SKUPŠČINE SR

IN

I Ljubljana, 2. 8.1983

SKUPŠČINE SFR JUGOSLAVIJE

Letnik IX, štev. 19

ZA DELEGACIJE

SLOVENIJE

IN DELEGATE

Cena 10 din

SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE SRS

STALIŠČA IN PRIPOROČILA
Skupščine SR Slovenije o nekaterih vprašanjih
nadaljnjega uveljavljanja delegatskega sistema in
delegatskih odnosov
Skupščina SR Slovenije je ob obravnavi poročila o uveljavljanju delegatskega skupščinskega sistema v sedanjih
družbenoekonomskih razmerah na sejah Zbora združenega
dela in Zbora občin dne 20. julija 1983 ter Družbenopolitičnega zbora dne 25. julija 1983, na podlagi 70. in 248. člena
poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejela

STALIŠČA IN PRIPOROČILA
Skupščine SR Slovenije o nekaterih
vprašanjih nadaljnjega uveljavljanja
delegatskega sistema in delegatskih odnosov

PRILOGA:
PREDLOG ZAKONA
o zaključnem računu o izvršitvi proračuna Socialistične republike Slovenije za leto
1982 (ESA-261)
OSNUTEK ZAKONA
o stečaju nad obratovalnicami samostojnih obrtnikov (ESA-237)
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
o spremembah zakona o stanovanjskem gospodarstvu s predlogom zakona (ESA308)
PREDLOG ODLOKA
o sestavi Sveta za družbeni sistem informiranja SR Slovenije (ESA-290)

PERIODIČNI DELOVNI NAČRT
zbor Skupščine Socialistične republike Slovenije za III. in IV. trimesečje 1983
(ESA-277)
Rokovnik opravil za seje zborov Skupščine
PREGLED OPRAVIL IN ROKOV
za seje zborov Skuščine SR Slovenije v IV. trimesečju 1983

Redno, organizirano spremljanje uveljavljanja in razvoja
delegatskega sistema in delegatskih odnosov ter sprotno
usmerjanje politične in samoupravne aktivnosti, teče v Skupščini SR Slovenije in v družbenopolitičnih organizacijah v
republiki že tretje mandatno obdobje. Izkušnje potrjujejo, da
se vloga in položaj delegacij temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti sicer postopno utrjuje, da pa so dosedanje
kritične ugotovitve in usmeritve Skupščine, Republiške konference SZDL, Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije
in drugih družbenih organizacij o razvoju delegatskega sistema in delegatskih odnosov še vedno aktualne.
Ker se ta stališča in priporočila nanašajo predvsem na
delegatski skupščinski sistem v družbenopolitičnih skupnostih, bo treba delegatska razmerja v samoupravnih interesnih
skupnostih v naslednjem letu posebej oceniti.
Sedanje težke in zahtevne družbenoekonomske razmere
zahtevajo učinkovito delovanje vseh institucij političnega sistema, okrepljeno odgovornost vseh udeležencev pri sprejemanju družbenih odločitev glede na njihove pristojnosti in
dejanske možnosti vplivanja, družbeno disciplino pri uresničevanju dogovorjene politike; posebej pa zahtevajo aktivno
ustvarjalno vlogo družbenopolitičnih organizacij kot notranje
povezovalne in usmerjevalne sile sistema. Boj za uveljavljanje
delegatskega sitema je hkrati prizadevanje za uveljavljanje
ustavno opredeljenega samoupravnega, družbenoekonomskega in političnega položaja delavcev v združenem delu ter
delovnih ljudi in občanov kot subjektov v sistemu političnega
odločanja. Delegatski sistem se uveljavlja kot oblika odločanja na vseh ravneh, vendar pa v praktičnem delovanju še
premalo izhaja iz neposrednih življenjskih interesov in potreb
delovnih ljudi in občanov.
Vzroke za deformacije in slabosti je po skupni oceni potrebno iskati predvsem: v preslabo ali premalo doslednem
uresničevanju temeljnega produkcijskega odnosa na podlagi
družbene lastnine, samoupravljanja, dohodkovnih odnosov in
tržnih zakonitosti in v podcenjevanju posledic tega dejstva v
družbeni praksi; v zapostavljanu zveze med družbenoekonomskimi odnosi in političnim sistemom; v pretirani institucionalizaciji in zapletenosti pri konkretizaciji in uresničevanju
ustave; v prešibki posamični in kolektivni odgovornosti in v
nezadostni učinkovitosti družbenopolitičnih organizacij na
vseh ravneh, zlasti v temeljnih samoupravnih organizacijah in
skupnostih.
V sedanjem obdobju se je potrebno še posebej boriti proti
sprejemanju odločitev mimo samoupravnih delegatskih poti,
proti omejevanju delegatskih aktivnosti zgolj na formalno
potrjevanje odločitev, proti preširokemu oziroma neutemeljenemu uporabljanju intervencijskih ukrepov in proti drugim
oblikam oženja prostora za samoupravno urejanje odnosov.
Skupščine družbenopolitičnih skupnosti se morajo ob še
bolj aktivni in ustvarjalni vlogi delovnih ljudi in občanov ter
njihovih delegacij dosledneje uveljaviti tudi kot organi družbenega samoupravljanja in nadzora, pri razreševanju težkih in
akutalnih družbenih vprašanj pa jasneje oblikovati perspektive nadaljnjega razvoja. Skupščine so zato pred izredno
zahtevnimi in odgovornimi nalogami. Biti morajo sposobne
dvigniti se nad posamične ozke interese, nad pragmatizem in
stifjijo,, ter vse bolj dosegati družbeno integracijo na samoupravnih osnovah. S čim manj posplošenimi ugotovitvami morajo skdpščine spremljati tudi uresničevanje sprejete in dogovorjene politike ter ob ugotavljanju objektivnih in subjektivnih
razlogov opredeljevati konkretno odgovornost ter sprejemati
druge ustrezne ukrepe. V ovkiru svoje nadzorne vloge bo
Skupščina SR Slovenije stalno preverjala, kako posamezni
družbeni subjekti uresničujejo dogovorjeno politiko Skupščine SR Slovenije ter kako SR Slovenija izpolnjuje svojo
odgovornost za oblikovanje in uresničevanje skupne politike
v federaciji. Zato je potrebno ustvariti takšne razmere, ki bodo
zagotavljale vsem silam organizirane družbene zavesti, da
bodo lahko vplivale na vsebino skupščinskih odločitev, zlasti
prek SZDL.
To mora priti do izraza že ob programiranju dela skupščin,
pri ugotavljanju interesov in oblikovanju smernic in temeljnih
stališč, ob sprejemanju končnih odločitev in pri spremljanju
njihovega uresničevanja.
Družbenopolitične organizacije se sicer vse aktivneje vključujejo v proces delegatskega odločanja in tako prispevajo k
razredni in dolgoročni naravnanosti družbenih odločitev.
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Takšna aktivnost družbenopolitičnih organizacij pa psteka še
vedno preveč prek forumov in je preveč usmerjena na sklepne
točke odločanja, prešibko pa se odraža v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih in njihovih delegacijah,
ne uporabljajo pa dovolj drugih najširših oblik političnega
dela. Zato ostaja kljub nekaterim uspehom v razvoju delegatskega sitema in delegatskih odnosov vrste težav, slabosti in
nedoslednosti vsebinske, kadrovske in organizacijske narave,
ki ovirajo nadaljnje utrjevanje in uveljavljanje delegatskih
odnosov in delegatskega odločanja v skupščinah družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti.
Zlasti se pri oblikovanju usmeritev za delo delegatov premalo
upoštevajo skupni interesi, premajhna pa je tudi ogovornost
za skupno sprejete odločitve. Vse prevečkrat prihajajo do
izraza neusklajeni interesi posameznih področij družbenega
dela in ozki teritorialni interesi, kar zaradi nezadostne usmerjevalne in usklajevalne vloge družbenopolitičnih organizacij
pred sprejemanjem odločitev ustvarja videz nemoči delgatov
pri uveljavljanju njihovih interesov; to pa zmanjšuje zainteresiranost delovnih ljudi in občanov pri vključevanju v delo
skupščin.
Zaostrene gospodarske in družbene razmere ter gospodarska gibanja terjajo zavzeto in odgovorno vključevanje vseh
subjektov političnega sistema socialističnega samoupravljanja v reševanju gospodarskih in družbenih problemov. Pri tem
je posebej pomembna vloga zborov združenega dela, ki se
morajo hitreje uveljavljati pri reševanju vprašanj, ki zadevajo
kvaliteto gospodarjenja s sredstvi v družbeni lastnini, kvaliteto odnosov, v katerih se to gospodarjenje uresničuje ter
vprašanja ustvarjanja in delitve dohodka na osnovi rezultatov
dela in gospodarjenja s sredstvi v družbeni lastnini.
Posebej je pomembna odgovornost izvršnih svetov in
upravnih organov za stanje družbenopolitični skupnosti oziroma na posameznem področju ter za izvajanje politike in
izvrševanja predpisov, kar vključuje tudi odgovornost za delovanje celotnega sistema. Izvršni sveti skupščin družbenopolitičnih skupnosti in upravni organi morajo v teh razmerah še
učinkoviteje opravljati svojo funkcijo in izvrševati s skupščinskimi dokumenti opredeljene obveznosti ter s svojo aktivnostjo prispevati h kvalitetnemu delovanju skupščin pri usklajevanju različnih interesov in potreb na podlagi realnih materialnih družbenih možnosti, na področju družbenoekonomskih odnosov in ekonomske politike morajo s predlogi in
pobudami spodbujati dejavnost posameznih samoupravnih
organizacij in skupnosti in organizirati ter usklajevati posamezne družbene aktivnosti.
Strokovne službe TOZD in njihovih združenj, samoupravnih
interesnih skupnosti, izvršnih svetov in upravnih organov in
skupščin družbenopolitičnih skupnosti morajo svojo organizacijo, način in metode dela še bolj prilagoditi potrebam
delagacij, delegatov in skupščin, zlasti pri dajanju strokovne
pomoči za oblikovanje predlogov skupščinskih odločitev. Da
bodo strokovne službe lahko učinkovito opravljale svoje naloge jim je potrebno zagotoviti ustrezne pogoje za delo.
I.
Za boljše in bolj usklajeno delovanje vseh subjektov, ki se'
vključujejo v proces delegatskega odločanja na vseh ravneh,
je posebej pomembno usklajeno in povezano programiranje
dela. Pri programiranju dela in uresničevanju programov je
treba jasneje opredeliti in razmejiti odgovornost subjektov, ki
delujejo v političnem in posebej v delegatskem sistemu, glede
na njihove pristojnosti in naloge. Pri izdelavi letnega programa dela Republiške skupščine morajo sodelovati vsi odgovorni subjekti v republiki, čimbolj usklajen pa mora biti s
programi temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti,
občinskih skupščin, skupščin samoupravnih intresnih skupnosti in Skupščine SFRJ. V njem morajo biti natančno opredeljeni zlasti temeljni cilji ter način, obseg in roki obravnave
posameznih zadev. Program se mora omejiti na temeljna in
najbolj pereča družbena vprašanja, ki zahtevajo v določenem
obdobju opredelitev splošno zavezujočih načinov ravnanja.
Odločitev o tem, ali se posamezna zadeva uvrsti v program ali
ne, mora temeljiti na ugotovitvah ali gre za vprašanje, ki ga
mora Skupščina obravnavati v določenem obdobju v skladu s
svojo pristojnostjo, aH je zagotovljena pravočasna priprava
ustreznih strokovnih in drugih podlag za razpravljanje in
sklepanje. Prizadevati si je treba, da se čimvečkrat uvrščajo v
poročevalec

program celovite obravnave širših, med seboj povezanih problemskih sklopov. Pri tem se je potrebno zlasti izogibati
pretiranemu normativizmu in poseganju v zadeve, ki so stvar
samoupravnega urejanja delovnih ljudi v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih in samoupravnh interesnih skupnostih. Omogočiti oziroma pospešiti je treba
širše, bolj poglobljene in kvalitetnejše razprave o temeljnih
družbenih yprašanjih, zlasti s področja uveljavljanja gospodarske stabilizacije ter odločnejšo usmeritev Skupščine k
spremljanju uresničevanja sprejetih odločitev. Ob tako opredeljenem restriktivnem oblikovanju letnega programa je potrebno uveljaviti odprtost tega programa za naknadno vključevanje najbolj aktualnih družbenih vprašanj. K uresničevanju letnega programa ter usklajenem vključevanju vseh dejavnikov v njegovo uresničevanje naj prispevajo tudi trimesečni
periodični delovni načrti, ki bi jih veljalo bolj dosledno uresničevati kot doslej. Na vseh ravneh bi veljalo razmisliti, aH ne bi
bilo koristno glede temeljnih razvojnih vprašanj oblikovati
okvirne programske usmeritve delegatskih skupščin za daljše
časovno obdobje, na primer za dve ali štiri leta ter tako
omogočiti pravočasno pripravo samoupravne delegatske
baze za obravnavo nekaterih temeljnih družbenih problemov.
II.
Z zveznim in republiškim zakonom smo oblikovali temelje
za urejanje družbenega sistema informiranja. Pripravljajo se
tudi spremembe in dopolnitve republiškega zakona o javnem
obveščanju pa tudi zakon o temeljih sistema javnega obveščanja v SFR Jugoslaviji. S tem se ustvarjajo nove možnosti za
dolgoročno graditev celovitega informacijskega sistema za
potrebe delegatskega odločanja, ki bo segel do delovnih ljudi
in občanov i/ temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih. Sistem javnega obveščanja je treba bolj sistematično,
dosledneje in bolj poglobljeno vključevati v obveščanje javnosti o predlaganih rešitvah v vseh fazah delegatske obravnave
■ ter tako dopolnjevati dejavnost informacijskih služb za delegate in delegacije.
Informacije in gradiva za odločanje v delegatskih skupščinah morajo biti prilagojena delegatski naravi sprejemanja
družbenih odločitev. Oblikovana morajo biti tako, da bo delegat na njihovi osnovi lahko kvalitetno odločal. To pomeni, da
morajo vse informacijske in druge službe nameniti več pozornosti vsebinskemu oblikovanju aktov in gradiv, njihovi jedrnatosti, celovitosti, razumljivosti in pravočasnosti. Z doslednim
pripravljanjem povzetkov, opozarjanjem na bistvena vprašanja v pre.dlaganih rešitvah in z informacijo o možnih posledicah predlaganih rešitev, bodo delegatom omogočile boljše
delo. Informacijske in druge strokovne službe v temeljnih
. samoupravnih organizacijah in skupnostih morajo delegacijam in delegatom zagotoviti vse informacije, ki jih vsebuje
družbeni sistem informiranja ter celovite akte in gradiva, če
jih delegacije potrebujejo.
Ustrezno obveščenost je potrebno zagotoviti tudi pri obravnavi aktov zaupne narave. Takšni akti morajo biti izjema, kar
terja od predlagateljev, da ravnajo pri označevanju gradiv za
zaupna restriktivno in odgovorno.
Skupščina SR Slovenije bo zagotavljala celovito objavljanje
vseh bistvenih gradiv v »Poročevalcu«, v občinah pa bodo
mogočili delegacijam dostop tudi do vseh drugih informacij,
ki jih zagotavlja Republiška skupščina za seje delovnih teles
in zborov.
Posebna prizadevanja na vseh ravneh, od Skupščine SR
Slovenije, občinskih skupščin do delegacij, bodo usmerjena v
pravočasno medsebojno obveščanje delegacij o njihovih stališčih, predlogih, amandmajih, in sicer že v procesu oblikovanja predlogov odločitev.
Službe skupščin družbenopolitičnih skupnosti bodo v procesu oblikovanja odločitev skrbele, da bodo delegatom na
voljo razne primerjalne informacije ter vse potrebno dokumentacijsko gradivo za kvalitetno delegatsko odločanje zlasti
o tistih vprašanjih, ki so v programih dela skupščin opredeljena kot osrednja.
Posebno odgovornost za obveščanje delovnih ljudi in občanov imajo sredstva javnega obveščanja. Le-ta morajo biti, od
osrednjih republiških obči i, »Občana« kot glasila Skupnosti
slovenskih občin, pokrajinskega tiska, lokalnih medijev, delegatskih glasil do glasil združenega dela, pravočasno obveščena o programih dela skupščin družbenopolitičnih skupnoporočevalec

sti in skupščin samoupravnih interesnih skupnosti na vseh
ravneh, o delegatskih pobudah in predlogih ter z vsebino
razprav o pomembnih gradivih od delegacije do Zvezne skupščine. Hkrati morajo sredstva javnega obveščanja z objavljanjem različnih pobud in predlogov delovnih ljudi in občanov,
to je s povratnim informiranjem v procesu delegatskega odločanja, prispevati h kvaliteti delegatskih odločitev.
II.
Upoštevajoč ustavne pravice, dolžnosti in odgovornost/ delovnih ljudi in občanov bodo vsi, ki sodelujejo v procesu
delegatskega odločanja, izhajajoč iz svojih funkcij, mesta,
vloge in odgovornosti v delegatskem sistemu, glede na družbenoekonomske razmere in glede na okolje, v katerem delujejo, opravljali zlasti naslednje naloge:
1. Delegacije temeljnih samoupravnih organizacij in
skupnosti in konference delegacij bodo:
- oblikovale svoje letne programske usmeritve za delo, na
osnovi katerih se bodo lahko pravočasno in učinkovito vključevale v delo skupščin na vseh ravneh ter tako še bolj utrdile
svojo funkcijo povezovalnega člena med delovnimi ljudmi in
občani v temeljni samoupravni organizaciji oziroma skupnosti in skupščinami družbenopolitičnih skupnosti;
- obravnavale najpomembnejša vprašanja, ki so predmet
odločanja v Republiški skupščini in Skupščini SFRJ, zlasti
kadar gre za planska oziroma razvojna vprašanja, za izločanje
dohodka in razpolaganje z njim in za druga vprašanja, ki
opredeljujejo pogoje gospodarjenja v združenem delu in za
vprašanja, ki so bistvenega pomena za položaj delovnih ljudi
in občanov. Pri oblikovanju temeljnih stališč za delegate bodo
delegacije izhajale iz interesov in potreb svoje skupnosti in
smernic, ki jih za njihovo delo oblikujejo delovni ljudje in
občani, upoštevajoč interese in potrebe drugih samoupravnih
organizacij in skupnosti in splošne družbene interese in potrebe. Z oblikovanjem temeljnih stališč za delegate, s pobudami za obravnavo aktualnih družbenopolitičnih vprašanj in z
dajanjem predlogov za njihovo reševanje v skupščinah družbenopolitičnih skupnosti bodo delegacije okrepile svojo
funkcijo stalnega in aktivnega samoupravnega organizma v
temeljni samoupravni organizaciji oziroma skupnosti, k čemur mora prispevati tudi ustrezna normativna ureditev v samoupravnih splošnih aktih;
- posvečate posebno pozornost obravnavi predlogov aktov
v prvi fazi zakonodajnega postopka. Le tako bodo lahko
pravočasno prišli do izraza interesi delovnih ljudi in občanov,
ki se bodo usklajevali v nadaljnjem procesu medsebojnega
dogovarjanja v delegacijah ter problemskih konferencah delegacij (občinskih, regionalnih ali republiških) ter v zborih in
delovnih telesih občinskih skupščin. Tako se bodo oblikovale
smernice in temeljna stališča za delo delegatov v zborih
Republiške in Zvezne skupščine:
- zagotavljale večjo medsebojno povezanost pri oblikovanju skupnih stališč, tako da se bodo povezovale s samoupravnimi organi, z delegacijami za skupščine samoupravnih interesnih skupnosti in z delegacijami drugih temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti, zlasti na ravni delovnih organizacij:
- spodbujale sestajanje problemskih konferenc delegacij
na temeljni ravni. Vanje se bodo poleg delegacij in samoupravnih organov vključevale družbenopolitične, strokovne,
znanstvene in druge organizacije, ki bodo kot oblika širše
konzultacije delegacij v procesu oblikovanja politike'in odločanja v skupščinah prispevale k doslednejšemu uresničevanju stališč in smernic delavcev in delovnih ljudi v skupščinskem odločanju. Prav tako bodo delegacije temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti v skladu s svojimi programskimi usmeritvami dajale pobude za sklicevanje zborov občinskih skupščin kot konferenc delegacij ali problemskih konferenc delegacij na občinski ali regijski ravni, vzpostavljale
trajnejše stike s skupinami delegatov v Zboru združenega
dela in Zboru občin Skupščine SR Slovenije ter sodelovale z
občasnimi delovnimi telesi, ustanovljenimi za posamezne naloge v občini aH regiji, s katerimi se bo razširilo delovanje
skupin delegatov.
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2. Občinske skupščine kot konference delegacij bodo:
- glede temeljnih vprašanj vsebinsko, po oblikah in metodah dela te časovno uskladile svoje programe s programi dela
Republiške skupščine in Skupščine SFRJ ter pravočasno zagotavljale gradiva za delegacije temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti;
- k oblikovanju stališč in usmeritev za delegate v zborih
Republiške skupščine ter za delegate v Zveznem zboru pritegnile tudi izvršne in upravne organe ter po potrebi tudi
ustrezne strokovne službe samoupravnih organizacij in skupnosti predvsem zaradi realne ocene, kakšne bi bile posledice
posameznih predlaganih rešitev oziroma drugačnih opredelitev, kot so predlagane v gradivu, ter zaradi priprave poročil o
stanju in problemih na posameznih družbenih področjih v
občinah, ki so predmet zakonskega urejanja aH spremljanja
uresničevanja že določene politike. V takih primerih bodo
gradivo obravnavala delovna telesa občinskih skupščin, občasne skupine delegatov ali problemske konference delegacij;
t pri oblikovanju stališč in usmeritev za delegate v Zboru
združenega dela Republiške skupščine bodo zbori združenega dela občinskih skupščin sodelovali med seboj ter z
organi Zveze sindikatov in gospodarskih zbornic ter se vključevali v konference delegacij na širših ravneh oziroma sooblikovali take konference;
- pravočasno oblikovale stališča za zbore Republiške
skupščine zlasti glede na dvakratno obravnavo v delovnih
telesih Republiške skupščine in glede na poslovniške roke za
pošiljanje gradiv, sklicevanje sej odborov in zborov in predlaganje amandmajev;
- opredelile postopek obravnave posameznih zadev v primerih, ko gre za obravnavo strogo zaupnih gradiv aH obravnavo po hitrem postopku, ob upoštevanju določb poslovnika
Skupščine SR Slovenije;
- pogosteje same delegirale delegate na seje Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije, pri čemer se ne bodo omejevale le na delegate, ki so člani( skupin
delegatov. Pri oblikovanju skupin delegatov bodo postopno
uveljavljale načelo zamenljivosti delegatov;
- hitreje in v večji meri prevzemale odgovornost za organiziranje razprav o zadevah iz pristojnosti Zveznega zbora
Skupščine SFRJ in v ta namen po potrebi oblikovale koordinacijska delovna telesa;
- predsedniki občinskih skupščin in predsedniki zborov
občinskih skupščin bodo skrbeli za usklajevanje dela med
zbori občinske skupščine, konferencami delegacij, skupinami
delegatov, skupščinami samoupravnih interesnih skupnosti
in drugimi družbenimi subjekti, kise v občini ali regiji vključujejo v proces delegatskega odločanja. Prav tako bodo skrbeli,
da se s sklepi Republiške skupščine seznanijo vsi, ki so jim ti
sklepi namenjeni.
3. Skupine delegatov za delegiranje delegatov v Zbor
združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slovenije:
- bodo ob izboljšanih pogojih v večji meri delovale tako, da
bodo seznanjene s smernicami in stališči samoupravnih organizacij in skupnosti in njihovih delegacij ter družbenopolitičnih organizacij, z usmeritvami zborov združenega dela občinskih skupščin ali z usmeritvami občinskih skupščin kot konferenc delegacij oziroma problemskih konferenc delegacij.
Skupine delegatov se bodo vključevale v problemske konference delegacij za območje občine oziroma regije in v druge
oblike širše družbene konzultacije delegacij, kadar bodo le-te
obravnavale posamezna družbena vprašanja in oblikovale
stališča in usmeritve za delegate v zborih Republiške oziroma
Zvezne skupščine. Takšne povezave je mogoče doseči z vsebinsko in časovno usklajenimi programi dela občinskih, Republiške in Zvezne skupščine, zlasti pa z uveljavljanjem spoznanja, da se delo in odgovornost delegacij in občinskih skupščin ne smeta omejevati le na pristojnosti občinskih skupščin,
ampak morata zajeti tudi funkcije in pristojnosti Republiške in
Zvezne skupščine. Skupine delegatov naj se uveljavljajo kot
koordinacijska telesa delegacij in občinskih skupščin oziroma njihovih zborov, ki skrbe za organiziranje razprav in za
najustreznejši način oblikovanja usmeritev za delegate v
Zboru združenega dela in Zboru občin Republiške skupščine;
v skupinah delegatov za Zbor občin Republiške skupščine bo
to mogoče doseči z doslednejšim uveljavljanjem občinskih
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skupščin kot problemskih konferenc delegacij, z uveljavljanjem konferenc delegacij ter z ustanavljanjem stalnih in občasnih delovnih teles pri zborih občinskih skupščin za posamezna vprašanja;
- skupine delegatov za delegiranje delegatov v Zbor združenega dela Republiške skupščine bodo bolj kot doslej uveljavljale prakso problemskih konferenc delegacij na različnih
ravneh kot obliko širše konzultacije delegacij z vsemi zainteresiranimi subjekti, npr. z večjimi, organizacijami združenega
dela, družbenopolitičnimi, strokovnimi in drugimi organizacijami, Gospodarsko zbornico oziroma splošnimi združenji, samoupravnimi interesnimi skupnostmi itd. Na tak način bo
moč najti najustreznejše usmeritve na osnovi avtentičnih interesov delavcev v združenem delu ter v samoupravnih organizacijah in skupnostih, ki bodo izražale skupen interes celotnega družbenega dela in ne le ozkih interesov, omejenih z
občinskimi in regijskimi mejami;
- bodo ločeno zasedale, kar bo prispevalo k uresničevanju
ustavne funkcije Zbora združenega dela in Zbora občin;
- bodo najkasneje 12 dni pred sejami zborov poslale zborom svoja mnenja, stališča in predloge o obravnavanih vprašanjih; to bo omogočilo delovnim telesom Skupščine in zborov uresničevati njihovo funkcijo;
- bodo opuščale dosedanjo prakso, po kateri niso dovolj
upoštevale specifičnih posameznih zborov pri svojih pripravah za njihove seje, kr se je izražalo v enakih razpravah
delegatov; ne bodo zavezovale delegatov, da nastopajo v
zborih skupščin kot nosilci imperativnega mandata;
- bodo uveljavljale načelo zamenljivosti delegatov s tem, da
bodo delegirale delegate glede na vprašanja, ki se obravnavajo v zborih Republiške skupščine, pri čemer bodo delegirale delegate vseh delegacij v občinah, ne pa samo izmed
članov skupin;
- bodo sodelovale pri oblikovanju stališč v občinskih skupščinah in dajale občinskim skupščinam pobude za obravnavanje vprašanj iz programa dela zborov Republiške in Zvezne
skupščine.
4. Delegati v zborih Skupščine SR Slovenije:
- se bodo seznanjali s smernicami temeljnih samoupravnih
organizacij in skupnosti in s temeljnimi stališči delegacij,
konferenc delegacij, pristojnih zborov občinskih skupščin,
delovnih teles Skupščine SR Slovenije in njenih zborov in s
stališči družbenopolitičnih organizacij;
- si bodo prizadevali, da pridejo v obravnavah na sejah
zborov do izraza dolgoročni interesi delavcev, delovnih ljudi
in občanov in te interese v ustvarjalnem dialogu usklajevali;
se na podlagi argumentov usklajevali in sporazumevali; kri- '
tično ocenjevali osnutke sklepov in smernic, ki jih bodo pripravljala za zbore delovna telesa na osnovi ugotavljanja skladnosti s stališči zainteresiranih subjektov in na ta način sprejemali najboljše možne rešitve;
- bodo zavzeto, odgovorno in kritično obravnavali vse pobude in predloge, izražene v razpravah, jih preverjali z vidika
družbene sprejemljivosti, utemeljenosti in pomembnosti ter
do njih zavzemali stališča;
- bodo sproti poročali skupinam delegatom, zborom občinskih skupščin in prek njih delegacijam temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti o delu zbora in o svojem delu
v zboru, zlasti pa tudi o razlogih, zakaj v zboru niso bila
uveljavljena stališča oziroma smernice, ki naj bi jih zastopali
in s tem krepili zaupanje v učinkovito odločanje po delegatski
poti.
. S. Delovna telesa Skupščine SR Slovenije in njenih
zborov:
- bodo bolj kot doslej ugotavljala skladnost oziroma različnost interesov zainteresiranih subjektov in v ta namen dvakrat
obravnavala sistemska in razvojna vprašanja v vseh primerih,
določenih s poslovnikom Skupščine;
- bodo dosledno poročala zborom, kako so usklajena stališča v delegacijah, konferencah delegacij in skupinah delegatov ter predlagala zborom nadaljnjo usmeritev pri oblikovanju
odločitev; pri tem bodo še posebej skrbela za to, da bodo
njihova poročila in osnutki sklepov opozarjali tudi na različna
stališča, ki so bila izražena v razpravah in da bodo poročila
pravočasno sestavljena in poslana občinskim skupščinam in
skupinam delegatov;
poročevalec

