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V ENI PRIHODNJIH ŠTEVILK POROČEVALCA
Analiza razvojnih možnosti SR Slovenije v obdobju 1986-1995/2000
V eni prihodnjih iteviik Poročevalce bomo objavili Analjanje ekonomske in socialne varnosti delavcev, delovnih
lizo razvojnih možnosti SR Slovenije 1986-1995/2000, ki
ljudi in občanov ter solidarnosti in vzajemnosti: smeri
jo pripravlja Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje.
strukturnih in kvalitetnih preobrazb v razvoju gospodarObjavljamo kratek opis značilnosti iz analize, ki nam ga
stva in družbenih dejavnosti: vključevanje v mednarodno
je poslal Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje:
delitev dela; analizo faktorjev in predpostavk razvoja s
Prosimo, da nam čim prej sporočite število potrebnih
smermi razvoja in uporabo nove tehnike in tehnologije,
izvodov Poročevalca na naslov: Uredništvo Poročeinformatike, znanosti, inovacij in drugih kvalitetnih dejavvalca, Skupščina SR Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4,
nikov tehničnega napredka: projekcijo rasti in sprememb
tel. 217-123.
v strukturi prebivalstva in zaposlenih, razvoja kadrov in
kadrovske strukture zaposlenih: regionalni razvoj; zaAnaliza razvojnih možnosti SR Slovenije v obdobju
snovo uporabe prostora in razvoja dejavnosti v prostoru:
1986-1995/2000 skupaj s številčno, grafično in kartografsodelovanje z drugimi republikami in pokrajinama.
sko dokumentacijo je strokovno analitična podlaga za
Za izračun kvantitativnih okvirov in notranje skladnosti
pripravo smernic za pripravo dolgoročnega plana SRS in
razvoja je bil uporabljen globalni dolgoročni ekonomeza sprejem dolgoročnih planskih aktov v republiki. Pripravi/
trični model. Pri pripravi Analize so bile uporabljene štejo je Zavod SRS za družbeno planiranje v skladu z odlokom
vilne domače in tuje raziskave, med njimi tudi tiste, ki so
Skupščine SRS o pripravi dolgoročnega plana SRS.
doslej na razpolago na osnovi financiranja iz proračuna
Analiza ima zlasti naslednje sestavine: analizo dosedaSRS (Slovenija 2000). Poleg delavcev Zavoda SRS za družnjega razvoja: projekcijo spreminjanja dosedanjih razvojbeno planiranje je pri delu na analizi sodelovalo okrog 80
nih značilnosti analizo možnih problemov v naslednjem
konsultantov iz združenega dela in raziskovalnih organidolgoročnem obdobju: okvire družbenega (gospodarzacij.
skega prostorskega socialnega) razvoja in osnovne naBesedilo Analize obsega okrog 250 tipkanih strani.
loge s smermi ukrepanja za njihovo uresničevanje: usmeObravnava Analize in sprejem smernic za pripravo dolritve v razvoju materialne osnove socialistične družbe in
goročnega plana SRS je v Skupščini SRS predviden v
socialističnih samoupravnih odnosov: pogoje za zagotavmesecu maju letos.

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE
SR SLOVENIJE
25. januarja 1984
Delegati Zbora združenega politiki v letu 1984 s spremljadela, Zbora občin in Družbe- jočimi akti v skupščinah SR
nopolitičnega zbora Skupšči- Slovenije in SFR Jugoslavije
ne SR Slovenije so na skup- ter o usmeritvah za njihovo
nem zasedanju zborov poslu- uresničevanje;
šali:
- predlog za izdajo zakona
- poročilo o poteku usklaje- o javnem obveščanju
vanja dokumentov družbenoDružbenopolitični zbor je ob
ekonomske politike za leto obravnavi predloga za izdajo
1984 v zborih Skupščine SR zakona sprejel stališča, Zbor
Slovenije in v Zboru republik združenega dela in Zbor občin
in pokrajin Skupščine SFR Ju- pa sta sprejela tudi ugotovitve,
goslavije z vidika uresničeva- stališča in sklepe;
nja delegatskega sistema, ki
predlog odloka o soglasju
ga je podala Silva Jereb, pod- k pripojitvi Poklicne oblačilne
predsednica Skupščine SR in kovinarske šole z italijanSlovenije;
skim učnim jezikom k Eko- poročilo Izvršnega sveta nomski šoli z italijanskim učSkupščine SR Slovenije o po- nim jezikom Izola;
gojih gospodarjenja v letu
- predlog odloka o soglasju
1984, ki ga je podal Dušan Ši- k združitvi osnovnih šol z italinigoj, podpredsednik Izvršne- janskim učnim jezikom Piran
ga sveta Skupščine SR Slove- in Sečovlje v enovito delovno
nije.
organizacijo »Osnovna šola z
Zbor združenega dela, Zbor italijanskim učnim jezikom Piobčin in Družbenopolitični ran«;
zbor so sprejeli:
- predlog odloka o soglasju
- sklepe ob obravnavi poro- k ustanovitvi delovne organičila o poteku sprejemanja re- zacije »Vzgojnovarstvena orsolucij o družbenoekonom- ganizacija z italijanskim jeziskem razvoju in ekonomski kom Piran«.
Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični
zbor so sprejeli:
- predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi podpredsednika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, o izvolitvi
člana Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ter o razrešitvi in imenovanju predsednika Republiškega komiteja za
industrijo in gradbeništvo:
dolžnosti podpredsednika Izvršnega sveta Skupščine
SR Slovenije je bil razrešen mag. Vladimir Klemančič, za
podpredsednika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
pa je bil izvoljen prof. dr. Boris Frlec;
dolžnosti predsednika Republiškega komiteja za industrijo in gradbeništvo je bil razrešen mag. Herman Rigelnik, dipl. ing. Henrik Marko pa je bil izvoljen za člana
izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ter imenovan za
predsednika Republiškega komiteja za industrijo in gradbeništvo.

Zbor združenega dela in
Zbor občin sta sprejela:
- predlog za izdajo zakona
o določitvi stopnje za združevanje sredstev rezerv v sklad
skupnih rezerv gospodarstva
Slovenije v letu 1984 za zavezance, ki niso sprejeli samoupravnega sporazuma s predlo-

k samoupravnemu sporazumu
o ustanovitvi in statutu Posebne samoupravne - interesne
skupnosti za elektrogospodarstvo in premogovništvo SR
Slovenije;
- predlog odloka o soglasju
k samoupravnemu sporazumu
o ustanovitvi in statutu Poseb-

NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI
Zbor združenega dela:
Aleš Sojar, Marjan Šiftar, Ernest Noč, Marjeta Miholič,
Drago Sotler, Žarko Okorn, Radenko Tomič, Jože Kunič,
Doroteja Stipanič, Marija Jevšenak, Marko Čavlovič, Jože
Kavčič, Jože Strmole, Jože Gjurah, Anton Simonič, Jože
Vukelj, Cveto Majdič, Jože Miklavc, Miran Mejak, Stanislava Zlatkovski;
Zbor občin:
Tomaž Kšela, Slobodan Rakočevič, Jože Bizjak, Ivan
Knez, Janez Piškur, Janja Domitrovič, Drago Ladešič, Pavla Križman, Edo Kranjčevič, Andrej Kocman, Stanislav
Božič, Franc Hlastec, Lojze Douža, Tone Poljšak, Kamilo
Lasič, Janez Markelj, Rado Perger, Ferdo Rakuša, Janez
Trebušak, Jože Bizjak;
Družbenopolitični zbor:
Marjan Šiftar, Marjan Kotar Silva Jereb, Anton Vratuša,
Nuša Kerševan, Igor Križman, Francka Herga, Janez ZemIjarič.
Pisne razprave so oddali:
- delegati iz skupin delegatov za delegiranje v Zbor
združenega dela s posameznih področij dejavnosti oziroma okolišev: Ljubljana-Šiška, Lendava in Radovljica;
- delegati iz skupin delegatov za delegiranje v Zbor
občin iz skupščin občin: Ruj, Lendava, Tržič, Sevnica,
Vrhnika, Mesto Ljubljana, Mozirje, Kranj in Dravograd.
gom zakona; Zbor združenega
dela je ob obravnavi predloga
za izdajo s predlogom tega zakona sprejel še poseben sklep;
- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pred požarom;
- osnutek zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti
ter o urejanju pokopališč;
- predlog odloka o soglasju
k samoupravnemu sporazumu
o ustanovitvi Samoupravne interesne skupnosti energetike
SR Slovenije in statutu Samoupravne interesne skuposti
energetike SR Slovenije;
- predlog odloka o soglasju

ne samoupravne interesne
skupnosti za nafto in plin SR
Slovenije;
- sklep ob obravnavi pobude za sklenitev družbenega
dogovora o enotni ureditvi
strokovnega naslova po končanem študiju na medicinski
in stomatološki fakulteti.
Zbor združenega dela je
sprejel še:
- sklep ob obravnavi osnutka zakona o spremembi zakona o prometu blaga in storitev
s tujino;
- sklep ob obravnavi osnutka zakona o spremembah in

DELEGATSKA TRIBUNA - TOKRAT O PROSTORU
23. 2. 1984 ob 18.40
O osnutkih zakonov s področja gospodarjenja s prostoje na primer možno že v zakonu določili odlagališča odparom se še krešejo mnenja. Bolj kot je razprava živa, večje
dnih snovi, kdaj je možna sprememba rabe kmetijskih
so možnosti, da bodo rešitve tudi kakovostne, saj nam
zemljišč, godzov, vodnih rezervatov, ki so posebej zavaronikakor ne more biti vseeno, kako bomo v prihodnje ravvana z zakonom, kakšna bo povezava med občinami? V
nali z največjim družbenim bogastvom - s prostorom kjer
oddaji delegatska tribuna bo govor o osnutku zakonov iz
živimo, zato bo o tem stekla razprava tudi v Skupščini
zornih kotov planerjev, urbanistov, predstavnikov RepuSRS.
bliškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora ter
Osnutek zakona o urejanju prostora opredeljuje vse
predstavnikov pristojnih zborov Skupščine SRS.
razsežnosti prostora, varovanja dobrin splošnega poV delegatski tribuni bodo osvetlili tudi tri delegatske
mena, predvideva usmerjanje razvoja dejavnosti in napobude, ki so se porajale v Ptuju - o problemih, ki jih
menske rabe. Akt bo moral upoštevati duha in črko zakona
povzroča v kmetijstvu pomanjkanje rezervnih delov - v
o sistemu enovitega družbenega piani raja, pri tem so med
Kidričevem - o logičnosti soudeležbe pri zamenjavi družplanerji in zakonodajalci še vedno razhajanja. Tako je tudi
benega stanovanja - in v mladinski organizaciji - o sestavše odprta dilema, ali je zakon dovolj obvezujoč in jasen, ali
ljanju predloga višine zajamčenega osebnega dohodka.

2

poročevalec

dopolnitvah zakona o carinski
tarifi.
Zbor združenega dela, Zbor
občin in Družbenopolitični
zbor so sprejeli:
- predlog odloka o razrešitvi sodnika Vrhovnega sodišča
SR Slovenije se razreši Milan
Gaspari;
- predlog odloka o razrešitvi namestnika javnega tožilca
Višjega javnega tožilstva v Celju; dolžnosti namestnika javnega tožilca tega tožilstva se z
31. marcem 1984 razreši Jože
Hebar;
- predlog odloka o imenovanju pomočnice družbenega
pravobranilca samoupravljanja SR Slovenije; za pomočnico družbenega pravobranilca
samoupravljanja SR Slovenije
se imenuje Tjaša Strobl-Krage'i;
- predlog odloka o razrešitvi in imenovanju šestih članov
Strokovnega sveta SR Slovenije za vzgojo in izobraževanje:
dolžnosti člana tega strokovnega sveta se razrešijo: Peter
Bekeš, Janko Čar, mag. Anton Kaštrun, Gorazd Marin-

ček, Janez Marinko in Oto
Slemenik; za člane tega strokovnega sveta pa se imenujejo: Ivan Furlan, Erna Kožar,
dr. Mirko Križman, cir. Franc
Kuheij, dr. Renata Mejak in
Milan Regovc.
Zbor združenega dela je
sprejel tudi:
- predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi treh članov v Odboru za družbenoekonomske
odnose Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije;
dolžnosti člana odbora se razrešijo Vlastimir Boh, Franc
Dolenc in Majda Žehelj, za
člane - odbora pa se izvolijo
Žarko Okorn, Vladimir Ščeglovski in Bojan Šetman.
- predlog odloka o razrešitvi
in izvolitvi člana Komisije
Skupščine SR Slovenije za
spremljanje izvajanja zakona o
združenem delu izmed delegatov v Zboru združenega dela
Skupščine SR Slovenije; dolžnosti člana Komisije se razreši
Jože Gabrovšek, z? člana komisije pa se izvoli Slavica KosiTu'rk.

RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA SEJ
ZBOROV SKUPŠČINE SR
SLOVENIJE
20. februarja 1984
Dnevni red seje Zbora združenega dela in seje Zbora občin, ki sta sklicali za ponedeljek, 20. februarja 1984, je razširjen z obravnavo:
- predloga odloka o pripravi in sprejetju družbenega plana SR Slovenije za obdobje
1986-1990 (ESA 413):
- predloga odloka o spremembah odloka o pripravi in
sprejetju dolgoročnega plana
SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 1995 oziroma
za določena področja tudi do
leta 2000 (ESA 414);

- osnutka zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o
preložitvi vračanja anuitet za
kredite, dane organizacijam
združenega dela z ozemlja
SAP Kosovo iz sredstev Sklada
federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko
manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin (ESA 417);
- osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotovitvi sredstev za financiranje programa graditve
jugoslovanskega dela železniške proge Titograd-Skader v

letih 1982 in 1983 (ESA 297) ponovna obravnava;
- poročila delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine
SFRJ o poteku 26. seje Zbora
republik in pokrajin Skupščine
SFRJ, ki je bila 31. 1. 1984.
Dnevni red seje Zbora združenega dela pa je razširjen tudi
z obravnavo:
- poročila o izgubah in
vzrokih izgub v SR Sloveniji v
letu 1983 ter o načinu in možnostih za njihovo pokrivanje v
letu 1984;

- osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kritju tečajnih razlik, ki so
nastale pri bankah v letih 1980,
1981, 1982 na podlagi spremembe tečaja dinarja in na
podlagi tekočega deviznega
poslovanja bank (ESA 420);
- osnutka zakona o razpolaganju z obratnimi sredstvi v
organizacijah
združenega
dela.
Glede na obsežen ter vsebinsko zelo zahteven dnevni
red bos(ta seji zborov trajali
dva dni, to je 20. in 21. februarja 1984.

SLAVNOSTNO ZASEDANJE ZBOROV
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
OB 40-LETNICI ZASEDANJA SNOS
20. februarja 1984
Slavnostno skupno zasedanje Zbora združenega dela,
Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR
Slovenije v počastitev 40-letnice I. zasedanja Slovenskega

narodnoosvobodilnega sveta
bo v ponedeljek, 20. februarja
1984. Slavnostno zasedanje
vseh treh zborov Skupščine
SR Slovenije bo ob 16. uri.

SKLIC SEJE SKUPŠČINE KULTURNE
SKUPNOSTI SLOVENIJE
7. marca 1984
Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije bo na 8. seji
zbora uporabnikov in zbora
izvajalcev, ki bo v sredo, 7.
marca 1984, enakopravno z
zbori skupščine SR Slovenije
obravnavala:
-predlog zakona o kulturno
umetniških dejavnostih in o
posredovanju kulturnih vrednot.
Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije bo na tej seji
med drugim obravnavala tudi

program KSS za leto 1983 in
poročilo o vsebinski realizaciji
tega programa; predlog programa KSS za leto 1984; finančno poročilo Upravnega
odbora Prešernovega sklada
za leto 1983 in finančni načrt
za leto 1984; aktualna vprašanja dokončanja gradnje in nadaljnjega razvoja Cankarjevega doma; poročilo o uresničitvi programa dela skupščine
za leto 1983 in predlog programa deia za leto 1984.

SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE SRS
;
;
SKLEPI
Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR
Slovenije ob obravnavi poročila o poteku sprejemanja resolucije o
družbenoekonomskem razvoju in ekonomski politiki v letu 1984
Zbor združenega dela in Zbor občin
Zbor združenega dela in Zbor občin
s spremljajočimi akti v skupščinah SR
Skupščine SR Slovenije sta na svoji seji
Slovenije in SFR Jugoslavije ter o
dne 25. januarja 1984 obravnavala porousmeritvah za njihovo uresničevanje na
čila o poteku sprejemanja resolucij o
podlagi 255. člena poslovnika Skupščidružbenoekonomski politiki v letu 1984
ne SR Slovenije sprejela naslednji
poročevalec

sklep
1. Zbor združenega dela in Zbor občin
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila delegacije Skupščine SR Slovenije
v Zboru republik in pokrajin Skupščine
SFRJ o poteku usklajevanja resolucije, o
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družbenoekonomskem razvoju in ekonomski politiki SFRJ v letu 1984 s spremljajočimi akti ugotavljata, da je delegacija
delala v skladu s pooblastili Skupščine
SR Slovenije, da je njena stališča in sklepe ustvarjalno uveljavljala in da si je v
usklajevalnem postopkb prizadevala, da
bi bilo ob upoštevanju argumentov, stališč in predlogov skupščin drugih republik in avtonomnih pokrajin doseženo
soglasje o uresničevanju skupnih interesov in razvojnih ciljev v letu 1984. Zato
zbora sprejemata poročilo delegacije in
odobravata njeno delo.

2. Zbora sprejemata usmeritve iz poročila podpredsednice Skupščine SR
Slovenije o poteku obravnavane resolucije s spremljajočimi akti v Skupščini SR
Slovenije z vidika uresničevanja delegatskega skupščinskega sistema. Zbora bosta te usmeritve upoštevala pri svojem
delu. Zbora bosta še posebej kritično
ocenjevala, ali so zagotovljeni pogoji za
delegatsko odločanje ob sprejemanju
odločitev, ki bistveno vplivajo na pogoje
gospodarjenja v združenem delu.
3. Zbora podpirata ocene in usmeritve
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije

o možnostih in aktivnostih za uresničevanje gospodarske politike v letošnjem
letu, ki jih je podal podpredsednik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. V
skladu s temi usmeritvami bosta zbora
obravnavala in sprejemala odločitve iz
svoje pristojnosti in spremljala izvajanje
odločitev tekoče ekonomske politike. Pri
uresničevanju gospodarske politike je
posebnega pomena tudi aktivnost celotnega združenega dela, Gospodarske
zbornice Slovenije, Samoupravne interesne skupnosti za ekonomske odnose s
tujino, bank in drugih nosilcev nalog.

Družbenopolitični zbor

skladu s pooblastili Skupščine SR Slovenije, da je njena stališča in sklepe ustvarjalno uveljavljala in da si je v usklajevalnem postopku prizadevala, da bi bilo ob
upoštevanju argumentov, stališč in predlogov skupščin drugih republik in avtonomnih pokrajin in doseženo soglasje o
uresničevanju skupnih interesov in razvojnih ciljev v letu 1984. Zato zbor sprejema poročilo delegacije in odobrava njeno delo.
2. Zbor sprejema usmeritve iz poročila
podpredsednice Skupščine SR Slovenije
o poteku obravnave resolucij s spremljajočimi akti v Skupščini SR Slovenije z
vidika uresničevanja delegatskega skupščinskega sistema. Zbor bo te usmeritve
upošteval pri svojem delu. Zbor bo še
posebej kritično ocenjeval, ali so zagotovljeni pogoji za delegatsko odločanje v
zborih Skupščine SR Slovenije, v Zboru
republik in pokrajin in Zveznem zboru
Skupščine SFRJ ter ob njinovam medse-

bojnem sodelovanju ob sprejemanju odločitev, ki bistveno vplivajo na pogoje
gospodarjenja v združenem delu. .

