo posamezni
imetniki pravice do stanovanja, ki pripada stanovanjskemu skladu zveznih organov,
istočasno tudi dva postopka za
iselitev iz službenih stanovanj.
Pri vodenju teh sporov se
Zvezno javno pravobranilstvo
kot zakonski zastopnik zveznih organov srečuje z nekate-

združenega dela v 157 sporih,
od česar jih je bilo 50 začetih v
letu 1982.
Od skupnega števila sporov
je bilo pravnomočno končanih
88 sporov, zahtevam delavcev
je bilo ugodeno v 12 primerih,
v 11 je bil dosežen sporazum,
65 zahtevkov pa je bilo zavrnjenih kot neutemeljenih.
Največje število sporov , je
poudarjeno v poročilu, so začeli delavci Sekretariata za zunanje zadeve. Zvezne carinske
uprave in Zvezne uprave za
kontrolo letenja.
Postopek pred sodišči združenega dela precej dolgo traja
in sicer predvsem postopek po
pritožbi pred Sodiščem druge
SPORI PRED SODIŠČI
stopnje. K trajanju postopka
ZDRUŽENEGA DELA
prispevajo tudi njihovi udeleV letu 1982 je Zvezno javno ženci, ki samoupravnim sodipravobranilstvo
zastopalo ščem ne pošljejo potrebnih inzvezne organe pred sodišči formacij.

rimi problemi. Ne glede na zakonske opredelitve, da je tieba
te spore obravnavati kot nujne,
praksa že več let kaže, da ti
spori praviloma dolgo trajajo.
K takšnemu stanju prispevajo
tudi veljavni predpisi, ki urejajo stanovanjska razmerja in
neurejene evidence o nepremičninah federacije.
Zato mora pravobranilstvo
še naprej sodelovati z ustreznimi organi in organizacijami,
predvsem z Interesno skupnostjo za stanovanjsko graditev in uporabljanje stanovanj
za delavce in funkcionarje
zveznih organov.
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