- večjo vlogo morajo v bodoče dobiti občasna delovna
telesa enega aH več zborov za proučitev posameznih vprašanj
ali za pripravo akta oziroma skupna delovna talesa dveh ali
več zborov ter skupščin samoupravnih interesnih skupnosti,
kadar te enakopravno odločajo kot zbor. Ta način bo omogočil angažiranje več delegatov za delo v delovnih skupinah, kar
bo do določene mere pomenilo uresničevanje načela zamenljivosti delegatov tudi v delovnih telesih;
- bodo ob obravnavi pomembnejših vprašanj po potrebi
sodelovala neposredno na sejah zborov;
- se bodo bolj kot doslej vključevala v obravnavo delegatskih pobud in delegatskih vprašanj; obravnavala bodo predloge rešitev in jih po potrebi tudi sama oblikovala in spremljala njihovo izvajanje;
- bolj kot doslej vključevala v razpravo tudi znanstvene in
strokovne delavce; znanost in stroka pa bi morala v prvih
fazah zakonodajnega postopka obravnavanih aktov bolj sodelovati z mnenji in pripombami glede predlaganih rešitev;
- delo v delovnih telesih Skupščine in zborov terja od
svojih članov dobro poznavanje družbenih razmer, in strokovno znanje, hkrati pa tudi aktivnejše vključevanje v delo
delegacij;
- se bodo bolj dosledno vključevala v obravnavo pomembnejših zadev iz programa dela Zveznega zbora Skupščine
SFRJ.
6. Predsednik in podpredsednika Skupščine ter predsedniki zborov bodo, skladno z nalogami, opredeljenimi v poslovniku skupščine, v še večji meri koordinirali delo med zbori
skupščine in skupščinami samoupravnih interesnih skupnosti
ter posvečali še večjo skrb krepitvi delegatskega sistema. Pri
tem bodo zlasti;
- še bolj ustvarjali pogoje za normalno delo zborov in vseh
drugih subjektov, ki nastopajo v procesu delegatskega odločanja. Posebej si bodo prizadevali za doslednejše spoštovanje določb poslovnika Skupščine, zlasti tistih, ki zagotavljajo
ustrezne pogoje dela delegacij, skupin delegatov in drugih
družbenih subjektov (roki, ustreznost oziroma obsežnost gradiv in dnevnih redov idr.). Z doslednim uresničevanjem te
svoje funkcije bodo v okviru objektivnih možnosti tudi s
svojimi proceduralnimi odločitvami prispevali k temu, da
bodo sprejete odločitve resnično izraz delegatske volje;
- dosledneje uporabljali pravico, ki jim jo daje poslovnik
Skupščine, da namreč lahko zadržijo posamezen akt oziroma
gradivo, ki je predloženo Skupščini in ni pripravljeno v skladu
z določbami poslovnika, in zahtevali od predlagatelja, naj ga
dopolni;
- skrbeli, da se ne bodo neutemeljeno spreminjale s periodičnimi delovnimi načrti določene zadeve in roki obravnav v
zborih Skupščine. To je pomembno zaradi realnega programiranja dela pri vseh subjektih, ki se vključujejo v sistem
skupščinskega odločanja. Taka usmeritev predsedstva, ki jo
terjajo potrebe in zahteve delegatske baze, hkrati zavezuje
Izvršni svet in druge predlagatelje k še realnejšemu programiranju in usklajevanju svojega dela z delom Skupščine;
- zagotovili spoštovanje poslovniških rokov pri pošiljanju
gradiv ter skrbeli za spoštovanje rokov in pravo časovno
zaporedje obravnave gradiv pri vseh subjektih, ki sodelujejo v
procesu odločanja. Za vsako sejo zbora je treba pripraviti
pregled vseh nalog in njihovih nosilcev ter rokov, tako da bo
razvidno kdaj in kako se bodo v priprave na seje zborov
vključevale delegacije, konference delegacij, občinske skupščine, skupine delegatov, družbenopolitične organizacije,
družbeni sveti in predlagatelj, ter naloge delovnih teles, koordinatorjev in strokovnih služb skupščine;
- predsedniki zborov bodo v zborih uveljavljali in spodbujali demokratičen dialog med delegati ter med delegati in
predstavniki izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ter drugih predlagateljev. Razvijali bodo tak način dela zborov, ki bo
omogočil oblikovanje in sprejemanje čimbolj jasnih sklepov
in usmeritev za delo Izvršnega sveta in drugih predlagateljev;
- spodbujali sklicevanje konferenc delegacij, zlasti na
ravni republike, za oblikovanje temeljnih stališč za delegate v
Zveznem zboru Skupščine SFRJ. Smiselno veljajo te naloge
tudi za vodstva občinskih skupščin in skupščin samoupravnih
interesnih skupnosti.
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7. Zaradi racionalizacije metod in načinov dela Skupščine
SR Slovenije si bodo funkcionarji Skupščine SR Slovenije
in vsi drugi subjekti, ki sodelujejo v njenem delu,
prizadevali:
- na področju zakonodajne aktivnosti za restriktiven pristop glede tega, katera družbena razmerja in vprašanja so
takega družbenega pomena, da jih je potrebno urejati z zakonom, katera pa na samoupraven način oziroma katera vprašanja naj v okviru svoje pristojnosti urejajo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in republiški upravni organi s podzakonskimi akti;
- da bo pri uresničevanju zakonodajne politike upoštevana
resolucija o zakonodajni politiki republike; prizadevali si
bodo, da bodo zakoni čimbolj sistemsko zaokroženi, da bodo
vsebovali čimmanj določb resolucijskega značaja ter da ne
bodo prepodrobneje urejali posameznih vprašanj ter po nepotrebnem ponavljali določb drugih zakonov. Posebej si
bodo prizadevali, da bi se v bodoči zakonodaji izognili temu,
da Skupščina obravnava vprašanja, o katerih bi lahko odločal
Izvršni svet ali celo republiški upravni organi. Prav tako se
bodo v bodoče izogibali takemu zakonskemu urejanju, ki
neposredno pooblašča občinske skupščine za urejanje določenih zadev, razen kadar je nujno, da te odločitve sprejemajo
občinske skupščine, ne pa drugi organi v občini. V zakonodajnem postopku si bodo prizadevali, da se že v prvi fazi
kritično ocenijo razlogi za zakonsko ureditev in hkrati kritično
m celovito obravnavajo vsebinska izhodišča, da se oceni in
nakaže njihovo delovanje v bodočem izvajanju in da se omogoči delovnim ljudem in občanom ter njihovim delegacijam
ustvarjalno vključevanje v rezprave zlasti v tej fazi. Še posebej
se je treba izogibati nepotrebnemu ponavljanju faz zakonodajnega postopka;
- za restriktivno tolmačenje poslovnika Skupščine SR Slovenije glede pristojnosti zborov ter za uveljavitev njihove
samostone in specifične ustavne vloge in položaja; pri tem je
treba bolj dosledno uveljaviti tudi vlogo skupščin samoupravnih interesnih skupnosti kot četrtega zbora v Skupščini;
- da bodo v bodoče Izvršni svet in republiški upravni organi dosledno sami urejali tiste zadeve, ki v skladu z njihovo
ustavno funkcijo spadajo v njihovo pristojnost. Prizadevali si
bodo tudi, da poročila Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in republiških upravnih organov ne bodo rutinska, temveč
da bodo zajemala predvsem vsa pomembna družbena vprašanja in da bodo predložena skupščini le, kadar je to po oceni
Izvršnega sveta ali zborov skupščine nujno in potrebno za
uveljavljanje njune ustavne vloge.
Hkrati si bodo prizadevali, da bo Skupščina SR Slovenije
čimbolj konkretno in jasno oblikovala politične usmeritve za
delo Izvršnega sveta in republiških upravnih organov ob nujnem sodelovanju vseh dejavnikov, zlasti družbenopolitčnih
organizacij;
- da bodo gradiva, ki jih Izvršni svet in drugi predlagatelji
predlagajo Skupščini problemsko usmerjena, vsebinsko konkretnejša in jezikovno razumljivejša; da bodo uvodna poročila
predlagateljev k posameznim zadevam krajša in prilagojena
pomembnosti obravnavanega gradiva ter pristojnosti in vlogi
zbora; da bo Skupščina takrat, ko naloži predlagatelju izdelavo poročila, analize ali informacije, le-temu praviloma določila tudi usmeritve glede vsebine in obsega takšnih gradiv.
8. Izvršni sveti in upravni organi bodo morali tudi v prihodnje
delovati učinkovito in operativno in pri tem uporabljati pooblastila, ki jim jih dajejo ustava in sistemski zakoni o državni
upravi. Pri tem bodo zlasti;
- še hitreje in temeljiteje kot doslej prilagajali način in
metode svojega dela, pripravljanje gradiv in nastopanje v
skupščinah tako, da bodo prispevali k večji učinkovitosti in
utrjevanju zaupanja v delegatski sistem in k razvijanju delegatskih razmerij med skupščinami in celotno samoupravno
delegatsko bazo. Zato bodo bolj kot doslej, poleg neposrednih posledic in rezultatov, ki jih želijo doseči z določenim
predlogom, v večji meri upoštevali, kako predlagani ukrepi
dolgoročneje vplivajo na pripravljenost in interese delovnih
ljudi, njihovih delegacij in delegatov za ustvarjalno aktivnost
pri razreševanju temeljnih družbenih problemov v delegatskih
skupščinah;
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- v zaostrenih gospodarskih razmerah razvijali nujno potrebno sodelovanje izvršnih svetov skupščin vseh družbenopolitičnih skupnosti na način, ki še dosledneje uveljavlja
ustavno vlogo delegatskih skupščin in samoupravno sporazumevanje ter družbeno dogovarjanje;
- s pobudami družbenim svetom, v sodelovanju z družbenopolitičnimi organizacijami in na neposreden način angažirali vse politične, raziskovalne, strokovne in druge ustvarjalne
sile pri oblikovanju čim kvalitetnejših strokovnih in političnih
podlag za delegatsko odločanje;
- pripravljali gradiva, spoštovali roke in prilagodili obseg,
način in vsebino nastopanja v delovnih telesih in zborih občinskih skupščin tako, da bodo spodbujali ustvarjalno razpravo delegatov. To še zlasti velja za njihovo večjo odprtost za
spreminjevalne predloge delegatov ter odgovornejši odnos
do drugih delegatskih pobud;
- pri pripravi gradiv za delegatske skupščine vsestransko
pojasnili posledice različnih možnih odločitev s finančnega
vidika, z vidika racionalizacije administrativnih in drugih pomožnih opravil ter s kadrovskega, organizacijskega in drugih
vidikov;
- delovali v skupščinah tako, da bodo omogočali samoupravni delegatski bazi nadzor nad izvajanjem politike in izvrševanjem zakonov in drugih aktov skupščin ter učinkovit
nadzor nad njihovim delom.
9. Uveljavljanje delegatskih odnosov v Zboru republik In
pokrajin in v Zveznem zboru Skupščine SFRJ:
Delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in
pokrajin Skupščine SFRJ se bo še odločneje zavzemala, da se
dosledneje uveljavlja dvofazni postopek sprejemanja aktov iz
pristojnosti Skupščine SFRJ. V izjemnih primerih, ki terjajo
skrajšani postopek a// zaupni način obravnave gradiv, je treba
vztrajati pri tehtni obrazložitvi razlogov za tak postopek in pri'
posebni odgovornosti predlagatelja za vsebino in posledice
predlaganih rešitev ter zagotavljati redno spremljanje in
oceno učinkov sprejetih aktov za uresničevanje družbenoekonomskih odnosov in ekonomske ter razvojne politike.
Skupščina SR Slovenije bo za svojo delegacijo v Zboru
republik in pokrajin oblikovala pooblastila, z jasno določenimi usmeritvami in okviri, ki bodo omogočala usklajevanje.
To terja od delegatov, da se pri uveljavljanju vloge delegacije
še aktivneje vključujejo v vse faze predlaganja in oblikovanja
stališč Skupščine SR Slovenije in pri tem enakopravno sodelujejo tudi s svojimi spoznanji, mnenji in strokovnimi predlogi,
da v postopku predlaganja in sprejemanja stališč opozarjajo
na stališča in argumente zveznih organov ter delegacij drugih
republik in pokrajin, da bi se lahko na podlagi vsestranske
obravnave oblikovala stališča, ki pomenijo prispevek k obliko-

vanju skupnih interesov v Jugoslaviji. Delegati so odgovorni,
da na tej podlagi v postopku usklajevanja v Zboru republik in
pokrajin iščejo možnosti za dogovor, ki bo dosledno temeljil
na sistemu socialističnega samoupravljanja ter pomenil napredek pri uresničevanju skupnih ciljev razvoja v Jugoslaviji.
V postopku pripravljanja in sprejemanja odločitev v Skupščini SR Slovenije bosta Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
in delegacija žagotavljala, da se pred odločitvijo o posameznem predlogu delegati Skupščine SR Slovenije seznanijo tudi
z mnenji in stališči skupščin delegacij in izvršnih svetov aH
drugih republik in pokrajin, da bi pri oblikovanju odločitve
Skupščine SR Slovenije bili pravočasno in v celoti upoštevani
vsi razlogi za določeno stališče in da bi bila možna vsestranska ocena družbenoekonomskih in političnih posledic pozitivne aH negativne odločitve. To obveznost je posebej potrebno upoštevati takrat, kadar so v razpravah pred sejami
zborov izraženi pomisleki zoper soglasje.
Delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in
pokrajin bo, poleg rednega poročanja o poteku usklajevanja
zveznih aktov, občasno poročala tudi o posameznih vprašanjih, o katerih trenutno še ni potrebno formalno odločanje v
Skupščini SR Slovenije ali v Zboru republik in pokrajin, ki pa
bodo v bodoče postala vsebina odločanja teh organov ali o
katerih med republikami in pokrajinama še niso usklajeni
pogledi o temeljnem načelu reševanja. S tem bo delegacija
prispevala, da bodo delegati Skupščine SR Slovenije, posebej
delovna telesa in Družbenopolitični zbor, bolje seznanjeni
tudi s pogledi in stališči drugih republik in pokrajin na reševanje posameznih ključnih vprašanj v Jugoslaviji.
Delegati v Zveznem zboru si bodo še posebej prizadevali,
da bi v tem zboru prihajali do izraza neposredni interesi
temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti in stališča
družbenopolitičnih organizacij. Občinske skupščine bodo ob
sodelovanju družbenopolitičnih organizacij nudile delegatom
pomoč in v ta namen razvijale ustrezne oblike vključevanja
delegatov v obravnavo vprašanj, ki so v interesu vseh delovnih
ljudi in občanov. Občinske skupščine bodo razvijale ustrezne
načine oblikovanja stališč in usmeritev za delo delegatov v
Zveznem zboru.
Delegati v Zveznem zboru bodo glede prevladujočih interesov predlagali obravnavo v Skupščini SR Slovenije, njenih
zborih oziroma delovnih telesih. Ob tem bodo še naprej občasno informirali o svojem delu v Zveznem zboru delegate
Skupščine SR Slovenije.
Skupščina SR Slovenije in drugi organi v republiki bodo
skrbeli za čimvečjo obveščenost delegatov Zveznega zbora o
vseh pomembnejših zadevah, ki se obravnavajo v republiški
skupščini in so pomembne tudi za delo delegatov Zveznega
zbora. Skupščina SR Slovenije bo v sodelovanju z Republiško
konferenco SZDL zagotavljala delegatom Zveznega zbora
čimboljše pogoje za delo.

UGOTOVITVE, STALIŠČA IN SKLEPI
Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR
Slovenije ob obravnavi poročila o uresničevanju politike družbenoekonomskega
razvoja SR Slovenije v letu 1983
Zbor združenega dela
Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije je ob obravnavi poročila o
uresničevanju politike družbenoekonomskega razvoja SR Slovenije v letu
1983 na svoji seji dne 20. julija 1983 na
podlagi 248., 253., 255. in 256. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejel
te-le
UGOTOVITVE, STALIŠČA IN
SKLEPE:
l.
Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije ugotavlja, da se ob nekaterih

relativno ugodnih rezultatih (npr. stopnja
rasti industrijske proizvodnje) zaostrene
gospodarske razmere z nekaterimi neugodnimi tendencami nadaljujejo tudi v
letošnjem letu. Povečujejo se problemi
devizne in dinarske likvidnosti, kar je posledica nedosežene planirane stopnje rasti konvertibilnega izvoza in zlasti deviznega priliva, povečujejo se izgube, izdvajanje sredstev za splošno in skupno porabo je še vedno nad predvidevanji, rast
cen pa je kljub režimu maksimiranja cen
precej nad družbeno dogovorjeno stopnjo rasti.
Zbor ugotavlja, da so sprejeti interventni ukrepi za zagotovitev plačila
fiksnih in garantiranih obveznosti do tuji-

ne močno spremenili pogoje gospodarjenja in zavezali organizacije združenega
dela za poravnavo svojih dolgov, kar bo
zahtevalo močno angažiranje vseh notranjih sil, da bi ohranili sedanjo raven proizvodnje, povečali konvertibilni izvoz, devizni priliv in dohodek. Zbor združenega
dela meni, da je potrebno v zvezi s sprejetimi interventnimi ukrepi na področju
ekonomskih odnosov s tujino zagotoviti
dosledno uresničevanje sprejetih aktivnosti vseh subjektov, ki bodo izboljšali
plačilno in devizno-bilančne razmere v
Jugoslaviji.
II.
Zbor združenega dela meni, da je poporočevalec
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trebno s tekočo ekonomsko politiko, ki
bo izhajala iz pravic in odgovornosti samoupravnih gospodarskih subjektov za
dosledno uresničevanje resolucijskih nalog, zagotoviti ohranitev proizvodnje, povečati konvertibilni izvoz in devizni priliv
in utrditi dohodkovno motiviranost izvoznikov. V ta namen je treba doseči sprotno
izplačevanje izvoznih stimulacij, dati prednost izvozu pri bančnih kreditih, obenem pa zmanjšati obveznosti iz dohodka
gospodarstva ter tako izboljšati dohodkovni položaj izvoznikov.
Zbor združenega dela poudarja, da je
treba za ohranitev proizvodnje čimprej
izkoristiti razpoložljive tuje blagovne kredite in z organiziranimi nabavami večjih
količin reprodukcijskih materialov doseči ugodnejše cene, manjši devizni odliv
in boljšo oskrbljenost proizvodnje. V
vseh primerih, ko se bo tako pridobljeni
reprodukcijski material uporabljal v proizvodnji končnih izdelkov, namenjenih
izvozu na konvertibilno območje, pa bi
morali biti medsebojni odnosi med temi
organizacijami združenega dela urejeni
na samoupravnih podlagah 67. člena zakona o deviznem poslovanju in kreditnih
odnosih s tujino.
Da bi se povečala preskrbljenost trga s
kmetijskimi proizvodi in ustvarili pogoji
za povečanje konvertibilnega izvoza, je
potrebno povečati obseg kmetijske proizvodnje in uresničiti planiran odkup pridelkov.
Zbor poudarja, da je treba na osnovi
kriterijev čimprej sproščati cene, zlasti
tistih izdelkov in storitev, kjer obstojajo
realni pogoji za tržno oblikovanje cen.
Zbor združenega dela meni, da je treba
v okviru realno ugotovljenih materialnih
možnosti investicijsko aktivnost in razpoložljiva sredstva usmerjati predvsem v
tiste objekte, ki bodo najhitreje dali pozitivne neto devizne učinke, vključno z modernizacijo in odpravljanjem ozkih grl v
proizvodnji, ki prispevajo k izboljšanju
plačilno-bilančnih razmer.
Zbor združenega dela meni, da je potrebno na področju osebnih dohodkov
dosledno uresničevati resolucijska razmerja rasti in na podlagi sprememb družbenega dogovora v delitvi uveljaviti kriterije, ki bodo stimulirali povečanje produktivnosti dela, konvertibilnega izvoza
in večje učinkovitosti pri gospodarjenju z
družbenimi sredstvi.
Zbor združenega dela meni, da inflatornih pritiskov ne bo mogoče zmanjšati
brez selektivnega zmanjšanja programov, standardov in normativov v družbenih dejavnostih ter brez ponovnega preverjanja vseh postavk v proračunih družbenopolitičnih skupnosti in njihovega
prilagajanja realnim materialnim možnostim.