Družbenopolitični zbor Skupščine SR
Slovenije je ob obravnavi poročil o poteku sprejemanja resolucij o družbenoekonomskem razvoju in ekonomski
politiki v letu 1984 s spremljajočimi akti
v Skupščinah SR Slovenije in SFR Jugoslavije ter o usmeritvah za njihovo uresničevanje na podlagi 255. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije, na seji dne 25. januarja 1984 sprejel ta-le.
SKLEP
1. Zbor ob obravnavi poročila delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja resolucije o družbenoekonomskem razvoju in ekonomski
politiki v SFRJ v letu 1984 s spremljajočimi akti ugotavlja, da je delegacija delala v

3. Zbor podpira ocene in usmeritve
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije,
ki jih je podal podpredsednik Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije o možnostih in aktivnostih za uresničevanje gospodarske politike v letošnjem letu. V
skladu z dolgoročnim programom gospodarske stabilizacije, sprejetimi dokumenti ekonomske politike za leto 1984 in
s temi usmeritvami bo zbor obravnaval in
sprejemal odločitve iz svoje pristojnosti
in spremljal izvajanje dogovorjene ekonomske politike. Pri uresničevanju sprejete gospodarske politike bo posebnega
pomena aktivnost vseh temeljnih nosilcev nalog, Gospodarske zbornice Slovenije, Samoupravne interesne skupnosti
za ekonomske odnose s tujino, bank in
drugih.

STALIŠČA
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za
izdajo zakona o javnem obveščanju
Družbenopolitični zbor Skupščine SR
Slovenije je na seji dne 25. januarja
1984 ob obravnavi predloga za izdajo
zakona o javnem obveščanju na podlagi
72. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejel naslednja
STALIŠČA
1. Družbenopolitični zbor meni, da je
nova zakonska ureditev javnega obveščanja zaradi razvoja odnosov na tem
področju in uskladitve z ustavo in zakonom o združenem delu potrebna. Pri tem
naj zakčn ureja le tista vprašanja, ki jih je
treba enotno rešiti z zakonsko normo,
sicer pa naj pusti čim več možnosti za
samoupravno urejanje tega področja. To
še posebej velja za področje družbenoekonomskih odnosov, kjer se je treba
omejiti na vprašanja, ki so specifična za
področje javnega obveščanja
2. Zakon naj ne ponavlja določb
osnutka zveznega zakona o temeljih si4

stema javnega obveščanja ter nekaterih
republiških zakonov, ki urejajo posamezna vprašanja s tega področja, pač pa naj
konkretizira te določbe, če je taka konkretizacija potrebna. Ob tem Družbenopolitični zbor meni, da je treba temeljito
proučiti odnos med osnutkom zveznega
zakona o temeljih sistema javnega obveščanja in predlogom za izdajo republiškega zakona o javnem obveščanju
Proučiti bi veljalo, ali ni obseg vprašanj,
ki jih ureja osnutek zveznega zakona preširok glede na z ustavo SFRJ določene
pristojnosti federacije.
3. Zagotoviti je treba večji in bolje organizirani družbeni vpliv na sredstva javnega obveščanja. Dosledno naj se uveljavi določba 51. člena ustave SR Slovenije
o uveljavljanju posebnega družbenega
interesa v dejavnostih posebnega družbenega pomena, pri čemer je treba jasno
razmejiti pristojnosti posameznih organov in se izogniti podvajanju njihovih

funkcij. V zvezi s tem je potrebno tudi
jasno opredeliti način urejanja notranjih
razmerij in funkcijo ter odgovornost
glavnega in odgovornega urednika Pri
iskanju najustreznejših rešitev naj predlagatelj v sodelovanju s SZDL izhaja iz
dosedanjih izkušenj pri podružbljanju
upravljanja na posameznih področjih
družbenega dela.
4. Vloga SZDL na področju javnega
obveščanja je opredeljena v ustavi in v
njenem statufu. Zato je v načelu ne kaže
utesnjevati z zakonskimi določbami.
Kljub temu naj predlagatelj skupaj s
SZDL preveri ali je zaradi specifičnosti
tega področja treba v zakonu opredeliti
naloge SZDL.
5. Predlagatelj zakona naj skladno s
pobudami Komisije za narodnosti Skupščine SR Slovenije prouči možnost, da se
konkretneje opredelijo obveznosti SR
Slovenije do italijanske in madžarske narodnosti.
poročevalec

UGOTOVITVE, STALIŠČA IN SKLEPI
Zbora združenega dela in Zbora občin skupščine SR Slovenije ob obravnavi
predloga za izdajo zakona o javnem obveščanju
Skupščina Socialistične republike
Slovenije je na sejah Zbora združenega
dela in Zbora občin, dne 25. januarja
1984 ob obravnavi predloga za izdajo
zakona o javnem obveščanju na podlagi
drugega odstavka 271. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejela naslednje
UGOTOVITVE, STALIŠČA IN
SKLEPE
i.
Skupščina SR Slovenije na osnovi razprave. ki je potekala v delovnih .telesih
zbora Skupščine SR Slovenije, v okviru
Socialistične zveze delovnega ljudstva
Slovenije ter na osnovi razprave na sejah
zborov Skupščine SR Slovenije ugotavlja, da je nov zakon o javnem obveščanju
v SR Sloveniji potreben in da predlog za
izdajo zakona o javnem obveščanju rešuje bistvena vprašanja, ki jih je potrebno z
novim zakonom urediti.
II.
1. Ker poteka istočasno tudi razprava
o osnutku zakona o temeljih sistema javnega obveščanja, ki je v pristojnosti
Zveznega zbora Skupščine SFRJ, nalagajo zbori Skupščine SR Slovenije predlagatelju republiškega zakona da ponovno prouči odnos med zveznim in republiškim zakonom o javnem obveščanju.
Proučiti bi veljalo, ali ni obseg vprašanj,
ki jih ureja osnutek zveznega zakona preširok glede na z ustavo SFRJ določene
pristojnosti federacije.
Zakon o javnem obveščanju naj ureja
le temeljna vprašanja, naj ne ponavlja
določil zakona o temeljih sistema javnega obveščanja ter drugih zakonov, razen
v primerih, ko predlagatelj posebej oceni, da je zaradi specifičnosti potrebno
posamezne rešitve natančneje razdelati.
Zakon o javnem obveščanju naj podrobnejše opredeljevanje posameznih vprašanj v večji meri prepušča samoupravnim
aktom.

2. Skupščina SR Slovenije ugotavlja,
da so dosedanje razprave v glavnem
podprle načela, v katerih bodo urejena
razmerja na področju javnega obveščanja, kot tudi poglavitne rešitve v predlogu
za izdajo zakona o javnem obveščanju
ter hkrati nalaga predlagatelju, da pri pripravi osiiutka zakona o javnem obveščanju upošteva naslednje usmeritve:
- pri opredeljevanju vloge Socialistične zveze delovnega ljudstva je treba
izhajati iz ustavnih opredelitev njene vloge na področju javnega obveščanja. Zato
naj predlagatelj skupaj s SZDL preveri
določbe, ki navajajo vlogo in naloge socialistične zveze, oceni naj zlasti tudi, ali
je potrebno opredeljevati njeno vlogo v
temeljnih določbah zakona, ki bi lahko
celo zoževale ustavno in statutarno vlogo
ter širino nalog te organizacije na področju javnega obveščanja.
- Predlagatelj zakona naj oceni, kako
bi v zakonu lahko konkretneje opredelili
dolžnosti in obveznosti Socialistične republike Slovenije do italijanske in madžarske narodnosti na področju javnega
obveščanja.
- Predlagatelj zakona naj oceni, kako
v zakonu tudi konkretneje opredeliti od
govornost virov informacij.
- V poglavju o opravljanju časopisnih
in radiodifuznih organizacij naj predlagatelj z osnutkom zakona dosledno uveljavi določila 51. člena ustave SR Slovenije ter pri tem jasno razmeji pristojnosti
posameznih organov, se izogne podvajanju, njihovi funkciji in pri tem upošteva
dosedanje praktične izkušnje na področju podružbtjanja sredstev javnega obveščanja. Predlagatelj naj v sodelovanju s
SZDL poišče najustreznejše rešitve, ki bi
vprašanja družbenega vpliva urejala dovolj splošno, da bi se s samoupravno
regulativo lahko urejala posamezna
vprašanja glede na specifičnost posameznega sredstva javnega obveščanja.
- V poglavju o družbenoekonomskih

odnosih in planiranju naj zakon ureja le
tista vprašanja, ki so specifična za področje javnega obveščanja. Predlagatelj
naj ponovno prouči, ali je vprašanje kompenziranja izpadlega dohodka zaradi odločitve ustanovitelja ali pristojnega organa družbenopolitične skupnosti ustrezno
z vidika sistemske upravičenosti neposrednega odločanja cen samostojnih
OZD s strani drugih subjektov, kakor tudi
s praktičnega vidika glede uporabe najustreznejše dikcije in terminov. Jasneje je
treba opredeliti, katere so tiste odločitve,
ki bistveno vplivajo na materialni položaj
organizacij sredstev javnega obveščanja
in zaradi katerih je potrebno zagotoviti
dodatna materialna sredstva.
- V poglavju o novinarjih, glavnem in
odgovornem uredniku, naj predlagatelj
ne opredeljuje v osnutku zakona pogojev
za opravljanje novinarskega poklica, ampak naj urejanje teh vprašanj prepusti
samoupravnim aktom. Samoupravnim
aktom organizacij javnega obveščanja
naj prepusti tudi urejanje pravic in dolžnosti novinarjev glede stalnega razširjanja in dopolnjevanja svojega strokovnega in splošnega družbenopolitičnega
značaja.
- Predlagatelj naj v sodelovanju s
SZDL ponovno prouči različna mnenja in
predloge, ki so bila oblikovana v času
razprave glede imenovanj in razreševanja glavnega in odgovornega urednika
časopisa oziroma programa. Jasno je potrebno opredeliti način urejanja notranjih
razmerij in funkcijo ter odgovornost
glavnega in odgovornega urednika.
III.
Skupščina SR Slovenije nalaga predlagatelju, da pri pripravi osnutka zakona o
javnem obveščanju prouči vse predloge
in pripombe, ki so jih oblikovala delovna
telesa in zbori Skupščine SR Slovenije v
razpravi k predlogu za izdajo zakona ter
jih ustrezno upošteva pri pripravi osnutka zakona.

UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi
samoupravnega sporazuma o ustanovitvi Posebne samoupravne interesne
skupnosti za nafto in plin SR Slovenije
Zbor združenega dela in Zbor občin
Skupščine SR Slovenije sta na podlagi
335. člena in prvega odstavka 342. člena ustave Socialistične republike Slovenije, 71. člena in 322. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije ter 52. člena
zakona o energetskem gospodarstvu
na sejah dne 25. januarja 1984 obravnavala samoupravni sporazum o ustanovitvi Posebne samoupravne interesne
skupnosti za nafto in plin SR Slovenije
poročevalec

ter poleg odloka o soglasju k navedenemu samoupravnemu sporazumu sprejela, v skladu z 252. členom poslovnika
Skupščina SR Slovenije še tole
UGOTOVITEV IN
PRIPOROČILO
Ob obravnavi samoupravnega sporazuma o ustanovitvi Posebne samouprav-

ne interesne skupnosti za nafto in plin
SR Slovenije je bilo opozorjeno, da ni
rešeno vprašanje pravic in obveznosti
sovlagateljev v skupno naložbo za realizacijo programa gazifikacije v Sloveniji.
Zato naj zainteresirane organizacije
združenega dela v okviru Posebne samoupravne interesne skupnosti za nafto
in plin SR Slovenije uredijo ta vprašanja
in o tem obvestijo Skupščino SR Slovenije.
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Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo
zakona o določitvi stopnje za združevanje sredstev rezerv v sklad skupnih rezerv
gospodarstva Slovenije v letu 1984 za zavezance, ki niso sprejeli samoupravnega
sporazuma s predlogom zakona
Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije je na svoji 27. seji dne 25.
januarja 1984 obravnaval predlog za izdajo zakona o določitvi stopnje za združevanje sredstev rezerv v sklad skupnih
rezerv gospodarstva Slovenije v letu
1984 za zavezance, ki niso sprejeli samoupravnega sporazuma s predlogom
zakona in na podlagi 255. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejel naslednji

sklep
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj
skupaj s Skladom skupnih rezerv gospodarstva Slovenije ob obravnavi predloga
zakona o spremembi zakona o skladih
skupnih rezerv na seji zbora 20. februarja
1984 poroča, koliko temeljnih organizacij
združenega dela je še pristopilo k samoupravnemu sporazumu o združevanju

sredstev rezerv v sklad skupnih rezerv
gospodarstva Slovenije in k aneksu k temu sporazumu od 11. novembra 1983
dalje. Poročata naj tudi o tem, kako je
potekalo samoupravno sporazumevanje
in zakaj ni bilo večjega odziva temeljnih
organizacij združenega dela za pristop k
samoupravnemu sporazumu o združevanju sredstev rezerv v sklad skupnih rezerv gospodarstva Slovenije in k aneksu
k sporazumu.

IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
MNENJE
odbora za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja Zbora združenega
dela Skupščine SR Slovenije k poročilu o stanju na področju varstva in izboljšanja
okolja v SR Sloveniji.
V Poročevalcu štev. 25 - 22. 11.
1983 smo objavili Poročilo o stanju
na področju varstva in izboljšanja
okolja v SR Sloveniji (ESA-369).
Tokrat pa k temu poročilu objavljamo še mnenji odbora za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo
okolja Zbora združenega dela ter odbora za urejanje prostora in varstvo
okolja Zbora občin Skupščine SR
Slovenije.
Odbor Zbora občin za urejanje prostora in varstvo okolja je na svoji seji dne 10.
januarja 1983 obravnaval poročilo o stanju na področju varstva in izboljšanja
okolja v SR Sloveniji, ki ga je Skupščini
SR Slovenije predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Predloženo poročilo predstavlja prikaz
oziroma prerez stanja na področju varstva in izboljševanja okolja v SR Sloveniji
na izbranih segmentih obdelave in je
skupaj s predloženimi aktivnostmi dobra
podlaga za izdelavo konkretnih načrtov
pri posameznih nosilcih izvajanja nalog
in pri pripravi dolgoročnih programov
Kljub temu pa so člani odbora opozorili
na določene pomanjkljivosti poročila
oz/roma nedorečenosti opredelitev posledic in škod, ki nastajajo na posameznih področjih varstva in izboljševanja
okolja. V nekaterih poglavjih je opaziti
optimizem, zlasti v odnosu do nekaterih
znanih ugotovitev iz raziskovalnih nalog,
ki so obravnavale nastanek, varovanje in
posledice določenih nepopolnih sistemov varovanja emisij in podobno.
Ugotavlja se, da je še vedno prisotno
nekoordinirano in neplansko koriščenje
zemlje veča se razkorak med kmetijskim
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in gozdnim svetom ter med urbanim,
prometnim in industrijskim prostorom,
kar ima za posledico rušenje razmerij v
okolju. Ta slabost je zlasti vidna v našem
močno razgibanem prostoru, kjer je racionalizacija prostora in naravnih virov
osnovni pogoj življenja nasploh, le-ti pa
so vsakdan bolj ogroženi. Samoupravni
dokumenti in razvojni programi številnih
organizacij združenega dela in delovnih
skupnosti praviloma le nasplošno očrtujejo problem varstva okolja, na teh osnovah pa niso opredeljene konkretne izpeljave in zadolžitve. V letu 1977 sprejeta
skupščinska stališča, sklepi in priporočila za reševanje problematike varstva dobrin splošnega pomena in vrednot človekovega okolja v Socialistični republiki
Sloveniji se še vedno prepočasi uresničujejo, so še vedno aktualna in zahtevajo
v bodoče temeljitejši pristop za njihovo
izvajanje, kar velja za vse nosilce teh nalog.
Evidenten je izpad pri pripravi občinskih odlokov o zaščiti podtalnice, pa tudi
občinskih odlokov o varovanju in zaščiti
naravne in kulturne dediščine; v vodnem
gospodarstvu pa še vedno posvečajo
premalo pozornosti varovanju vodnih količin in skupaj s komunalnim gospodarstvom čiščenju uporabljenih voda
V nadaljnji razpravi so člani odbora
ugotovili, da niso v poročilu dane ustrezne ocene tudi o odgovornosti pri izvajanju določb posameznih zakonov in raznih dogovorov Ocenili so, da so v načelu
zakonski predpisi za ta področja varovanja v redu, da pa je njihovo izvajanje
skrajno površno, zato so tudi rezultati
slabi. Potrebno bi bilo oceniti kakšna je
pri tem odgovornost republiških organov
m organizacij pa tudi občin in drugih
nosilcev nalog, ki so opredeljeni v skupščinskih stališčih iz leta 1977 Opaža se

premajhno prizadevanje za interdisciplinarno delovanje, tako pri planiranju, kot
tudi pri izdelavi projektov za razne naprave oziroma sisteme varovanja varstva
okolja.
Posebni poudarki v razpravi so bili dani perečim vprašanjem, ki zadevajo vodo,
kot enega najbolj pomembnih naravnih
resursov, kjer padec kvalitete vode nima
negativnih posledic samo za zdravje prebivalstva, ampak deluje kot činitelj omejevanja vseh proizvodnih dejavnosti, posebno pa tistih, ki računajo v svojih proizvodnih postopkih z velikimi količinami
kvalitetne vode. Ob tem se veča tudi razkorak med izgradnjo vodooskrbnih sistemov in čistilnimi napravami za čiščenje
uporabljenih voda, kajti sistem tovrstne
izgradnje pa tudi sistem financiranja in
sistem cen bi moral pri tem upoštevati
vidik porabe. Veliko težav povzroča limitiranje cen za tovrstne proizvode in storitve, ki je že dalj časa prisotno, tako, da se
ne more uveljavljati programska cena,
kot dogovor med uporabniki in izvajalci
teh storitev. Tudi najnovejši ukrepi ne
sledijo intencijam dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije stanovanjskega in komunalnega gospodarstva, v
katerem je predvideno usklajevanje cen
komunalnih storitev z objektivnimi stroški, pa tudi večje sodelovanje uporabnikov, sodelovanje z znanstvenimi institucijami in podobno. Ker se te stvari ne
izvajajo oziroma se prelagajo iz enega
planskega obdobja v drugo, so evidentne
težave. Tipičen primer je kvaliteta čistilnih naprav, njihovo neenotno projektiranje in podobno.
V poročilu je ugotovljeno, da so doseženi uspehi pri delni realizaciji sanacijskih programov za zmanjšanje onesnaževanje zraka vzpodbudni, ker so zmanjšali neposredno ogroženost okolice virov
poročevalec

onesnaževanja, vendar iz poročila ne
izhaja kakšne pa so posledice za nadaljnjo ogroženost v širšem območju. Zlasti
so član i odbora opozorili na pos ledice, ki
bodo nastale pri ponovni porabi trdih
goriv, zlasti premoga, pri čemer bo ponekod prišlo cejo do zamenjave ogrevalnih
sistemov, kar bo povzročilo tudi znatne
družbene stroške. Zadeve niso tako enostavne. zato bo potrebno pri politiki varstva zraka vložiti znatna prizadevanja za
uveljavitev ustreznih akcij, delno tudi korigirati tovrstno zakonodajo, da bi lahko
v bodoče bolj sistematično izvajali načela za varovanje zraka.
Člani odbora so ugotovili, da je bilo
premalo narejenega na področju ravnanja z odpadki, zlasti s strupenimi in radioaktivnimi. Žal poročilo ne navaja tudi
podatkov o posledicah tako imenovanega kislega dežjš in kisle megle, kot posledica raznih polucij iz elektrarn, topilnic in
prometa, kar vse povzroča ogromno škodo. vpliva negativno na ljudi, pridelke,
stavbe, gozdove, jezera in podobno.
Škodljivi odpadki in navedene in druge
emisije skupno, bodo pomenile tudi v
bodoče eno izmed najtežje rešljivih vprašanj. če ne bomo temeljiteje pristopili k

sprotnemu razreševanju oziroma k izdelavi realnih sanacijskih programov vseh
poiutantov.
Odbor je predloženo poročilo ocenjeval tudi z vidika določil 157. člena poslovnika Skupščine Socialistične republike
Slovenije in ocenil, oziroma predlaga, da
se poročilo ne obravnava tudi na zboru,
ker ni potrebno sprejeti novih predlogov
in ukrepov, ker so ukrepi, ki jih vsebujejo
zakoni za posamezna področja (z redkimi izjemami) primerni, usmeritve iz leta
1977. vsebovane v skupščinskih stališčih,
sklepih in priporočilih za reševanje tovrstne problematike pa so še vedno aktualna (z izjemo tistih, ki zadevajo zakon
o sistemu družbenega planiranja in novih
predpisov s področja urejanja prostora,
ki so v zadnji fazi sprejemanja).
Področje varstva in izboljševanja okolja je izredno pomembno področje in zadeva vse komplekse družbenega dogajanja. Reševanje tovrstnih problemov, ki so
zelo pereča, pa mora biti stalna naloga
vseh družbenih dejavnikov. Zato se člani
odbora zavzemajo za to. da vsi družbeni
dejavniki pripravijo ponovno celovite akcijske prograrqe. vključujoč razvojne, s
katerimi naj bi zagotovili bolj učinkovito

odpravljanje neskladnosti in škodljivih
pojavov v okolju in preprečili nastajanje
novih. Pri tem naj zlasti intenzivirajo delo
občinske skupščine, ki naj ponovno
proučijo svoje naloge iz tega področja,
se ustrezno organizirajo ter v okviru
možnosti z vso resnostjo pospešijo uresničevanje že dolgo let znanih nalog.
Člani odbora prav tako podpirajo pred-,
tožene aktivnosti Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, pri tem pa menijo, da
mora Republiški komite za varstvo okolja
in urejanje prostora okrepiti svojo vlogo
na tem področju in odigrati tudi večjo
koordinativno funkcijo.
Člani odbora poudarjajo, da naj se poročilo kar najširše obravnava tudi v okviru socialistične zveze, gospodarske
zbornice, sindikatov, posameznih društev, samoupravnih interesnih skupnosti,
znanstvenih in raziskovalnih institucij in
podobno; ustrezna opozorila pa naj posreduje tudi izvršni svet Skupščine SR
Slovenije predsednikom izvršnih svetov
občin ob njihovih rednih posvetih in
Skupščini SR Slovenije ob podobnih posvetih s predsedniki občinskih skupščin:

MNENJE
odbora za urejanje prostora in varstvo okolja Zbora občin Skupščine SR Slovenije
k poročilu o stanju na področju varstva in izboljšanja okolja v SR Sloveniji
Odbor Zbora združenega dela za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja je na seji dne 9. januarja 1984
obravnaval poročilo o stanju na področju
varstva in izboljšanja okolja v SR. Sloveniji. ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije.
V uvodni besedi je predstavnik predlagatelja pojasnil namen poročila, ki ni v
tem, da analizira izvajanje posameznih
zakonov, ki zadevajo področje varstva in
izboljševanja okolja v SR Sloveniji, ampak je le prikaz stanja na določenih segmentih. ki naj vzpodbudi nove aktivnosti.
v čim večji meri odpravlja dosedanje
akutne dileme, služi pa naj tudi kot podlaga za pripravo dolgoročnih planov. Ob
tem je ponovno opozoril na najbolj pereči sklop problemov, ki zadeva zlasti prepočasno uveljavljanje družbenoekonomskih odnosov na področju vodnega in
komunalnega gospodarstva, na prepočasno sprejemanje občinskih odlokov glede zaščite podtalnice in odlokov o naravni in kulturni dediščini. Kritično je tudi
stanje pri gradnji sistemov čistilnih naprav za odplako uporabljene vode. in sicer predvsem zaradi problematičnega
projektiranja in neenotnosti. Aktivnosti,
ki so priložene k poročilu pa naj bi pomenile določeno usmeritev za mobilizacijo
pri pospešenem izvajanju znanih nalog
na tem področju, potreba pa se kaže tudi
za usmeritve drugih subjektov, ki naj bi
zagotavljan' učinkovito odpravljanje neskladij in škodljivih pojavov v okolju in v
največji možni meri preprečevali nastajanje novih.
Člani odbora so ocenili, da je predloženo poročilo lahko dobra osnova za nadaljnje aktivnosti, zlasti pri uveljavljanju
poročevalec

sistema dolgoročnega planiranja in
ustreznih dolgoročnih planskih dokumentov hkrati pa so ugotovili, da poročilo ni dovolj kritično in ne prezentira tudi
ugotovitev iz raznih raziskovalnih študij o
posledicah neizvajanja zakonskih določil
in o slabo izvedenih zaščitnih sistemih.
Člani odbora so menili, da ne bi kazalo z
raznimi dodatnimi ugotovitvami dopolnjevati poročila, potrebno pa bi bilo podpreti predlagane aktivnosti za posamezna področja, katere naj bi posamezni
družbeni subjekti še dopolnili s svojimi
akcijskimi programi za izvedbo vseh potrebnih nalog zlasti pa za hitrejše uveljavljanje skupščinskih stališč, sklepov in
priporočil za reševanje problematike varstva dobfin splošnega pomena in vrednot človekovega okolja v Socialistični
republiki Sloveniji iz leta 1977. Člani odbora so menili, da bi morali republiški
upravni organi in organizacije, pa tudi
izvršni svet. posebno pa Republiški komite za varstva okolja in urejanje prostora delovati bolj odločno pri uveljavljanju
skupščinskih stališč, pri čemer je potrebno posebno pozornost posvetiti tudi inšpekcijskim organom.
Člani odbora so ugotovili, da so rezultati pri vzgojno-izobraževalnem delu na
tem področju, zlasti v osnovnih in srednjih šolah kar zadovoljivi. V celovitem
vzgojno-izobraževalnem procesu pa je
potrebno poudariti tudi zdravstveno vlogo in nujo za večje interdisciplinarno delovanje tudi v izobraževalnem .sistemu,
zlasti na univerzi.
V vodnem gospodarstvu se prepočasi
uveljavljajo novi družbenoekonomski
odnosi, premalo pozornosti se posveča
zaščiti kvalitetnih virov vode in povezovanju pri izgradnji enotnih čistilnih na-

prav za odpravo uporabljenih voda. Vsebinska preusmeritev pa ni bila dosežena
tudi ne pri novem pojmovanju tako imenovanega vodnega prispevka, ki zaenkrat deluje še preveč destimulativno. Tako bo potrebno aktivnosti na področju
vodnega gospodarstva preusmeriti od
gradnje raznih vodnogospodarskih objektov in melioracijskih operacij, ki vse
niso najbolje izvedene, na čuvanje vodnih virov in izgradnjo čistilnih kanalizacijskih naprav.
V nadaljni razpravi so člani odbora
ugotovili, da je zakonska ureditev na tem
področju zadovoljiva. Izjemo morda
predstavlja le še dograditev sistema pri
zakonu o varstvu zraka in pa ureditev
nekaterih manjših vprašanj pri zakonu o
hrupu in pri zakonu o odstranjevanju odpadkov. Pri slednjem gre predvsem za
ravnanje s strupenimi snovmi, pa tudi
radioaktivnimi, glede na enoten pristop
do tovrstnih odlagališč, medtem ko gre
pri hrupu za problem hrupa na letališčih.
Delegati so se strinjali, da je potrebno
za uspešnejše reševanje problematike
varstva okolja zgraditi tudi celovit sistem
zbiranja in distribuiranja informacij in
podatkov o stanju v okolju in te podatke
posredovati v roke uporabnikov, pa tudi
bolj tekoče informirati občane.
V skladu z določili drugega odstavka
157. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije so delegati menili, da kljub aktualnosti pereče problematike na tem področju, ni potrebe, da se predmetno poročilo obravnava še na zboru, niti ni potrebe za sprejem dodatnih priporočil oziroma splošnih zakonskih ukrepov, ker so
le-ti bili ocenjeni kot zadovoljivi, hkrati
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pa je kot nezadovoljivo ocenjeno izvajanje skupščinskih stališč, sklepov in priporočil iz leta 1977 za to področje. Zato
se člani odbora zavzemajo, da se zaostri
odgovornost in doslednost dela na tem
področju vseh nosilcev tovrstnih nalog; v

celoti se podpira program predlaganih
aktivnosti, priporoča pa se tudi, da svoj
del nalog intenzivirajo predvsem občine,
gospodarske zbornice, delovne organizacije, samoupravne interesne skupnosti, krajevne skupnosti in raziskovalne

skupnosti. Prepočasno izvajanje skupščinskih stališč za reševanje problematike varstva dobrin splošnega pomena in
vrednot človekovega okolja nalaga; da
vsi družbeni činitelji v bodoče drugače
ravnajo pri izvajanju dogovorjenih nalog.

POROČILO
skupine delegatov za spremljanje uresničevanja zdravstvenega varstva v SR
Sloveniji Skupščine SR Slovenije k informaciji o uresničevanju samoupravnega
sporazuma o uresničevanju zdravstvenega varstva in sklepanja aneksov k
samoupravnim sporazumom o temeljih planov občinskih zdravstvenih skupnosti
ter k poročilu o izvajanju zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
zdravstvenem varstvu
Skupina delegatov za spremljanje ure- • skupnosti Slovenije, kjer pa je bila le-ta
sničevanja zdravstvenega varstva v SR
bistveno višja, se v letu 1984 doplačila ne
Sloveniji je na seji dne 11. januarja 1984
bodo valorizirala. Tako lahko večje poeobravnavala informacijo o uresničevanju
notenje na področju doplačil uporabnisamoupravnih sporazumov o uresničekov k ceni posameznih storitev, zdravil in
vanju zdravstvenega varstva in sklepanju
pripomočkov pričakujemo v letu 1985.
aneksov k samoupravnim sporazumom o
V zvezi s prenosom pravic in obveznotemeljih planov občinskih zdravstvenih
sti za zagotavljanje zdravstvenega varskupnosti, ki jo je na seji podala predsedstva pri poškodbah na delu in poklicnih
nica Skupščine zdravstvene skupnosti
boleznih na organizacije združenega deSlovenije. V okviru te problematike je
la oziroma podpisovanjem aneksov k saskupina obravnavala tudi poročilo o izvamoupravnim sporazumom o temeljih plajanju zakona o spremembah in dopolninov, je bilo opozorjeno, da v nekaterih
tvah zakona o\ zdravstvenem varstvu, ki
občinah oziroma regijah niso pristali na
ga je Skupščini SR Slovenije predložil
ta določila samoupravnega sporazuma o
Republiški komite za zdravstveno in souresničevanju zdravstvenega varstva z
cialno varstvo.
obrazložitvijo, da za te dodatne obveznoDelegati so bili seznanjeni tudi z Inforsti združeno delo ne more zagotoviti
macijo o aktualnih problemih na področsredstev. Delegati so menili, da je v nekaju zdravstvenega varstva in predlogi za
terih primerih negativno stališče do prenjihovo preseganje, ki je bila pripravljena
nosa teh obveznosti na združeno delo
v okviru Predsedstva Republiškega sveta
pogojeno z neustrezno razlago in aktivZveze sindikatov Slovenije, pobudo Renostjo strokovnih služb občinskih zdravpubliškega sveta Zveze sindikatov Slovestvenih skupnosti, ki niso pripravile
nije, dano na seji Družbenopolitičnega
ustreznih izračunov, res pa je tudi, da
zbora Skupščine SR Slovenije 1. 12. 1983
bodo v nekaterih specifičnih panogah,
v zvezi z uveljavljanjem novih zakonskih
npr. v rudarstvu, železarstvu ipd. obredoločil v samoupravnih splošnih aktih,
menitve organizacij združenega dela bimnenjem Zakonodajnopravne komisije stveno večje
Skupščine SR Slovenije o tej pobudi in
Po mnenju delegatov se v aktivnosti ob
izvlečkom razprave na seji Družbenopoli- sprejemanju aneksov in omenjenih dolotičnega zbora Skupščine SR Slovenije.
čil samoupravnega sporazuma o uresniV informaciji o uresničevanju samoučevanju zdravstvenega varstva v teh obpravnih sporazumov o uresničevanju
činah, še zlasti pa v gorenjski regiji, niso
zdravstvenega varstva in sprejemanju dovolj vključile družbenopolitične orgaaneksov k samoupravnim sporazumom
nizacije, Socialistična zveza in Zveza sino temeljih planov zdravstvenih skupno- dikatov Slovenije oziroma so prav tako
sti je bila pozornost posvečena pred- zavzele odklonilno stališče. Postavljeno
vsem uveljavlanju stališča, sprejetega ob je bilo tudi vprašanje opredeljevanja leobravnavi sprememb zakona o zdrav- teh, glede na to, da je bil v organih družstvenem varstvu, da je namreč potrebno benopolitičnih organizacij na republiški
vprašanje doplačila posameznih uporab- ravni predlog samoupravnega sporazunikov za dogovorjene pravice urejati čim- ma vključno z določbami, ki pomenijo
bolj enotno za vso SR Slovenijo ter vpra- prenos nekaterih obveznosti na organišanjem, ki se pojavljajo v zvezi s preno- zacije združenega dela, podprt. Glede na
som nekaterih pravic in obveznosti na podaljšanje roka za sprejemanje aneksov
področju zdravstvenega varstva na orga- k samoupravnim sporazumom o temeljih
nizacije združenega dela. Samoupavni planov do konca marca 1984, je skupina
sporazumi o uresničevanju zdravstvene- poudarila, da je potrebno v tem času, na
ga varstva so bili sprejeti v vseh občinah
podlagi temeljitih in ustreznih obrazložiGlede na razlike v višini doplačil uporab- tev z usklajeno akcijo strokovnih služb
nikov med posameznimi regijami oziro- občinskih zdravstvenih skupnosti, Sociama občinami je bil na šeji Skupščine listične zveze in sindikatov delavcev v
zdravstvene skupnosti sprejet sklep, da združenem delu celovito predočiti nove
se bo višina doplačil valorizirala s 1.4. rešitve, še zlasti z vidika dolgoročnih
1984 v tistih občinah, kjer je bila višina učinkov, kot so zagotavljanje boljšega
doplačila sprejeta v skladu z usklajenim varstva pri delu, zmanjševanja števila nepredlogom v Skupščini zdravstvene sreč pri delu ter poklicnih bolezni ipd.
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Posebno pozornost je treba nameniti tudi prenosu pravic in obveznosti v zvezi z
nadomestili osebnega dohodka na organizacije združenega dela in iz tega izhajajočim spremembam materialnih obveznosti združenega dela ter medsebojnim
solidarnostnim odnosom med organizacijami združenega dela.
V organizacijah združenega dela je bila
izražena tudi vrsta pripomb, da bo uveljavitev samoupravnih sporazumov ter
sprememb planskih aktov pogojevala
večji obseg administrativnega dela; ti pomisleki po menju predstavnikov Zdravstvene skupnosti Slovenije niso utemeljeni, saj se velik del s tem povezanih
opravil v organizacijah združenega dela
že sedaj opravlja. Vsekakor pa je potrebno tehniko izvajanja novega sistema čimbolj poenostaviti.
V razpavi je bil glede na ugotovljene
probleme tako pri enotnem pristopu pri
določanju višine doplačil uporabnikov
kot pri prenosu obveznosti na združeno
delo, izražen načelen pomislek, ali so
bile posledice teh rešitev ob sprejemanju
zakona o zdravstvenem varstvu oziroma
sprememb in dopolnitev zakona vsestransko proučene. V bodoče je potrebno pri odločanju o ureditvi posameznih
vprašanj z zakonsko ali samoupravno regulativo oceniti, ali so ta vprašanja take
narave, da zahtevajo enotno ureditev v
republiki in bi bila zato smotrnejša ureditev z zakonom, ali pa je ustreznejša ureditev po samoupravni poti ob upoštevanju specifičnih razmer in so zato možne
tudi različne rešitve. Kritično je bila ocenjena dosedanja prevladujoča praksa pri
ocenjevanju materialnih posledic predlaganih zakonskih rešitev, le-te bi bilo potrebno oceniti z vidika združenega dela.
Ta vprašanja je treba poglobljeno obravnavati ob razpravi o uresničevanju svobodne menjave dela v samoupravnih interesnih skupnostih družbenih dejavnosti, njihovi organiziranosti in uresničevanju delegatskih odnosov.
Ob obravnavi poročila o izvajanju zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu je skupina
menila, da je potrebno pozitivne premike
v obsegu izvršenih zdravstvenih storitev,
ki so v poročilu po posameznih pokazateljih prikazani z indeksom, dodatno
obrazložiti oziroma dopolniti s podatki o
prihrankih sredstev s tem, da se je ohranila kvaliteta zdravstvenih storitev.
poročevalec

Upoštevati je treba tudi dejstvo, da pozitivni rezultati niso le posledica učinkovanja sprememb in dopolnitev zakona o
zdravstvenem varstvu, ampak tudi velikih
naporov, ki so jih v uresničevanje dogovorjenih stabilizacijskih ukrepov na področju zdravstva vložile zdravstvene
skupnosti, zdravstvene organizacije in
družbenopolitične organizacije ter drugi
odgovorni subjekti na tem področju.
Poročilo bi bilo po mnenju skupine potrebno dopolniti tudi s celovito oceno
uresničevanja 49. člena zakona o zdravstvenem varstvu (prenos pravic obveznosti za zagotavljanje zdravstvenega var-

stva pri poškodbah na delu in poklicnih
boleznih na organizacije združenega dela) in ga dopolnjenega v skladu s pripombami skupine predložiti v obravnavo zborom skupščine po prvem polletju 1984.
leta, ko bodo v celoti znani učinki sprememb zakona o zdravstvenem varstvu.
Skupina delegatov se je ob obravnavi
pobude Predsedstva Republiškega sveta
Zveze sindikatov Slovenije, da bi se dogovorili za enotno ravnanje v vseh tistih
primerih, ko zakonska določila še ne bodo konkretizirana v samoupravnih splošnih aktih in jih tudi ne bo mogoče nepo-

sredno uporabljati (zakon o zdravstvenem varstvu, zakon o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju, zakon o razširjeni' reprodukciji in minulem delu) in
mnenja Zakonodajno-pravne komisije k
tej pobudi strinjala, da je potrebno na
podlagi proučitve stanja na posameznem
področju oblikovati rešitve. Očitno je
eden od vzrokov za to, da v vseh organizacijah združenega dela ne bo moč v
zakonsko določenih rokih uskladiti samoupravnih splošnih aktov z zakoni, določitev prekratkih rokov za uskladitev že
v samih zakonih, na kar delegati pogosto
opozarjajo.