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in
Republiška skupnost za cene proučita
vzrojfe, ki vplivajo na kontinuirano rast
cen in vpliv posameznih ukrepov ekonomske politike (kreditno-monetarna
politika, devizna politika, področje delitve dohodka, itd.) na to rast ter proučita
in predlagata ukrepe, s pomočjo katerih
bi bilo mogoče visoko stopnjo rasti cen
znižati;
- Izvršni svet Skupščine SR Slovenije,
III.
Gospodarska zbornica Slovenije, Samoupravna interesna skupnost za ekoZbor združenega dela meni, da je po- nomske odnose s tujino in poslovne bantrebno za realizacijo vseh teh nalog čim- ke pripravijo operativni program koriščeprej doseči, da :
nja tujih blagovnih kreditov in s konkret- Izvršni svet Skupščine SR Slovenije nimi aktivnostmi poenostavijo postopke
skupaj z izvršnimi sveti skupščin občin dodeljevanja teh kreditov ob pogoju doprouči sedanjo obremenitev gospodar- slednega uveljavljanja ekonomskih učinskih subjektov v odnosu do proračunske kov, ki bi jih s takimi krediti dosegli in z'
politike skupščin občin in drugih obre- njim čimprej seznanijo potencialne komenitev iz dohodka TOZD (članarine, pri- ristnike;
spevki, bančne storitve, itd.) ter sprejme- organizacije združenega dela s pojo aktivnosti za zmanjšanje obremenitev
gospodarskih subjektov z namenom po- dročja kmetijstva ter drugi proizvajalci
večanja njihove akumulativne sposobno- kmetijskih in živilskih proizvodov maksisti za opravljanje enostavne in razširjene malno izkoristijo dqpiače proizvodne
možnosti tako v primarni proizvodnji kot
reprodukcije;
- uporabniki in izvajalci v samouprav- tudi v predelavi; organizacije združenega
nih interesnih skupnostih družbenih de- dela - proizvajalke drugih, za življenje
javnosti kritično pregledajo svoje progra- potrebnih proizvodov, pa naj svojo proime ter z njimi opredeljene pravice, ob- zvodnjo prilagodijo potrebam po teh
veznosti in prioritete ter se dogovorijo za proizvodih; Izvršni svet Skupščine SR
ukrepe, s katerimi bodo zagotovili njiho- Slovenije, izvršni sveti skupščin občin ter
vo skladnost z realnimi dohodkovnimi organizacije združenega dela, ki se ukmožnostmi združenega dela; za koordi- varjajo s prometom teh proizvodov pa naj ■
nacijo teh aktivnosti morajo skrbeti izvrš- s svojo aktivnostjo zagotovijo nemoteno
ni organi skupščin družbenopolitičnih oskrbo prebivalstva z osnovnimi za življenje nujnimi proizvodi;
skupnosti;
- uporabniki in izvajalci v samouprav- Gospodarska zbornica Slovenije, tenih interesnih skupnostih materialne meljne
in združena banka s področja
proizvodnje prilagodijo svoje programe Slovenije ter Izvršni svet Skupščine SR
realnim možnostim in dajo prednost za- Slovenije pripravijo oceno razpoložljivih
htevam izvoznega gospodarstva;
sredstev kreditnih potencialov bank v
- poslovne banke v okviru razpoložlji- tem in prihodnjih letih, s čimer bo možno
vih sredstev dajejo še večjo prednost oceniti razpoložljiva sredstva bank za inizvoznemu gospodarstvu na konvertibil- vesticijska vlaganja v enostavno in razširno območje;
jeno reprodukcijo ter za prestrukturira- izvršni svet Skupščine SR Slovenije nje gospodarstva;
skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije in izvršnimi sveti skupščin občin ter
- Izvršni svet Skupščine SR Slovenije,
organizacijami združenega dela, ki izka- Gospodarska zbornica Slovenije in Sazujejo izgube, proučijo vzroke za njihov moupravna interesna skupnost za ekonastanek in sprejmejo aktivnosti za nji- nomske odnose s tujino v svojih povezahovo odpravo;
vah na nivoju federacije zahtevajo, da
- Gospodarska zbornica Slovenije bodo pogoji gospodarjenja za leto 1984
skupaj z Izvršnim svetom Skupščine SR znani čimprej oziroma najkasneje v oktoSlovenije pripravi konkretni program bru 1983.
ukrepov za večje vključevanje drobnega
gospodarstva v našo izvozno ponudbo
IV.
ter za oskrbo domačega trga;
Zbor združenega dela sprejema poro- Gospodarska zbornica Slovenije čilo Izvršnega sveta skupaj z uvodno.beskupaj z Izvršnim svetom Skupščine SR sedo. Zbor nalaga Izvršenemu svetu, da
Slovenije čimprej pripravi program aktiv- ob pripravi resolucije za prihodnje leto
nosti za pospeševanje domačega in tuje- upošteva ta sklep in razpravo na seii
ga zimskega turizma;
zbora.

Zbor občin

UGOTOV' TVE, STALIŠČA IN
jKLEPE:
i.
Zbor občin Skupščine SR Slovenije
ugotavlja, da se ob nekaterih relativno
ugodnih rezultatih (industrijska proizvodnja) zaostrene gospodarske razmere
v letošnjem letu z nekaterimi neugodnimi
tendencami nadaljujejo. Povečujejo se
problemi devizne in dinarske likvidnosti,

Zbor o,.
Si jpščine SR Slovenije je
na 19. seji dne 20. julija 1983 obravnaval
poročilo o uresničevanju politike družbenoekonomskega razvoja SR Sloveniji ietu 1 "'3 in na podlagi 255. člena
p, ivnika Skupščine SR Slovenije
sprejel naslednje
poročevalec

Zbor poudarja, da je treba povečati
motiviranost, odgovornost in samostojnost organizacij združenega dela za boljše delo in za večjo učinkovitost poslovanja. K temu pa naj prispeva tudi pravočasna priprava pogojev gospodarjenja za
leto 1984, ki morajo biti znani že oktobra
1983, med letom pa se ne bi smeli spreminjati.

kar je posledica nedosežene planirane
stopnje rasti konvertibilnega izvoza in
zlasti deviznega priliva, povečujejo se izgube, izdvajanje sredstev za splošno in
skupno porabo je še vedno nad predvidevanji, rast cen pa je kljub režimu maksimiranja cen precej nad družbeno dogovorjeno stopnjo rasti.
Zbor ugotavlja, da so sprejeti interventni ukrepi za zagotovitev plačila
fiksnih in garantiranih obveznosti do tuji7

ne močno spremenili ppgoje gospodarjenja in zavezali organizacije združenega
dela za poravnavo svojih dolgov, kar bo
zahtevalo močno angažiranje vseh notranjih sil, da bi ohranili sedanjo raven proizvodnje, povečali konvertibilni izvoz in
devizni priliv in dohodek. Zbor meni, da
je potrebno v zvezi s sprejetimi interventnimi ukrepi na področju ekonomskih
odnosov s tujino zagotoviti dosledno
uresničevanje sprejetih aktivnosti vseh
subjektov, ki bodo izboljšati plačilno in
devizno-bilančne razmere v Jugoslaviji.
II.
Zbor meni, da je potrebno s tekočo
ekonomsko politiko, ki bo izhajala iz pravic in odgovornosti samoupravnih gospodarskih subjektov za dosledno uresničevanje resolucijskih nalog, zlasti zagotoviti ohranitev proizvodnje, povečati
konvertibilni izvoz in devizni priliv in utrditi dohodkovno motiviranost izvoznikov.
V ta namen je treba doseči sprotno izplačevanje izvoznih stimulacij, dati prednost
izvozu pri bančnih kreditih, obenem pa
zmanjšati obveznosti iz dohodka gospodarstva ter tako izboljšati dohodkovni
položaj izvoznikov.
Zbor poudarja, da je treba za ohranitev
proizvodnje čimprej izkoristiti razpoložljive tuje blagovne kredite in z organiziranimi nabavami večjih količin reprodukcijskih materialov doseči ugodnejše cene, manjši devizni odliv in boljšo oskrbljenost proizvodnje. Organizacije združenega dela - izvoznice se morajo tudi dogovoriti za prevzem obveznosti odplačila
kredita v primeru, koga najame OZD, ki
proizvaja surovino za nadaljnjo predelavo in proizvodnjo izdelkov, ki bodo izvoženi na konvertibilno področje. Podlaga
temu naj bo samoupravno sporazumevanje po 67. členu deviznega zakona. V tem
okviru je nujen tudi dogovor o pridobivanju skupnega dohodka in reguliranju
problema cen.
Da bi se povečala preskrbljenost trga s
kmetijskimi proizvodi in ustvarili pogoji
za povečanje konvertibilnega izvoza, je
potrebno povečati obseg kmetijske proizvodnje in uresničiti planiran odkup pridelkov. To pa je možno doseči le, če
bodo dolgoročno izboljšani in stabilizirani pogoji kmetijske proizvodnje in zlasti
živinoreje, to pa je možno, če bodo poenotene in izdelane metodološke osnove
(agrokarta). Hkrati je potrebno dosledneje izvajati na zvezni ravni dogovorjene
cene.
Zbor poudarja, da je treba na osnovi
dogovorjenih kriterijev postopno sproščati cene, zlasti tistih izdelkov in storitev, kjer obstojajo realni pogoji za tržno
oblikovanje cen.
Zbor meni, da je treba v okviru realno
ugotovljenih materialnih možnosti investicijsko aktivnost in razpoložljiva sredstva usmerjati predvsem v tiste objekte,
ki bodo najhitreje dali pozitivne neto devizne učinke, vključno z modernizacijo in
odpravljanje ozkih grl v proizvodnji, ki
prispevajo k izboljšanju plačilno-bilanč-
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nih razmer.
Zbor meni, da je potrebno analizirati
vpliv večanja obrestnih mer, zlasti pri
kreditih, ki so se do sedaj odobravali pod
ugodnejšimi pogoji (izvoz, kmetijstvo,
deficitarna področja) in predlagati rešitve za povečanje lastnih obratnih sredstev organizacij združenega dela, ki so
pomembnejši proizvajalci proizvodov za
izvoz ali deficitarnih proizvodov na domačem trgu.
Zbor meni, da je potrebno na področju
osebnih dohodkov dosledno uresničevati resolucijska razmerja rasti in na podlagi sprememb družbenega dogovora v delitvi uveljaviti kriterije, ki bodo stimulirali
povečanje produktivnosti, konvertibilnega izvoza in večje učinkovitosti pri gospodarjenju z družbenimi sredstvi.
Zbor meni, da inflatornih pritiskov ne
bo mogoče zmanjšati brez selektivnega
zmanjšanja programov, standardov in
normativov v družbenih dejavnostih ter
brez ponovnega preverjanja vseh postavk v proračunih družbenopolitičnih
skupnosti in njihovega prilagajanja realnim materialnim možnostim.
Zbor poudarja, da je treba povečati
motiviranost, odgovornost in samostojnost organizacij združenega dela za boljše delo in za večjo učinkovitost poslovanja. K temu pa naj prispeva tudi pravočasna priprava pogojev gospodarjenja za
leto 1984, ki morajo biti znano že oktobra
1983, med letom pa se ne bi smeli spreminjati.
III.
/
Zbor zadolžuje oziroma predlaga, da:
- Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
skupaj z izvršnimi sveti skupščin občin
prouči sedanjo obremenitev posameznih
gospodarskih subjektov v odnosu do
proračunske politike posameznih skupščin občin in drugih obremenitev iz dohodka TOZD (članarine, prispevki, bančne storitve itd.), ter sprejmejo aktivnosti
za zmanjšanje obremenitev gospodarskih subjektov z namenom povečanja njihove akumulativne sposobnosti za
opravljanje enostavne in razširjene reprodukcije;
- uporabniki in izvajalci v samoupravnih interesnih skupnostih družbenih dejavnosti kritično pregledajo s voje programe ter z njimi opredeljene pravice, obveznosti in prioritete ter se dogovorijo za
ukrepe, s katerimi bodo zagotovili njihovo skladnost z realnimi dohodkovnimi
možnostmi združenega dela; za koordinacijo teh aktivnosti morajo skrbeti izvršni organi skupščin družbenopolitičnih
skupnosti;
- uporabniki in izvajalci v samoupravnih interesnih skupnostih materialne
proizvodnje prilagodijo svoje programe
realnim možnostim in dajo prednost zahtevam izvoznega gospodarstva;
- poslovne banke v okviru razpoložljivih sredstev dajejo še večjo prednost
izvoznemu gospodarstvu na konvertibilno območje;
- Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
skupaj z Gospodarsko zbornico Sloveni-

je in izvršnimi sveti skupščin občin, medobčinskimi gospodarskimi zbornicami
ter organizacijami združenega dela, ki
izkazujejo izgube, proučijo Vzroke za njihov nastanek in sprejmejo aktivnosti za
njihovo odpravo;
- Gospodarska zbornica Slovenije
skupaj z Izvršnim svetom Skupščine SR
Slovenije še v letošnjem letu pripravi
konkretni program ukrepov za večje
vključevanje drobnega gospodarstva v
našo izvozno ponudbo ter za oskrbo prebivalstva;
- Gospodarska zbornica Slovenije
skupaj z Izvršnim svetom Skupščine SR
Slovenije čimprej pripravi program aktivnosti za pospeševanje domačega in tujega zimskega turizma;
- Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
in Republiška skupnost za cene naj proučita vzroke, ki vplivajo na kontinuirano
rast cen in vpliv posameznih ukrepov
ekonomske politike (kreditno-monetarna
politika, devizna politika, področje delitve dohodka, itd.) na to rast ter prouči in
predlaga ukrepe, s pomočjo katerih bi
bilo mogoče visoko stopnjo rasti cen znižati;
- Izvršni svet Skupščine SR Slovenije,
Gospodarska zbornica Slovenije, Samoupravna interesna skupnost za ekonomske odnose s tujino in poslovne banke pripravijo operativni program koriščenja tujih blagovnih kreditov in s konkretnimi aktivnostmi poenostavijo postopke
dodeljevanja teh kreditov ob pogoju doslednega uveljavljanja ekonomskih učinkov, ki bi jih s takimi krediti dosegli in z
njim čimprej seznanijo potencialne koristnike;
- organizacije združenega dela s področja kmetijstva ter drugimi proizvajalci
kmetijskih in drugih življenjskih proizvodov maksimalno izkoristijo domače proizvodne možnosti, Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije, izvršni sveti občinskih
skupščin ter organizacije združenega dela, ki se ukvarjajo s prometom teh proizvodov pa zagotovijo nemoteno oskrbo z
osnovnimi življenjskimi in prehrambenimi proizvodi;
- Gospodarska zbornica Slovenije, temeljne in združena banka s področja
Slovenije ter Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije pripravijo oceno razpoložljivih
sredstev kreditnih potencialov bank v
tem in prihodnjih letih, s čimer bo možno
oceniti razpoložljiva sredstva bank za investicij investicijska vlaganja v enostavno in razširjeno reprodukcijo ter za prestrukturiranje gospodarstva;
- izvršni svet Skupščine SR Slovenije,
Gospodarska zbornica Slovenije in Samoupravna interesna skupnost za ekonomske odnose s tujino naj v svojih povezavah na nivoju federacije zahtevajo,
da bodo pogoji gospodarjenja za leto
1984 znani čimprej oziroma najkasneje v
oktobru 1983.
- Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
naj skupaj z vsemi nosilci nalog poroča o
izvajanju teh nalog in aktivnosti ob predložitvi osnutka resolucije za leto 1984.

poročevalec

Družbenopolitični zbor
Družbenopolitični zbor Skupščine SR
Slovenije je na seji dne 20. julija 1983 ob
obravnavi poročila o uresničevanju politike družbenoekonomskega razvoja
SR Slovenije v letu 1983 na podlagi 255.
člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejel naslednje
UGOTOVITVE, STALIŠČA IN
SKLEPE
I.
Družbenopolitični zbor ugotavlja, da
se ob nekaterih relativno ugodnih rezultatih (industrijska proizvodnja) zaostrene
gospodarske razmere v letošnjem letu z
nekaterimi neugodnimi tendencami nadaljujejo. Povečujejo se problemi devizne in dinarske likvidnosti, kar je posledica nedosežene planirane stopnje rasti
konvertibilnega izvoza in zlasti deviznega priliva, povečujejo se izgube, izdvajanje sredstev za splošno in skupno porabo je še vedno nad predvidevanji, rast
cen pa je kljub režimu maksimiranja cen
precej nad družbeno dogovorjeno stopnjo rasti.
Družbenopolitični zbor ugotavlja, da
so sprejeti interventni ukrepi za zagotovitev plačila fiksnih in garantiranih obveznosti do tujine močno spremenili pogoje
za gospodarjenja in zavezali organizacije
združenega dela za poravnavo svojih
dolgov, kar bo zahtevalo močno angažiranje vseh notranjih sil, da bi ohranili
sedanjo raven proizvodnje, povečali konvertibilni izvoz in devizni priliv in dohodek. Družbenopolitični zbor meni, da je
potrebno v zvezi s sprejetimi interventnimi ukrepi na področju ekonomskih
odnosov s tujino zagotoviti dosledno
uresničevanje sprejetih aktivnosti vseh
subjektov, ki bodo izboljšali plačilno in
devizno bilančne razmere v Jugoslaviji.
II.
Družbenopolitični zbor meni, da je potrebno s tekočo ekonomsko politiko, ki
bo v večji meri temeljila na pravicah in
odgovornostih samoupravnih gospodarskih subjektov za dosledno uresničevanje resolucijskih nalog, prispevati k ohranitvi proizvodnje, povečanju konvertibilnega izvoza in deviznega priliva in utrjevanju dohodkovne motiviranosti izvoznikov. V ta namen je treba doseči sprotno
izplačevanje izvoznih stimulacij, dati prednost izvozu pri bančnih kreditih, obenem pa zmanjšati obveznosti iz dohodka
gospodarstva, ter tako izboljšati dohodkovni položaj izvoznikov.
Zbor poudarja, da je treba povečati
motiviranost, odgovornost in samostojnost organizacij združenega dela za boljše delo in za večjo učinkovitost poslovanja. K temu pa naj prispeva tudi pravočasna priprava pogojev gospodarjenja za
leto 1984, ki morajo biti znani že oktobra
1983, med letom pa se ne bi smeli spreminjati.
Družbenopolitični zbor poudarja, da je
treba za ohranitev proizvodnje čimprej
izkoristiti razpoložljive tuje blagovne kredite in z organiziranimi nabavami večjih
količin reprodukcijskih materialov doseči ugodnejše cene, manjši devizni odliv
poročevalec

in boljšo oskrbljenost proizvodnje. V
vseh primerih, ko se bo tako pridobljeni
reprodukcijski material uporabljal v proizvodnji končnih izdelkov, namenjenih
izvozu na konvertibilno območje, pa bi
morali biti medsebojni odnosi med temi
organizacijami združenega dela urejeni
na samoupravnih podlagah 67. člena zakona o deviznem poslovanju in kreditnih
odnosih s tujino.
Da bi se povečala preskrbljenost trga s
kmetijskimi proizvodi in ustvarili pogoji
za povečanje konvertibilnega izvoza, je
potrebno povečati obseg kmetijske proizvodnje in uresničiti planiran odkup pridelkov.
Zbor poudarja, da je treba na osnovi
kriterijev čimprej sproščati cene, zlasti
tistih izdelkov in storitev, kjer obstojajo
realni pogoji za tržno oblikovanje cen.
Družbenopolitični zbor meni, da je treba v okviru realno ugotovljenih materialnih možnosti investicijsko aktivnost in
razpoložljiva sredstva usmerjati predvsem v tisti objekte, ki bodo najhitreje
dali pozitivne neto devizne učinke,
vključno z modernizacijo in odpravljanje
ozkih grl v proizvodnji, ki prispevajo k
izboljšanju plačilno-bilančnih razmer.
Družbenopolitični zbor meni, da je potrebno na področju osebnih dohodkov
dosledno uresničevati resolucijska razmerja rasti in na podlagi sprememb družbenega dogovora v delitvi uveljaviti kriterije, ki bodo stimulirali povečanje produktivnosti, konvertibilnega izvoza in
večje učinkovitosti pri gospodarjenju z
družbenimi sredstvi. Pri sprejemanju
ukrepov na področju omejevanja osebne
porabe je te potrebno tehtati tako z ekonomskega kot socialnega vidika s tem,
da se resnično uveljavi načeto, da zagotavljajo socialno varnost delo in rezultati
dela.
Družbenopolitični zbor meni, da infiatornih pritiskov ne bo mogoče zmanjšati
brez selektivnega zmanjševanja programov standardov in normativov v družbenih dejavnostih ter brez ponovnega preverjanja vseh postavk v proračunih družbeno političnih skupnostih in njihovega
prilagajanja realnim materialnih možnostim.
lil.
Družbenopolitični zbor zadolžuje oziroma predlaga, da:
- Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
skupaj z izvršnimi sveti skupščin občin
prouči sedanjo obremenitev posameznih
gospodarskih subjektov v odnosu do
proračunske politike posameznih skupščin občin in drugih obremenitev iz dohodka TOZD (članarine, prispevki, bančne storitve, itd.), ter skupaj s samoupravnimi organizacijami in skupnostmi predlagajo zmanjšanje obremenitev gospodarskih subjektov z namenom povečanja
njihove akumulativne sposobnosti;
- uporabniki in izvajalci v samoupravnih interesnih skupnostih družbenih dejavnosti kritično pregledajo svoje programe ter z njimi opredeljene pravice, obveznosti in prioritete ter se dogovorijo za
ukrepe, s katerimi bodo zagotovili njihovo skladnost z realnimi dohodkovnimi
možnostmi združenega dela; s predvidenimi ukrepi pa se ne sme poslabšati socialni in materialni položaj socialno naj-

bolj ogroženih kategorij prebivalstva.
Izvršni svet in strokovne službe samoupravnih interesnih skupnosti morajo v ta
namen predložiti strokovne podlage ter
skupaj z organiziranimi subjektivnimi silami skrbeti za usmerjanje in koordinacijo teh aktivnosti;
- uporabniki in izvajalci v samoupravnih interesnih skupnostih materialne
proizvodnje morajo prilagoditi svoje programe realnim možnostim in dajo prednost zahtevam izvoznega gospodarstva;
- poslovne banke v okviru razpoložljivih sredstev dajejo še večjo prednost
izvoznemu gospodarstvu na konvertibilno območje;
- Izvršni svet skupaj z Gospodarsko
zbornico Slovenije in izvršnimi sveti
skupščin občin ter organizacijami združenega dela, ki izkazujejo izgube, proučijo vzroke za njihov nastanek in sprejmejo
aktivnosti za njihovo odpravo;
- Gospodarska zbornica Slovenije
skupaj z Izvršnim svetom Skupščine SR
Slovenije pripravi konkretni program
ukrepov za večje vključevanje drobnega
gospodarstva v našo izvozno ponudbo
ter za oskrbo prebivalstva;
- Gospodarska zbornica Slovenije
skupaj z Izvršnim svetom Skupščine SR
Slovenije čimprej pripravi program aktivnosti za pospeševanje domačega in tujega zimskega turizma;
- Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
in Republiška skupnost za cene naj proučita vzroke, ki vplivajo na kontinuirano
rast cen in vpliv posameznih ukrepov
ekonomske politike (kreditno-monetarna
politika, devizna politika, področje delitve dohodka, itd.) na to rast ter prouči in
predlaga ukrepe, s pomočjo katerih bi
bilo mogoče visoko stopnjo rasti cen znižati;
- Izvršni svet Skupščine SR Slovenije,
Gospodarska zbornica Slovenije, Samoupravna interesna skupnost za ekonomske odnose s tujino in poslovne banke pripravijo operativni program koriščanja tujih blagovnih kreditov in s konkretinimi aktivnostmi poenostavijo postopke
dodeljavanja teh kreditov ob pogoju doslednega uveljavljanja ekonomskih učinkov, ki bi jih s takimi krediti dosegli in z
njim čimprej seznanijo potencialne koristnike;
- organizacije združenega dela s področja kmetijstva ter drugi proizvajalci
kmetijskih in drugih Življenjskih proizvodov maksimalno izkoristijo domače proizvodne možnosti, izvršni svet Skupščine
SR Slovenije, izvršni sveti občinskih
skupščin ter organizacije združenega dela, ki se ukvarjajo s prometom teh proizvodov pa zagotovijo nemoteno oskrbo z
osnovnimi življenjskimi in prehrambenimi proizvodi;
- Gospodarska zbornica Slovenije, temeljne in združena banka s področja
Slovenije ter Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije pripravijo oceno razpoložljivih
sredstev kreditnih potencialov bank v
tem in prihodnjih letih, s čimer bo možno
oceniti razpoložljiva sredstva bank za investicijska vlaganja v enostavno in razširjeno reprodukcijo ter za prestrukturiranje gospodarstva;
- Delegacija Skupščine SR Slovenije v
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Zboru republik in pokrajin Skupščine
SFRJ, Gospodarska zbornica Slovenije,
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in

Samoupravna interesna skupnost SR
Slovenije za ekonomske odnose s tujino
naj na nivoju federacije zahtevajo in si

prizadevajo, da bodo pogoji gospodarjenja za leto 1984 znani čimprej, oziroma
najkasneje v oktobru 1983.

SKLEP
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila delegacije Skupščine SR Slovenije
v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ o poteku preteklih sej
Skupščina SR Slovenije je ob obravnavi poročila delegacije Skupščine SR
Slovenije v Zboru republik in pokrajin
Skupščine SFRJ o poteku preteklih sej
Zbora republik in pokrajin Skupščine
SFRJ na sejah Zbora združenega dela,
Zbora občin in Družbenopolitičnega
zbora dne 20. julija 1983 sprejela naslednji
SKLEP
1. Skupščina SR Slovenije sprejema
poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ o poteku preteklih sej zbora
republik in pokrajin.
Skupščina SR Slovenije ocenjuje, da je
bil sprejem ukrepov Zveznega izvršnega
sveta za zagotavljanje zunanje likvidnosti
države v sedanjem zaostrenem gospodarskem položaju, ob povečani notranji
in zunanji nelikvidnosti in ob naslonitvi
na lastne sile nujen zaradi tekočega odplačevanje fiksnih in garanti ranih obveznosti do tujine in ohranjanja ravni proizvodnje, kar je pogoj za nadaljnje nemoteno odvijanje in povečevanje proizvodnje
za izvoz na konvertibilna območja.
Ob tem Skupščina SR Slovenije poudarja, da je potrebno dosledno in odgovorno na vseh ravneh izvajati in izpolnjevati sprejete ukrepe ter brezkompromisno in dosledno uveljavljati tudi predvi-

dene ekonomske in pravne sankcije zoper družbenopravne osebe in posameznike, ki predpisov ne bi dosledno izvajali.
Z boljšo organizacijo in produktivnostjo
dela, z zmanjševanjem stroškov in aktivnostmi za razbremenjevanje gospodarstva obveznosti za namene, ki v tem času
niso nujni, racionalno uporabo tujih kreditov predvsem za povečani konvertibilni
izvoz, povečanje deviznih rezerv in redno
odplačilo zapadlih obveznosti, čemur
mora dati vso prednost ekonomska politika v letošnjem in naslednjih letih, moramo v organizacijah združenega dela in
vseh družbenopolitičnih skupnosti storiti
vse, da se vsaj ohrani dosedanja raven
proizvodnje in da proizvodnja za izvoz na
konvertibilna območja uresniči povečani
izvoz v tem letu vsaj za 20% (Slovenija
18%).
2. Skupščina SR Slovenije meni, da
Zvezni izvršni svet kljub sedanji težavni
družbenoekonomski situaciji ne bi smel
še naprej nadaljevati s prakso predlaganja v sprejem pomembnih zakonov po
skrajšanem postopku, posebej pa v postopku usklajevanja stališč republik in
avtonomnih pokrajin ne bi smel prihajati
z raznimi predlogi oziroma amandmaji k
posameznim zakonom oziroma ukrepom, ki niso posledica predlogov in pripomb skupščin republik in pokrajin in
usklajevalnega postopka v pristojnem
odboru na tej podlagi, temveč lastne ini-

ciative Zveznega izvršnega sveta, ki je v
postopku priprave osnutka ni uveljavil.
3. Delegacija Skupščine SR Slovenije
v Zboru republik in pokrajin Skupščine
SFRJ je v postopku usklajevanja ustrezno izrazila pomisleke do predlaganih
amandmajev k zakonu o plačilih v konvertibilnih devizah, saj je morala vsestransko oceniti njihovo vsebino, pripraviti predloge za ustrezne dopolnitve
predlaganih amandmajev ter celovito
oceniti, ali predlagani amandmaji predstavljajo tako dopolnitev osnutka zakona, ki je v skladu s pooblastili Skupščine
SR Slovenije. Skupščina SR Slovenije
meni, da je delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ v končnem usklajevanju pravilno ocenila pomen sprejema predlaganih ukrepov in upoštevaje tudi stališča
drugih republik in avtonomnih pokrajin
dala soglasje na ukrepe za zagotovitev
zunanje likvidnosti države, kar je v skladu
s stališči Skupščine SR Slovenije.
4. Skupščina SR Slovenije podpira
predlagani sklep delegacije Skupščine
SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin
Skupščine SFRJ na zadnji seji Zbora republik in pokrajin v zvezi z načinom sprejemanja pomembnih zakonov in ukrepov
po skrajšanem postopku, ki ne omogoča
celovite razprave in ne zagotavlja uresničevanja delegatskega sistema.

SKLEPI
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi dolgoročnega programa gospodarske
stabilizacije
Ob obravnavi dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije je Skupščina SR Slovenije na sejah Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora dne 25. julija 1983
ocenila, da dolgoročni program gospodarske stabilizacije predstavlja celovito, realno in kritično oceno sedanjega
stanja in izvajanja nalog pri uresničevanju temeljev usmeritev družbenogospodarskega razvoja. Program temelji na
trajnih interesih delavcev in delovnih
ljudi na doslednem uresničevanju samoupravnih
družbenoekonomskih
odnosov, opredeljenih v ustavi, zakona
o združenem delu in programskih dokumentih Zveze komunistov Jugoslavije.
Uresničevanje programa terja korenite
spremembe dosedanje prakse in obnašanja ter dosledno uveljavitev delovanja ekonomskih zakonitosti, položaja
delavcev v družbeni reprodukciji, združevanja dela in sredstev na enotnem
jugoslovanskem trgu, popolnejše izkoriščanje vseh prednosti našega gospo10

darstva ter polno afirmacijo dela in
ustvarjalnosti.
Izhajajoč iz teh ugotovitev sprejema
Skupščina SR Slovenije naslednje
SKLEPE:
1. Skupščina SR Slovenije podpira
program gospodarske stabilizacije z
uvodno besedo predsednika Skupščine
SR Slovenije. Program daje poglobljeno,
kritično analizo slabosti dosednjega razvoja, pregled temeljnih problemov sedanjega obdobja in jasne perspektive družbenogospodarskega razvoja na temeljih
socialističnega samoupravljanja in je
podlaga za mobilizacijo vseh delovnih
ljudi in občanov pri snovanju, izvajanju in
kontroli aktivnosti za premagovanje nakopičenih materialnih problemov in
družbenih problemov in družbenih protislovij dosedanjega razvoja.
2. Skupščina poudarja, da bo vse svoje
programske obveznosti, kakor tudi vse
pobude in predloge samoupravnih orga-

nizacij in skupnosti, njihovih delegacij,
skupin delegatov, občinskih skupščin,
izvršnih svetov na vseh nivojih in drugih
subjektov, ki se vključujejo v njeno delo,
obravnavala z vidika usmeritev, ki jih vsebuje program gospodarske stabilizacije.
3. Pri uresničevanju s programom
opredeljenih nalog iz programa gospodarske stabilizacije je potrebno, da:
- organizacije združenega dela, gospodarske zbornice in druge asociacije
združenega dela pripravijo načrte uresničevanja, v katerih opredelijo cilje, metode in načine uresničevanja svojih nalog
pri izvajanju programa gospodarske stabilizacije, pri čemer morajo dati prednost
temeljnim in prioritetnim nalogam, ki
izhajajo iz posameznih delov in skupnega dela dolgoročnega programa;
- občinske skupščine kot organi družbenega samoupravljanja mobilizirajo vse
samoupravne subjekte, zlasti organizacije združenega dela v občini, za njihovo
medsebojno usklajeno delovanje pri
poročevalec

oblikovanju načrtov uresničevanja in pri
njihovem izvajanju. Občinske skupščine
in njihovi izvršni sveti morajo ponovno
preveriti sprejeto politiko z vidika usmeritev in prioritet v programu ter sprejeti
ustrezne spremembe in ukrepe za njihovo uresničevanje;
- Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
v okviru svoje odgovornosti za stanje na
vseh področjih družbenega življenja aktivira in mobilizira vse družbene dejavnike
za premagovanje sedanjega stanja in

uresničevanja ciljev dolgoročne gospodarske stabilizacije. Zato naj v svojem
načrtu uresničevanja opredeli konkretne
naloge iz svoje pristojnosti in naloge drugih odgovornih nosilcev ekonomskega
razvoja. Z ukrepi tekoče ekonomske politike pa naj vzpodbuja uresničevanje začrtanih ciljev. Hkrati naj predloži skupščini predloga za spremembe predpisov
iz njene pristojnosti, ki jih terjajo operativni programi za izvajanje ekonomske
stabilizacije.

Izvršni svet naj načrt uresničevanja
dolgoročnega programa gospodarske
stabilizacije predloži v obravnavo Skupščini SR Slovenije v septembru letos.
4. Skupščina SR Slovenije bo sproti
ugotavljala, kako posamezni družbeni
subjekti uresničujejo svoje naloge pri
izvajanju programa ter v okviru svoje pristojnosti prioritetno obravnavala zadeve,
ki jih terja uresničevanje gospodarske
stabilizacije.

UGOTOVITVE IN SKLEPI
Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR
Slovenije ob obravnavi informacije o uresničevanju priporočil in sklepov
Skupščine SR Slovenije o aktualnih vprašanjih urejanja delovnega časa
Zbor združenega dela
Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije je na seji dne 20. julija 1983 ob
obravnavi informacije o uresničevanju
priporočil in sklepov Skupščine SR Slovenije o aktualnih vprašanjih urejanja
delovnega časa, na podlagi 255. člena
poslovnika Skupščine SR Slovenije
sprejel
UGOTOVITVE IN SKLEPE
1. Zbor sprejema informacijo o uresničevanju priporočil in sklepov Skupščine
SR Slovenije o aktualnih vprašanjih urejanja delovnega časa in podpira sklepne
ugotovitve v poročilu.
2. Zbor ugotavlja, da je ustrezna razporeditev delovnega in obratovalnega
časa eden od pogojev za postopno uresničevanje prizadevanj za učinkovitejše
Zbor občin
Zbor občin Skupščine SR Slovenije je
na 19. seji dne 20. julija 1983 obravnaval
informacijo o uresničevanju priporočil
in sklepov Skupščine SR Slovenije o
aktualnih vprašanjih urejanja delovnega časa na podlagi 255. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejel naslednje
UGOTOVITVE IN SKLEPE:
1. Zbor občin sprejema informacijo o
uresničevanju priporočil in sklepov
Skupščine SR Slovenije o aktualnih vprašanjih urejanja delovnega časa in podpira sklepne ugotovitve v poročilu.
2. Zbor ugotavlja, da je ustrezna razporeditev delovnega in obratovalnega
časa eden od pogojev za postopno uresničevanje prizadevanj za učinkovitejše

gospodarjenje s sredstvi v družbeni lastnini, boljšo organizacijo dela in izrabo
delovnega časa. Priporočila in sklepi
Skupščine SR Slovenije so bili upoštevani v večini dejavnosti in organizacij združenega dela. Na njihovi podlagi je bila v
veliki meri dosežena usklajenost pri urejanju začetka delovnega in obratovalnega časa, vendar v tako kratkem času še
ne morejo biti ocenjeni vsi učinki spremembe, predvsem dolgoročnejši.

Ijanju drugih pogojev za delo, predvsem
pri organiziranju družbene prehrane za
delavce in člane njihovih družin, varstvu
otrok in drugih.
4. Morebitne še potrebne uskladitve
delovnega in obratovalnega časa, ki jih
narekujejo specifičnosti v posameznih
organizacijah združenega dela, predvsem izmensko delo, je mogoče uveljavljati samo po temeljitih pripravah in v
skladu s prometnimi, vzgojno-varstvenimi in drugimi možnostmi ter ob predho3. Uresničevanje priporočil in sklepov dni zagotovitvi, da take spremembe ne
Skupščine SR Slovenije je trajnejše nara- bodo povzročile motenj.
ve. Delovni in obratovalni čas je treba
Dosežene spremembe je potrebno z
tudi v prihodnje bolj prilagajati potrebam usklajeno družbenopolitično aktivnostjo
delovnega procesa ter delavcev in obča- še naprej utrjevati, za uresničevanje cenov po posameznih dobrinah oziroma lovitosti ciljev, opredeljenih v skupščinstoritvah. Uvajati je treba tudi različne skih priporočilih, tako da ob premiku uroblike gibljivega in krajšega delovnega nih kazalcev v celoti ohranimo uveljavlječasa. Uresničevanje priporočil in sklepov no pravilo sedanjega začetka delovnega
zahteva tudi večjo aktivnost pri zagotav- časa.
gospodarjenje s sredstvi v družbeni lastnini, boljšo organizacijo dela in izrabo
delovnega časa. Priporočila in sklepi
Skupščine SR Slovenije so bili upoštevani v večini dejavnosti organizacij združenega dela. Na njihovi podlagi je bila v
veliki meri dosežena usklajenost pri urejanju začetka delovnega in obratovalnega časa, vendar v tako kratkem času še
ne morejo biti ocenjeni vsi učinki spremembe.
3. Uresničevanje priporočil in sklepov
Skupščine SR Slovenije je trajnejše narave. Delovni in obratovalni čas je treba
tudi v prihodnje bolj prilagajati potrebam
delovnega procesa ter delavcev in občanov po posameznih dobrinah oziroma
storitvah. Uvajati je treba tudi različne
oblike gibljivega in krajšega delovnega
časa. Uresničevanje priporočil in sklepov
zahteva tudi večjo aktivnost pri zagotavljanju drugih pogojev za delo, predvsem

Družbenopolitični zbor

poslovnika Skupščine SR Slovenije
sprejet te-ie

Družbenopolitični zbor Skupščine SR
Slovenije je na seji dne 20. julija 1983 ob
obravnavi informacije o uresničevanju
priporočil in sklepov Skupščine SR Slovenije o aktualnih vprašanjih urejanja
delovnega časa, na podlagi 255. člena

UGOTOVITVE IN SKLEPE
1. Družbenopolitični zbor sprejema informacijo o uresničevanju priporočil in
sklepov Skupščine SR Slovenije o aktualnih vprašanjih urejanja delovnega

poročevalec

pri organiziranju prehrane za delavce in
njihove člane družin, varstvu otrok in
drugih.
4. Morebitne še potrebne uskladitve
delovnega in obratovalnega časa, ki jih
narekujejo specifičnosti v posameznih
organizacijah združenega dela, predvsem izmensko delo, je mogoče uveljaviti
samo po temeljitih pripravah in v skladu s
prometnimi, vzgojno-varstvenimi in drugimi možnostmi ter ob predhodni zagotovitvi, da take spremembe ne bodo povzročile nobenih drugih motenj.
Dosežene spremembe je potrebno z
usklajeno družbenopolitično aktivnostjo
še naprej utrjevati, za uresničevanje celovitosti ciljev, opredeljenih v skupščinskih priporočilih, tako da ob premiku urnih kazalcev v celoti ohranimo uveljavljeno pravilo sedanjega začetka delovnega
časa.
časa, podpira sklepne ugotovitve v poročilu. Družbenopolitični zbor obenem
ugotavlja, da je informacija necelovita in
premalo kritična, predvsem v oceni priprav in posledic, ki jih je sprožil premik
začetka dela.
2. Družbenopolitični zbor ugotavlja, da
je ustreznejša razporeditev delovnega in
obratovalnega časa eden od pogojev za
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postopno uresničevanje prizadevanj za
učinkovitejše gospodarjenje s sredstvi v
družbeni lastnini, boljšo organizacijO dela in izrabo delovnega časa. Priporočila
in sklepi Skupščine SR Slovenije o premiku začetka dela so bili upoštevani v
večini dejavnosti in organizacij združenega dela. Na njihovi podlagi je bila v
veliki meri dosežena usklajenost pri urejanju začetka delovnega in obratovalnega časa, vendar v tako kratkem času še
ne morejo biti ocenjeni vsi učinki sprememb predvsem dolgoročnejši.
3. Uresničevanje priporočil in sklepov
Skupščine SR Slovenije je trajnejše nara-

ve. Delovni in obratovalni čas je treba
tudi v prihodnje bolj prilagajati delovnemu procesu ter potrebam delavcev in občanov po posameznih dobrinah oziroma
storitvah. Uvajati je treba tudi različne
oblike gibljivega in krajšega delovnega
časa. Uresničevanje priporočil in sklepov
zahteva tudi večjo aktivnost pri zagotavljanju drugih pogojev za delo, predvsem
pri organiziranju družbene prehrane za
delavce in člane njihovih družin, varstvu
otrok in drugih.
4. Morebitne še potrebne uskladitve
delovnega in obratovalnega časa, ki jih
narekujejo specifičnosti v posameznih

organizacijah združenega dela, predvsem izmensko delo, je mogoče uveljavljati samo po temeljitih pripravah in v
skladu s prometnimi, vzgojno-varstvenimi in drugimi možnostmi ter ob predhodni zagotovitvi, da take spremembe ne
bodo povzročile motenj.
Dosežene spremembe je. potrebno z
usklajeno družbenopolitično aktivnostjo
še naprej utrjevati, za uresničevanje celovitosti, predvsem dolgoročnih ciljev,
opredeljenih v skupščinskih priporočilih
tako, da premik urnih kazalcev ne bi bil
več razlog za spreminjanje začetka delovnega časa.

SKLEP
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za
intervencije v proizvodnji hrane v obdobju 1982-985
Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije je na svoji seji dne 25. julija
1983 obravnaval predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za intervencije v proizvodnji hrane v obdobju

1982-1985 in na podlagi 255. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejel
naslednji
sklep
Zaradi večje učinkovitosti pri pospeše-

vanju proizvodnje hrane, zagotavljanju
rezerv ter s tem izboljšanja preskrbe prebivalstva, kar je sedaj urejeno v več zakonih, naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije čimprej pripravi predlog celovitejše
sistemske rešitve teh vprašanj.

STALIŠČA
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za
intervencije v proizvodnji hrane v obdobju 1982-1985
Družbenopolitični zbor Skupščine SR
Slovenije je na seji dne 25. julija obravnaval predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o zagotavljanju in
usmerjanju sredstev za intervencije v
proizvodnji hrane v obdobju 1982-1985
in na podlagi 72. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejel naslednja
STALIŠČA
1. Družbenopolitični zbor se strinja s

predlogom zakona, saj je potrebno namesto proračunskih intervencij na tem
področju celovito sistemsko urediti organiziranost in zagotavljanje sredstev za
pospeševanje proizvodnje hrane.
2. Družbenopolitični zbor meni, da je
treba zagotoviti samoupravno organiziranost na tem področju, zato naj Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije prouči in
pripravi celovito sistemsko ureditev na
teh področjih, z namenom, da se zagotovi takšno samoupravno organiziranost, ki
bo pomenila racionalizacijo in zmanjša-

nje administrativno-strokovnih, pomožnih in tem podobnih opravil. Oblikuje naj
se taka oblika samoupravnega interesnega organiziranja, ki bo čim bolj enotno
uredila opravljanje dejavnosti, ki jih sedaj
opravljajo samoupravni skladi, samoupravne interesne skupnosti za preskrbo,
kot tudi druge samoupravne skupnosti,
Zavod SR Slovenije za rezerve kot organ
v sestavi Republiškega komiteja za tržišče in splošne gospodarske zadeve, in
organi oziroma organizacije, pristojni za
blagovne rezerve v občini.

STALIŠČA
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga zakona
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

Družbenopolitični zbor Skupščine SR
Slovenije je na seji dne 20. julija 1983
obravnaval predlog zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in na
podlagi 72. člena poslovnika Skupščine
SR Slovenije sprejel ta-le
STALIŠČA
1. Družbenopolitični zbor ugotavlja,
da so v predlogu zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju ustrezno

upoštevana stališča, ki jih je Družbenopolitični zbor sprejel ob obravnavi osnutka zakona.
2. V zvezi z določbami 105. člena
predloga zakona Družbenopolitični zbor
meni, da so razlogi za ohranitev te določbe v zakonu utemeljeni. Družbenopolitični zbor ocenjuje, da je predlagana dopolnitev tega člena, po kateri naj se pogoji
za izvajanje tega člena določijo s samoupravnim splošnim aktom skupnosti, v
skladu s stališči, ki jih je Družbenopolitični zbor sprejel ob obravnavi osnutka

zakona. Ob tem pa zahteva, da se čimprej
izvede temeljita revizija'del in nalog, na
katerih se zavarovalna doba šteje s povečanjem s ciljem, da se število teh del in
nalog zmanjša. O učinkih in poteku revizije naj Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja tekoče poroča delegatom Skupščine SR Slovenije.
3. Družbenopolitični zbor predlaga
pristojnim zborom, da sprejmejo predlog
zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju v skladu s stališči Družbenopolitičnega zbora.
poročevalec
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STALIŠČA IN UGOTOVITVE
problemske konference Skupščine SR Slovenije o varnostnih razmerah in o delu
organov za notranje zadeve
Na problemski konferenci o varnostnih razmerah in o delu organov za notranje zadeve v letu 1982, ki je bi i a dne
7. julija 1983 v Skupščini SR Slovenije,
in na kateri so poleg odborov za družbenopolitični sistem vseh treh zborov
Skupščine SR Slovenije ter Komisije za
pravosodje Skupščine SR Slovenije in
Komisije za družbeno nadzorstvo Skupščine SR Slovenije sodelovali tudi delegati nekaterih temeljnih samoupravnih
organizacij, predstavniki Predsedstva
SR Slovenije, Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, pristojnih oziroma
zainteresiranih državnih in drugih organov in organizacij oziroma zainteresiranih državnih in drugih organov in organizacij, samoupravnih interesnih skupnosti, družbenopolitičnih organizacij ter
znanstvenih in strokovnih organizacij,
so bila sprejeta ta-le
STALIŠČA IN UGOTOVITVE:
Z namenom, da tudi pri oceni varnostnnih razmer in obravnavi poročila o
delu organov za notranje zadeve v letu
1982, vsebovanem v poročilu Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije, storimo
korak naprej v prizadevanjih za podružbIjanje politike na tem področju in da tudi
na ta način prispevamo k večji preventivni aktivnosti vseh ter k utrjevanju in razvijanju varnostne in samozaščitne kulture
pri delovnih ljudeh in občanih, je bila
sklicana problemska konferenca, na katero so predstavniki najbolj odgovornih
subjektov v republiki, skupaj z delegati
nekaterih temeljnih samoupravnih organizacij v Sloveniji v letu 1982 ter začrtali
smeri nekaterih nadaljnjih prizadevanj za
preseganje slabost i, ki na tak aH drugačen način vplivajo na varnostni položaj v
Sloveniji pa tudi v Jugoslaviji. Bistveni
poudarki problemske konference so bili:
1. Problemska konferenca ugotavlja,
da je poročilo Republiškega sekretariata
za notranje zadeve, aktualizirano na problemski konferenci tudi še za prvo polletje 1983, dober prikaz varnostnih razmer v
republiki v letu 1982 s posebnim poudarkom na najpomembnejših dogodkih, pojavih in stanju, ki slabšajo varnostne razmere in ovirajo nemoten družbeni razvoj.
Poročilo daje podlago za globljo analizo
vzrokov nekaterih negativnih pojavov in
možnosti njihovega preprečevanja. Posebno pozornost namenja poročilo zlasti
tistim, družbi nevarnim dejanjem, ki kakorkoli ogrožajo ustavno ureditev države, njene ekonomske in politične temelje
ter notranji red in varnost.
Ob tem udeleženci ugotavljajo, da so
bile varnostne razmere v letu 1982 in v
prvem polletju 1983 kljub porastu nekaterih škodljivih pojavov, zlasti tistih, ki so
v tesni povezanosti s težkim gospodarskim položajem in napori za ekonomsko
stabilizacijo, zadovoljive in v ceioti vzeto
stabilne.
Za globlje ocenjevanje varnostno političnih razmer in preprečevanje vseh vrst
poročevalec