MNENJE
odbora za družbenoekonomski razvoj Zbora združenega dela Skupščine SR
Slovenije k poročilu o uresničevanju stališč Skupščine SR Slovenije za usmerjanje
skladnega razvoja in delitve dela na področju prometa in zvez.
Odbor Zbora združenega dela za družbenoekonomski razvoj je na svoji seji
dne 18. januarja 1984 obravnaval poročilo o uresničevanju stališč Skupščine SR
Slovenije za usmerjanje skladnega razvoja in delitve dela na področju prometa
in zvez
Odbor ugotavlja, da so bili v preteklem
letu na področju prometa in zvez doseženi pomembni uspehi, med katere sodi
zlasti povečanje železniškega prevoza,
integralnega transporta in luškega prometa. Kljub tem uspehom pa bo potrebno usmeriti vse sile v odpravljanje slabosti, ki na področju prometa in zvez povzročajo neracionalnost, s tem pa povečujejo stroške prevoza. V ta namen bo
potrebno odpraviti razdrobljenost špediterjev, uskladiti nastop letalskih prevoznikov in bistveno izboljšati javni prevoz,
kar bo omogočilo, da bo režijski promet
občutno zmanjšan.
V večji meri bi morala biti odločujočega pomena pri iztiiri vrste prevoza ekonomičnost prevoza, kajti velik transportni strošek pomembno podraži vsak pro-

VPRAŠANJA

izvod, kar tudi vpliva na domačo inflacijo,
hkrati pa zmanjšuje našo konkurenčno
sposobnost v tujini. Zato si je potrebno
prizadevati za zmanjšanje dragega režijskega prevoza, obenem pa je treba javni
prevoz - tako cestni kot tudi železniški usposobiti tako, da bo lahko brez večjih
težav čimprej nadomestil izpad režijskega prevoza. Ustrezna usposobljenost javnega prevoza pomeni po mnenju odbora
pripravljenost za prevoz ob vsakem času
in kvalitetno opravljanje prevoza. Kljub
temu pa vsega režijskega prevoza ne bo
možno preusmeriti v javni promet (živila,
PTT, ...),
Odbor meni, da je treba posvetiti kvaliteti prevoznih storitev posebno pozornost, saj podatki kažejo, da še vedno
precej prevozov pri uvozu v našo državo
ali izvozu našega blaga v tujino opravijo
tuji prevozniki. Odbor je bil seznanjen, da
se v okviru izvršnega sveta pripravlja posebna analiza o izvozu storitev in blaga,
na osnovi česar bo možno po potrebi
sprejeti določene ukrepe, da bi domači
prevozniki prepeljali čimveč blaga. Od-

DELEGACIJ

ZBOR OBČIN
- Analiza gradiv z oznako strogo
zaupno
Analiza naj bi bila izdelana
Skupina delegatov za Zbor
občin občine Nova Gorica je do konca meseca januarja
razpravljala o gradivu zaupne prihodnjega leta in dostavljenarave in postavlja v zvezi s na skupinam delegaov za detem naslednje delegatsko legiranje delegatov v Zbor občin Skupščine SR Slovenije.
vprašanje:
V zvezi z vprašanjem glede
I
Na sejah zborov republiške
skupščine se v zadnjem ob- obravnave gradiv z oznako
dobju obravnava več gradiv z »strogo zaupno« z dne 13. 12.
oznako »strogo zaupno«. De- 1983 je Skupščina SR Slovenilegacija predlaga, da se izde- je posredovala naslednji odgola analiza o uspešnosti dela vor:
Skupščina SR Slovenije je
pri obravnavi gradiv z oznako
»strogo zaupno«, ki jih obrav- že. nekajkrat ob obravnavi
nava republiška in zvezna zveznih aktov opozorila na nesprejemljivo prakso vse številskupščina.
poročevalec

IN

bor terja, da je potrebno - če je ekonomsko upravičeno - združiti letališči Ljubljana in Maribor. Proučiti je treba, ali bi
kazalo k temu priključiti tudi manjša letališča.
Ob zaključku je odbor poudaril, da je
treba v okviru sistema ekonomskih odnosov s tujino zagotoviti za področje prometa in zvez uvoz najnujnejše opreme, ki
jo doma ne proizvajamo, da bi na ta način še lahko obdržali zadovoljivo kvaliteto storitev. Poleg tega je treba v celoti
uveljaviti zvezni odlok, po katerem morajo domači uporabniki storitev domačim
izvajalcem transportnih storitev na mednarodnih linijah plačevati voznino v devizah.
Odbor predlaga, da se predloženi akcijski program dopolni v smislu pripomb
in predlogov odbora. Odbor hkrati ocenjuje, da v smislu 157. člena poslovnika
Skupščine SR Slovenije ni potrebe, da
Zbor združenega dela obravnava predloženo poročilo. S predloženim poročilom
skupaj z akcijskim programom ter poročilom odbora pa je potrebno seznaniti
delegate z objavo v Poročevalcu.

DELEGATOV

nejšega označevanja zveznih
gradiv z oznako »strogo zaupno«, kar ob doslednem spoštovanju pravilnika o ravnanju
z gradivi zaupne narave onemogoča razpravo v delegatski
bazi. Zbori so ob obravnavi
omenjenega pravilnika opozorili na nujnost strožjih kriterijev pri bznačevanju gradiv
zaupne narave in stopnje
zaupnosti ter nekritičen odnos
zveznega izvršnega sveta pri
označevanju posameznih aktov. Zadolžili so našo delegacijo v Zboru republik in pokrajin
Skupščine SFRJ, da v Zboru
republik in pokrajin opozori na
nesprejemljivost sedanje prakse še zlasti, ker dosedanja
opozorila Skupščine SR Slovenije niso imela nobenega

učinka. Kljub vsem prizadevanjem so v zadnjem obdobju
strogo zaupni akti vse številnejši in to celo akti, za katere
ni mogoče najti nobenih utemeljitev. Zato je potrebno v okviru Zveznega izvršnega sveta
in drugih organov v federaciji
doseči bolj kritičen odnos glede označevanja gradiv. Če pa
sedanje prakse ne bi bilo mogoče preseči, je potrebno
spremeniti nekatere določbe
pravilnika o ravnanju z gradivi
zaupne narave ter tako strog
režim pošiljanja in obravnave
gradiv, kot je sedaj opredeljen
v pravilniku, predvideti le za
gradiva oziroma akte, ki so označeni kot državna tajnost.
Takšno stališče je zavzela na
svoji prvi seji tudi komisija za
9

proučevanje in razvijanje me- tiko obravnave strogo 2aupnih
tod in načinov ter pogojev de- aktov ter predlagala ustrezne
legatskega odločanja v Skup- rešitve, da bi strogo zaupna
ščini SR Slovenije, ki je bila gradiva omejili na dejansko
ustanovljena na zadnjih sejah nujne primere ter omogočili
zborov v decembru 1983. Ko- ustrezno obravnavo tudi za te
misija bo v okviru svojega dela akte skladno s stopnjo zaupposebej analizirala problema- nosti.
ZBOR ZDRUŽENEGA DELA -25. 1. 1984
- Zakaj več kot trikrat višja cena za
metalni cink?
Skupina delegatov za delegiranje delegatov v Zbor združenega dela SR Slovenije 42.
okoliš SO Maribor-Tezno, je
na svoji seji dne 21.12.1983
obravnavala
delegatsko
vprašanje MPP Cevovod Maribor TOZD Proizvodnja investicijske in splošne opreme in
sicer:
TOZD Proizvodnja investicijske in splošne opreme proizvaja med ostalim kmetijsko
opremo, ki je antikorozijsko
zaščitena s postopkom vročega cinkanja. Te opreme letno
proizvedejo okrog tisoč ton.
Zaradi strahovitega večanja
cene osnovne surovine, metalurškemu cinku, je kooperant povišal ceno letos za
333%. Tako visoko povišanje
vročega cinkanja, je privedlo
proizvodnjo kmetijske opreme na rob rentabilnosti.
Na osnovi navedenih argumentov, postavljamo naslednje delegatsko vprašanje:
Uradna cena metalurškega
cinka je 120 din za kg. Na tržišču pa dosega ceno do 400
din za kg, predvsem po zaslugi preprodajalcev, saj na primer zadruga iz Kavadarcev iz
SR Makedonije, ponuja in
preprodaja cink po tako visoki
ceni. Ker gre za strateško zelo pomembno surovino, postavljamo vprašanje, ali imajo
naši pristojni zvezni organi
pregled in kontrolo nad ceno
tako pomembne surovine.
Cersa metalurškemu cinku je
tako narasla, da presega ceno medenini in ostalim bakrenim zlitinam. Celo gotovi izdeiki iz cinka, kot so žlice, pločevina so cenejši od osnovne
surovine, tako da jih nekateri
uporabniki metalurškega cinka pretapljajo nazaj v osnovno surovino... Tako gospodarjenje z metalurškim cinkom v SFRJ nima nič skupnega z dobrim gospodarjenjem
in stabilizacijskimi prizadevanji. Prepričani smo, da bodo

ustrezni organi nemudoma
ukrepali in privedli ceno metalurškemu cinku nazaj na razumno ceno.
Na vprašanje je odgovorilaJelka Zekar namestnica predsednika Republiškega komiteja za tržišče in splošne gospodarske zadeve!
Najvišje cene, po katerih
smejo proizvajalne organizacije prodajati cink, so določene
z odlokom o najvišjih cenah
oziroma o najvišji ravni cen in
o načinu oblikovanja cen proizvodov in storitev iz pristojnosti vseh družbenopolitičnih,
skupnosti (Uradni list SFRJ, št."
68/83). Z odlokom pa so tudi
še naprej maksimirani absolutni zneski deležev za kritje stroškov blagovnega prometa v organizacijah, ki se ukvarjajo s
trgovinsko dejavnostjo. Obenem je s posebnim predpisom,
ki ureja oblikovanje cen v trgovinskih organizacijah, že od
prej določeno, da smejo vsi
udeleženci v prometu na debelo nekega proizvoda skupaj
zaračunati največ le predpisani delež.
Po sprejetju navedenega odloka o maksimiranju vseh cen
bodo organi tržne inšpekcije v
skupni akciji, ki jo bo vodil
Zvezni tržni inšpektorat, izvedli celovit nadzor nad uresničevanjem odloka. Vse kršitve določb odloka, torej tudi take,
kot so navedene v delegatskem vprašanju, bodo ti organi
dosledno preganjali.
Organi tržne inšpekcije iz
SR Slovenije bodo obveščali
Zvezni tržni inšpektorat tudi o
nepravilnostih pri uresničevanju odloka, ki jih bodo ugotovili za organizacije združenega
dela iz drugih republik. Ne glede na to pa Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga,
da se vprašanje o tem, ali imajo zvezni organi pregled in
kontrolo nad ceno cinka, postavi tudi v Zboru republik in
pokrajin Skupščine SFRJ.

darstva, 4. okoliš s sedežem v
občini Ljubljana Šiška je zboru združenega dela skupščine
SR Slovenije postavila naslednje delegatsko vprašanje:
1. Ob akcijah za zmanjšanje
konvertibilnih odlivov za nakup reprodukcijskega materiala v letu 1983 oziroma sugestij delovnim organizacijam, da se naj v čimvečji meri
poslužujejo odobrenih tujih
blagovnih kreditov je biia tudi
dana zagotovitev, da bodo
postopki za najem kreditov
poenostavljeni in skrajšani,
vendar temu ni bilo tako.
Tako od marca do septembra nismo uspeli pridobiti
vseh potrebnih soglasij (za
kredit Hermes iz ZRN) z jugoslovanske strani, zavedajoč
se tudi, da tuji kreditodajalci
rabijo določen čas za odobritev.
Tako nam je uspelo po dolgotrajnih postopkih pridobiti
soglasje obeh strani šele v
novembru 1983.
Ta dolgotrajni postopek je
povzročil velik izpad realizacije in to predvsem na izvoznem področju.
Sprašujemo, kje je krivda,
da so postopki za odobritev z
naše strani tako dolgi kljub
zagotovilom, da bodo skrajšani in poenostavljeni.
2. Izpostavljamo problematiko najema blagovnih kreditov v Avstriji, katerih kljub
odobritvi ne moremo koristiti
do vračila obveznosti (zapadlih) nekih jugoslovanskih
»neidentificiranih« dolžnikov.
Zahtevamo, da se ti identificirajo ter svoje obveznosti
poravnajo v najkrajšem času,
ker s takim postopkom delajo
težave solidnim kreditojemalcem in kvarijo ugled Jugoslavije.
Na vprašanje je odgovorila
Cvetka Selšek, namestnica
predsednika Republiškega komiteja za mednarodno sodelovanje:
1. Glede prvega vprašanja, ki
se nanaša na dolgotrajne postopke pri odobritvi blagovnih
kreditov, smo na podlagi pojasnil, ki nam jih je posredovala
LB-ZB ugotovili, da gre za
problematiko kredita, ki ga je
najemala organizacija združenega dela Litostroj iz Ljubljane. LB-ZB meni, da očitek, da
je postopek trajal od marca do
novembra 1983 ni povsem utemeljen, saj je LB-ZB preiela

nepopolni zahtevek od OZD
Litostroj šele 9. 8.1983. Kreditni odbor LB-ZB je zahtevek
odobril 7. 9.1983 in posredoval
prioritetno potrdilo v ZR Nemčijo 12.9,1983. Hermes je na
to potrdilo izdal soglasje šele
27.10.1983, približno mesec
dni kasneje je bila podpisana
kreditna pogodba, dokumenti
za otvoritev akreditiva pa so
bili pripravljeni 8.12.1983.
Pri ocenjevanju posameznih
zahtevkov si je LB-ZB posebej
prizadevala, da bi upoštevala
specifične okoliščine posameznih OZD. kot so npr. izvoz
v Irak, možnost odplačevanja
kreditov glede na proizvodni
ciklus itd.
Poudariti je treba, da so bili
postopki za pridobitev blagovnih kreditov skrajšani in poenostavljeni šele s spremembami odloka o pogojih in načinu
najemanja in uporabljanja določenih blagovnih kreditov v
tujini v letih 1983 in 1984 ter
ustreznih carinskih navodil, v
septembru 1983, o čemer smo
delegate že obvestili v odgovoru na delegatsko vprašanje
skupini delegatov za Zbor
združenega dela občine Maribor-Pesnica in skupini delegatov za Zbor združenega dela
občine Ljubljana-Centfer v začetku oktobra 1983.
Do danes ima LB-ZB registriranih že okrog 70 zahtevkov za Hermes, ki so v različnih fazah obdelave, v večini
primerov so predlagatelji zadovoljni z delom strokovnih
služb.
LB-ZB ugotavlja, da je celotni plafon zavarovanja Hermesa v višini 385 milijonov
DM, ki jim je bil odobren, praktično izkoriščen, t. j. porazdeljen med uporabnike, sicer v
različnih fazah, vendar s strani
strokovnih služb ažurno obdelan.
2. Realizacija blagovnih kreditov iz Avstrije (Koordinatorje
Privredna banka Sarajevo) je
bila v letu 1983 res v zastoju
zaradi nekaterih pogojev, ki jih
je naknadno postavila avstrijska stran, vendar pa nam je
Narodna banka Jugoslavije zagotovila, da ni več nobenih
ovir za najemanje in uporabljanje avstrijskih blagovnih kreditov. Po pismenem zagotovilu
Privredne banke Sarajevo so
namreč vsi dodatni pogoji izpolnjeni. :tako da OZD lahko
najemajo n uporabljajo te blagovne kredite.

- Preskrbljenost z rezervnimi deli za
- Ali so postopki za najemanje tujih
kmetijsko mehanizacijo
blagovnih kreditov res poenostavljeni?
Skupina delegatov za zbor na občine Brežice je na svoji
Skupina delegatov za dele- ženega deia skupščine SR združenega dela - kmetijska seji dne 22.12.1983 pri točki giranje delegatov v zbor zdru- Slovenije s področja gospo- dejavnost 11. okoliš, skupšči- predlog resolucije o politiki
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poročevalec
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družbenega in gospodarskega razvoja v SR Sloveniji razpravljala tudi o precej težki
kmetijski problematiki in v tej
zvezi postavljamo naslednje
delegatsko vprašanje:
Že precej časa nas tare
problem, kje in kako dobiti rezervne dele za kmetijsko mehanizacijo. Ugotavljamo, da
na tržišču ni nobenih traktorskih gum, akumulatorjev,
zračnic ipd. Sprašujemo zakaj
kmetijska proizvodnja ne more naprej vzporedno s industrijsko proizvodnjo. Na kmetijah je že tako malo delovne
sile in še ta je večinoma starejša. Kmetje morajo veliko
delovnih ur na leto porabiti za
iskanje rezervnih delov, nazadnje pa še nič ne dobijo.
Bolje bi bilo, da bi te ure porabili za delo na kmetijah, kot pa
za tekanje po trgovinah. Največkrat se zgodi, da ravno takrat ko stroj najbolj potrobuješ, stroj stoji, ker ga ne moreš popraviti. Vemo, da je čas
stabilizacije, vendar če bomo
hoteli hrano pridelovati doma
bomo morali tudi temu problemu posvetiti vso pozornost.
Ugotavljamo, da naša industrija izdeluje kmetijsko mehanizacijo in rezervne dele
zanjo, vendar večina tega
izvozi. Nujno je potrebno tudi
domači trg oskrbovati z rezervnimi deli, ki jih kmetijstvo
potrebuje.
Delegacija želi pismeni odgovor.
Na vprašanje je odgovoril
Srečko Perko, pomočnik
predsednika Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in preskrbo:
V okviru Splošnega združenja za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano se na osnovi načrtovanih potreb kmetijskih organizacij pripravi letni program oskrbe z rezervnimi deli
za vse najpogostejše tipe kmetijske mehanizacije v Sloveniji.

Vrednost načrtovanih potreb za leto 1984 znaša 600
mio dinarjev.
Težave v oskrbi, ki se še zlasti odražajo pri pnevmatiki domače proizvodnje, so zaradi
nepravočasnega zagotavljanja
deviznih sredstev Znano je, da
se manjši del deviznih sredstev, za celotno oskrbo z rezervnimi deli zagotavlja na
osnovi družbenega dogovora
o zagotavljanju in koriščenju
deviz za plačilo prednostnega
uvoza določenih proizvodov
oziroma surovin za njihovo
proizvodnjo na enotnem jugoslovanskem trgu, večji del deviz pa morajo zagotavljati same organizacije iz svojega deviznega priliva, ki je v neposredni zvezi z izpolnitvijo načrtovanega izvoza na konvertibilno
področje.
V SR Sloveniji je slabša preskrba z gumami in klinastim
jermenjem delno posledica
nepravočasnega zagotavljanja
deviznih sredstev, še posebej
pa zaradi tega, ker proizvajalci, kot so Tigar, Sava, Ruma,
Rekord in Balkan, zamujajo pri
dobavi. Vrednost nerealiziranih obveznosti znaša 5,8 mio
dinarjev. V zadnjih razgovorih
so proizvajalci zagotovili, da
bodo do 15. februarja izpolnili
svoje stare obveznosti.
Enako je dogovorjeno s
proizvajalci akumulatorjev, ki
jih na tržišču primanjkuje.
Da bi bilo v prihodnje mogoče zagotoviti boljšo oskrbo z
akumulatorji, je v kmetijskih
organizacijah sprožena tudi
akcija zbiranja starih akumulatorjev.
V letu 1984 je izboljšanje
preskrbe z rezervnimi deli mogoče pričakovati z doslednim
izpolnjevanjem načrtovanih
izvoznih obveznosti in z zagotavljanjem potrebnih deviznih
sredstev, del menjalniških deviz pa se bo, podobno kot v
letu 1983, zagoiavljai na podlagi že omenjenega družbenega dogovora.

- Potrdilo o oprostitvi polaganja
depozita za obrtnike izda pristojna
medobčinska gospodarska zbornica
Na 17. seji Zbora združenega dela Skupščine občine
Ljubljana Bežigrad je delegat
Obrtnega združenja Ljubljana
Bežigrad postavil naslednje
delegatsko vprašanje:
Kot obrtniki moramo večkrat potovati v tujino zaradi
nakupa nadomestnih delov
ali repromateriala. S tem v
zvezi se postavlja vprašanje
plačila depozita, saj ga moramo plačati ob vsakokratnem
prehodu prek meje.
poročevalec

Obrtniki tako nismo izenačeni z delovnimi organizacijami, zato nas zanima, kakšna
je možnost, da bi dobili potrdilo za prehod prek meje brez
plačevanja depozita. Zanima
nas, kateri je tisti organ, ki bi
lahko izdal tako potrdilo in o
tem vodi! tudi evidenco?
Ali bi lahko to bila uprava za
družbene prihodke?
Na delegatsko vprašanje na
17. seji Zbora združenega dela
Skupščine občine Ljubljana-

Bežigrad, ki ga je posredoval
predsednik Zbora združenega
dela Skupščine SR Slovenije?
je dal Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije naslednje pismeno pojasnilo:
Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije je že oktobra 1982
opozoril Zvezni izvršni svet,
med drugimi odprtimi vprašanji, tudi na nerešeno vprašanje
potovanj v tujino delovnih ljudi, ki samostojno opravljajo
dejavnosti z osebnim delom s
sredstvi, ki so v lasti občanov.
V letu 1983 so o tem problemu
večkrat razpravljali. v Zvezni

gospodarski zbornici, Zveznem sekretariatu za finance in
Zveznem izvršnem svetu. Dokončno je ta problem rešen z
novo uredbo o pologu na dinarje, ki jih imajo občani pravico odnesti iz Jugoslavije (Ur.
list SFRJ, št. 71/83), ki v 7. točki drugega odstavka 4. člena
določa, da se kot službeno potovanje štejejo tudi potovanja
obrtnikov, ki opravljajo dejavnost z delovnimi sredstvi, ki so
lastnina občanov in sicer štirikrat v koledarskem letu. Potrdilo o oprostitvi polaganja depozita izda pristojna medobčinska gospodarska zbornica.