napadov na pridobitve naše samouprav- nih dejavnikov naj bo usmerjeno k nane socialistične družbe, je predvsem po- daljnjemu osveščanju in krepitvi zavesti
membno ugotoviti in odpraviti vzroke, ki in odgovornosti vseh delovnih ljudi in
spodbujajo in omogočajo tako delova- občanov za zaščito in obrambo temeljnih
nje; t i vzroki izhajajo zlasti iz razmer v vrednot in pridobitev socialistične revozdruženem delu, ki se odražajo v prepo- lucije in samoupravljanja.
časnem aH čelo zaviranju samoupravnih
5. V vseh okoljih od federacije do tedružbenoekonomskih odnosov, v nedo- meljne ravni je treba stalno ocenjevati in
slednem nagrajevanju po delu in v vrsti spremljati politično varnostne razmere
škodljivih pojavov ter samovoljnega rav- ter izvajati temu ustrezne aktivnosti za
nanja posameznikov ali skupin. Tako sta- preprečevanje deviantnih dejanj oziroma
nje in zaostren gospodarski položaj, po- za odpravo njihovih posledic. Posebno
vezan z realnim padcem življenjskega v skrb je treba posvetiti pravočasnemu odstandarda delovnih ljudi in občanov, ki krivanju in preprečevanju aktivnosti, ki
posega v socialno varnost nekaterih de- jim je podlaga nacionalizem, kar je še
lov prebivalstva, predvsem tudi mladih, zlasti naloga odgovornih državnih in
zaradi zmanjševanja množnosti za zapo- družbenih organov.
slitev, ob hkratnem zaostrovanju političZa uspešnejše utrjevanje in uveljavljanih razmer kot posledici takega stanja, nje samozaščitnega ravnanja in zavesti,
ter istočasnem poslabšanju političnih ki bi se izkazovala na vseh področjih in
razmer v svetu, spodbuja nekatere proti- dejavnostih družbenega dela in življenja,
samoupravne in protisocialistične sile k pa je treba hitreje preiti od splošnih pozinjihovi večji aktivnosti kot v prejšnjih ob- vov h konkretizaciji nalog, ki bi bile na
dobjih, ki se izražajo v najrazličnejših osnovi strokovnih podlag prilagojene pooblikah sovražnega oziroma škodljivega sameznim dejavnostim in specifičnim
delovanja.
področjem dela, na podlagi katerih bi
2. Udeleženci ugotavljajo, da se je ob bilo mogoče preventivno zaščitno ravnaaktivnosti sovražnih sil, tako notranjih nje slehernega.
kot zunanjih, in drugih subjektov, ki iščeProblemska konferenca ugotavlja, da
jo v zapletenih gospodarskih in političnih je med organiziranimi aktivnostmi v sarazmerah politične in materialne koristi, mozaščitnem ravnanju v odnosu na sopovečala samozaščitna zavest delovnih moiniciativno ravnanje posameznika še
ljudi in občanov ter varnostna budnost prevelik razkorak. Zato je potrebno da
delavcev organov za notranje zadeve, za- odgovorni družbni dejavniki posvetijo
to njihovo delovanje usmerjeno k spod- vso pozornost zlasti vsem tistim oblikam
kodkopavanju ustavne ureditve, ni imelo in metodam dela, ki bodo utrjevale sponposledic, ki bi lahko ogrozile z ustavo tano samoiniciativno ravnanje posamezdoločene družbenoekonomske in politič- nika. To pa pomeni krepitev vseh nepone odnose v naši družbi.
srednih oblik političnega dela kot instru3. Osnovna strategija obrambe proti menta krepitve varnostnega položaja.
vsem napadom, ki ogrožajo pridobitve
6. Družbeno premoženje ni zadovoljivo
naše družbe in njen nadaljnji razvoj, je varovano in je vse pogosteje predmet
hitrejše ustvarjanje pogojev za boljše go- napadov. Še vedno nismo dovolj učinkospodarjenje in koriščenje vseh ustvarjal- viti pri odkrivanju in preprečevanju nezanih sil družbe za učinkovitejše razreševa- konitosti, kriminala in vseh drugih oblik
nje gospodarskih in političnih težav in ogrožanja družbene in zasebne lastnine
nasprotij, ob množični samoupravni in ter drugih škodljivih pojavov. Kljub vse
politični aktivnosti delovnih ljudi in obča- učinkovitejšemu odkrivanju ostane še
nov ter ob sprotnem odpravljanju vsega vedno vrsta kaznivih dejanj neodkritih,
tistega, kar tako aktivnost zavira. Dosle- zlasti tistih, ki so družbeno nevarnejša in
dno je treba vztrajati pri uresničevanju škodljivejša. Vsi ti protizakoniti pojavi, in
stabilizacijske politike, pri hitrejšem ra- ravnanja, ki predstavljajo napad na družzvijanju družbenoekonomskih odnosov, beno premoženje, zavirajo delovanje gokrepitvi enakopravnosti republik in po- spodarskega sistema in ogrožajo socialikrajin, narodov in narodnosti Jugoslavi- stične produkcijske odnose. Napadi na
je, uveljavljanju ustavne odgovornosti re- družbeno premoženje predstavljajo napublik in pokrajin za njihov razvoj in za pad na temelje družbenoekonomskega
razvoj vloge federacije, pri krepitvi druž- sistema, ki zavirajo prizadevanja za izvabene discipline in odgovornosti, dosle- janje ukrepov gospodarske stabilizacije.
dnem spoštovanju ustavnosti in zakoniK porastu kriminalitete nedvomno pritosti ter uresničevanju družbeno spreje- pomorejo nerazviti samoupravni odnosi,
tih usmeritev.
nezadostna oz. pomanjkljiva aktivnost
4. Za uresničitev teh ciljev je potrebna samoupravnih organov, neodgovornost
tudi bolj organizirana in konkretnejša posameznikov, brezbrižno poslovanje,
idejnopolitična akcija družbenopolitičnih slaba organizacija dela, pomanjkljivo fiorganizacij, načrtnejše idejnopolitično zično varovanje premoženja, pomanjkadelo v vseh okoljih, kjer ljudje žive in nje družbene zavesti in socialistične sadelajo, večjo skrb je treba posvetiti utrje- moupravne morale do družbenega prevanju socialistične zavesti delovnih ljudi moženja, nezadostna aktivnost družbein občanov ter dvigu njihove varnostne nega nadzorstva in podobno.
oziroma samozaščitne kulture. Težišče
Zaskrbljujoče je, da imajo kljub širokeprizadevanju in delovanja vseh družbe- mu in razvejanemu sistemu družbenega
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nadzorstva daleč največi delež v odkrivanju gospodarkih kaznivih dejanj organi
za notranje zadeve in ne organizacije
združenega dela.
Zato je za učinkovito varstvo družbenega premoženja nujno aktivirati vse dejavnike, ki so dolžni varovati družbeno
premoženje. Vse organizirane družbene
sile si morajo intenzivneje prizadevati za
krepitev družbene in posamične discipline in odgovornosti za učinkovitejše odkrivanje, naznanjanje in pregon storilcev
kaznivih dejanj zoper družbeno premoženje. Vključiti se morajo vsi dejavniki
družbene samozaščite tako državni organi, organizacije združenega dela in njiihovi samoupravni organi, druge organizacije in skupnosti, kot tudi družbenopolitične organizacije in skupnosti, ki morajo zlasti krepiti preventivno dejavnost.
Vzpostaviti je potrebno skladnejše sodelovanje inšpekcijskih organov in služb
družbenega knjigovodstva z organi odkrivanja pregona in sojenja. Še bolj je
treba uveljaviti družbeno vlogo inšpekcijskih in davčnih služb, komisij za družbeno nadzorstvo ter delavske kontrole, ter
zagotoviti njihovo večjo učinkovitost in
neodvisnost od okolij, v katerih delujejo.
Prav tako je na tem področju potrebno
večje sodelovanje strokovnih služb v organizacijah združenega dela.
Posebno pozornost bo potrebno nameniti krepitvi zavesti in odgovornosti
delavcev do družbenega premoženja, s
katerim upravljajo in jim omogočiti, da
postanejo osnovni nosilci boja proti kriminalnim in drugim škodljivim pojavom.
7. V samoupravnih organizacijah je treba sprotno, temeljito in celovito analizirati vzroke, zaradi katerih prihaja do prekinitev dela aH izsiljenih sestankov. Z rezultati takih analiz je treba seznaniti odgovorne organe in druge zainteresirane
subjekte ter storiti vse potrebno za čimprejšnjo odpravo vzrokov za nastanek
teh prekinitev. Pri tem je treba izkoristiti

vse samoupravne in druge možnosti za
urejanje konfliktnih situacij. Do takih
konfliktnih situacij namreč prihaja zlasti
v tistih organizacijah združenega dela,
kjer samoupravni odnosi še niso dovolj
razviti, in kjer je aktivnost družbenopolitičnih organizacij šibka.
8. Alkoholizem ostaja resen družbeni
problem, saj je neposredni ali posredni
vzrok mnogih kaznivih in asocialnih dejanj, ki pomembno vplivajo na celotni
varnostni položaj. Sedanje zaostrene gospodarske razmere ne vplivajo na zmanjševanje tega pojava, zato je treba okrepiti
preventivno delovanje, predvsem med
mladimi, za preprečevanje tega družbeno škodljivega pojava. Okrepiti pa je treba prizadevanja v borbi tudi zoper druge
nič manj zaskrbljujoče negativne pojave
in stanja. Narkomanija, mladinska kriminaliteta, samomori, požari in druga družbi škodljiva dejanja terjajo pospešeno in
usklajeno stalno družbeno akcijo vseh, ki
imajo na teh področjih svoje konkretne
naloge. V tem smislu je treba podpreti
organizacijo in delovanje skupin mladih'
strokovnjakov za socialno pomoč v okviru ZSMS, ki imajo za cilj zmanjšanje posledic vpliva zaostrenega ekonomskega
položaja na mlade.
Posebno pozornost je treba še naprej
posvečati varnosti v cestnem prometu,
kjer kljub vidnim družbenim prizadevanjem stanje še vedno ni zadovoljivo.
Udeleženci ob tem poudarjajo, da so
ugotovitve, sklepi in priporočila zborov
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi
varnostnih razmer v letu 1981 ter poročilo odborov za družbenopolitični sistem
vseh zborov ter Komisija za družbeno
nadzorstvo ob obravnavi varnostnih razmer v letu 1980 še vedno aktualne ter da
se nekatere njihove usmeritve in naloge
še vedno prepočasi uresničujejo.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj
skupaj z ustreznimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi in strokovnimi or-

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE
SR SLOVENIJE
28. septembra 1983
Seje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine
SR Slovenije so sklicane za
sredo, 28. septembra 1983.
Zbor združenega dela, Zbor
občin in Družbenopolitični
zbor bodo obravnavali:
- osnutek zakona o urejanju prostora s poročilom o
problematiki prostorske in
zemljiške politike in varovanja
okolja v SR Sloveniji (ESA
295);
- osnutek zakona o urejanju naselij in drugih posegih v
prostor (ESA 283);
- predlog odloka o sestavi
Sveta za družbeni sistem informiranja SR Slovenije.

Zbor združenega dela in Zbor
občin bosta obravnavala:
- osnutek zakona o stavbnih zemljiščih (ESA 582);
- predlog za izdajo zakona
o graditvi objektov s poročilom o izvajanju zakona o graditvi objektov (ESA 298);
- poročilo kmetijskih zemljiških skupnosti o njihovem
delu;
- poročilo o izvajanju zakona o stanovanjskem gospodarstvu v SR Sloveniji z ugotovitvami, sklepi in priporočili
(ESA 284);
- predlog za izdajo zakona
o spremembah in dopolnitvah
zakona o stanovanjskem go-
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ganizacijami določi koncept znanstveno
raziskovalnega in preventivnega dela ter
pripravi program aktivnosti za učinkovitejšo družbeno preventivno akcijo na teh
področjih, posebej še za probleme otroškega in mladoletniškega prestopništva.
9. V smislu preventivnega delovanja je
treba nadaljevati z poglobljenimi idejnopolitičnimi in strokovnimi analizami idejnih gibanj v množični kulturi mladih ter
na podlagi analiz, in ne na podlagi posplošenih ocen, preprečevati tako negativne pojave v tej sferi kot tudi enostransko etiketiranje in označevanje vseh novih teženj v mladinski množični kulturi
kot spornih.
10. V sedanji zahtevni družbenoekonomski situaciji mora naša posebna pozornost veljati tudi propagandi in delovanju sredstev množičnega informiranja.
Stalno je treba kritično in objektivno vrednotiti obstoječe razmere in odnose,
iskati rešitve in odpirati perspektive. Pri
tem se je treba izogibati enostranskemu
črnemu slikanju in kritizerstvu, saj to ne
prispeva k mobilizaciji za doseganje
družbenih ciljev. Sredstva obveščanja se
morajo bolj poglpbiti v vzroke nastalih
problemov in negativnih pojavov, z odpiranjem možnosti za njihovo odpravljanje;
premalo je le opisovati stanje in poročati
o posledicah. Družbene pojave in probleme je treba realno vrednotiti ter prikazovati tudi rezultate in vrednote našega socialističnega samoupravnega razvoja.
11. Problemska konferenca poziva vse
odgovorne in zainteresirane družbene
dejavnike v SR Sloveniji, da upoštevajo
poročilo Republiškega sekretariata za
notranje zadeve z uvodno besedo republiškega sekretarja ter usmeritve problemske konference v svojih nadaljnjih
aktivnostih ter s tem prispevajo k usklajenemu preventivnemu delovanju in odpravljanju posledic negativnih pojavov v
naši družbi.

spodarstvu s predlogom zakona (ESA 308)
- predlog zakona o zaključnem računu proračuna SR
Slovenije za leto 1982;
- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o posebnem republiškem
davku od prometa proizvodov
in od plačil za storitve ter o
načinu, po katerem občani in
zasebne pravne osebe plačujejo davek od prometa proizvodov in storitev;
- predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med SFR Jugoslavijo in Republiko Italijo o
vzajemnem priznavanju diplom in strokovnih nazivov,
pridobljenih na univerzah in
visokošolskih ustanovah (ESA
294);
- osnutek odloka o valorizaciji sredstev, ki so jih republike in avtonomni pokrajini
vplačale za leto 1382 za odpravo posledic katastrofalnega
potresa, ki je prizadel območje

SR Črne gore v letu 1979 (ESA
293).
Zbor združenega dela
bo obravnaval tudi:
- osnutek zakona o supergaranciji federacije za obveznosti Jugobanke - Združene
banke - Beograd kot garanta
za posojilo, ki ga je Evropska
investicijska banka odobrila za
delno financiranje lil. faze graditve 380 kW prenosnega sistema Jugoslavije (ESA 300);
- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o deviznem poslovanju in
kreditnih odnosih s tujino.
Zbor združenega dela In
Zbor občin Imdta na dnevnem
redu sej še pobude, predloge
In vprašanja delegatov, Družbenopolitični zbor pa pobude,
predloge in vprašanja delegatov oziroma družbenopolitičnih organizacij.
Vsi trije zbori imajo na
dnevnem redu sej tudi volitve
in imenovanja.
poročevalec

i

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE
SR SLOVENIJE
20. julija 1983
Delegati Zbora združenega
dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije so na skupnem zasedanju poslušali:
- uvodno poročilo Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije
o uresničevanju družbenoekonomskega razvoja SR Slovenije v letu 1983, ki ga je podal
Vlado Klemenčič, podpredsednik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije;
- poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine
SFRJ o poteku preteklih sej
Zbora republik in pokrajin, ki
ga je podal Miran Potrč, vodja
delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ.

- ugotovitve, stališča in sklepe ob obravnavi poročila o
uresničevanju politike družbenoekonomskega razvoja SR
Slovenije v letu 1983;
- sklep ob obravnavi poročila delegacije Skupščine SR
Slovenije v Zboru republik in
pokrajin Skupščine SFRJ o
poteku preteklih sej Zbora republik in pokrajin Skupščine
SFRJ;
- ugotovitve in sklepe ob
obravnavi informacije o uresničevanju priporočil in sklepov Skupščine SR Slovenije o
aktualnih vprašanjih urejanja
delovnega časa;
- predlog periodičnega delovnega načrta zborov Skupščine SR Slovenije za III. in IV.
trimesečje 1983.

NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI
20. julija 1983
Zbor združenega dela:
Stanko Kaube, Vlado
viaao Borovišek, Franc Mrcina, Alojz
Vrbnjak, Majda Žehelj, Peter Simonišek, Jože Kovač, Maja
Petri§, Marinka Škrinjar, Helena Križnik, Jože Skornšek, Rudi
Žekar, Maja Godler, Dora Rihar, Bogdan Fon, Janko Blas,
Tatjana Kosovel, Andrej Boldirev, Franc Požun, Jordan Blaževič, Ivan Mavrič, Zdravko Šteger, Boris Petrina, Živko Pregl,
Ivan Kočevar, Marjeta Kincl, Danilo Bašin, Marica Fugina,
Miro Gošnik, Marjan Velepec, Zdenko Cund, Majda Poljanšek.
Zbor občin:
Janez Železnik, Marija Kukovičič, Edo Zorko, Niko Lukež,
Rihard Ovček, Miro Naglič, Miro Vreg, dr. Tone Florjančič,
Peter Hedžet, Rajko Orešnik, Josip Čurčič, dr. Dinko Leskovšek, Drago Ladešič, Ivo Bernard, Silva Bauman-Čenčič, Peter
Toš, Franjo Krsnik, Igor Vandot, Boštjan Zgonc, Branka Žerjal, Jelka Bratec.
Družbenopolitični zbor:
Dušan Šinigoj, Franc Mrcina, Mile Šetinc, Tilka Blaha, Peter
Toš, Miloš Prosenc, Silva Jereb, Igor Križman, Francka Herga,
Marija Zupančič-Vičar, Ciril Ribičič, Ivanka Vrhovčak, Anton
Vratuša,'Jože Šušmelj, Ciril Zlobec, Alojz Kikec, Franci Grad.
Delegati Zbora združenega
dela In Zbora občin Skupščine SR Slovenije in delegati
Skupščine Skupnosti socialnega varstva Slovenije pa so
na skupnem zasedanju poslušali:
- uvodno obrazložitev k
predlogu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki jo je podal Dušan šinigoj, podpredsednik Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije.
Zbor združenega dela, Zbor
občin in Družbenopolitični
zbor so na ločenih sejah sprejeli:
poročevalec

Zbor združenega dela In
Zbor občin sta sprejela:
- predlog odloka o spremembah odloka o pripravi in
sprejetju dolgoročnega plana
SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 1995 oziroma
za določena področja do leta
2000;
- predlog zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
(Družbenopolitični
zbor je ob obravnavi predloga
zakona sprejel stališča);
- predlog za izdajo zakona o
družbenem varstvu duševno in

telesno prizadetih odraslih
oseb;
- stališča in priporočila o
nekaterih vprašanjih nadaljnjega uveljavljanja delegatskega sistema in delegatskih
odnosov;
- predlog zakona o plačevanju doplačilne poštne znamke
»XIV. zimske olimpijske igre,
Srajevo 1984«;
- predlog odloka o potrditvi
dogovora o spremembah in
dopolnitvah dogovora o oblikovanju sredstev solidarnosti
narodov in narodnosti Jugoslavije ter republik in avtonomnih pokrajin za odpravljanje
elementarnih nesreč;
- predlog odloka o potrditvi
dogovora o spremembah in
dopolnitvah dogovora o dajanju sredstev solidarnosti republikam in avtonomnim pokrajinam za medsebojno pomoč za
odpravljanje posledic večjih
potresov ali poplav;
- predlog odloka o soglasju
k predlogu zakona o ratifikaciji
sporazuma o garanciji (projekt
varstva človekovega okolja Tuzla) med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo
in Mednarodno banko za obnovo in razvoj (YU-2233).
Zbor združenega dela je
sprejel še:
- predlog sklepa o zaključnem računu Narodne banke
Jugoslavije za leto 1982 in
predlog sklepa k finančnemu
načrtu Narodne tianke Jugoslavije za leto 1983.
Zbor občin pa je sprejel še:
- predlog odloka o soglasju
in o pristopu k sklenitvi družbenega dogovora o organizi-

ranju in financiranju 36. svetovnega prvenstva v namiznem
tenisu leta 1981 v Novem
Sadu.
Zbor združenega dela, Zbor
občin in Družbenopolitični
zbor so sprejeli tudi:
- predlog odloka o razrešitvi
dveh namestnikov republiškega sekretarja za finance, namestnika predsednika Republiškega komiteja za industrijo
in gradbeništvo, namestnika
predsednice Republiškega komiteja za turizem in gostinstvo
in o imenovanju namestnika
republiškega sekretarja za finance: dolžnosti namestnika
republiškega sekretarja za finance sta bila razrešena Marjan Oblak in Igor Vandot;
dolžnosti namestnika predsednika Republiškega komiteja za industrijo in gradbeništvo
je bil razrešen Andrej Miklavčič; dolžnosti namestnice
predsednice Republiškega komiteja za turizem in gostinstvo
je z 31. avgustom 1983 razrešen Bruno Podreka; za namestnika republiškega sekretarja za finance je bil imenovan
mag. Jože Kunič;
- predlog odloka o razrešitvi
namestnikov javnega tožilca
Višjega javnega tožilstva v Mariboru in v Ljubljani: dolžnosti
namestnika javnega tožilca
Višjega javnega tožilstva v Mariboru je z 31. avgustom 1983
razrešen Aleksander Lipovšek;
Dolžnosti namestnika javnega tožilca Višjega javnega tožilstva v Ljubljani je z 31. avgustom 1983 razrešen Miha Malovrh.

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE
SR SLOVENIJE
25. julija 1983
Delegati Zbora združenega
dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije so na skupnem zasedanju poslušali:
- uvodno besedo k dolgoročnemu programu gospodarske stabilizacije, ki jo je podal
predsednik Skupščine SR Slovenije Vinko Hafner,
Zbor združenega dela, Zbor
občin in Družbenopolitični
zbor so na ločenih sejah sprejeli:
- sklepe ob obravnavi dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije;
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za intervencije v
proizvodnji hrane v obdobju

1982-1983 (Družbenopolitični
zbor je ob obravnavi predloga
zakona sprejel stališča);
Zbor združenega dela In
Zbor občin sta sprejela:
- sklep ob obravnavi osnutka sprememb resolucije o politiki uresničevanja družbenega
plana Jugoslavije za obdobje
od 1981-1985 v letu 1983;
- sklep ob obravnavi osnutka odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o ciljih in
nalogah skupne emisijske in
denarne politike ter skupnih
temeljev kreditne politike v letu 1983;
- sklep ob obravnavi osnutka odloka o prenehanju veljavnosti odloka o pripravi in sprejetju sprememb in dopolnitev
družbenega plana Jugoslavije
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NA SEJAH ZBOROV SO
RAZPRAVLJALI:
25. julija 1983

Srečko Potočnik, Marjan Rozman, Peter Hedžet, Boris
Florjančič, Rajko Orešnik, Ive
Bernard, Marjan Markovič,
Stanko Renčelj.

Zbor združenega dela
Milan Kneževič, AndrejBoldirev, Vlado Klemenčič, Živko
Pregl, Bogdan Fon, Bernard
Krivec, Milivoj Samar, Josip
Baje.
Zbor občin
Rudi Šepič, Boris Šuštaršič,
Zvonko Perlič, Marija Stanič,

Družbenopolitični zbor
Silva Jereb, Miloš Prosenc,
Valerija Škerbec, Francka Herga, Milivoj Samar, Ciril Ribičič,
Ivanka Vrhovčak, Peter Toš,
Jože Šušmelj, Zdravko Krvina,
Dino Pucer, Ela Ulrih Atena
Stanko Renčelj.

za obdobje od 1981, do 1985.
leta;
- sklep ob obravnavi osnutka zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o zagoto-

vitvi sredstev za financiranje
programa graditve jugoslovanskega dela železniške proge Titograd - Skader v letih
1982 in 1983;

- predlog odloka o pristopu
Skupščine SR Slovenije k
predlogu sprememb in dopolnitev družbenega dogovora o
organiziranju vzgoje in izobraževanja državljanov SFRJ, ki
so na začasnem delu in bivanju v tujini.
Zbor združenega dela je sprejel tudi:
- predlog odloka o soglasju
in o pristopu k sklenitvi družbenega dogovora o organiziranju in financiranju 36. svetovnega prvenstva v namiznem
tenisu leta 1981 v Novem
Sadu.
Družbenopolitični zbor je
sprejel mnenje k:
- predlogu zakona o spre-

VPRAŠANJA DELEGACIJ
ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 20.7. 1983
- Pomanjkanje sredstev za uresničitev
sistema mreže merilnih postaj za
varstvo zraka
Skupina delegatov za po- zraka In zaradi specifičnih in
dročje gospodarstva za zbor tehnoloških postopkov, ki so
združenega dela Skupščine vir velikih emisij onesnažeSR Slovenije, 30. okoliš, obči- valcev zraka v Celju.
na Celje je postavila nasledSprašujemo, zakaj v z odlonje delegatsko vprašanje:
kom predvidenem roku sisteSamoupravna
interesna ma ANAS v SR Sloveniji še
skupnost za varstvo zraka ob- nimamo in kdaj ga bo pristojčine Celje ugotavlja, da je že na republiška organizacija v
potekel rok, v katerem bi bili Celju tudi vzpostavila v obsemorali na osnovi Odloka o fi- gu in kvaliteti, kot je bilo s
nanciranju programa izposta- programom v letu 1980 tudi
vitve in organizacije republi- predvideno?
ške osnovne mreže merilnih
Na vprašanje je odgovoril
postaj za varstvo zraka na ob- Janez Kržan, pomočnik predmočju SR Slovenije (Ur. I. SRS sednika Republiškega komitešt. 8/80), že v celoti organizi- ja za varstvo okolja in urejanja
rati sistem ANAS.
prostora:
Po tem programu je bilo
Republiški komite za varstvo
predvideno, da bo v letu 1982 okolja in urejanje prostora je
tudi v Celju, kjer ugotavljamo, delegatsko vprašanje proučil
da imamo, kljub velikim priza- in pridobil informacije v zvezi s
devanjem za čistejši zrak še tem od hidrometeorološkega
vedno le-tega prekomerno in zavoda SR Slovenije ter ugotoobčasno na posameznih ob- vil naslednje:
močjih kritično onesnaženeZ odlokom o financiranju
ga, organiziran sistem avto- programa vzpostavitve in ormatske spremljave kvalitete ganizacije republiške osnovne
zraka. V Celju smo sprejeli tu- mreže merilnih postaj za vardi Odlok o izrednih ukrepih v stvo zraka na območju SR Sloprimeru prekomerno onesna- venije je bila predvidena v obženega zraka, ki pa ga brez dobju od leta 1980 do leta 1982
sodobno organizirane mreže nabava:
merilnih postaj ne moremo
- 10 premičnih avtomatskih
učinkovito izvajati.
merilnih postaj za merjenje
V zadnjem času smo priča imisij;
ponovnemu
močnejšemu • - premičnega laboratorija za
onesnaževanju zraka zaradi merjenje imisij;
čedalje večje uporabe nekva- 13 premičnih merilnih politetnih fosilih goriv ter pove- staj za merjenje imisij;
čanega obsega proizvodnje v
- opreme za republiški cennekaterih OZD, ki veljajo tudi ter in pet regionalnih centrov.
za največje onesnaževalce
Izgradnja in tudi financiranje
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IN

membi zakona o združenem
delu, in
- predlogu zakona o dopolnitvi zakona o osnovah sistema družbenega planiranja in o
družbenem planu Jugoslavije.
Družbenopolitični zbor je
sprejel tudi:
- stališča in priporočila o
nekaterih vprašanjih nadaljnjega uveljavljanja delegatskega sistema in delegatskih
odnosov.
Zbor združenega dela, Zbor
občin in Družbenopolitični
zbor so sprejeli še:
- predlog odloka o imenovanju guvernerja Narodne banke
Slovenije; za guvernerja Narodne banke Slovenije je bila
imenovana Ljudmila Ozbič.

DELEGATOV

omenjenega sistema ni potekalo kot je to bilo predvideno z
odlokom. Tako je hidrometeorološki zavod SRS dobil do
konca leta 1982 95% dinarskih
in 55% deviznih sredstev, ki so
bila predvidena v odloku. Zaradi podražitve opreme so ta
sredstva zadostovala le za navavo 10 premičnih postaj, 4 regionalne postaje, ter za ves repromaterial in merilnike onesnaženosti za skupaj 15 merilnih postaj.
Sama izgradnja oziroma
vzpostavitev sistema ANAS pa
se je zaradi uvoznih restrikcij
zelo zavlekla, saj je dobii hidrometeorološki zavod SRS za
ta sistem potrebne dele iz uvoza šele v novembru 1982.
Tako je trenutno končana 1.
faza omenjenega sistema, kar
pomeni, da je zgrajenih 10 premičnih avtomatskih merilnih
postaj za merjenje imisij. Te
postaje so v fazi poskusnega
obratovanja s tem, da z dvema
postajama v Cefju in z eno v
Mežici že opravljajo stalne meritve.
V mesecu novembru letos
namerava Hidrometeorološki
zavod postaviti vseh 10 pre-

mičnih postaj na območju Celja, kjer bodo delovale 3 mesece.
Te postaje so opremljene le
za meritve, ne pa tudi za izvajanje alarmne službe.
Veljavnost odloka o financiranju programa vzpostavitve in
organizacije republiške osnovne mreže merilnih postaj za
varstvo zraka na območju SR
Slovenije je iztekla in bo potrebno za nadaljnje financiranje za zaključitev tega sistema
zagotoviti iz sredstev Hidrometeorloškega zavoda SR Slovenije.
Za zaključitev omenjenega
sistema kot je bil predviden v
odloku je potrebno zagotoviti
sredstva za stalne postaje, za
sistem prenosa podatkov ter
za opremo republiškega centra. Po sedanjih cenah bi bilo
potrebno tako zagotoviti še
100.000.000 din. Ta vsota še ni
zagotovljena in jo bo zaradi
pomanjkanja sredstev ter
zmanjševanja splošne porabe
težko zagotoviti, kar pomeni,
da bo realizacija programa
vzpostavitve sistema ANAS podaljšana.

- Koliko je pri nas kmetov?
Skupina delegatov s področja gospodarstva za 22.
okoliš Zbor združenega dela
Skupščine SRS posreduje
zboru naslednje delegatsko
vprašanje, podano na seji
zbora združenega dela skupščine občine Sežana dne, 20.
5. 1983:
1. Koliko je v SR Sloveniji
individualnih kmetov, združenih kmetov ter polkmetov?
2. Kolikšen delež proizvo-

dnih tržnih viškov hrane proizvedejo navedene kategorije
kmetov in polkmetov?
3. Na kolikšnem odstotku
kmetij v Sloveniji so dani ekonomski pogoji tržnega poslovanja?
Na vprašanje je odgovoril
Milan Kneževič, član Izvršnega sveta skupščine SR Slovenije in predsednik Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozporočevalec

žem. V primerjavi s celotnim kreditov.
Priznavanja obresti od kreodkupom pa ustvari zasebno
kmetijstvo največji delež tržnih ditov za osnovna sredstva kot
viškov pri vrtninah (89%), mle- odbitno postavko iz dohodka,
ku in mlečnih izdelkih (83%), bi bili nadalje lahko deležni le
krmnih rastlinah (81%), živini zavezanci, katerim se ugotavlja dohodek, ne pa tudi zave(62%) ter grozdju.
(po predlogu
3. Gospodarska uspešnost zancl-pavšalisti
vsi storitveni obrtniki,
v kmetijstvu je odvisna pred- zakona
ki delajo sami oziroma izjevsem od vrste proizvodnje, pri- moma tudi še z zaposlenim
rodnih danosti, specializacije delavcem). Te ugodnosti torej
in družbenoekonomskih okoli- v tej obliki ne bi bito možno
ščin. Velikost kmetije kot eko- priznavati prav zavezancem,
nomske enote je odvisna od
praviloma opravljajo dejavnavedenih dejavnikov, ki se ki
nosti, ki so najbolj deficitarne
spreminjajo v prostoru in času, in katerih razvoj se v okviru
zato ni mogoče natančno ugo- načrtovanja razvoja malega
toviti kolikšne odstotke kmetij
v največji meri
v SR Sloveniji ima gospodar- gospodarstva
stimulirati. Iz navedenih
ske možnosti za tržno poslova- želi
razlogov smo mnenja, da je
nje.
vlaganje v osnovna sredstva,
Ne glede na povedano pa vključno s stroški najemanja
sodimo, da so možnosti za kredita, primerneje na ustretržno poslovanje na doslej zen način stimulirati preko
usmerjenih (moderniziranih) davčnih oprostitev in olajšav,
kmetijah. Teh je po podatkih to je ugodnosti, katere bodo
Zadružne zveze Slovenije deležni vsi zavezanci in ne le
20.986. Te kmetije so po svodavka po dejanjem proizvodnem potencialu zavezanci
skem dohodku.«
največji tržni proizvajalci kmePri obravnavi predloga zatijskih pridelkov.
kona o davkih občanov 15/12Drugi podatek, ki tudi delno 1982 na republiški skupščini
ponazarja sposobnost vključe- ni bilo pripomb v tem smislu
vanja kmetij v tržno poslova- predvsem zaradi velike potrenje, je število zaščitenih kme- be, da se zakona po več letni
tij. Ob koncu leta 1982 jih je razpravi sprejme. Problem
bilo v Sloveniji 40.002. Osnov- nepriznavanja obresti od kreno merilo za opredelitev zašči- ditov za osnovna sredstva pa
tenih kmetij je namreč takšna ostaja odprt.
proizvodna možnost kmetije,
Ne bi se mogli strinjati z
ki lastniku s kmetijsko in dru- zgoraj citirano utemeljitvijo
go z njo povezano dejavnostjo republiškega izvršnega svezagotavlja primerno preživlja- ta, saj v času, ko želimo z vsenje.
mi razpoložljivimi načini stimulirati razvoj malega gospodarstva, bi težko govorili o naložbah, ki niso v skladu z raz- Obresti od kreditov šteti med
vojnimi smermi malega gostroške?
spodarstva.
Mnenje, da je vlaganje v
Skupina delegatov za Zbor gan ni upošteval pripomb iz
osnovna sredstva vključno s
združenega dela Skupščine razprave.
SR Slovenije, okoliš 5 in 17 Je
Utemeljitev je bila sledeča stroški najemanja kredita, prina seji dne 27. junija 1983 raz- (citiramo iz obrazložitve k merneje na ustrezen način
pravljala o problematiki priz- predlogu zakona o davkih ob- stimulirati preko davčnih olajšav ni sprejemljivo še posenavanja obresti od kreditov čanov):
zato, ker ni urejeno z doza osnovna sredstva med po»Predloga, da bi se kot stro- bej
slovne stroške in postavlja šek priznavale tudi obresti od govorom o usklajevanju
naslednje delegatsko vpraša- kreditov za osnovna sredstva davčne politike, kjer smo se
nje:
po našem mnenju ni primerno takorekoč v podrobnosti doNov zakon o davkih obča- upoštevati. Priznavanje obre- govorili o vrstah in načinu
nov, ki je stopil v veljavo 1.1. sti od kreditov za osnovna priznavanja določenih olaj1983 izključuje iz stroškov sredstva nasploh bi pomenilo šav.
obresti od kreditov za osnov- tudi upoštevanje naložb, ki niSmatramo pa, da je za zana sredstva.
so v skladu z razvojnimi smer- vezance, ki bodo pavšalno
V javni razpravi k osnutku mi drobnega gospodarstva v obdavčeni v skladu z novim
zakona o davkih občanov so občini, s čimer je lahko pove- zakonom o davkih občanov že
udeleženci razprave opozar- zano še to, da so bili krediti to velika olajšava, poleg tega
jali in posredovali pripombe dobljeni pod manj ugodnimi so to dejavnosti, ki so deficipredlagatelju, da ni tehtnega pogoji z višjo obrestno mero, tarne z vidika predvsem porazloga, da se obresti od kre- krajšim odplačilnim rokom in treb občanov, da pa ne moreditov za osnovna sredstva ne podobno. Lahko pa gre tudi mo teh dejavnosti izenačevati
priznavajo med stroške. V za naložbe v zvezi z nadome- z drugimi, kjer imamo možnotem smislu so posredovale stitvijo osnovnih sredstev, za sti dodatnega zaposlovanja,
pripombe tudi občinske upra- katere je bila zavezancu že doseganja večjega dohodka,
ve za družbene prihodke.
industrije,
priznana amortizacija in torej dopolnjevanja
Pri sestavi predloga zakona iz tega razloga ne bi bilo pri- izvoza in nenazadnje kot vir
o davkih občanov pristojni or- merno priznavati obresti od sredstev za financiranje

darstvo in prehrano:
Na delegatsko vprašanje dajemo naslednji odgovor, ki
smo ga uskladili z Zadruženo
zvezo SR Slovenije in Zavodom 5R Slovenije za statistiko:
1. Po popisu prebivalstva,
gospodinjstev in stanovanj v
letu 1981 je bilo ugotovljeno,
da je 173.364 kmečkega prebivalstva. Delež kmečkega prebivalstva se je od zadnjega popisa pred 10 leti zmanjšal z
20,4% na 9%. V skupnem številu kmečkega prebivalstva je
107.772 aktivnih kmetov, ki živijo na kmetijah, oziroma
11,3% vseh aktivnih stalnih
prebivalcev.
Število združenih kmetov se
je v letu 1982 pričelo ponovno
povečevati. Po. podatkih Zadružene zveze je bilo ob koncu
1982. leta 79.353 združenih
kmetov, od tega 47.785 članov
in 31.568 kooperantov.
Podatkov o številu polkmetov ob popisu nismo zbrali.
Teh podatkov tudi sicer ne
spremljamo.
2. Podatkov o tržnih viških
hrane posameznih kategorij
kmetov prav tako ne spremljamo. Okvirni podatki se lahko
ugotovijo le s primerjavo deleža zasebne proizvodnje v
ustroju družbenega proizvoda
kmetijstva in odkupa.
Zasebno kmetijstvo je bilo v
letu 1981 udeleženo v družbenem proizvodu kmetijstva in ribištva s 65,4% deležem, v vrednostnem ustroju odkupa pa z
44,3% oziroma če upoštevamo
še odkup lesa z 49,5% dele-

poročevalec

splošne porabe in drugih
družbenih potreb.
Nesporna je ugotovitev, da
bo nepriznavanje obresti za
najete kredite imelo negativne posledice za razvoj malega gospodarstva. V prvih treh
mesecih izvajanja novega zakona o davkih občanov smo
že imeli primere, ko se zaradi
tega zavezanci niso odločili
za nabavo osnovnega sredstva. Namreč, velja poudariti,
da obresti niso več take kot
smo jih bili navajeni In sicer
od 5- 10%, temveč so tudi do
100% višje, kar pa za zavezanca pomeni velik strošek.
Nove obrestne mere se v
skladu z novim pravilnikom
Ljubljanske banke gibajo izključujoč deficitarne dejavnosti od 15-19%.
Z ozirom na navedno
predldgamo, da Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije o navedeni problematiki razpravlja ter posreduje svoja stališča delegatom republiške
skupščine.
Na vprašanje je odgovoril
Franc Skufca,namestnik predsednika Republiške uprave za
družbene prihodke:
Predlogi, da se obresti od
kreditov za osnovna sredstva
priznajo v poslovne stroške
davčnega zavezanca, so bili
dani že ob razpravi o osnutku
zakona o davkih občanov. K
tem in drugim predlogom oziroma pripombam so bila pripravljena stališča, ki so bila
obravnavana na odboru za finance Zbora združenega dela
in odboru za finance Zbora občin Skupščine SR Slovenije.
Odbora sta predlog stališč do
posameznih pripomb v celoti
sprejela.
V svojem stališču je bil glede
obresti od kreditov za osnovna
sredstva Izvršni svet Skupščine SR Slovenije mnenja, da je
z vidika pospeševanja razvoja
drobnega gospodarstva primernejša ureditev, da se za
vlaganja v osnovna sredstva
priznajo posebne davčne olajšave, kot pa da se obresti od
kreditov štejejo med stroške.
Pripomba skupine delegatov, da davčne olajšave za vlaganja sredstev v osnovna sredstva niso urejena v dogovoru o
usklajevanju davčne politike ni
utemeljena, v 8. členu dogovora o usklajevanju davčne politike v letu 1983 (Uradni list
SRS, št. 18/33) je določeno, da
bodo udeleženke (občine)
priznale posebne davčne olajšave zavezancem, ki vlagajo
sredstva za izboljšanje in razširjanje materialne osnove dela ter opravljajo dejavnosti katerih razvoj se v skladu z
usmeritvami družbenih dogo17

vorov želi pospeševati. Tako se
prizna davčna olajšava:
- za naložbe v poslovne prostore, če zavezanec vloži najmanj znesek, ki ustreza poprečnemu enotnemu čistemu
osebnemu dohodku zaposlenih delavcsv v gospodarstvu, v
višini do 40% od vloženih
sredstev,
- za naložbe v druga osnovna sredstva, če zavezanec vloži najmanj 30%, pa do 40% od
vloženih sredstev.
Pri drugih zavezancih, ki vlagajo sredstva v druge dejavnosti, pa je lahko davčna olajšava
največ do 20%.
Povišanje višine obrestnih
mer bo vsekakor vplivalo na
racionalnejšo uporabo kreditov in na večji premislek pri
najemanju kreditov, s tem pa
tudi na to, da se bo zavezanec
odločil za vlaganja v nabavo
osnovnih sredstev le, če se mu

bodo vlaganja povrnila, preko
večjega dohodka in deloma tudi preko davčne olajšave.
V kolikor pa povečanje dohodka ne bo tolikšno, se davčni zavezanec ne bo odločil za
dodatna vlaganja. S takšno
ureditvijo torej stimuliramo tiste zavezance, ki z dodatnimi
vlaganji dosežejo večji dohodek. To pa je bil tud tudi eden
od ciljev davčne politike.
Glede na navedeno je Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije
mnenja, da ni razlogov za
spremembo zakona o davkih
občanov. To velja tudi zato,
ker se nova ureditev v praksi
pravzaprav še ne izvaja in se
bo šele ob odmeri davka za
leto 1983, to je v prvi polovici
leta 1984. Na podlagi ugotovitev ob izvajanju te ureditve pa
bo Izvršni svet ponovno proučil svoje stališče.

- Kakšni so osebni dohodki
predstojnikov republiških organov?
Na predlog zbora združenega dela skupščine občine Slovenska Bistrica postavlja
skupina delegatov za Zbor
združenega dela s področja
gospodarstva občine Slovenska Bistrica naslednje delegatsko vprašanje:
- V gradivu za skupščino
SRS o zakonu o zaključnem
računu za leto 1982 so pri posameznih sekretariatih navedene postavke OD predstojnika in njegovega namestnika,
ki znašajo izredno velike vsote. Zahtevamo obrazložitev in
detajlno razčlenitev vseh postavk, ki so nad en milijon dinarjev.
- Zahtevamo učinkovitejšo
razreševanje vprašanja zaposlovanja funkcionarjev po
preteku mandata in takojšnji
ukinitvi vseh ugodnosti, ki
izhajajo iz položaja funkcionarja.
- Ne strinjamo se tudi z izplačilom 7.000 din regresa
zveznim funkcionarjem, saj
njihovi OD niso majhni. Nikjer
v gospodarstvu nismo izplačali regresa v takšni višini,
mnoge delovne organizacije
pa zaradi nedoseganja dohodka niso izplačale regresa
za letni dopust.

administrativne zadeve In komisija Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za kadrovske in administrativne zadeve
na osnovi pravilnikov in sklepov o določitvi osebnih dohodkov voljenim in imenovanim funkcionarjem. V republiških upravnih organih in organizacijah je bilo v maju 1983
zaposlenih 70 funkcionarjev,
ki jih voli Skupščina SRS in 27
funkcionarjev, ki jih imenuje
Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije.
Iz republiškega proračuna
se dodeljujejo organom za
osebne dohodke predstojnikov in njihovih namestnikov
sredstva po odločbah, vključno s prispevki in drugimi družbenimi dajatvami, ki se zagotavljajo iz republiškega proračuna. Odstopanja, ki nastajajo pri porabi sredstev za
osebne dohodke v posameznih organih so posledica različnega števila funkcionarjev.
V predstavniških telesih SR
Slovenije (predsedstvo SRS
Skupščina SRS, Ustavno sodišče SRS) in republiških pravosodnih organih so na postavki »OD predstojnika in
njegovega namestnika« zajeta sredstva za osebne dohodNa vprašanje je odgovorila ke vseh voljenih funkcionarAda Gorjup, republiška sveto- jev in sodnikov, kar povzroča
valka v Izvršnem svetu Skup- na tej postavki letno tudi porabo več mio dinarjev. Že v
ščine SR Slovenije:
1. Višino osebnih dohodkov obrazložitvi zaključnega račupredstojnikov republiških or- na proračuna SR Slovenije za
ganov in organizacij ter njiho- leto 1982 je bilo navedeno, da
vih namestnikov določata ko- so se osebni dohodki funkciomisija Skupščine SR Sloveni- narjev v letu 1982 usklajevali
je za volitve, imenovanja in istočasno in v enaki višini kot
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osebni dohodki delavcev delovnih skupnosti.
Po aktih, ki določajo viiino
osebnih dohodkov funkcionarjev znaša za predstojnik*
republiških upravnih organov
- člane Izvršnega sveta mesečna osnova neto osebnega
dohodka brez dodatka za minulo delo 33,148 din, za njihove namestnike pa od 30.045
din do 31.489 din, pri čemer j«
osebni dohodek večine namestnikov na spodnji meji tega razpona. Mesečni osebni
dohodki predstojnikov republiških organov, organizacij in
strokovnih sluib, ki jih imenuje Izvršni svet se gibljejo v
razponu od 23.838 din do
30.175 din, njihovih namestnikov pa od 27.414 din do 30.076
din. Poleg navedenih zneskov
pripada funkcionarjem tudi
del osebnega dohodka na
podlagi minulega dela v višini
1 do 12% od osnove. Upoštevaje še dodatek za minulo delo, se osebni dohodki članov
Izvršnega sveta gibljejo do
37,126 din, njihovih namestnikov pa do 35.268 din.
Pravice funkcionarjev, ki jih
voli ali imenuje Skupščina SR
Slovenije ureja poseben zakon (Zakon o delu in pravicah
republiških poslancev in
funkcionarjev, ki jim je prenehala funcija - Uradni list SRS,
št 16/67). Po tem zakonu lahko ti funkcionarji uveljavljajo
po prenehanju funkcije določen čas pravico do dela v
Skupščini SR Slovenije oziroma v drugem organu. V SR
Sloveniji se te možnosti uporabljajo le izjemoma, in to za
krajši čas, do prevzema druge
delovne dolžnosti. Ta čas pa
ti funkcionarji opravljajo v
Skupščini, Izvršnemu svetu
ali drugih organih naloge, ki
se jim določijo glede na njihove izkušnje In delo, ki so ga
opravljali.

Predstojniki
republiških
upravnih organov in njihovi
namestniki, ki jih imenuje
Izvršni svet, takih pravic nimajo.
Funkcionarjem in vodilnim
delavcem v zveznih upravnih
organih pa daje zakon o temeljih sistema državne uprave In o Zveznem izvršnem
svetu In zveznih upravnih organih (Uradni list SFRJ, št.
23/78 in 21/82) znatno večje
pravice. Funkcionarji in vodilni delavci v teh organih, ki
imajo najmanj 35 let (moški)
oziroma 30 let (ženske) delovne dobe in ki po razrešitvi niso razpojreni na drugo dolžnost, obdržijo vse pravice iz
statusa, dokler ne izpolnijo
pogojev za prenehanje delovnega razmerja po samem zakonu, to Je do upokojitve.
Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije je v zvezi s tem že
dal Zveznemu izvršnemu svetu pobudo za spremembo navedenih zakonskih določb.
Enako pobudo je dal tudi
Zvezni družbeni pravobranilec samoupravljanja.
3. V zvezi z višino nadomestil za letni dopust zveznim
funkcionarjem je izvršni svet
že 17. 5. 1983 opozoril Zvezni
izvršni svet na kritične pripombe, ki so bile dane na več
sestankih, na katerih so bila
obravnavana gospodarska
gibanja v tem letu. Pri tem je
opozoril, da je rast sredstev
za osebne dohodke in skupno
porabo v zveznih organih
znatno večja kot v republiških
in občinskih organih v SR Sloveniji ter zahteval, da se tudi
pri določanju teh sredstev v
zveznih organih dosledno
upoštevajo dohodkovni okviri
za usklajevanje osebnih dohodkov in skupne porabe v
organizacijah
združenega
dela.