- Koliko plačujemo za električno
energijo?
Skupina delegatov za delegiranje delegatov v Zbor združenega dela SR Slovenije 42.
okoliša SO Maribor-Tezno, je
na seji dne 21.12.1983 izoblikovala naslednje delegatsko
vprašanje:
Vprašujemo koliko je občan
posameznih republik in pokrajin odvajal sredstev za razširitev zmogljivosti elektrarn
vključno s Slovenijo in to od
leta 1972 dalje.
Obenem zahtevamo podatke koliko plačujejo po posameznih republikah za 1 KW
električne energije in koliko
za razširjeno reprodukcijo.
Na vprašanje je odgovoril
Cveto Majdič, namestnik
predsednika Republiškega komiteja za energetiko:
1. Uporabniki
električne
energije v SR Sloveniji so na
nizki napetosti v odjemni skupini »gospodinjski odjem« plačevali energetski prispevek
namensko za razširitev kapacitet hkrati s plačilom za porabljeno električno energijo vse
od leta 1972 do 1980.
V posameznih letih je bil
energetski prispevek v deležu
do porabljene električne energije naslednji:
BiH
Črna gora
Hn/atska
Makedonija
Slovenija
Srbija
SFRJ

73
40
32
38
31
32
33
35

1.1. 1972 do 1.1. 1974
1.1.1974do31.7.1974
1.8. 1974 do 31. 7. 1975
1. 8.1975 do 31.12.1980

20%
25%
40%
60%

1. januarja 1981 je bil 60%
energetski prispevek vključen
v ceno električne energije.
Elektrogospodarstvo Slovenije nima podatkov o načinih
zagotavljanja in višinah prispevkov uporabnikov odjemne
skupine »gospodinjski odjem«
po posameznih SR in SAP. Od
jugoslovanskega elektrogospodarstva - JUGEL so uspeli
dobiti le podatke o strukturi
virov sredstev za razvoj v letih
1976 do 1980, kjer so bila združena sredstva uporabnikov v
SR BiH 12,4%, Črni gori
17,8%, Hrvaški 51%, Makedoniji 18,9%, Sloveniji 70%, Srbiji 22,2% in na Kosovem 70%.
Za SAP Vojvodino v JUGEL ni
podatkov o združenih sredstvih uporabnikov te odjemne
skupine.
2. V letih 1973 do 1982 so
bile cene električne energije
po republikah brez prispevka
za razširjeno reprodukcijo v
odjemni skupini »gospodinjski
odjem« naslednje:
p/kWh (zaokroženo na cela števila)
74 75 76 77 78 79 80 81 82
79 92 120 178 227
47
78 93 107 118 213
59
92 109 146 202 271
48
67 79 105 136 163
38
69 82 101 197 275
39
70 83 119 156 201
42
75 89 121 170 223
43

- Zdravnike šolamo predvsem za
domače potrebe
Skupina delegatov za go- »doktor« !n to utemeljujejo z
spodarsko področje, - 14. zaposlovanjem v tujini.
Menimo, da bodoče zdravokoliš iz Radovljice je postavila naslednje delegatsko nike ne šolamo zato, da bi se
zaposlovali v inozemstvu, zavprašanje:
Diplomanti medicine se že to nas zanima ali je študij mevrsto let potegujejo za naslov dicine v Jugoslaviji usklajen s
J
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potrebami zdravstva in koliko
stane popoln študij enega diplomanta na medicinski fakulteti v Ljubljani?
Na vprašanje je odgovoril
Jože Miklavc, namestnik predsednice republiškega komiteja
za vzgojo in izobraževanje ter
telesno kulturo:
Podatkov o tem, koliko naših zdravnikov in stomatologov je zaposlenih v tujini, žal
nimamo. Zveza skupnosti za
zaposlovanje SR Slovenije
ugotavlja, da je prav to zaposlovanje potekalo izključno po
osebni iniciativi in ni evidentirano v ekupnostih za zaposlovanje.
Ugotavljamo, da je v naši republiki izredno velik interes za
študij medicine, na kar kažejo
tudi podatki o prijavah za vpis.
Za študij splošne medicine se
je prijavilo n.pr.: v šolskem letu
1982/83 na 150 razpisanih
mest kar 447 kandidatov, v šolskem letu 1983/84 pa na prav
toliko razpisanih mest 448
kandidatov.
Podobna nesklaja se kažejo
tudi v prejšnjih letih. Vendar v
naši republiki z usmerjanjem
in tudi z omejevanjem vpisa
vsa zadnja leta usklajujemo
obseg vpisa na študij medicine
s planom PIS za zdravstvo, ki
je ugklajen s kadrovskimi potrebami zdravstva v SR Sloveniji. Na Medicinsko fakulteto v
Ljubljani se tako spisuje v zadnjih letih le nebistveno večje
število študentov, kot so pričakovane zaposlitvene možnosti.
Da je obseg študija na medicinski fakulteti v Ljubljani relativno dobro usklajen, kažejo

tudi podatki o nezaposlenih
zdravnikih in zobozdravnikih.
31. 12. 1983 je v Sloveniji iskalo zaposlitev 23 zdravnikov
splošne medicine in specialistov, kar predstavlja le 0,6%
od vseh zaposlenih zdravnikov, ki jih je v istem obdobju
3.416, ter 10 zobozdravnikov,
kar predstavlja 1,04% od 959
takrat zaposlenih zobozdravnikov. Za druga področja Jugoslavije nimamo podrobnejših podatkov, znano pa je, da
se na nekaterih področjih že
pojavljajo večji presežki zdravnikov in s tem povezana nezaposlenost.
Po podatkih Izobraževalne
skupnosti Slovenije je v šolskem letu 1982/83, ko je diplomiralo 172 zdravnikov in zobozdravnikov, Medicinska fakulteta v Ljubljani s svobodno
menjavo dela v PIS za zdravstvo, pridobila 238.863 tisoč
din, kar pomeni v te letu na 1
diplomanta približno 800.000
din. Po podrobnejših izračunih
v Izobraževalni skupnosti odpade v letu 1982/83 na diplomanta Medicinske fakultete v
Ljubljani okrog 1,392.000 din,
česar pa ni moč natančno izračunati, ker merila izobraževalne skupnosti niso naravnana
na študenta ali diplomanta,
temveč na program.
V primerjavi s sredstvi na diplomanta na drugih fakultetah
je študij medicine in stomatologije približno dvakrat dražji
od študija na tehniških fakultetah, kar je predvsem posledica
posebnosti vzgojnoizobraževalnega dela in eno leto daljšega študija.

ZBOR OBČIN - 25. 1. 1984
- Koliko je bilo postopkov zoper
občane, ki niso plačali depozita?
Na 25. seji Zbora občin
Skupščine SR Slovenije, dne
14. decembra je delegat Vlado Barabaš iz občine Ljubljana-Bežigrad zastavil naslednje delegatsko vprašanje:
»Sklicujoč se na objavljeni
podatek (Delo«, dne 19. 11.
1983), da je skoraj 22.000 Jugoslovanov potovalo v tujino
zasebno, ne da bi plačali depozit, čeprav bi ga morali,
skupina delegatov prosi za
odgovor na vprašanji:
- zoper koliko občanov, ki niso plačali depozita, je bil uveden postopek in
- koliko takšnih postopkov je
bilo uspešno zaključenih?«
Na vprašanje je odgovorila
Ada Gorjup, namestnica republiškega sekretarja za finance.
Podatek o številu občanov,
ki niso plačali depozita, objav12

ljen novembra v Delu, zajema
vse prehode, ki so jih zapisniško evidentirali carinski organi
na vseh jugoslovanskih mejnih
prehodih od 1. novembra 1982
do 30. septembra 1983. Natančno število prijavljenih občanov znaša 21.889, od tega
na območju Zveznega deviznega inšpektorata oddelka v
Ljubljani pa 2.428 občanov.
Zvezni devizni inšpektorat v
Beogradu nam je sporočil, da
je dobil do 31. decembra 1983,
t.j. do spremembe uredbe o
depozitu, 27.850 prijav. V oddelkih tega inšpektorata je
uveden postopek zoper vse kršitelje. Do 31. decembra 1983
je bil zaključen prvostopenjski
postopek za 15.109 občanov,
od tega bo moralo 13.223 občanov plačati denarne kazni.

Za 1.886 občanov pa je bil postopek ustavljen, ker ni bilo
osnove za plačilo depozita. V
teku je postopek zoper .12.741

občanov. Ob tem je treba opozoriti, da je zvezni devizni inšpektorat prejel več kot 5.000
prijav šele v decembru 1983.

- Ali je suša elementarna nesreča?
Skupščina delegatov za de- možno sušo šteti za elemenlegiranje delegatov v Zboru tarno nesrečo in pod kakšniobčin Skupščine SR Slovenije mi pogoji?
iz občine Ljubljana Moste-PoNa delegatsko vprašanje o
Ije je postavila naslednje de- teni,
ali je možno sušo šteti za
legatsko vprašanje:
Dogovor o oblikovanju elementarno nesrečo in ppd
sredstev solidarnosti narodov kakšnimi pogoji, je odgovoril
in narodnosti Jugoslavije ter Tone Poljšak, namestnik predrepublik in avtonomnih pokra- sednika Republiškega komitejin za odpravljanje posledic ja za varstvo okolja in urejanje
elementarnih nesreč (Uradni prostora:
Dogovor o oblikovanju sredlist SFRJ št. 44/74) v 3. členu
opredeljuje elementarne ne- stev solidarnosti narodov in
sreče s tem, da lahko republi- narodnosti Jugoslavije ter reke in avtonomne pokrajine s publik in avtonomnih pokrajin
svojimi predpisi določijo še za odpravljanje posledic eledruge nesreče, ki povzročajo mentarnih nesreč (Uradni list
SFRJ - 44/74) je prepustil
večjo škodo.
Družbeni dogovor o načinu vprašanje opredelitve elemenuporabe in upravljanja s sred- tarnih nesreč, razen potresov
stvi solidarnosti za odpravlja- in poplav, republikam in ponje posledic naravnih nesreč krajinama. Družbeni dogovor
(Uradni list SRS št. 29/75), ki o načipu uporabe in upravljaga je sprejela SR Slovenija, je nja s sredstvi solidarnosti za
v 2. členu taksativno opredelil odpravljanje posledic naravnih
naravne nesreče, za katere nesreč (Uradni list SRS se lahko uporabljajo sredstva 29/75) suše izrecno ne navaja,
solidarnosti in v zadnji alinei vendar je v 2. členu dana možnavedel »in druge naravne nost, da se podpisniki dogovonesreče, za katere se tako ra dogovore tudi za dru'ge nedogovore podpisniki tega sreče. ki se štejejo za naravne
nesreče in za katere se lahko
družbenega dogovora«.
sredstva solidarLetošnje izjemno in izredno uporabljajo
dolgotrajno sušno obdobje nosti.
(pomanjkanje padavin od juNavodilo o enotni metodolonija do decembra 1983) je po- giji za cenitev škode od elevzročilo veliko škodo kmetij- mentarnih nesreč (Uradni list
ski proizvodnji (različno z ozi- SFRJ - 17/79) opredeljuje surom na kvaliteto zemlje in po- šo kot elementarno nesrečo,
samezne poljščine). Prizade- saj lahko povzroči večjo škota je bila proizvodnja na trav- do, katere odpravljanje poslenikih, pridelki koruze, otežena dic zahteva angažiranje družoziroma onemogočena setev benopolitičnih skupnosti.
strnišnih posevkov in dosevSredstva solidarnosti se po
kov ter jesenska setev, manj- dogovoru lahko uporbljajo za
ša proizvodnja zelenjave, kar odpravljanje posledic naravnih
je posredno vplivalo na manj- nesreč pod pogojem, če škoda
ši pridelek doma pridelane presega 3% pri razvitih ozirohrane, kar bo imelo za posle- ma 1,5% družbenega proizdico zmanjšanje živinorejske voda pri nerazvitih občinah,
proizvodnje.
doseženega v letu pred pojaDolgotrajna suša je vplivala vom nesreče.
tudi na občutno pomanjkanje
Odbor podpisnikov družbevode, predvsem v hribovitih nega
dogovora o načinu upopredelih, kjer vodovodi niso rabe in
upravljanja s sredstvi
dajali predvidenih količin vo- solidarnosti
- za odpravljanje
de. Prebivalci so zaradi tega posledic naravnih
nesreč v SR
primorani organizirati dovoz Sloveniji je na 5. seji
dne 6. 12.
vode za potrebe ljudi in živali. 1983 obravnaval pobude
podTo je povzročilo velik dodatni pisnikov družbenega dogovostrošek teh prebivalcev in jih
za spremembo in dopolnitev
s tem postavilo v še težji eko- ra
navedenega družbenega donomski položaj. Družbenopo- govora
imenoval posebno
litične skupnosti so jim pri- delovnoter
skupino.
skočile na pomoč, vendar celotne škode niso mogle nadoOdbor podpisnikov je prejel
mestiti.
precej pobud za spremembo
Iz teh razlogov postavljamo oziroma dopolnitev 2. člena
delegatsko vprašanje ali pa družbenega dogovora z že
poročevalec

t
f

drugimi vrstami naravnih ne- nega dogovora upoštevala, sprememb in dopolnitev družsreč kar bo delovna skupina vključujoč sušo.
benega dogovora bo pri izdepri pripravi sprememb družbeDelovna skupina za pripravo lavi predloga predlagala, da za
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ZBOR ZDRUŽENEGA DELA
MNENJE DO POBUDE ZBORA ZDRUŽENEGA
DELA SKUPŠČINE OBČINE RADLJE OB DRAVI
GLEDE OMEJITEV PORABE DRUŽBENIH
SREDSTEV IN OMEJITEV PORABE GORIVA
Temeljna delegacija Gradbenega podjetja Radlje ob Dravi
je na 16. seji zbora združenega dela skupščine občine Radlje
ob Dravi postavila naslednje delegatsko vprašanje, oziroma
pobudo:
»V naši delovni organizaciji ugotavljamo, da nam začasna
omejitev porabe družbenih sredstev, ki predstavljajo materialne stroške, predvsem pa omejitev porabe goriva, onemogoča normalno poslovanje. To se odraža predvsem v tem, ker
so naša gradbišča, delovišča v letošnjem letu precej bolj
oddaljena od sedeža delovne organizacije kot v prejšnjih
letih, zaradi vsesplošnega pomanjkanja del v gradbeništvu.
Potrebna pa je bila tudi dodatna komercialno tehnična angažiranost pri pridobivanju del izven občine Radlje. Pretekla leta
je bilo v občini Radlje dosti več investicijskih del in tudi
stanovanjske graditve; v letošnjem letu pa lahko rečemo, daje
ni. Zaradi tega smo bili primorani, da se preusmerimo na
mariborsko in lenarško območje. Veliko večja oddaljenost
gradbišč od sedeža delovne organizacije pa je povezana tudi
z dosti večjo porabo goriva in drugimi stroški.
Kljub nakazanim težavam in ob dobro organiziranem delu
pa nam je uspelo pridobiti dovol/ dela za tekoče poslovno
leto. Ob pomanjkanju goriva pa nastaja vprašanje, kako realizirati sprejeti letni plan za leto 1983 in pogodbeno prevzeta
dela; hkrati pa intenzivno nadaljevati s tehnično komercialno
akcijo za pridobivanje novih del za leto 1984. Ker smo glede
na sprejete začasne omejitve porabe goriva dejansko onemogočeni izvrševati pogodbeno prevzeta dela, bi morali ob doslednem in togem izvrševanju navedenega predpisa prenehati
z delom. Zaradi tega postavljamo vprašanje:
- Ker menimo, da nismo edina delovna organizacija, ki se
ukvarja z nakazanim problemom, predlagamo, da zbor združenega dela zavzame do njega ustrezno stališče in omenjeno
problematiko posreduje na ustrezne organe v republiki oz.
federaciji, da le-ti bolj življenjsko rešujejo določene omejitve,
ob upoštevanju objektivnih pogojev poslovanja DO.«
Kljub temu, da je odgovor na podobno vprašanje že bil
objavljen v Poročevalcu št. 18/83, je zbor združenega dela
skupščine občine Radlje ob Dravi pobudo Gradbenega podjetja sprejel in podprl njihove zahteve po bolj življenjskem
reševanju določenih omejitev.
Glede na to, da je bila napovedana ponovna obravnava
zakona o začasni prepovedi razpolaganja z delom družbenih
sredstev za nakup dieselskega in motornega bencina oktobra,
delegati apelirajo, da Republiški komite za tržišče in splošne
gospodarske zadeve, oziroma izvršni svet Skupščine SR Slovenije poskuša uveljaviti navedeno delegatsko pobudo.
Na pobudo posreduje Izvršni svet skupščine SR Slovenije
naslednje mnenje:
Pobuda zbora združenega dela Skupščine občine Radlje ob
Dravi in delegatsko vprašanje Gradbenega podjetja iz Radelj
ob Dravi ima svoje izhodišče v učinkih omejevanja porabe
goriva, ki je bilo uveljavljeno z zakonom o začasni prepovedi
razpolaganja z delom družbenih sredstev za nakup diesel
goriva in motornega bencina (Uradni list SFRJ, št. 61/82 in
77/82). Navedeni zakon, ki velja do 31. 12. 1983, ne upošteva
(razen v primerih, ki jih sam določa in pri katerih glede na
njihov poseben družbeni pomen omejevanja porabe goriva
ni), da pri izvajanju določil zakona o omejitvi nakupa goriva ni
nobenih specifičnih razmer in pogojev v posamezni organizaporočevalec
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ciji. Po tem zakonu so vse organizacije ne glede na konkretne
razmere dolžne omejiti nakupe motornega bencina in plinskega olja za odstotke, določene v tem zakonu. Zato so se
posamezne organizacije obračale na Republiški komite za
tržišče in splošne gospodarske zadeve za razrešitev njihovih
delovnih in poslovnih problemov, nastalih zaradi zmanjšanja
dovoljenih nakupov oziroma porabe goriva. Te probleme bi
bilo mogoče odpraviti le z odobravanjem večje porabe goriva
v teh organizacijah od količine, ki jo določa zakon. Teh
zahtevkov komite ni mogel obravnavati in razreševati, ker
zakon tega ne omogoča, izdana pa tudi niso bila navodila od
pristojnih zveznih organov za ravnanje v takih primerih.
Zato, da bi se za leto 1984 ustvarile možnosti za razreševanje takšnih ir} podobnih problemov organizacij, so delegati iz
SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ posredovali
organom tega zbora pripombe k predlogu za jzaajo zakona o
začasni prepovedi razpolaganja z delom družbenih sredstev
za nakup dieselskega goriva in motornega bencina. Iz besedila tega zakona, ki je bil sprejet 7. 12. 1983 in se bo pričel
izvajati s 1. 1. 1984, je razvidno, da je bila vnešena določena
možnost povečanja porabe goriva v organizacijah nekaterih
dejavnosti nad količine določene s tem zakonom, vendar se ta
možnost ne nanaša tudi na gradbeništvo in industrijo in
nekatere druge dejavnosti.
Povečanje porabe goriva v organizacijah, na katere se nanaša ta možnost, pa je vezano na povečanje proizvodnje in
storitev v teh organizacijah. To hkrati tudi pomeni, da se tudi v
teh organizacijah poraba goriva prek količin, določenih z
zakonom, ne more povečati zaradi sprememb v pogojih dela
in poslovanja, pač pa le v odvisnosti od povečanja proizvodnje in storitve.
Iz vsega povedanega izhaja, da niti zakon, ki velja v letu
1983 niti zakon, ki bo uveljavljen s 1. 1. 1984, ne vsebuje
osnov, da bi organizacije lahko v določenih spremenjen'h
pogojih in razmerah dela ter poslovanja prekoračevale n; r
kupe oziroma porabo goriva, dovoljene z navedenima zakonoma. To hkrati tudi pomeni, da morajo organizacije v smislu
navedenih zakonov svoje aktivnosti prilagajati količinam goriva, do katerih so oziroma bodo upravičene po enem ali
drugem zakonu.
ZBOR ZDRUŽENEGA DELA
MNENJE DO POBUDE SKUPINE DELEGATOV
ZA GOSPODARSKO PODROČJE IZ OBČINE
DOMŽALE ZA PONOVNO PROUČITEV TEHNIKE
IZVAJANJA ZAKONA O OBRAČUNAVANJU IN
PLAČEVANJU PRISPEVKOV ZA
ZADOVOLJEVANJE SKUPNIH POTREB NA
PODROČJU DRUŽBENIH DEJAVNOSTI
Pri izvajanju zakona o spremembah zakona o obračunavanju in plačevanju prispevkov za zadovoljevanje skupnih potreb na področju družbenih dejavnosti (Uradni list SRS, št.
23/83) prihaja do težav pri objavah sprememb prispevnih
stopenj. S spremenjenim zakonom traja čas od objave stopenj
do njihove uveljavitve 15 dni. Odločitev o uveljavitvi novih
prispevnih stopenj je v pristojnosti Republiške uprave za
družbene prihodke in ne občinskih interesnih skupnosti. Poleg tega je veljavnost prispevnih stopenj odvisna še od dneva
izida Uradnega lista, ki pa ni stalen in se spreminja glede na
potrebe republiških organov in organizacijo dela v tiskarni.
Tako prihaja do situacij, da zaradi dinamike izplačil sredstev
za osebne dohodke za isto obdobje v posameznih OZD obračunavajo prispevke po različnih prispevnih stopnjah, kar po13

vzroča nezadovoljstvo v združenem delu.
Poleg navedenih problemov prihajamo v občini Domžale
zaradi takšnega načina objavljanja splošnih aktov občinske
skupščine (odlok o prispevnih stopnjah) v nasprotje s statutom občine Domžale, ki določa, da je uradno glasilo občine
Uradni vestnik občine Domžale, kar je skladno s tretjim odstavkom 257. člena Ustave SRS, ki določa:
Občinski predpisi in splošni akti občinskih organov se objavljajo »v uradnem glasilu, ki ga določi občinski statut«.
Podobna ureditev objavljanja splošnih aktov je tudi v statutih večine slovenskih občin.
Skupščina občine Domžale zaradi navedene problematike
daje pobudo za ponovno proučitev tehnike izvajanja zakona o
obračunavanju in plačevanju prispevkov za zadovoljevanje
skupnih potreb na področju družbenih dejavnosti.
V zvezi s podano pobudo skupine delegatov za gospodarsko področje iz občine Domžale za ponovno proučitev tehnike izvajanja zakona o obračunavanju in plačevanju prispevkov za zadovoljevanje skupnih potreb na področju družbenih dejavnosti, posreduje Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naslednje mnenje:
Z dopolnitvijo zakona o obračunavanju in plačevanju prispevkov za zadovoljevanje skupnih potreb na področju družbenih dejavnosti (Uradni list SRS, št. 23/83), je bilo določeno,
da se stopnje prispevkov vselej objavljajo v Uradnem listu
SRS in da se pričnejo uporabljati petnajsti dan od objave v
Uradnem listu SRS.
Menimo, da morajo biti stopnje vseh prispevkov objavljene«
v Uradnem listu SRS, saj je s tem zagotovljeno lažje izvajanje
obveznosti za zavezance po vsej republiki (in še zlasti v drugih

republikah in avtonomnih pokrajinah). Za prispevke iz osebnega dohodka, ki se plačujejo po domicilnem načelu, je
takšna rešitev izrecno predvidena v spremembah 22. člena
zveznega kolizijskega zakona. Takšna rešitev je utemeljena
tudi v določbah drugega odstavka 258. člena Ustave SR
Slovenije, kjer je določeno, da se samoupravni splošni akti, ki
so splošnega pomena za delovne ljudi in občane, objavljajo v
uradnih glasilih družbenopolitičnih skupnosti. Glede na to, da
se stopnje prispevkov, ki se plačujejo po domicilnem načelu,
uporabljajo tudi na območjih izven samoupravne interesne
skupnosti, v kateri je bil prispevek sprejet, je nedvomno podan splošen interes, da se te stopnje objavijo v republiškem
uradnem listu.
Objavljene stopnje prispevkov v Uradnem listu SRS so
povzete v pregledu stopenj, ki jih objavlja Republiška uprava
za družbene prihodke in so vključene v zbirno stopnjo, ki
izplačevalcem osebnih dohodkov omogoči lažje obračunavanje prispevkov. Pri objavljanju pregleda stopenj pa je potrebno v praksi zagotoviti, da bo objavljen v Uradnem listu
SRS hkrati z objavo akta o uvedbi stopenj.
Rešitev, da se stopnje prispevkov (določene na novo) pričnejo uporabljati po preteku določenega dne od objave v
Uradnem listu SRS, je po našem mnenju nujna za praktično
izvedbo obračunavanja obveznosti. Zavezancem za prispevek
je namreč treba pustiti določen čas od uvedbe nove stopnje,
da bodo lahko to spremembo vnesli v svoje obračune. Ni
namreč mogoče zahtevati od zavezancev, da obračune prispevnih obveznosti spremenijo takoj po objavi nove stopnje,
saj to pri večjem številu delavcev, kljub avtomatski obdelavi
obračunov praktično ni mogoče.

PREDLOG ODLOKA
o pripravi in sprejetju družbenega piana SR Slovenije
za obdobje 1986-1990 (ESA-413)
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 tudi
do leta 2000 (ESA - 414)
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 114 seii dne
26. januarja 1984 določil besedilo:
- PREDLOGA ODLOKA O PRIPRAVI IN SPREJETJU
DRUŽBENEGA PLANA SR SLOVENIJE ZA OBDOBJE
1986-1990 in
- PREDLOGA ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O
PRIPRAVI IN SPREJETJU DOLGOROČNEGA PLANA SR
SLOVENIJE ZA OBDOBJE OD LETA 1986 DO LETA 1995
OZIROMA ZA DOLOČENA PODROČJA TUDI DO LETA
2000,
ki vam ju pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
210. člena, 261., 262., 306. in 315. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije s predlogom, da se uvrstita na seje
Zborov Skupščine SR Slovenije 2Q. februarja 1984.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga skrajšanje
rokov, ker je potrebno predloga odlokov čim hitreje sprejeti, da bodo lahko vsi temeljni nosilci in udeleženci planiranja čimpreje sprejeli svoje odloke, sklepe in programe
za pripravo in sprejem srednjeročnih planskih dokumen-
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tov za obdobje od 1986. do 1990. leta in uskladili svoje
planske aktivnosti na obeh področjih.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pripravlja delovni
program za pripravo dolgoročnega plana SR Slovenije za
obdobje od leta 1986 do leta 1995 oziroma za določena
področja tudi do leta 2000, ki ga mora v skladu s 187.
členom zakona o sistemu družbenega planiranja in o
družbenem planu SR Slovenije določiti najpozneje v 30
dneh po sprejemu odloka. Z osnutkom programa bo
Izvršni svet seznanil delegate ob razpravi o predlogu odloka.
.
x
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85.
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
in na podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije določil, da bosta kot njegova predstavnika pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovala:
- Milivoj SAMAR, član Izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za družbeno planiranje,
- Viktor ZAKELJ, namestnik predsednika Republiškega
komiteja za družbeno planiranje.

poročevalec

Na podlagi 335. člena, prvega odstavka 342. člena in 345.
člena ustave Socialistične republike Slovenije, 50. člena in
prvega odstavka 186. člena zakona o sistemu družbenega
planiranja in o družbenem planu SR Slovenije (Uradni list
SRS, št. 1 /80 in 33/80), prvega razdelka 71. člena, 72. člena in
drugega odstavka 254. člena poslovnika Skupščine Socialistične republike Slovenije (Uradni list SRS, št. 38/81) je Skupščina Socialistične republike Slovenije na sejah Zbora združenega dela in Zbora občin, dne
ter na
seji Družbenopolitičnega zbora, dne
sprejela

predložil podpisnikom osnutek, julija 1985. leta pa predlog
dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo tekoče obveščal
Skupščino SR Slovenije o usklajevanju dogovora o temeljih
družbenega plana SR Slovenije in jo obvestil o njegovi končni
uskladitvi.
5. člen
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije določi delovni program
pripravljanja družbenega plana SR Slovenije.

1. člen
Družbeni plan Socialistične republike Slovenije se pripravi
in bo sprejet za obdobje od leta 1986 do 1990 (v nadaljnjem
besedilu: družbeni plan SR Slovenije).
Nosilci planiranja bodo pri pripravi družbenega plana SR
Slovenije izhajali iz dolgoročnega programa gospodarske
stabilizacije, načrta uresničevanja dolgoročnega programa
gosoodarske stabilizacije v SR Sloveniji, dolgoročnih planov
SR Slovenije in SFR Jugoslavije ter strukture proizvodnih sil
družbe in stopnje razvitosti socialističnih družbenoekonomskih odnosov.

6. člen
Samoupravne organizacije in skupnosti ter družbenopolitične skupnosti sprejmejo programe dela za pripravo svojih
planov, s katerimi zagotovijo, da bodo njihove aktivnosti za
pripravo planov, potekale časovno in vsebinsko v skladu s
programom dela za pripravo družbenega plana SR Slovenije
in bodo samoupravni sporazumi in dogovori o temeljih planov
pripravljeni in sklenjeni, plani pa sprejeti v skladu z roki, ki so
predvideni za predložitev osnutka oziroma predloga družbenega plana SR Slovenije.
7. člen
Za delo v zvezi s pripravo družbenega plana SR Slovenije
bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlagal v izhodiščih
za pripravo republiškega proračuna za 1985. leto zagotovitev
posebnih sredstev, ki bodo določena in porabljena v skladu s
programorrrdela za pripravo družbenega plana SR Slovenije.

2. člen
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pripravi in do 31. maja
1984. leta predloži Skupščini SR Slovenije predlog smernic za
pripravo družbenega plana SR Slovenije.

8. člen
Za namensko porabo sredstev iz prejšnjega člena je odgovoren predsednik Republiškega komiteja za družbeno planiranje.

3. člen
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pripravi in do 31. maja
1985. leta predloži Skupščini SR Slovenije osnutek, do 31.
oktobra 1985. leta pa predlog družbenega plana SR Slovenije.

9. člen
Strokovni nosilec aktivnosti pri pripravi in izdelavi družbenega plana SR Slovenije je Zavod SR Slovenije za družbeno
planiranje.

4. člen
*
Odbor udeležencev dogovora o temeljih družbenega plana
SR Slovenije za obdobje 1986-1990 bo januarja 1985. leta

10. člen
Ta odlok,začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SRS.

ODLOK
O PRIPRAVI IN SPREJETJU DRUŽBENEGA
PLANA SR SLOVENIJE ZA OBDOBJE 1986-1990

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET

OBRAZLOŽITEV
delo na pripravi planov samoupravnih organizacij in skupnoV letu 1985 se izteče izvajanje tekočega srednjeročnega
sti ter družbenopolitičnih skupnosti moralo potekati medsedružbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985, kar
bojno usklajeno, je v predlogu odloka v 6. členu smiselno
terja sprejem družbenega plana za obdobje 1986-1990.
zaobsežena obveza nosilcev planiranja za časovno in vsebinV skladu z zakonom o temeljih sistema družbenega planirasko usklajeno pripravo njihovih programov dela, samoupravnja in, o družbenem planu Jugoslavije je Skupščina SFR
nih sporazumov, dogovorov in planov.
Jugoslavije sprejela odlok o pripravi in sprejetju družbenega
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo v štirinajstih dneh
plana Jugoslavije za obdbobje 1986-1990, ki zahteva sočasno
po predložitvi tega odloks Skupščini SR Slovenije pripravil
pripravljanje družbenih planov v SFR Jugoslaviji.
delovni program pripravljanja družbenega plana SR Slovenije
Z odlokom o pripravi in sprejetju družbenega plana SR
za obdobje: 1986-1990 in s tem podal osnovo za nadaljnjo
Slovenije za obdobje 1986-1990 Skupščina SR Slovenije zauskladitev aktivnosti vseh nosilcev in udeležencev v procesu
vezuje vse nosilce planiranja v SR Sloveniji, da pri pripravi
planiranja.
planskih aktov izhajajo iz dolgoročnega programa ekonomS sprejetjem odloka se sproža široka mobilizacija vseh
ske stabilizacije, načrta uresničevanja dolgoročnega prosamoupravnih organizacij in skupnosti ter družbenopolitičnih
grama gospodarske stabilizacije v SR Sloveniji in dolgoročnih
skupnosti v SR Sloveniji za pripravljanje planskih aktov za
planov SR Slovenije in SFR Jugoslavije.
obdobje 1986-1990.
Z odlokom so predvideni tudi roki za predložitev planskih
aktov Skupščini SR Slovenije. Glede na naravo smernic in
Strokovni nosilci aktivnosti pri pripravi in izdelavi srednjeroke sprejemanja le-teh je smiselno upoštevan tudi tretji odročnega družbenega plana SR Slovenije je Zavod SR Slovestavek 186. člena zakona o sistemu družbenega planiranja in
nije za družbeno planiranje, ki je republiška strokovna organio družbenem planu SR Slovenije, ki odreja, da smernice za
zacija za področje planiranja za potrebe SR Slovenije.
družbeni plan SR Slovenije določi Skupščina SR Slovenije
Za pripravp tekočega srednjeročnega družbenega plana je
sočasno z določitvijo smernic in okvirov politike družbenega
bilo v republiškem proračunu v preteklih letih zagotovljeno v
razvoja SFR Jugoslavije. Zvezni izvršni svet bo predlog teh
celoti 14 milijonov dinarjev, kar pomeni v cenah leta 1983
smernic predložil zvezni skupščini 15. junija 1984. V času do
znesek 33,5 milijona dinarjev. Ocenjeno je, da bo za pripravo
sprejema le-teh v zvezni skupščini v juliju letošnjega leta bo
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 pomogoče z njimi uskladiti tudi smernice za pripravo družbetreno zagotoviti v letošnjem in prihodnjem letu 20 milijonov
nega plana SR Slovenije, ki jih bo Skupščina SR Slovenije
dinarjev. V republiškem proračunu za leto 1984 je za ta namen
sprejela prav tako v juliju letos.
že zagotovljeno 2 milijona dinarjev. Preostala sredstva v
Ker bo delo na pripravi družbenega plana SR Slovenije in
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poročevalec
ar

znesku 18 milijonov dinarjev
bo potrebno deloma zagotoviti
že v teku leta 1984, ker se bo pretežni del raziskdvalnih nalog
začel izvajati že v tem letu, preostali del pa naj bi bil zagotov-

ljen v republiškem proračunu za leto 1985. Poleg tega bodo ta
sredstva porabljena tudi za financiranje drugih potrebnih del
v zvezi s pripravo republiških srednjeročnih planskih aktov.

Na podlagi 335. člena in prvega odstavka 342. člena ustave
SR Slovenije, prvega razdelka 71. člena in 254. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije in na podlagi drugega odstavka
25. člena zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije je Skupščina Socialistične republike Slovenije na sejah Zbora združenega dela in Zbora
občin dne
sprejela

plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 1995
oziroma za določena področja tudi do leta 2000 (Uradni list
SRS, št. 17-1796/78, 20-1141/80 in 26-1142/83) se besedilo
»do konca 1983. leta« nadomesti z besedilom »do 31 marca
1984«.

ODLOK
o spremembah odloka o pripravi in sprejetju
dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje
od leta 1986 do leta 1995 oziroma za določena
področja tudi do leta 2000
1. člen
V 1. a. členu odloka o pripravi in sprejetju dolgoročnega

2. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Izvršni svet Skupšine SR Slovenije pripravi in do konca
oktobra 1984 predloži Skupščini SR Sloveniji osnutek, do
konca januarja 1985 pa predlog dolgoročnega plana SR Slovenije«.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu SRS.

SKUPŠČINA
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET
OBRAZLOŽITEV
Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
plana SR Slovenije. Predlog teh bo Izvršni svet Skupščine SR
pripravi in sprejetju plana SR Slovenije za obdobje od leta
Slovenije izoblikoval in predložil Skupščini SR Slovenije ko1986 do leta 1995 oziroma za določena področja tudi do leta
nec meseca marca 1984, ko bo poleg omenjenih razprav
2000 vsebuje spremembo rokov- za predložitev smernic,
lahko upošteval tudi ugotovitve in usmeritve iz Analize Zvezosnutka dolgoročnega plana in predloga dolgoročnega plana
nega zavoda za družbeno planiranje o dolgoročnih razvojnih
Skupščini SR Slovenije.
možnostih Jugoslavije do leta 2000. S sprejemom smernic na
Večji del strokovnih delavcev na področju planiranja v SFR
zasedanju zborov Skupščine SR Slovenije v mesecu maju
Jugoslaviji je bil vključen v postopke spreminjanja in dopol1984 bomo omogočili dovolj časa za temeljite razprave o
njevanja planskih dokumentov za obdobje 1981-1985, v pristrategijah dolgoročnega razvoja, za upoštevanje analiz sapravo načrtov izvajanja dolgoročnega programa gospodarske
moupravnih interesnih skupnosti, organizacij združenega
stabilizacije na raznih nivojih in pripravo dokumentov ekodela, zveznih analiz, pa tudi upoštevanje rešitev materialne in
nomske politike za 1984. leto. Zato kasni tako delo v Zveznem
sistemske narave, ki izhajajo iz prve faze uresničevanja dolgozavodu za družbeno planiranje na pripravi Analize razvojnih
ročnega programa gospodarske stabilizacije.
možnosti Jugoslavije do leta 2000 kot tudi sinteza raziskovalS tem ko se odločamo za daljše obdobje razprav o možnonih študij konzorcija ekonomskih institutov. Obe gradivi bosta
stih in usmeritvah razvoja pa je potrebno spremeniti roke za
izdelani do konca februarja 1984. V mesecu marcu 1984 se
predložitev osnutka (oktober 1984) oziroma predloga (januar
bodo pričele prve razprave o razvojnih možnostih Jugoslavije
1985) dolgoročnega plana. S predlagano spremembo bi dolv naslednjem dolgoročnem obdobju, na osnovi katerih bo
goročni plan SR Slovenije do 1995 oziroma za določena
Zvezni izvršni svet meseca junija 1984 predložil Skupščini
področja tudi do leta 2000 sprejeli v prvem četrtletju 1985, kar
SFR Jugoslavije osnutek dolgoročnega plana Jugoslavije.
še omogoča upoštevanje usmeritev in elementov iz tega plana
Smernice na ravni SFR Jugoslavije Zvezna skupščina ne sprepri oblikovanju planskih dokumentov za srednjeročno objema.
dobje od 1986-1990. leta.
V SR Sloveniji je v zaključni fazi delo na Analizi dolgoročnih
razvojnih možnosti do leta 2000 in sintezni študiji koncept
S predloženimi spremembami rokov in ob povečani aktivdolgoročnega razvoja na osnovi raziskav v okviru projekta
nosti vseh nosilcev in udeležencev v planiranju omogočamo
Slovenije 2000. Z objavo Analize dolgoročnih razvojnih moždovolj časa za kvalitetno pripravo in sprejem njihovih planov,
nosti bo omogočena razprava v organizacijah združenega
kot tudi nadaljnjo uskladitev procesov planiranja v Jugosladela in njihovih asociacijah, samoupravnih interesnih skupviji. Dolgoročni plan Jugoslavije naj bi bil sprejet sicer do
nosti gospodarskih in družbenih dejavnosti, občinah in družkonca 1984. leta, v posameznih republikah, npr. v SR Hrvaški
benopolitičnih organizacijah ter v strokovnih organizacijah.
v marcu 1985, v drugih pa o zamiku rokov šele razmišljajo.
Razprave bodo pospešile pripravo lastnih analiz in usmeritev,
Za izvedbo tega odloka niso potrebna dodatna sredstva
kot tudi pripravo osnutka smernic za pripravo dolgoročnega
republiškega proračuna.
PREDLOG ODLOKA
o valorizaciji katastrskega dohodka (ESA-412)
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 114. seji dne
26. 1. 1984 določil besedilo:
- PREDLOGA ODLOKA O VALORIZACIJI KATASTRSKEGA DOHODKA,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
210. člena, 261., 262 in 315. člena poslovnika Skupščine
SR Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85.
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
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in na podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Anton PENGOV. direktor Republiške uprave za družbene prihodke,
- Franc ŠKUFCA, namestnik direktorja Republiške
uprave za družbene prihodke,
- Ivanka US, pomočnica direktorja Republiške uprave
za družbene prihodke.

poročevalec

1. člen
V SR Sloveniji se opravi valorizacija katastrskega dohodka.
Katastrski dohodek se valorizira s količniki, ki jih v skladu s
tem odlokom predpiše Izvršni svet Skupščine SR Slovenije.

statistiko, in sicer
- za Dridelke - na podlagi poprečnih odkupnih cen iz leta
1982;
- za materialne stroške - na podlagi poprečnih nabavnih
cen iz leta 1982.