ZBOR OBČIN - 20. 7. 1983
- Kako se uresničuje zakon o
zadevah posebnega družbenega
pomena in o postopku obveznega
sporazumevanja na področju
računalništva?
Na 18. seji Zbora občin SR Slovenije iz občine mesta
Skupščine SR Slovenije, ki je Maribor ter ob podpori komibila 30. Junija 1983, je Neven- sije za računalništvo in inforka Grgič, delegatka iz občine matiko pri Medobčinski gomesta Maribor zastavila na- spodarski zbornici za Podravslednje delegatsko vpraša- je zastavljam naslednje delenje:
gatsko vprašanje:
»V skladu s sklepom skupiDecembra 1981 je bil sprene delegatov za delegiranje jet zakon o zadevah posebnedelegatov v Zbor občin in zbor ga družbenega pomena in o
združenega dela Skupščine postopku obveznega sporaporočevalec

zumevanja na področju računalništva. Želeli bi vedeti, ali
so bili cilji, zaradi katerih je bil
zakon sprejet, doseženi? Zato
predlagamo, da Izvršni svet
Skupščine SR Slovehije na
prihodnji seji skupščine poda
oceno izvajanja zakona. Pri
njej naj bo osrednji poudarek
na ekonomskih učinkih sprejetega zakona in na oceni
izvajanja
samoupravnega
sporazumevanja v cilju razvoja enotnega računalniškega sistema na temelju ustrezne notranje delitve dela.
Predlagamo, da ustrezni organi v okviru mesta Ljubljane
oziroma SR Slovenije ocenijo,
ali DO Iskra Delta uresničuje
družbeno dogovorjene usmeritve s področja politike nagrajevanja in zaposlovanja ali
pa zgolj izkorišča svoj status
organizacije posebnega družbenega pomena in nosilke
samoupravnega sporazumevanja v okviru enotnega računalniškega sistema za zadovoljevanje svojih poslovnih,
ne pa širših družbenoekonomskih interesov.«
Na vprašanje je odgovoril
Erik Vrenko, član Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije
in predsednik Republiškega
komiteja za raziskovalno dejavnost in tehnologijo:
1
Zakon o zadevah posebnega
družbenega pomena in o postopku obveznega sporazumevanja na področju računalništva ima namen zavezati nekatere subjekte združenega dela
k samoupravnemu povezovanju za oblikovanje in realizacijo enotnega računalniškega sistema kot podlage za razvoj
sodobnih informacijskih sistemov, tehnološki napredek in
povečevanje družbene produktivnosti dela ter kot podla
ge za uresničevanje pravic in
odgovornosti delovnih ljudi pri
odločanju o družbeni reprodukciji in upravljanju družbenih zadev.
Skupščina SR Slovenije je
ob razpravi o predlogu za izdajo zakona, oktobra 1981, zavzela stališče, da se odpravijo
sledeče pomanjkljivosti:
- nepovezanost proizvajalcev računalniške opreme;
- Izrazita uvozna naravnanost pri proizvodnji in trženju
računalniških sistemov ter devizna deficitarnost ter proizvodnih programov;
- prekrivanje na področju
razvoja računalniške opreme;
- pomanjkanje
izvozne

poročevalec

orientacije računalniške proizvodnje;
- razcepljenost kadrovskih
in materialnih zmogljivosti na
področju razvoja in proizvodnje ter vzdrževanja računalniške, strojne in programske
opreme;
- licence za neperspektivne
računalnike;
- šibka podpora uporabnikom pri razvoju uporabnih
programov;
- odsotnost ustrezne proizvodne opreme in kadrov za
seriisko proizvodnjo.
Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije je konec leta 1982
Skupščini SR Slovenije poročal o rezultatih samoupravnega sporazumevanja na področju računalništva (Poročevalec Skupščine SRS, št. 18 z
dne 4. 10. 1982), in ocenil, da
je bil neposredni cilj zakona,
to je sklenitev samoupravnega
sporazuma o organiziranju
proizvodnega sistema in določitev zasnove enotnega računalniškega sistema, dosežen.
V celoti pa naj bi cilje, ki si jih
je zastavila Skupščina SR Slovenije na področju računalništva, sčasoma uresničevali delavci v proizvodnji računalnikov po programu enotnega računalniškega sistema in raziskovalne organizacije z usklajevanjem razvoj no-raziskovaInih programov za računalniš
tvo.
2.
Zakon je spodbudil samoupravno organiziranje proizvajalcev v sistem za razvoj, proizvodnjo, trženje in servisiranje
računalnikov enotnega računalniškega sistema. Proizvod
nja računalnikov so zaradi
udeležbe številnih OZD v tem
proizvodnem sistemu pojavlja
kot nova industrijska panoga.
To se ekonomsko vse boij izkazuje v dohodku udeležencev
tega proizvodnega sistema, na
daljši rok pa tudi v obliki učinkov izboljšanega upravljanja in
proizvodnje zaradi uporabe računalnikov pri drugih organizacijah združenega dela in
družbenopolitičnih skupnostih.
Vendar pa je ekonomske
učinke domače računalniške
proizvodnje zaenkrat težko količinsko opredeliti. Ta proizvodnja se, kot druge gospodarske veje, srečuje z mnogimi
restriktivnimi pogoji, kar se
pozna zlasti pri nezadovoljivi
dinamiki dobav računalniške
opreme domačemu trgu, razen
tega pa se proizvodni sistem

vpeljuje prekratek čas, da bi
bilo mogoče zanesljiveje izračunati prave ekonomske učinke tako glede dohodka udeležencev tega sistema kot tudi
glede učinkov na globalni ekonomski ravni, doseženih zaradi izboljšanega upravljanja in
obvladovanja proizvodnih procesov v združenem delu in
družbenopolitičnih skupnostih.
Opozoriti pa velja, da se z
vzpostavitvijo domače računalniške proizvodnje v okviru
enotnega računalniškega sistema zmanjšuje odliv deviz za
uvoz računalnikov. Računi kažejo, da se za ceno uvoženega
računalnika lahko nabavi repromaterial, iz katerega v domači proizvodnji izdelamo najmanj tri enako zmožne računalnike. S sporazumom po 6.
členu zakona so bile tudi prekinjene pogodbene obveznosti
posameznih udeležencev s tujimi licenčnimi partnerji, kar
prav tako pomeni devizni prihranek.
Samoupravno sporazumevanje v smislu 5. člena poteka.
Pri tem sodelujejo številne
OZD: Iskra Telematika, IMP,
Mihajlo Pupin, Iskra Kibernetika, Jožef Štefan, Birostroj itd.
Vendar pa nekateri od naštetih
ne soglašajo s konceptom
ERS, kot so ga izoblikovale v
skladu s 3. in 6. členom zakona
TOZD v SOZD Iskra, Elektrotehna in Gorenje. Nesoglasja so
objektivna posledica razlik v
dosedanji razvojno-programski usmerjenosti, tehnološki in
kadrovski
usposobljenosti,
tržnih pogojih in navezanosti
na tuje proizvajalce. Zaradi tega sporazumevanje poteka
prepočasi, kar že povzroča
motnje pri nadaljnjem doseganju nekaterih ciljev zaradi katerih je bil sprejet zakon. Zato
jo Izvršni svet, ob podpori
ostalih delegatov družbene
skupnosti v delavskem svetu
Iskre-Delte, preko svojih delegatov zahteval pospešitev
sklenitve samoupravnega sporazuma o usklajevanju planov
po 5. členu zakona (seja DS
Iskre-Delta, dne 28. 6. 1983).
Iskra delta je že pripravila
osnutek tega sporazuma.
4.
Delitev dela znotraj proizvodnega sistema za proizvodnjo
računalnikov po programu
ERS sporazumno določajo
udeleženci
samoupravnega
sporazuma o skupnem raz-

voju, proizvodnji, trženju in
vzdrževanju računalniških sistemov. Ta sporazum je bil
sklenjen 16. 4. 1982 v skladu s
6. in 7. členom zakona in objavljan v Gospodarskem vestniku 9. 4. 1982. Prvotno so
sporazum sklenile Iskra-Delta
in TGO Gorenje, nato pa so do
danes pristopile še Sistemi za
enfergetiko Ljubljana, Liko Vrhnika, Elektronski računari
Novi Sad, in TRS Zagreb. Delitev dela je nadalje že dogovorjena s Tovarno meril Slovenj
Gradec in Iskro Kibernetiko
Kranj. Poleg tega tečejo razgovori še z nekaterimi zainteresiranimi OZD, Delitev dela si
udeleženci s sporazumom natančno opredelijo, v glavnem
po načelu tehnološke in kompomentne specializacije svojih
zmogljivosti.
5.
Iskra Delta nima statusa organizacije posebnega družbenega pomena, ker zakon takšnega statusa sploh ne predvideva. Pač pa zakon določa kot
zadevo posebnega družbenega pomena oblikovanje enotnega računalniškega sistema.
Med izvajalce te dejavnosti so
vstopile Iskra, Gorenje ter nekdanja Elektrotehna Delta na
podlagi dogovora o temeljih
družbenega plana SRS za obdobje 1981/85 in pozneje na
podlagi zakona, ostali udeleženci pa vstopajo v to dejavnost s sporazumevanjefn glede na svoje raziskovalne ali
proizvodne zmogljivosti.
Po podatkih, ki jih občina
Bežigrad sporoča odboru udeležencev DD za spremljanje
uresničevanja
družbenih
usmeritev o razporejanju dohodka Iskra Delta v letih 198?
in 1982 ni bila med kršitelji, pa
tudi v letu 1983 ostaja v okvirih
družbenih usmeritev.
Po podatkih Skupnosti za
zaposlovanje ureja Iskra-Delta
to področje na podlagi samoupravnega sporazuma o usklajevanju letnih načrtov zaposlovanja v občini Ljubljana Bežigrad. K temu sporazumu je pristopila v letu 1982 in 1983. V
dogovoru o temeljih plana občine Bežigrad je Iskra-Delta
prevzela naloge v zvezi s prestrukturiranjem gospodarstva
in je s tem pridobila možnosti, 1
da ureja zaposlovanje v skladu
s temi nalogami, ostale OZD v
občini pa usklajujejo zaposlovanje tako, da ga prilagajajo
tem potrebam prestrukturiranja in naslanjanja na lastne
sile.
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ZBOR ZDRUŽENEGA DELA

v

MNENJE
DO POBUDE SKUPINE DELEGATOV ZA
GOSPODARSKO PODROČJE IZ OBČINE
TOLMIN ZA PODALJŠANJE ZAKONA O
MOŽNOSTI OBRAČUNAVANJA ZNIŽANE
AMORTIZACIJE ZA PODROČJE
DRUŽBENIH DEJAVNOSTI V LETU 1984
in 1985
Skupina delegatov za Zbor občin in zbor združenega deta
Skupščine SR Slovenije iz občine Tolmin je Zboru združenega dela Skupščine SR Slovenije predložila naslednjo pobudo:
Republiška skupščina je v decembru 1982. leta sprejela
Zakon o ureditvi obveznosti obračunavanja amortizacije za
določena osnovna sredstva za leti 1982 in 1983.
Ta zakon opredeljuje možnosti, da našteti uporabniki družbenih sredstev lahko obračunajo amortizacijo najmanj v višini
50% po stopnjah predpisanih v nomenklaturi sredstev za
amortizacijo za navedeni leti.
Ugotavljamo, da smo le na ta način zagotovili izvajanje
skoraj minimalnih programov v letu 1983 na področju skupne
porabe.
V zadnjih 10 letih smo z vidika pogojev dela v teh dejavnostih dosegli ogromen napredek. Novi prostori in oprema na
področju zdravstva, izobraževanja, kulture, socialnega
skrbstva itd. Poudariti pa velja, da so bila sredstva za navedene investicije zbrana v pretežni meri iz samoprispevkov
občanov, delovnih organizacij in le v manjši meri s kreditnimi
sredstvi. I/sled tega tudi ni obveznosti do morebitnih anuitet
iz amortizacijskih sredstev.
V kolikor bi v naslednjih letih obračunavali polno amortizacijo (izredno povečano v letu 1982), bi se dogodilo, da bi ta
sredstva vzpodbujala še nadaljnjo investiranje, medtem ko pa
bi nam primanjkovalo istočasno sredstev za izvajanje dejavnosti.
Ocenjujemo tudi, da se razmere v gospodarstvu v naslednjih letih ne bodo toliko izboljšale, da bi detevci namenjali
bistveno večji delež sredstev za skupno porabo od sedanjih.
Zaradi navedenega dajemo pobudo skupščin SRS za proučitev navedenega stanja in predlog za podaljšanje navedenega zakona do konca tega srednjeročnega obdobja.
Mnenje:
Sistem obračunavanja amortizacije za osnovna sredstva je
urejen z zveznim zakonom o amortizaciji osnovnih sredstev
temeljnih organizacij združenega dela in drugih uporabnikov
družbenih sredstev. Po veljavni ureditvi velja za vse uporabnike družbenih sredstev praviloma enak sistem obračunavanja amortizacije. Zaradi ugotovitev o bistvenem povečanju
obveznosti amortiziranja osnovnih sredstev nekaterih uporabnikov družbenih sredstev v letu 1982 kot posledica povečanja amortizacijskih stopenj, uveljavljenih v letu 1982, kakor
tudi zaradi razlik v doseženi razvojni stopnji oblik svobodne
menjave dela v posameznih republikah in avtonomnih pokrajinah, je bila predlagana sprememba zveznega zakona o
amortizaciji v tem smislu, da se republikam in avtonomnima
pokrajinama da možnost, da s svojimi zakoni drugače urejajo
nekatera vprašanja glede višine amortizacije za določene
objekte. Tako je s spremembami in dopolnitvami zveznega
zakona uveljavljena možnost, da se lahko z republiškim oziroma pokrajinskim zakonom v obdobju 1982-1985, začasno
zmanjša do 50% obveznost obračunavanja amortizacije gradbenih objektov s področja cestne infrastrukture ter gradbenih
objektov in stvari opreme, ki se kot osnovna sredstva uporabljajo v organizacijah združenega dela s področja družbenih
dejavnosti (razen nekaterih izjem).
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Pri pripravljanju predložene zakonske ureditve je bilo upoštevano načelo, da bo republiški zakon določal meje za
takšno zmanjšanje obračunane amortizacije navedenih gradbenih objektov in stvari opreme, za katero v programih financiranja ni mogoče zagotoviti zadostnih sredstev, s pogojem,
da predpisano zmanjšanje te obveznosti ne bi ogrozilo nemotenega izvajanja procesa družbene reprodukcije v teh dejavnostih. Ob upoštevanju teh načel je bilo v okviru priprav za
predlog zakona ugotovljeno, da so se pogoji gospodarjenja v
organizacijah združenega dela s področja družbenih dejavnosti z zvišanjem amortizacijskih stopenj zelo spremenili.
Po ocenah pripravljenih za leto 1982, bi se amortizacija
obračunana po predpisanih minimalnih stopnjah veljavnih za
leto 1982 povečala v povprečju za več kot 100%. Zato je bila z
republiškim zakonom o ureditvi obveznosti obračunavanja
amortizacije za določena osnovna sredstva za leti 1982 in
1983 dana možnost, da uporabniki družbenih sredstev s področja družbenih dejavnosti obračunajo amortizacijo v znesku, ki so ga za ta namen prejeli v celotnem prihodku oziroma
v prihodkih, s tem da obračunana amortizacija ne sme znašati
manj kot 50% amortizacije, obračunane za te gradbene objekte in stvari opreme po stopnjah predpisanih v nomenklaturi
sredstev za amortizacijo.
Pred predložitvijo zakonske rešitve o znižanju amortizacije
družbenih dejavnosti za leti 1984 in 1985 namerava Izvršni
svet oceniti učinke veljavne ureditve za leto 1982 in šele nato
predlagati ustrezno rešitev za leti 1984 in 1985.
Zato Izvršni svet Skupščine SR Slovenije podpira predlagano pobudo delegatov iz Tolmina o podobni ureditvi obračunavanja amortizacije za gradbene objekte in opremo družbenih dejavnosti za leti 1984 in 1985 kot je bila letos. V jeseni
bo Izvršni svet skupaj z Resolucijo za leto 1984 predložil
Skupščini ustrezno zakonsko rešitev, ki bo upoštevala učinke
zakonske ureditve obračunavanja amortizacije za leti 1982 in
1983 ter materialne možnosti za leti 1984 in 1985.
MNENJE DO POBUDE OZIROMA
ODGOVOR NA DELEGATSKO
VPRAŠANJE DELEGATOV ZBORA
ZDRUŽENEGA DELA SKUPŠČINE
OBČINE MARIBOR TABOR IN ZBORA
ZDRUŽENEGA DELA SKUPŠČINE
OBČINE GROSUPLJE
Zbor združenega dela Skupščine občine Maribor-Tabor je
na seji dne 17. 5. 1983 podal delegatsko pobudo, da se v
republiških organih podrobno analizira položaj organizacij
združenega dela glede dotoka plačil za izvoz blaga in zaostajanje pri izplačilih zveznih izvoznih stimulacij ter hkrati predlagal, da republiška skupina delegatov za Zvezni zbor prenese
težave organizacij združenega dela v Zvezni zbor z namenom,
da se takoj pristopi k razreševanju te problematike. Hkrati so
tudi delegati Zbora združenega dela Skupščine občine Grosuplje na seji dne 8. 6. 1983 postavili podobno vprašanje
glede izplačila izvoznih stimulacij, zato daje na delegatsko
pobudo in vprašanje Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
naslednji odgovor:
Reden dotok deviz po opravljenih izvoznih poslih in redno
izplačevanje izvoznih stimulacij sta poleg realnega tečaja
dinarja najvažnejša instrumenta spodbujanja izvoza. Pri tem
ima tekoča ekonomska politika v SFRJ manj vpliva na realizacijo deviznega priliva po izvoznih poslih v tiste države, ki se
prav tako kot trenutno Jugoslavija borijo z gospodarskimi
težavami (npr. Irak, Poljska, Libija, Alžirija, itd.).
Druga vrsta zaostankov pri plačilih o katerih govorijo tudi
delegati se nanaša na t.i. kompenzacijske posle, kjer SFRJ v
zameno za izvožene izdelke uvaža nafto. Do velikih zaostankov pri plačilih za ta izvoz je v začetku leta prišlo predvsem
zaradi tega, ker mehanizem izdvajanja deviz za uvoz energetporočevalec

skih surovin ni deloval v celoti (vse banke niso dosledno
izvrševale svojih obveznosti), posebej pa zato, ker so izračuni
temeljil] na oceni deviznega priliva od izvoza blaga in storitev
na ravni SFRJ, ki pa se v praksi ni realiziral. Skokovita rast
poslov, ki se odvijajo v razmerju 1:1 ter zaostajanje izvoza za
projekcijo sta povzročila, da na računih Narodne banke Jugoslavije ni bilo dovolj sredstev za plačilo potrebnega uvoza
energetskih surovin in poravnavo obveznosti do organizacij
združenega dela izvoznic.
Sredi prvega polletja se je stanje pričelo rahlo izboljševati,
tako, da trenutno rok izplačila deviz za izvoz v Iran znaša
približno 100 dni po predložitvi dokumentov.
Glede na novonastale težave v Iraku kjer smo se prav tako
dogovorili za uvoz nafte v zameno za izvoz našega blaga in
storitev in že omenjeno pomanjkanje zbranih deviz na računu
Narodne banke Jugoslavije je Skupščina Interesne skupnosti
Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino v začetku julija
sprejela 3% povečanje izdvajanja ustvarjenega deviznega priliva za plačilo energetskih surovin. Na ta način naj bi se delno
omilile težave tudi za tiste organizacije združenega dela, ki
izvažajo svoje izdelke v zameno za nafto.
Drugi pomemben element spodbujanja izvoza je redno izplačevanje dinarskih izvoznih stimulacij.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je v letu 1983 večkrat
opozarjal ZIS na velik razkorak med obstoječim instrumentarijem vzpodbud in razpoložljivimi sredstvi. Opozarjal je tudi
na drastične posledice, do katerih lahko pride v organizacijah
združenega dela, če stimulacije ne bodo pravočasno izplačane.
Kljub temu je Zvezni izvršni svet šele v aprilu podrobneje
analiziral stanje glede pospeševanja izvoza in pripravil predloge ukrepov s katerimi bi razrešil razkorak med zagotovljenimi sredstvi in takrat veljavnim sistemom. V maju 1983 je
Zvezni izvršni svet sprejel sklep o pokrivanju obveznosti iz
naslova izvoznih stfmulacij za prvo trimesečje 1983 z izdajo
menic in v juliju za obveznosti za drugo trimesečje.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v tem smislu podpira

pobudo delegatov Skupščine občine Maribor-Tabor, ker je
zaostajanje izplačil izvoznih spodbud v letu 1983 vplivalo na
izpad dohodka pri delovnih organizacijah, pri katerih je del
dohodka od izvoza pomembna kategorija. Neredno izplačevanje izvoznih stimulacij in emitiranje brezobrestnih menic, ki
so neprenosljive je povzročilo v organizacijah združenega
dela dodatne stroške. Vendar Izvršni svet opozarja, da takšne
analize v krajšem času ni možno opraviti, ker gre za elemente,
ki niso predmet sprotnih spremljanj, ampak je praktično
možno le z anketo pri organizacijah združenega dela ugotoviti izpad dohodka, ki je nastal kot posledica neizplačanih
izvoznih stimulacij in stroškov najemanja bančnih kreditov.
Predvidevamo, da je ta izpad predstavljal veliko vrednost, saj
so se obresti za dinarske kredite na koncu leta 1982 bistveno
večale. To je tudi povzročilo povečan pritisk na obseg pla-.
smajev poslovnih bank.
Medtem je Zvezni izvršni svet za drugo polovico letošnjega
leta spremenil instrumentarij izvoznih stimulacij jih zmanjšal
oz. izločil nekatere vrste vzpodbud, s čemer naj bi bil odpravljen razkorak med razpoložljivimi sredstvi in instrumentarijem
izvoznih vzpodbud. Na ta način naj bi v drugem polletju 1983
izplačevanje sredstev za pospeševanje ekonomskih odnosov
s tujino potekalo tekoče.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije kljub temu sodi, da je
analiza izpada dohodka in dodatnih stroškov, ki so jih pretrpele organizacije združenega dela zaradi neizplačevanja
izvoznih stimulacij v prvem polletju 1983 potrebna. Posebej,
ker bi vsaka zamuda pri izplačevanju stimulacij v drugem
polletju pomenila ob povečanih obrestnih merah (npr. za
likvidnostne kredite od 22. na 30%) še večje težave izvoznikov
in bi zato analiza lahko služila kot pomembno dejstvo za
nadaljnje razprave pri razreševanju teh vprašanj.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga, da analizo
pripravi Samoupravna interesna skupnost za ekonomske
odnose s tujino v sodelovanju z drugimi republiškimi organi
in organizacijami.

SKLEP
Zbora združenega dela Skupščina SR Slovenije ob obravnavi predlogov in
vprašanj delegatov v zvezi s pismenim mnenjem Izvršnega sveta Skupšine SR
Slovenije na pobude delegatov iz občin Maribor Tabor in Grosuplje glede izvoznih
stimulacij
Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije je ob obravnavi predlogov in
vprašanj delagatov v zvezi s pismenim
mnenjem Izvršnega sveta Skupščine
SR Slovenije na pobude delegatov iz
občin Maribor Tabor na Grosuplje glede
izvoznih stimulacij, na podlagi 255. čle-

na poslovnika Skupščine SR Slovenije
sprejel naslednji
sklep
Samoupravna interesna skupnost SR
Slovenije za ekonomske odnose s tujino
naj v sodelovanju s pristojnimi republi-

MNENJE DO POBUDE SKUPINE
DELEGATOV ZA PROSVETNOKULTURNO PODROČJE LJUBLJANA
CENTER ZA SPREMEMBO PRAVILNIKA
O PRIPRAVNIŠTVU IN STROKOVNIH
IZPITIH DELAVCEV NA PODROČJU
VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA
Skupina delegatov za delegiranje delegatov v Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije za prosvetno kulturno
področje Ljubljana-Center je na seji 17/6-1983 sprejela pobudo za spremembo Pravilnika o pripravništvu in strokovnih
izpitih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja.
Pravilnik (Ur. I. SRS, 20/80) v 1. členu navaja, v katerih šolah
morajo delavci opraviti strokovni izpit. Višje in visoke šole so
izvzete, čeprav so vključene v sistem usmerjenega izobražeporočevalec

škimi organi in organizacijami pripravi in
predloži Zboru združenega dela Skupščine SR Slovenije analizo izpada dohodka
in dodatnih stroškov, ki so jih imele organizacije združenega dela zaradi neizplačevanja izvoznih stimulacij v prvem polletju 1983.

vanja. 26. člen Pravilnika določa, da se šteje, da so strokovni
izpit opravili delavci, ki imajo naziv visokošolskega učitelja,
nikjer v Pravilniku pa niso omejeni visokošolski sodelavci,
čeprav tudi opravljajo vzgojno in izobraževalno delo. Tako se
n. pr. univerzitetni asistent ali lektor ne moreta pod enakimi
pogoji vključiti v delo na srednji šoli ali v delavski univerzi dotedanje delovne izkušnje ne štejejo in na delo sta lahko
sprejeta kot popolna začetnika, strokovni izpit pa opravljata
šele po šestih mesecih (8. člen Pravilnika).
Da bi izenačili možnosti delavcev v usmerjenem'izobraževanju in enakopravno priznali tudi vzgojno izobraževalno delo
visokošolskih sodelavcev predlagamo spremembo Pravilnika
o pripravništvu in strokovnih izpitih delavcev na področju
vzgoje in izobraževanja:
- v 26. členu naj se za visokošolskimi učitelji dodajo še
sodelavci, saj enako kot učitelji pridobijo naziv po habilitacijskem postopku, v katerem je preverjena njihova strokovna in
družbena kvalificiranost.
- Alternativni predlog: Tudi za univerzitetne sodelavce naj
se uvede strokovni izpit na način, kot je predviden za druge
delavce na področju vzgoje in izobraževanja. S tem bi bila
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dodatno preverjena predvsem didaktična in metodična usposobljenost visokošolskih sodelavcev.
Skupina delegatov podpira prvo varianto, saj daje habilitacijski postopek, predvsem pri ponovnih izvolitvah v naziv, tudi
oceno pedagoške usposobljenosti univerzitetnih sodelavcev,
in to na širši strokovni in družbeni osnovi, kot pa jo predvideva Pravilnik za strokovne izpite. Izvedba alternativnega
predloga zahteva postavitev novih izpitnih komisij, njihovo
delo pa bi v glavnem ponovilo preverjanja, ki so že dolgoletna
višje in visokošolska praksa in jih predpisuje tudi Zakon o
usmerjenem izobraževanju.
Republiški komite za vzgojo in izobraževanje ter telesno
kulturo naj naš predlog prouči, se opredeli do predlaganih
rešitev in ustrezno dopolni Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja.
Zakon o usmerjenem izobraževanju (Ur. I. SRS, št. 11/80 in
6/83) določa tudi nekatere posebne pogoje, ki jih morajo
izpolnjevati delavci v usmerjenem izobraževanju, pri čemer
določa za delavce v srednjem izobraževanju drugačne pogoje
kot za delavce v visokem izobraževanju. Tako je v srednjem
izobraževanju eden od posebnih pogojev strokovni izpit, s
katerim delavec dokazuje sposobnost za samostojno opravljanje vzgojnoizobraževalnega in drugega dela, medtem ko je
v visokem izobraževanju eden od posebnih pogojev pridobitev ustreznega naziva visokošolskega učitelja, znanstvenega
delavca ali sodelavca. Pridobitev naziva visokošolskega učitelja, znanstvenega delavca ali sodelavca je vezana na poseben
postopek, v katerem se ugotavlja tudi pedagoška usposobljenost. Zato ne bi bilo utemeljeno zahtevati, da bi sodelavci v
visokem izobraževanju morali opravljati tudi strokovni izpit,
kar je alternativni predlog v delegatski pobudi.
Zakon o usmerjenem izobraževanju nadalje določa v 3.
odstavku 172. člena, da sodelavci sodelujejo z Učitelji pri
izvajanju vzgojnoizobraževalnega dela ter izvajajo in opravZBOR OBČIN
MNENJE
V ZVEZI Z DELEGATSKO POBUDO,
OZIROMA VPRAŠANJEM SKUPINE ZA
POŠILJANJE DELEGATOV V ZBOR
OBČIN SKUPŠČINE SR SLOVENIJE IZ
OBČINE LENART
Skupina za pošiljanje delegatov v Zbor občin Skupščine SR
Slovenije iz občine Lenart je ob obravnavi predloga za izdajo
zakona o ureditvi obveznosti obračunavanja amortizacije za
ceste za leto 1982 in 1983, z osnutkom zakona, dala prek
Skupščine SR Slovenije dne 25. maja 1983 pobudo za pripravo analize o sedanjem stanju in konceptu nadaljnega
financiranja gradnje, rekonstrukcije in vzdrževanja vseh razvrščenih cest v SR Sloveniji in v posameznih občinah. V zvezi
s to pobudo dajemo naslednje mnenje:
1 Po določbah 139. člena zakona o cestah, bi morale občinske skupnosti za ceste, za regionalne in lokalne ceste, ter
Skupnost za ceste Slovenije, za magistralne in avtoceste, v
treh mesecih po njihovi ustanovitvi sprejeti srednjeročne
piane vzdrževanja, rekonstrukcij in gradenj cest za obdobje
1983-1985. Po določbah drugega odstavka istega člena se s
srednjeročnim planom Skupnosti za ceste Slovenije za obdobje 1983-1985 določa tudi razporeditev sredstev za ceste
po namenih porabe (druga alinea 35. člena). To pomeni, da se
delitvena razmerja oziroma delež, ki se iz skupnih sredstev za
ceste namenjajo za vzdrževanje, rekonstrukcije in gradnjo
oziroma za magistralne, regionalne in lokalne ceste ne določajo z zakonom kot doslej, temveč se s planskimi akti Skupnosti za ceste, skladno z družbeno ekonomskimi odnosi, ki jih
omogoča novi zakon, vzpostavljajo samoupravni odnosi.
V zvezi z uresničevanjem novega zakona o cestah, v delu, ki
se nanaša na omenjene planske akte, soglašamo z mnenjem
skupine delegatov iz občine Lenart, da niso v celoti zagotovljena sredstva za financiranje cest, In izpeljana njihova razpo22

Ijajo druge naloge, potrebne za uspešno izvajanje vzgojnoizobraževalnega dela. Iz tega izhaja, da tudi sodelavci v visokem izobraževanju ne opravljajo vzgojnoizobraževalnega
dela samostojno, temveč le v sodelovanju z učiteljem in pod
njegovim vodstvom. Zato je smiselno, da se pri visokošolskih
sodelavcih v primeru, da opravljajo dela učitelja v srednjem
izobraževanju, preverja tudi njihova usposobljenost za samostojno opravljanje vzgojnoizobraževalnega dela, ter je temeljna funkcija strokovnega izpita.
V skladu z zakonom in pravilnikom o pripravništvu in strokovnih izpitih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja.
(Ur. I. SRS, št. 20/80) lahko tudi visokošolski sodelavci začnejo opravljati dela in naloge učitelja v srednjem izobraževanju, vendar pa morajo najpozneje v dveh letih po pričetku dela
v srednji šoli opraviti strokovni izpit/Pravilnik o pripravništvu
in strokovnih izpitih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja določa v 8. členu, da lahko drugi delavci, ki niso pripravniki, opravljajo strokovni izpit po preteku šestih mesecev dela
v izobraževalni organizaciji. Pri tem se delo visokošolskega
sodelavca všteva v to dobo in lahko visokošolski sodelavec,
če namerava delati kot učitelj v srednjem izobraževanju,
opravlja strokovni izpit že v času, ko še dela v višji ali visoki
šoli.
Iz vseh navedenih razlogov ni mogoče sprejeti pobude za
spremembo pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih
delavcev na področju vzgoje in izobraževanja, ker bi bila
uveljavitev te pobude v nasprotju s sistematsko ureditvijo v
zakonu o usmerjenem izobraževanju.
Predlog za spremembo pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja je
obravnavala tudi skupina delegatov za spremljanje uresničevanja zakona o usmerjenem izobraževanju na seji 13. julija
1983. Skupina delegatov je ugotovila, da je za reševanje
omenjene pobude pristojen Republiški komite za vzgojo in
izobraževanje, ki je izdal omenjeni pravilnik.
reditev. Temu je nedvomno prispevala tudi zamuda pri oblikovaju občinskih SIS za ceste in Skupnosti za ceste Slovenije,
saj je slednja bila ustanovljena s šestmesečno zamudo šele
31. marca letos. V zvezi s tem je Izvršni svet skupščine SR
Slovenije ob obravnavi letošnje informacije o uveljavitvi zakona o cestah v juniju 1983 med drugim dal polno podporo
tudi predlogu, da se najpozneje do konca leta 1983 sprejme
srednjeročni plan Skupnosti za ceste Slovenije, kar bo omogočalo sprejem tudi planskih aktov občinskih skupnosti za
ceste.
2. Skupina delegatov iz občine Lenart v svoji delegatski
pobudi utemeljeno opozarja na težaven ekonomski položaj
cestnega gospodarstva, ki je nastal zaradi izpada planiranih
sredstev, predvsem izpada sredstev za ceste od prodaje goriv,
združenih sredstev TOZD ter posojil domačih in tujih bank, ob
hkratnem porastu anuitetnih obveznosti, zaradi porasta obresti in tečajnih razlik. V zvezi s težavnim finančnim stanjem
cestnega gospodarstva in izdelane analize tega stanja, potekajo aktivnosti, ki jih koordinira Republiški komite za promet
in zveze.
V okviru teh aktivnosti ter ob sodelovanju Ljubljanske
banke - Združene banke, Skupnosti za ceste Slovenije, Republiškega sekretariata za finance in .Republiškega komiteja za
družbeno planiranje, je pripravljen predlog za pokrivanje nujnih potreb pri financiranju cestnega gospodarstva Slovenije.
Ta predlog vsebuje nujna finančna sredstva, ki so potrebna,
da bi ob zaostrenih pogojih gospodarjenja ter ob zmanjšanem
obsegu del v letu 1983, še zagotovili osnovne pogoje za
gospodarjenje z magistralnimi in regionalnimi cestami v SR
Sloveniji.
Skupnost za ceste Slovenije je na svoji seji 30. 6. 1983 v
skladu s tem sprejela finančni plan za leto 1983 in vsebuje
naslednje vire:
•
I. Enostavna reprodukcija
a) lastni (izvirni) viri
1. Prispevek za ceste in razlika v prodajni ceni pegonskega
Soriva
1,795.000.000 din
2. Pristojbina na domača cestna motorna vozila
450.000.000 din
poročevalec

3. Pristojbina na tuja motorna vozila
4. Cestnina
5. Drugi prihodki
6. Saldo na žiro račun per 31.12.1982
Skupaj
b) tuji (vračljivi) viri
I. Kredit OZD
Skupaj a + b

130.000.000 din
274.000.000 din
40.000.000 din
118.261.000 din
2,807.261.000 din
180,000.000 din
2,987.261.000 din

II. Razširjena reprodukcija
a) Lastni (izvirni) viri
1. Del prodajne cene motornega bencina* in plinskega olja
2,386.505.000 din
b) Tuji (nevračljivi) viri
1. Združena sredstva TOZD
1,900.000.000 din
2. Sredstva SIS, DPS
439.802.000 din
Skupaj 1 + 2
2,339.802.000 din
c) Tuji (vračljivi) viri
1. Krediti tujih bank
1,235.700.000 din
2. Krediti domačih bank
56.466.000 din
3. Krediti OZD
300.000.000 din
Skupaj 1 do 3
1,592.166.000 din
Skupaj a + b + c
6,318.473.000 din
9,305.734.000 din
Skupaj viri
Poraba
I. Enostavna reprodukcija
a) Redno vzdrževanje cest
1. Avtoceste
2. Stroški pobiranja cestnine
3. Magistralne ceste
4. Regionalne ceste
5. Elementar
Skupaj 1 do 5
b) Odplačilo posojil in kreditov
1. Obveznosti za tekoče leto (obresti)
c) Drugi odhodki
1. Obveznosti do gozdnih cest
2. Strokovna služba
3. štetje prometa
4. Ostali stroški
Skupaj 1 do 4
Skupaj a + b + c
II. Razširjena reprodukcija.
a) Investicije v teku
1. Investicije v teku
2. AC Naklo - Ljubljana
3. Južna obvoznica Ljubljana
Skupaj 1 do 3
b) Odplačilo posojil in kreditov
1. Obveznosti za tekoče leto (glavnica)
c) Drugi odhodki
1. Odškodnine
2. Investicijska preddela in študije
3. Mladinske delovne akcije
4. Nadzor
Skupaj 1 do 4
Skupaj a + b + c
SKUPAJ PORABA

137.200.000 din
103.000.000 din
424.556.000 din
816.400.000 din
226.000.000 din
1,707.156.000 din
1,782.595.000 din
23.099.000 din
120.000.000 din
4.500.000 din
80.000.000 din
227.599.000 din
3,717.350.000 din

1,072.840.000 din
2,180.000.000 din
600.000.000 din
3,852.840.000 din
1,594.922.000 din
40.000 .000 din
60.000..000 din
14.000 000 din
26.622..000 din
140.622 .000 din
5,588.384,.000 din
9,305.734. 000 din

Obrazložitev
S finančnim planom Skupnosti za ceste Slovenije za leto
1983 so predvideni skupni viri in poraba v znesku
9,305.734.000 din.
od tega viri:
- za enostavno reprodukcijo
2,987.261.000 din
- za razširjeno reprodukcijo
6,318.473.000din
ter poraba:
- za enostavno reprodukcijo
3,717.350.000 din
- za razširjeno reprodukcijo
5,588.384.000 din
X Znesek nI dokončen, ker te nI sprejet predpis oz. dosežen dogovor o
morebitni usmeritvi dela teh sredstev zs črpanje tujih kreditov za flnanclran|e
razvoja prometa, energetike In kmetijstva.
poročevalec

Viri sredstev za ceste so razvrščeni za enostavno in razširjeno reprodukcijo na osnovi veljavnih predpisov - zakona o
cestah SR Slovenije, odloka o oblikovanju cen in najvišji ravni
cen nafte in natnih derivatov, sredstev za hlajenje motorjev in
olj za hidravlične motorje ter samoupravnega sporazuma o
temeljih plana vzdrževanja in gradnje magistralnih in regionalnih cest v obdobju 1981-1985.
Pri oceni posameznih virov je upoštevano:
- da bo prispevek za ceste in razlika v prodajni ceni pogonskega goriva obračunan od letnih količin pogonskih goriv na
osnovi bonov,
- da se pristojbina na domača cestna motoma vozila v
začetku meseca julija poveča za 55%,
- da se je pristojbina na tuja motorna vozila povečala s 15.
5. 1983 v povprečju za 100%,
- da se cestnina v začetku meseca julija poveča za 35%,
- da se bo del prodajne cene motornega bencina in plinskega olja po osnovah od 15. 4. 1983 obračunal od letnih
količin pogonskih goriv na osnovi bonov in najmanj v višini
93% usmeril na ceste,
- da bodo združena sredstva TOZD realizirana v višini
mesečnih akontacij za marec, april in maj 1983,
- da bodo krediti tujih bank črpani v višini 13,73 mio US $
in
- da za vse vire ostanejo delitvena razmerja iz leta 1982
nespremenjena.
Pri oceni posameznih vrst porabe je upoštevano:
- da se glavnice kreditov, katerih anuitete dospejo v plačilo
po 1. 6. v skupnem znesku 6.322.280,54 US $ reprogramirajo,
- da se za redno vzdrževanje magistralnih in regionalnih
cest zagotovi sredstva v višini 1.707.156.000 din in da se del
teh stroškov v višini 180 mio din v letu 1983 poravna z menico
plačljivo v letu 1984,
- da se za pokrivanje anuitet-glavnice uporabijo združena
sredstva TOZD oziroma obresti, del prodajne cene motornega
bencina in plinskega olja.
V finančnem planu, v katerem so viri in poraba enostavne
ter razširjene reprodukcije izravnani, je zagotovljena poravnava vseh garantiranih obveznosti, stroški upravljanja in rednega vzdrževanja magistralnih in regionalnih cest v višini, ki
zagotavlja realizacijo cca 83% sprejetih normativov in standardov ter popravila najnujnejših poškodb cest, gradnja AC
Naklo-Ljubljana, južne obvoznice Ljubljana, Sabotinske ceste, HC Maribor II. etapa, dokončanje vozišča zahodne obvoznice Ljubljana in poravnava obveznosti na investicijah, ki -so
bile končane v letu 1981 in 1982.

MNENJE DO POBUDE SKUPŠČINE
OBČINE ŠKOFJA LOKA IN SKUPŠČINE
OBČINE KOPER ZA UREDITEV
OPROSTITVE PLAČEVANJA
PRISPEVKOV IN DAVKOV OD
DODATNO ORGANIZIRANEGA
SOLIDARNOSTNEGA DELA
Skupščina občine Škofja Loka in Skupščina občine Koper
sta Skupščini SR Slovenije predložili pobudo za spremembo
ustreznih predpisov, po katerih naj bi se od dodatno organiziranega dela za solidarnostne namene ne plačevali davki in
prispevki. Navedeno pobudo je treba po mnenju Skupščine
SR Slovenije šteti za zahtevo za izdajo zakona v smislu 265.
člena skupščinskega poslovnika. Ker se pobudi nanašata na
isto problematiko, čeprav gre za različne primere, ju obravnavamo in zavzemamo od njiju stališče v istem dopisu. Naše
stališče v zvezi s podanimi predlogi je naslednje (oblikovano v
sodelovanju z Republiškim komitejem za delo, Republiškim
komitejem za zakonodajo in Republiško upravo za družbene
prihodke);
1.
Problematika plačevanja prispevka solidarnosti iz osebnega dohodka oziroma organiziranja dodatnega dela za namene solidarnosti je urejena v določbah 6., 8. in 9. čl. zakona
o oblikovanju sredstev solidarnosti za odpravljanje posledic
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naravnih nesreč (Uradni list SRS, št. 3/75, 8/78 in 33/80). V 6.
členu navedenega zakona je za delavce in druge delovne ljudi
določena obveznost, da za namene solidarnosti plačujejo
poseben prispevek solidarnosti iz osebnega dohodka in sicer
v višini povprečnega enodnevnega neto osebnega dohodka,
doseženega v mesecu juliju. V 8. in 9. členu zakona pa je
delavcem v organizacijah združenega dela v gospodarstvu
dana možnost, da lahko svojo solidarnostno obveznost izpolnijo tudi tako, da organizirajo dodatno delo prek 42 urnega
delovnega tedna in tako dosežen osebni dohodek v celoti
plačajo kot prispevek solidarnosti. V takem primeru delavci
niso dolžni plačati še prispevke solidarnosti v višini povprečnega enodnevnega neto osebnega dohodka, doseženega v
mesecu juliju. Pri tem pa je pogoj, da morajo delavci kot
prispevek solidarnosti plačati celoten znesek osebnega dohodka (v bruto znesku), doseženega z dodatnim delom, in da
morajo ta prispevek vplačati do konca meseca julija. Zakon
izrecno določa, da se iz tega osebnega dohodka, ki je dosežen z dodatno organiziranim delom in vplačan kot prispevek
solidarnosti, ne plačujejo prispevki in davki.
Navedena ureditev plačevanja prispevka solidarnosti velja
za potrebe solidarnosti, opredeljene v citiranem zakonu in
družbenem dogovoru o načinu uporabe in upravljanja s sredstvi solidarnosti za odpravljanje posledic naravnih nesreč
(Uradni list SRS, št. 29/75).
V praksi se je večkrat dogajalo, da se je ob različnih naravnih nesreč poleg navedenega zakonsko opredeljenega solidarnostnega dela uvajalo še dodatno solidarnostno delo in
tako doseženi osebni dohodek namenjal za odpravljanje posledic naravnih nesreč. To se je dogajalo zlasti v primerih, ko
škoda na posameznem območju ni bila tako velika, da bi se za
odpravljanje posledic naravne nesreče, lahko uprabljala solidarnostna sredstva po navedenem zakonu. Tako so bili običajno uvedeni dodatni »občinski« solidarnostni dnevi za
škode, ki so jih povzročile naravne nesreče na ožjih območjih.
Pri tem pa se je stalno postavljalo vprašanje, ali je treba od
osebnih dohodkov, doseženih s takšnim dodatnim solidarnostnim delom (mimo zakona), plačati ustrezne prispevke in
davke. Na osnovi določb zakona o združenem delu in zakona
o osnovah svobodne menjave dela so bila dana pojasnila, da
avtomatična oprostitev prispevkov in davkov v takšnem primeru ni možna, temveč da je treba morebiti oprostitev plačevanja prispevkov uveljavljati pri vsaki samoupravni interesni
skupnosti posebej.
Po predlogu Skupščine občine Škofja Loka naj bi se navedeni republiški zakon dopolnil v tem smislu, da bi se zakonska
oprostitev plačevanja prispevkov in davkov uvedla tudi pri
osebnih dohodkih, ki so doseženi z dodatnim solidarnostnim
delom (poleg primerov iz sedanjega zakona) in namenjeni za
solidarnostne namene na »občinski ravni«.
Navedeni predlog se po naši presoji nanaša na primere, ki

so sicer izven obstoječega koncepta zakonskega urejanja
zagotavljanja sredstev solidarnosti; "vendar ga bi bilo po našem mnenju mogoče vseeno sprejeti. Pri tem pa bi bilo treba v
zakonu izrecno poudariti, da je takšno solidarnostno prispevanje možno le pri tistih naravnih nesrečah, ki so v skladu z
zakonom podrobneje določene z družbenim dogovorom. Poleg tega pa bi bilo treba takšno dodatno delo po našem
mnenju tudi ustrezno omejiti, na primer en dan ali največ na
dva dneva.
Navedeno pobudo bi bilo mogoče relizirati z ustrezno dopolnitvijo obstoječega zakona o oblikovanju sredstev solidarnosti za odpravljanje posledic naravnih nesreč. Za uveljavitev
predloga iz pobude pa po našem mnenju ni treba spreminjati
obstoječega zakona o delovnih razmerjih in tudi ne zakona o
davkih občanov.
2.
Pobuda Skupščine občine Koper se tudi nanaša na vprašanje plačevanja prispevkov in davkov od dadatno organiziranega dela, vendar za povsem druge namene. Kot primer je
naveden »prispevek solidarnosti« za izgradnjo višinskega vodovoda. V tem primeru torej ne gre za solidarnostno prispevanje za odpravljanje posledic naravnih nesreč; temveč za zagotavljanje dodatnih investicijskih sredstev za izgradnjo infrastrukturnih objektov. Podobnih primerov je bilo v praksi v
zadnjih letih več.
Menimo, da takšnih primerov nikakor ni mogoče urejati v
okviru sistema zagotavljanja sredstev za odpravljanje posledic naravnih nesreč. Zato predlagana dopolnitev zakona o
oblikovanju sredstev solidarnosti za odpravljanje posledic
naravnih nesreč z razširitvijo oprostitve plačevanja prispevkov in davkov na osebni dohodek, ki je z dodatno organiziranim delom namenjen za izgradnjo infrastrukturnih objektov,
po našem mnenju nikakor ni sprejemljiva ne glede na to, da
so ti objekti nujno potrebni oziroma zelo pomembni.
Uvajanje dodatnega dela preko polnega delovnega časa in
usmerjanja tako doseženih osebnih dohodkov (v bruto znesku) za izgradnjo določenih objektov po naši oceni ni primerna rešitev za zagotavljanje dodatnih investicijskih sredstev za infrakstrukturne objekte.
S takšno rešitvijo se namreč določeni del tekočega dohodka sproti namenja za investicijsko izgradnjo ne glede na
to, kakšen bo poslovni rezultat ob koncu leta oziroma ne
glede na učinke takšnega dodatnega dela (problem poslovanja z izgubo in podobno). Delavci lahko za navedene namene
usmerjajo le del že oblikovanih sredstev iz čistega dohodka
(poslovni sklad, sklad skupne porabe), lahko pa v ta namen
prispevajo tudi del svojega čistega osebnega dohodka. Prav
tako se za navedene namene lahko uvede tudi samoprispevek.
Glede na navedeno menimo, da predlagane pobude ni
mogoče sprejeti.

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na seji dne 9. 6. 1983
obravnaval:

omejevale z zakonskimi predpisi vsebnost fosforja v odpadnih
vodah in zahtevale tudi terciarna čiščenja odpadnih voda za
zmanjšanje fosforja v očiščenih odplakah.
Pri tem Izvršni svet ugotavlja, da so imela pralna sredstva v
teh deželah 40-45% fosfatov. Naši pralni praški vsebujejo
30-35% fosfatov, ki jih proizvajata tovarni Prahovo v SR Srbiji
in Hrastnik v SR Sloveniji.
Jugoslovanski predpisi o standardih, ki so v pristojnosti
federacije, ne obravnavajo vsebnosti fosfatov v pralnih sredstvih. Pobude za takšne standarde obravnava Zvezni zavod za
standardizacijo na pobudo posameznih delovnih organizacij
ali komisij za standardizacijo pri Gospodarskih zbornicah
republik.
Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora je
pobudo skupine delegatov iz občine Ptuj posredoval Komisiji
za standardizacijo in kakovost pri Gospodarski zbornici Slovenije. Strokovno navodilo, ki bo urejevalo dopustne koncentracije škodljivih snovi, med njimi tudi fosfor, ki se smejo
spuščati v vodotoke pa pripravlja Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo.

- POBUDO SKUPINE DELEGATOV IZ
OBČINE PTUJ ZA SPREJETJE
ZAKONSKIH UKREPOV ZA
ZMANJŠANJE FbSFATOV V PRALNIH
SREDSTVIH,
ki jo je na 10. seji Zbora občin Skupščine SR Slovenije dne 15.
12. 1982 posredoval delegat Radenko Salenovič ob obravnavi
poročila o uresničevanju zakona o ravnanju z odpadki.
Na podlagi lastnih ugotovitev in informacij od proizvajalcev
pralnih sredstev v SR Sloveniji ter komisije za standardizacijo
pri gospodarski zbornici Slovenije Izvršni svet ugotavlja:
Delegatska pobuda za zakonske ukrepe glede zmanjšanja
fosfatov v pralnih sredstvih je s stališča varstva okolja pozitivna, ker bi s tem zmanjšali eutrofikacijo vodotokov, zlasti
jezer. Ravno zaradi problema eutrofikacije so nekatere države
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