2. člen
Količniki za valorizacijo katastrskega dohodka se določijo
oo katastrskih okrajih za vsako katastrsko kulturo posebej.

4. člen
Količnike za valorizacijo, katastrskega dohodka mora Izvršni
svet Skupščine-SR Slovenije določiti najpozneje do 31. marca
1984.
*

3. člen
Količniki za valorizacijo katastrskega dohodka se določijo
na podlagi cen, ki jih je ugotovil Zavod SR Slovenije za

5. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu SRS.

SKUPŠČINA
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET
OBRAZLOŽITEV
V resoluciji o skupni politiki ekonomskega in socialnega
azvoja Jugoslavije v letu 1976 (Uradni list SFRJ, št. 60/75) je
oilo med drugim določeno, da se v okviru SFRJ izvede nov
zračun katastrskega dohodka in da se hkrati oblikuje sistem
talne valorizacije katastrskega dohodka. Na tej podlagi je bil
t letu 1977 in 1978 izvršen nov izračun katastrskega dohodka,
letu 1983 pa sprejet medrepubliški dogovor o valorizaciji
katastrskega dohodka (Uradni list SFRJ, št. 4/83), h kateremu
e pristopila tudi SR Slovenija.
Dogovor o valorizaciji katastrskega dohodka določa, da se
valorizacija katastrskega dohodka izvede v vseh republikah in
>beh pokrajinah v letu 1982, novougotovljene vrednosti katastrskega dohodka pa se uporabljajo od 1. januarja 1983 dalje.
<er je bila veljavnost dogovora vezana na podpis dogovora s
itrani pooblaščenih predstavnikov skupščin republik in skupčin avtonomnih pokrajin, ta pa je bil zaključen v decembru
1982 in objavljen v Uradnem listu SFRJ, št. 4 z dne 28. januarja
1983, temeljna merila za valorizacijo katastrskega dohodka, ki
;o sestavni del dogovora pa v Uradnem listu SFRJ, št. 12/83.
lede na navedeno stanje tudi ostale republike in pokrajini (z
zjemo SR Makedonije) valorizacije niso izvedle za leto 1983,
)ač pa so šele konec leta 1983sprejele valorizacijske količnike.
V zaključnih dokumentih zveznih družbenih svetov za vprašanje ekonomske stabilizacije je kot osnova za obdavčevanje
iohodkov iz kmetijstva določen katastrski dohodek, za oblavčevanje dohodkov, doseženih s proizvodnjo, ki ni v večji
veri ali neposredno vezana na obdelavo zemljišč pa sistem
iejanskega dohodka. Na navedenih dokumentih temeljijo
udi v osnutku medrepubliškega dogovora o usklajevanju
iavčnega sistema predlagane rešitve. Realnejše obdavčevale po katastrskem dohodku naj bi zagotovil že sprejeti dogo/or o valorizaciji katastrskega dohodka. Zato Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije predlaga sprejem predloženega odoka o valorizaciji katastrskega dohodka.
Na podlagi tretjega odstavka 7. člena zakona o ugotavljanju
katastrskega dohodka (Uradni list SRS, št. 23/76) sprejme akt
pristopu k valorizaciji katastrskega dohodka Skupščine
>R Slovenije, valorizacijske količnike pa ugotovi Izvršni svet
>kupščine SR Slovenije. Sprejetje navedenih aktov omogoča
ta namen sprejet zakon o podaljšanju rokov za določitev
topenj in osnov davkov za leto 1984 (Uradni list SRS,
t. 41/83).
Valorizacija katastrskega dohodka se lahko izvede v prineru, ko se obseg kmetijske proizvodnje bistveno ne s premeni, spremenijo pa se cene kmetijskih pridelkov. To pomeni,
1a se količine kmetijskih pridelkov in materialni kazalci stroIkov proizvodnje, ugotovljeni po zadnjem izračunu katastrskega dohodka, obračunajo po novih cenah. Ugotovitev valoizacijskega količnika in izvedba valorizacije je torej postopek
ehničnega značaja.
Cene glavnih kmetijskih pridelkov so se v letih po zadnjem
zračunu povečale od 1,6 krat do 5,6 krat, kar je razvidno iz
taslednje tabele:
>oročevalec

pridelki

pšenica
koruza
travniško seno
krompir
grozdje
jabolka

razponi cen
pridelkov iz
obračuna KD
izleta
1977-1978
2,30-2,50
2,20-2,50
0,90-1,10
1,50-2,20
3,50-5,00
2,50-4,00

predi,
razponi cen
pridelkov v
okviru SFRJ
iz leta 1982
12,00-14,00
10,30-13,00
3,60-5,00
5,60-8,00
13,00-20,00
4,00-9,00

indeks

poprečne
cene
pridelkov v
SRS iz 1.1982

521-560
12,24
468-520
11,53
400-454
3,84
373-363
7,64
371-400
20,75
160-225 od 4,00 do
13,98

Skladno s temeljnimi kriterji za valorizacijo katastrskega
dohodka se cene kmetijskih pridelkov in gozdnih proizvodov
ugotovijo na podlagi cen iz leta pred letom, v katerem se
opravi valorizacija katastrskega dohodka, po statističnih in
drugih podatkih. Glede na navedeno predlagamo, da se za
ugotovitev valorizacijskega količnika uporabijo podatki Zavoda SR Slovenije za statistiko in sicer za obračun pridelkov
poprečne odkupne cene iz leta 1982, za obračun materialnih
stroškov pa poprečne nabavne cene iz leta 1982. Tako ugotovljene cene se gibljejo v okviru razponov cen, ki so bili za
glavne kmetijske pridelke in nekatere vrste stroškov usklajeni
na zveznem nivoju. V tej zvezi pripominjamo, da so tudi v
drugih republikah upoštevali cene iz istega obdobja. S tem je
tudi v okviru SFRJ dosežena večja usklajenost, ki pa ni pomembna le iz davčnega vidika, temveč tudi iz vidika zagotavljanja enakopravnega položaja občanov v zvezi z njihovimi
pravicami in obveznostmi, v vseh tistih primerih, ko je uveljavjanje le-teh vezano na višino katastrskega dohodka kot dohodkovnega cenzusa. Nepomembno tudi ni dejstvo, da se
katastrski dohodek zasebnega kmetijstva v določeni meri
odraža v družbenem proizvodu, na katerem med drugim temeljijo tudi obveznosti republike in federacije.
Zaradi valorizirane vrednosti katastrskega dohodka bodo
tudi uvedene davčne olajšave v znatno večji meri vplivale
zlasti na preusmerjanje kmetij, na pospešitev vključevanja
zasebnih kmetijskih proizvajalcev v družbeno organizirano
tržno proizvodnjo, sprejemanje in izpolnjevanje obveznosti
setvenih planov ter smotrno obdelavo kmetjskih zemljišč, kar
bo brezdvomno prispevalo k povečanju proizvodnje hrane.
Valorizacijski količniki, ki se ugotavljajo za vsako katastrsko kulturo v katastrskem okraju, morajo biti ugotovljeni
najkasneje do konca marca tega leta.
Za tehnično izvedbo valorizacije katastrskega dohodka v
merilu SR Slovenije bodo stroški znašali okrog 1.200.000dinarjev.
Ker bo predlog odloka v Skupščini SR Slovenije obravnavan 28. 3. 1984, Izvršni Svet Skupščine SR Slovenije predlaga,
da odlok prične veljati z dnem objave v Uradnem listu SRS.
Takšna rešitev je potrebna zaradi tega, da bi bilo Izvršnemu
svetu Skupščine SR Slovenije omogočeno, da lahko še do
31. marca 1984 sprejme akt o določitvi vatorizacijskih količnikov.
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
o spremembi zakona o stanovanjskih
razmerjih s predlogom zakona (ESA-418)
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 114. seji dne
26. 1. 1984 določil besedilo:
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O STANOVANJSKIH RAZMERJIH S PREDLOGOM
ZAKONA,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
210. člena, 261., 262. in 307. člena poslovnika Skupščine
SR Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi
85. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine

1. Ustavna podlaga za izdajo zakona
Ustavna podlaga za izdajo zakona o spremembi zakona o
stanovanjskih razmerjih je podana v 10. točki 321. člena
Ustave SR Slovenije,. po kateri Skupščina SR Slovenije v
okviru pravic in dolžnosti republike ureja tudi lastninska,
zemljiška in druga stvarnopravna razmerja ter stanovanjska
razmerja, ter v 206. členu Ustave SR Slovenije, po katerem je
občanu zajamčeno, da pridobi pravico na stanovanju, ki je
družbena lastnina ter da je občanu v okviru te pravice zagotovljeno, da pod pogoji, ki jih določa zakon, trajno uporablja
to stanovanje za zadovoljevanje osebnih in družinskih stanovanjskih potreb.
2. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona
Zakon o stanovanjskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 35/82)
je sprejela Skupščina SR Slovenije na seji dne 18. 9. 1982 in z
njegovo uveljavitvijo je prenehal veljati zakon o stanovanjskih
razmerjih iz leta 1974, ki je bil noveliran v letu 1976.
- Z novim zakonom je dosledneje razmejena stanovanjska
pravica občana do stanovanja v družbeni lastnini od pravice
do uporabe stanovanja v lasti občana. Stanovanjska pravica
na stanovanju v družbeni lastnini se pridobi s pravnomočno
odločbo o dodelitvi stanovanja. Pravico do uporabe stanovanja v družinski stanovanjski hiši oziroma na stanovanju kot
posameznem delu stavbe v lasti občana pa se pridobi s
sklenitvijo stanovanjske pogodbe.
- Uveden je institut začasne uporabe stanovanja in uporabe stanovanja za določen čas; pravico do začasne uporabe
stanovanja in uporabe stanovanja za določen čas pridobijo v
zakonu določene osebe, ko sklenejo s stanodajalcem
ustrezno pogodbo:
- za spore v zvezi s stanovanjsko pravico je določena
pristojnost sodišč združenega dela, za spore v zvezi s pravico
do uporabe stanovanja pa so pristojna redna sodišča;
- o pravicah in obveznostih imetnika stanovanjske pravice
pri uporabi stanovanj in o dodeljevanju stanovanj v družbeni
lastnini odločajo delavci, delovni ljudje in občani v organizacijah združenega dela in drugih samoupravnih organizacijah
in skupnostih v skladu s samoupravnimi splošnimi akti ob
pogojih, ki jih določa zakon;
stanovanjsko razmerje med imetnikom stanovanjske pravice in stanodajalcem, skupnostjo stanovalcev in stanovanjsko skupnostjo nastane z dnem, ko imetnik stanovanjske
pravice prevzame stanovanje. Pred prevzemom pa mora podpisati izjavo, da bo uporabljal stanovanje v skladu s samoupravnimi splošnimi akti skupnosti stanovalcev in vplačati
sredstva lastne udeležbe;
- stanovanjsko razmerje je mogoče odpovedati v primerih,
ko se je občutno zmanjšalo število uporabnikov v njem in je
imetniku stanovanjske pravice dodeljeno drugo, spremenjenim okoliščinam primerno stanovanje;
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SR Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Jože KAVČIČ, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora,
- Tomaž VUGA, namestnik predsednika Republiškega
komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora,
- Erika PETERCA, pomočnica predsednika Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora,
- Ladislav HORVAT, pomočnik predsednika Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora.

- zamenjavo stanovanj lahko izvedejo le imetniki stanovanjske pravice na družbenem stanovanju.
V razpravi delovnih teles Skupščine ob predlogu zakona je
bilo izoblikovano stališče, da se postopki za dodelitev družbenega stanovanja skrajšajo, da bi stanovanja čim krajši čas
ostala nezasedena. Zato je bil v zakon sprejet 15-dnevni rok
namesto 30-dnevnega, v katerem je možno vložiti ugovor
zoper odločbo o dodelitvi stanovanja in zoper prednostni
vrstni red, oziroma predlog pri sodišču združenega dela za
odpravo odločbe ali sklepa o ugovoru zoper prednostni vrstni
red.
Ustavno sodišče SR Slovenije je Skupščino SR Slovenije
opozorilo na neskladnost med določbami Zakona o stanovanjskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 35/82) glede navedenega roka in določbami Zakona o združenem delu (Uradni list
SFRJ, št. 53/76) ter Zakona o sodiščih združenega defa (Uradni list SFRJ, št. 24/74).
O tem vprašanju je razpravljala Zakonodajno-pravna komisija in bila mnenja, da je stanovanjska pravica v skladu z
206. členom Ustave SR Slovenije pravica posebne vrste, vendar je predvsem v svojem nastanku neločljivo vgrajena v
sistem družbenoekonomskih odnosov in položaja delavca v
samoupravni socialistični družbi. Izhajajoč iz tega, je komisija
menila, da je odnose na področju stanovanjskih zadev v TOZD
uredil že zakon o združenem delu, ki v členih 220 in 221 ter v
členu 224 določa 30-dnevne roke za vložitev zahteve za varstvo pravic delavcev v TOZD in za predlog pred sodišči združenega dela. Zato republiški zakon kljub temu, da je po
10. točki 321. člena Ustave SR Slovenije republika pristojna z
zakonom urejati stanovanjska razmerja, teh vprašanj v okviru
TOZD ne more urejati drugače.
Komisija je zavzela stališče, naj bodo 30-dnevni roki v
republiškem zakonu vsebovani zaradi zagotovitve enotnega
obravnavanja pravic, ki izvirajo iz družbenoekonomskega položaja delavcev, delovnih ljudi in občanov v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih, s čimer se prispeva k
njihovi pravni varnosti. Na tak način pa se hkrati zagotavlja
tudi celovitost ureditve posameznih pravic oziroma upravičenj v samem zakonu o stanovanjskih razmerjih (npr. pravice
do ugovora na odločbe oziroma odločitve stanodajalca).
Iz navedenih razlogov je bila komisija mnenja, da bi bilo v
zakonu o stanovanjskih razmerjih ustrezneje določiti 30dnevne roke za uveljavljanje pravic v zvezi s pridobitvijo
stanovanjske pravice, zato naj se zakon o stanovanjskih'razmerjih spremeni v tej smeri.
3. Predlagana rešitev
Določbo 37. člena zakona bi bilo treba spremeniti tako, da
bi bil zoper odločbo o dodelitvi stanovanja in zoper prednostni vrstni red možen ugovor na pristojni organ stanodajalca v 30-dneh od dneva vročitve odločbe oziroma objave
prednostnega vrstnega reda.
poročevalec

Prav tako naj bi se v 38. členu zakona rok 15 dni za vložitev
predloga za odpravo odločbe oziroma sklepa pri sodišču
združenega dela podaljšal na 30 dni.

4. Finančne posledice
Za izvedbo tega zakona ne bodo potrebna posebna finančna sredstva.

PREDLOG ZAKONA
o sprejmembi zakona o stanovanjskih razmerjih
1. člen
V prvem odstavku 37. člena Zakona o stanovanjskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 35/82) se besedilo »v petnajstih dneh«
nadomesti z besedilom »v tridesetih dneh«.
2. člen
V prvem odstavku 38. člena se besedilo »v petnajstih dneh«

nadomesti z besedilom »v tridesetih dneh«.
t"

3. člen
Ta zaKon začne veljasti osmi dan po objavi v Uradnem listu
SR Slovenije.

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET
OBRAZLOŽITEV
37. člen o stanovanjskih razmerjih v prvem odstavku določa, da lahko zoper odločbo o dodelitvi stanovanja in zoper
prednostni vrstni red vloži v 15-dneh od dneva vročitve odločbe o dodelitvi stanovanja oziroma objave prednostnega
vrstnega reda, ugovor na pristojni organ stanodajalca tisti, ki
je z odločbo določen za imetnika stanovanjske pravice ter
vsak kdor meni, da je kršen njegov interes in da po samoupravnem splošnem aktu o dodelitvi stanovanj lahko dobi
stanovanje.
Po 1. odstavku 38. člena zakona pa lahko vloži v petnajstih
dneh od dneva vročitve odločbe oziroma sklepa tisti, ki z
ugovorom ni uspel, predlog za odpravo sklepa oziroma odločbe pri sodišču združenega dela.
Ustavno sodišče SR Slovenije je Skupščino SR Slovenije
opozorilo na neskladnost med določbami Zakona o stanovanjskih ramerjih (Uradni list SRS, št. 35/82), Zakon o združenem delu (Uradni list SFRJ, št. 53/76) ter Zakona o sodiščih
združenega dela (Uradni list SFRJ, št. 24/74) glede navedenega roka. Zakon o združenem delu namreč določa, da mora
zahtevo za varstvo pravic vložiti delavec v 30-dneh od dneva,
ko je zvedel za kršitev. Če ni zadovoljen z odločitvijo v TOZD,
ima v nadaljnjih 30-dneh pravico zahtevati varstvo pravic pri
sodišču združenega dela. Zakon o sodiščih združenega dela
pa določa, da predlog s katerim se uvede postopek pred
sodiščem združenega dela, lahko vloži delavec, če OZD kršitve ni odpravila, v 30-dneh od dneva, ko je zahteval varstvo
pravic.
O tem vprašanju je razpravljala Zakonodajno-pravna komisija, ki je zavzela stališče, da naj bodo v republiškem zakonu
vsebovani 30-dnevni roki zaradi zagotovitve enotnega obravnavanja pravic, ki izvirajo iz družbenoekonomskega položaja
delavcev, delovnih ljudi in občanov v temeljnih samoupravnih

organizacijah in skupnosti, s čimer se prispeva k njihovi
varnost/.
S spremembo zakona se zato predlaga 30-dnevni rok za
uveljavljanje pravic v zvezi, s pridobitvijo stanovanjske pravice.
Za izvedbo tega zakona ne bodo potrebna posebna finančna sredstva.
Določbi zakona, ki se spreminjata:
37. člen
Zoper odločbo o dodelitvi stanovanja in zoper prednos*ni
vrstni red lahko vloži v petnajstih dneh od dneva, ko je bila
vročena odločba o dodelitvi stanovanja, oziroma ko je bil
objavljen prednostni vrstni red, ugovor na pristojni organ
stanodajalca tisti, ki je določen z odločbo za imetnika stanovanjske pravice, ter vsak, kdor meni, da je kršen njegov
interes in da po samoupravnem splošnem aktu o dodelitvi
stanovanj lahko dobi stanovanje.
Sklep o ugovoru zoper prednostni vrstni red mora biti
obrazložen.
,, Odločba o ugovoru zoper odločbo o dodelitvi stanovanja
mora biti obrazložena.
38. člen
Tisti, ki z ugovorom iz prejšnjega člena ni uspel, lahko vloži
v petnajstih dneh od dneva vročitve sklepa oziroma odločbe
predlog za odpravo sklepa oziroma odločbe pri sodišču združenega dela.
Vložitev predloga za odpravo sklepa oziroma odločbe zadrži izvršitev sklepa oziroma odločbe.

PREDLOG ZAKONA
o nagradah in priznanjih dr. Jožeta Potrča
(ESA-315)
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 114. seji dne
26.1.1984 določil besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O NAGRADAH IN PRIZNANJIH
DR. JOŽETA POTRČA, ki vam ga pošiljamo v obravnavo na
podlagi prve alinee 210. člena, 261. in 262. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi
85. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine
poročevalec

SR Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Borut MIKLAVČIČ, član Izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo,
- dr. Dinko LESKOVŠEK, namestnik predsednika Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo,
- Franc HOČEVAR, namestnik predsednika Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo.

1. člen
Za izredne uspehe na področju zdravstvenega varstva, ki so
širšega družbenega pomena in prispevajo k napredku in organizaciji zdravstvenega varstva v teoriji in praksi, se podeljujejo nagrade in priznanja kot posebno družbeno priznanje.
Nagrade in priznanja se imenujejo po dr. Jožetu Potrču,
zdravniku, humanistu, zagovorniku preventivne medicine in
zdravniške etike.
2. člen
Nagrade dr. Jožeta Potrča se podeljujejo posameznim delavcem ali skupinam delavcev za življenjsko delo ali za izredne dosežke na področju zdravstvenega varstva.
Priznanja dr. Jožeta Potrča se podeljujejo posameznim
delavcem ali skupinam delavcev, zdravstvenim organizacijam
In skupnostim, družbenim organizacijam ali društvom s področja zdravstvenega varstva, za pomembne dosežke na področju zdravstvenega varstva.
3. člen
Nagrade in priznanja dr. Jožeta Potrča podeljuje Zdravstvena skupnost Slovenije.
Vsako leto se podelijo največ tri nagrade dr. Jožeta Potrča
in največ pet priznanj dr. Jožeta Potrča.
Nagrade in priznanja dr. Jožeta Potrča se podelijo ob svetovnem dnevu zdravja.
4. člen
Skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije sprejme pravila
o podeljevanju nagrad in priznanj dr. Jožeta Potrča in imenuje
odbor za izbor nagrajencev.
S pravili se določi sestava in število članov ter način dela
odbora za izbor nagrajencev.
5. člen
Zdravstvena skupnost Slovenije podeljuje nagrade in pri-

znanja dr. Jožeta Potrča na predlog:
- zdravstvenih in drugih organizacij združenega dela
- samoupravnih interesnih zdravstvenih skupnosti
- družbenopolitičnih organizacij
- Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo
- društev in družbenih organizacij s področja zdrastvenega
varstva
- občin in mestnih oziroma regionalnih skupnosti kot posebnih družbenopolitičnih skupnosti
- krajevnih skupnosti.
Z vsakoletnim razpisom se objavijo kriteriji za podelitev
nagrad in priznanj, višina nagrad ter drugi potrebni podatki v
zvezi z nagradami in priznanji.
Razpis objavi odbor za izbor nagrajencev.
6. člen
Sredstva za nagrade dr. Jožefa Potrča se zagotovijo vsako
leto iz sredstev, ki se združujejo za skupne naloge v Zdravstveni skupnosti Slovenije.
Skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije določi vsako
leto višino nagrad.
7. člen
Strokovne in administrativne zadeve v zvezi s podeljevanjem nagrad in priznanj dr. Jožeta Potrča opravlja strokovna
služba Zdravstvene skupnosti Slovenije.
8. člen
Skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije sprejme pravila in
imenuje odbor za izbor nagrajencev iz 4. člena tega zakona
najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
9. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SRS.

SKUPSCINA SR SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET

Predlog zakona o nagradah in priznanjih dr. Jožeta Potrča
je pripravljen na podlagi osnutka zakona, ki ga je sprejela
Skupščina SR Slovenije skupaj s predlogom za izdajo zakona
na Zboru občin in Zboru združenega dela dne 2.11. 1983.
Skupščina zdravstvene skupnosti Slovenije pa ga je obravnavala in sprejela dne 21. 12. 1983. Pri sprejetju predloga za
izdajo zakona o nagradah in priznanjih dr. Jožeta Potrča z
osnutkom zakona je bilo sklenjeno, da se pri pripravi predloga zakona upoštevajo pripombe, predlogi in mnenja, izražena v delovnih telesih Skupščine SR Slovenije.
Republiški odbor sindikata delavcev zdravstva in socialnega varstva Slovenije je obravnaval in sprejel predlog za
izdajo zakona o nagradah in priznanjih dr. Jožeta Potrča z
osnutkom zakona. Predlagal je, da naj se razširi osnutek
zakona in da naj se upošteva pri podeljevanju nagrad in
priznanj tudi,delavce s področja socialnega varstva. Za razširitev zakona za podeljevanje nagrad in priznanj delavcem s
področja socialnega varstva se je zavzemal tudi Rdeči križ
Slovenije.
Predlagatelj meni, da je socialno varstvo tako razvejana in
družbeno pomembna dejavnost, da je potrebno podeljevanje
nagrad in priznanj za to področje posebej urediti, Skupnost
socialnega skrbstva Slovenije pa je že v letu 1983 sprejela
pravilnik o podeljevanju priznanj te skupnosti. Zato predlagatelj meni, da je primernejše, da z nagradami in priznanji
dr. Jožeta Potrča spodbujamo posebne in izjemne strokovne,
doktrinarne in druge dosežke le na podrbčju zdravstvenega
varstva.
Pripombe na 4. člen osnutka zakona o nagradah in priznanjih dr. Jožeta Potrča so podali: Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije, Republiški odbor sindikata delavcev zdravstva in socialnega varstva Slovenije in Odbor za
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družbenopolitični sistem Zbora združenega dela Skupščine
SR Slovenije. Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR
Slovenije je ugotovila, da bi bilo v prvem odstavku glede na
namen predlagatelja, ustrezneje oblikovati rešitev, po kateri
bi v tem členu našteti organi, organizacije in skupnosti v
odbor za izbor nagrajencev delegirali svoje delegate, skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije pa bi vsakokrat, ko je
to potrebno, ugotovila sestavo tega odbora. Republiški odbor
sindikata delavcev zdravstva in socialnega varstva Slovenije
je podal pripombo,. da se glede na veliko število medicinskih
sester v zdravstvenih organizacijah, v odbor za izbor nagrajencev imenuje še eno članico Zveze društev medicinskih
sester Slovenije. Zakonodajno-pravna komisija in Odbor za
družbenopolitični sistem Zbora združenega dela Skupščine
SR Slovenije sta predlagala, da se drugi odstavek črta.
Predlagatelj je glede na podane pripombe pripravil nov
4. člen, v katerem ne navaja več sestave in števila članov,
temveč bo to vprašanje urejeno v pravilih o podeljevanju
nagrad in priznanj dr. Jožeta Potrča, ki jih sprejme skupščina
Zdravstvene skupnosti Slovenije. S tem sta tudi združena 4. in
6. člen osnutka zakona.
Obe pripombi k 5. členu sta se nanašali na družbenopolitične skupnosti, katere bi kazalo konkretneje določiti in tako
so v predlogu zakona določene občine in mestne oziroma
regionalne skupnosti kot posebne družbenopolitične skupnosti.
V zvezi s pripombo Odbora za družbenopolitični sistem
Zboru združenega dela Skupščine SR Slovenije, da bi bilo
ustrezneje določiti vire sredstev ter način kako se zbirajo,
predlagatelj meni, da je že v osnutku zakona jasno določeno,
da se sredstva zagotovijo iz sredstev, ki jih občinske zdravstvene skupnosti združujejo za financiranje programa skupnih nalog pri Zdravstveni skupnosti Slovenije.
poročevalec

DRUŽBENI PRAVOBRANILEC SAMOUPRAVLJANJA SR SLOVENIJE
POROČILO
o aktivnosti družbenih pravobranilcev samoupravljanja
pri uveljavljanju zakonskih določil o motnjah v poslovanju
organizacij združenega dela
Na podlagi 418. člena Poslovnika Skupščine SR Slovenije in 15. člena zakona o družbenem pravobranilcu samoupravljanja ter v zvezi s sklepi Skupščine SR Slovenije,
sprejetimi dne 11. maja 1983 ob obravnavi izgub in motenj
v organizacijah združenega dela, vam pošiljamo poročilo
Skupščina SR Slovenije je ob razpravi o OZD, ki imajo
zgube 11/5-1983 obravnavala tudi vprašanje uresničevanja
■instituta motenj«. S sklepi je zavezala gospodarske zbornice
n splošna združenja, naj pospešijo aktivnosti, da bodo OZD,
(i poslujejo z izgubami, pravočasno pripravile programe za
sdpravo le-teh in na ta način preprečevali nastajanje izgub. V
a proces so se, po sklepu skupčine, aktivno vključili tudi
iružbeni pravobranilci samoupravljanja.
24/6-1982 je Družbeni pravobranilec samoupravljanja SR
Slovenije pristojnim dejavnikom že posredoval posebno poočilo o uresničevanju zakonskih določil v primeru motenj,
zugub ob periodičnih obračunih in zaključnem računu. Na
)odlagi sklepa skupščine pa v tem vmesnem poročilu obraviavamo nekatera vprašanja in rezultate delovanja družbenih
iravobranilcev samoupravljanja v lanskem letu, ki se nanaajo na njihovo aktivnost pri uresničevanju navedenega
klepa. Vmesno poročilo je po naši oceni potrebno tudi zato,
er ugotavljamo, da je stanje na tem področju takšno, da terja
lonovno obravnavanje in dogovor o ustreznem, tudi političlem delovanju na uresničevanju teh odnosov ter nadaljnje
ingažiranje vseh družbenih subjektov, pa tudi družbenih pra'obranilcev samoupravljanja.
Določila zakona o združenem delu, zakona o sanaciji in
irenehanju organizacij združenega dela, zakona o ugotavljalju in razporejanju celotnega prihodka in dohodka ter drugih
akonov, neposredno ali posredno zavezujejo organizacije
druženega dela, da nenehno spremljajo rezultate svojega
>oslovanja, ugotavljajo uspešnost gospodarjenja z družbelimi sredstvi in ustrezno ukrepajo v primerih, ko ne dosegajo
zadovoljivih učinkov.
Na podlagi zakonskih določil lahko opredelimo tri faze
neuspešnosti organizacij združenega dela. Prvo, ko organizacije združenega dela ne dosegajo predvidenih (normalnih)
ezultatov in imajo motnje v poslovanju; drugo, ko dosežejo
3b periodičnih obračunih negativni poslovni rezultat in so
:ačasno v izgubi; in tretje, ko ugotove izgubo tudi ob zaključnem računu. Zakon predvideva tudi ukrepe, ki jih morajo
lelavci podvzeti v vseh treh primerih. V primeru izgube ob
:aključnem računu, morajo delavci sprožiti t. i. sanacijski postopek - sprejeti sanacijski program in ukreniti vse, kar je
3otrebno za odpravljanje izgube. Da bi preprečili izgubo ob
:aključnem računu, morajo delavci že v ugotovitvi izgube ob
jeriodičnem obračunu v t. i. predsanacijskem postopku dolomiti program ukrepov za odstranitev vzrokov in izgube same.
Obveznost ugotavljati motnje in ukrepati ob njih določa
52. člen zakona o združenem delu. Le-ta mimo drugega
ioloča, da morajo delavci sprejeti program ukrepov za oditranitev motenj:
- če ne morejo zagotoviti sredstev za osebne dohodke po
jsnovah in merilih, določenih v samoupravnem splošnem
iktu;
- če ne morejo zagotoviti toliko sredstev za zboljševanje in
azširjanje materialne osnove dela kot jih določa samoupravni
iporazum;
- če ugotovijo, da ne dosegajo takšnih rezultatov svojega
iela in poslovanja s katerim bi bila zagotovljena nepretrgalost v reprodukciji in redno poslovanje temeljne organizacije.
Četudi bi pričakovali, da bo po tolikem času spoznan in
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o aktivnosti družbenih pravobranilcev samoupravljanja.
Iz informacije je razvidno, da v večini organizacij združenega dela niso določili svojih obveznosti pri ugotavljanju in odpravljanju motenj v poslovanju.

uveljavljeri smisel oziroma namen tega člena ZZD bi lahko
trdili prav nasprotno. V praksi ga takorekoč ne uporabljajo in
s tem krnijo celoto odnosov pri gospodarjenju in upravljanju z
družbeno; lastnino. Praviloma v organizacijah združenega
dela ob sicer zakonsko zelo široko opredeljenih podlagah za
ugotavljanje motenj, le teh enostavno nimajo (celo predsanacijski postopki so redkejši), pač pa naenkrat, za delavca
največkrat povsem nepričakovano, ugotavljajo izgubo.
Obveznost iz tega in drugih zakonskih členov bi moraN
delavci uresničevati tako, da bi nenehno spremljali doseganje
rezultatov in ukrepali takoj, ko bi ugotovili motnje, še preden
se te sprevržejo v izgubo. V tem procesu je še zlasti pomembno ugotavljanje doseženih rezultatov ob periodičnih
obračunih: Zato je postopek, v primerih, ko organizacije tudi
ob periodičnih obračunih ugotovijo motnje, posebej določen
v poglavju o predsanacijskem postopku zakona o sanaciji in
prenehanja organizacij združenega dela, v členih 13 do 17.
Da bi se preventivno zavarovali pred negativnimi posledicami, ki se običajno začnejo z motnjami v poslovanju, je
potrebno pravočasno ukrepati. Zato morajo delavci v svoje
samoupravne splošne akte vgraditi zavezujoča merila za
spremljanje rezultatov poslovanja in opredeliti način ukrepanja, ko ugotovijo motnje v poslovanju.
Na skupni seji maja 1983 so se družbeni pravobranilci
samoupravljanja dogovorili za obseg in način uresničevanja
naloge. Opredeljena so bila skupna izhodišča, po katerh naj
družbeni pravobranilci samoupravljanja pričnejo s postopkom za^spremembe oziroma dopolnitve samoupravnih splošnih aktov v skladu s 152. členom zakona o združenem delu.
Dogovorjeno je bilo naj pri tem vztrajajo, da v samoupravnih
splošnih aktih delovnih organizacij opredelijo najmanj:
- merila za tekoče spremljanje poslovanja in ugotavljanje
motenj;
- ukrepe oziroma postopke, ko do motenj pride;
- nosilce odgovornosti za uresničevanje zapisanih postopkov ter
- naloge in obveznosti delavskega sveta pri tem.
Akti, ki naj vsebujejo opredeljena vprašanja, so praviloma
samoupravni sporazum o združitvi temeljnih organizacij v
delovno organizacijo (372. člen ZZD) oziroma samoupravni
sporazum o razporejanju dohodka in čistega dohodka (115.
člen ZZD).
V pobudah naj družbeni pravobranilci samoupravljanja
opozorijo delovne organizacije, da samo prepis 152. člena
zakona o zldruženem delu ne pomeni izpolnitve obveznosti
delavcev, da spremljajo poslovanje in ugotavljajo motnje ter
ob njih ukrepajo, temveč je potrebno ta člen v aktih podrobneje urediti. Družbeni pravobranilci samoupravljanja naj
predlagajo delovnim organizacijam, da mimo po zakonu obveznih kazalnikov službe družbenega knjigovodstva, uporabijo tudi kazalnike za primerjanje rezultatov gospodarjenja
med organizacijami združenega dela enake ali sorodne dejavnosti, K* jih predlaga Gospodarska zbornica SR Slovenije. Ob
tem naj ne zapirajo drugih možnosti v zvezi z opredelitvijo
ustreznih kazalcev v vsaki delovni organizaciji. Organizacije
združenega dela naj opozorijo, da pri urejanju tega vprašanja
upoštevajo dokument komisije zveznih družbenih svetov za
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vprašanja ekonomske stabilizacije - Prilagajanje gospodarskega sistema zahtevam stabilizacije, poglavje IV; točka 2 in
3. Predlagajo naj delovnim organizacijam, da manjkajoče ali
ustrezne člene, ki se nanašajo na motnje v poslovanju, dopolnijo ali vnesejo v samoupravne sporazume do konaca leta, ko
bodo morale akte spreminjati in dopolnjevati tudi zaradi uskladitve z zakonom o razširjeni reprodukciji in minulem delu
ter z nekaterimi drugimi zakoni. O aktivnosti naj družbeni
pravobranilci samoupravljanja obvestijo in po možnosti pritegnejo k sodelovanju tudi izvršne svete in organe zveze
sindikatov.
Na podlagi dogovorjenih stališč je Družbeni pravobranilec
samoupravljanja SR Slovenije 21/6-1983 izdal obvezno navodilo, s katerim je navedena izhodišča tudi fdrmalno opredelil.
Do 31/8-1983 so občinski družbeni pravobranilci samoupravljanja posredovali delovnim organizacijam v gospodarstvu 481 pobud (vseh delovnih organizacij je bilo 30/6-1983497), mimo tega pa so poslali pobude tudi 109 enovitim
delovnim organizacijam (vseh je v gospodarstvu in negospodarstvu sicer 1.789, toda po dogovoru vsem tem pobud nismo
pošiljali, marveč le večjim. To seveda še ne pomeni, da zanje
152. člen ne velja). Na poslane pobude je bil odziv delavskih
svetov tokrat izjemno slab, saj se je odzvalo le okoli 60%
delavskih svetov in sporočilo, da pobude sprejemajo oziroma,
da imajo te odnose že urejene (to so po pravilu delovne
organizacije, v katerih so slabo povzeli ali prepisali 152. člen
ZZD). Do konca leta so pripravili osnutke sporazumov oziroma dopolnili ustrezne samoupravne sporazume le v 32%
pozvanih DO!
Odziv na pobude družbenih pravobranilcev samoupravljanja je bil potemtakem v delovnih organizacijah zelo različen.
Zlasti poslovodni in strokovni delavci so reagirali na pobude
tudi nestrpno, terjali od drugih organov, npr. gospodarske
zbornice in sindikatov intervencije pri pravobranilcih, češ, da
take dopolnitve niso nujne, niso potrebne ipd. V velikem
številu primerov so se obračali tudi na družbene pravobranilce samoupravljanja ter terjali dodatna pojasnila, izražali
dvome o potrebnosti terjanih dopolnil ali pa zagotavljali, da
ustrezna določila že imajo, čeprav je poznejši pregled aktov
pokazal, da ni tako. Ugotavljamo, da je pripravljenost za
dosledno, predvsem pa vsebinsko smiselno dopolnjevanje
medsebojnih odnosov pri gospodarjenju in preseganju motenj, pri poslovodnih in strokovnih delavcih nepričakovano
manjša kot je bilo to običajno pri drugih podobnih aktivnostih
družbenih pravobranilcev samoupravljanja. Razlika je le v
tem, da so terjana dopolnila vsebinsko veliko manj zahtevna
kot so bila npr. pobude s področja dohodkovnih odnosov.
Očitno je, da pogosto še niso spoznali smisel in pravo vsebino
tistega, kar imenujemo »institut motenj«, niso dojeli, da bi
bilo koristno že ob prvih znakih motenj v poslovanju ukrepati
tako, da bi v premostitev težav vključili tudi organe upravljanja in vse delavce. Vseh vzrokov za odpor ne poznamo, toda
navedeni so zagotovo prisotni:
Prvič, da vodilni in strokovni delavci kaj neradi obveščajo
delavce o tem, da imajo težave, češ, da delavce ni potrebno s
tem vznemirjati, oziroma da v današnjih pogojih gospodarjenja praktično ni delovne organizacije, ki vsakodnevno ne
občuti takšnih ali drugačnih motenj. Posledica je zapiranje in
obravnavanje težav in motenj pri poslovanju v krog kolegijev
in posameznikov.
Drugič, da se še prevečkrat dogaja, da so delovne organizacije, ki motnje ugotavljajo, ob njih ukrepajo in o tem (skladno
z zakonom!) obvestijo organ družbenopolitične skupnosti in
organizacije, izpostavljene kot primer slabega poslovanja namesto, da bi dobile podporo in bile postavljene za vzor.
Razumljivo je, da se strokovni in poslovodni delavci v takih
delovnih organizacijah ne trudijo, da bi motnje dosledno
ugotavljali, zlasti pa o tem ne obveščajo zunanjih dejavnikov.
Zato je potrebno tudi v miselnosti dejavnikov izven gospodarstva doseči drugačen pristop k vprašanju ugotavljanja in
odpravljanja motenj in afirmirati tiste delovne organizacije, ki
postopek uveljavljajo kot nekaj kar je povsem utemeljno v
prizadevanjih za dobro gospodarjenje in poslovanje.
Tretji vzrok, in to kar prevladujoč, pa je razpoloženje, da bi
prikrili odgovornost za težave. Za kaj gre? V samoupravni
praksi se že leta nazaj, zdaj pa še toliko bolj, poskuša vsakršne težave, torej motnje pri reprodukciji in v tekočem poslovanju, za vsako ceno pripisati le t. i. zunanjim vplivom in
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razlogom. Delavci in delavski sveti sicer sprejemajo te objektivne razloge, toda obenem opozarjajo in terjajo razreševanje
ter odpravljanje subjektivnih slabosti, napak itd., ki prav tako
včasih pa celo v celoti povzročajo motnje. Tem, recimo jim
neprijetnim razpravam, ki iščejo odgovore in terjajo odgovornost tudi v lastnih vrstah, se skoraj povsod izogibajo. Najbolj
uspešno tako, da »instituta motenj« sploh ne vgradijo v sistem odnosov.
Na podlagi usmeritev dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije sprejeti ali pripravljeni zakoni kažejo, kako
velika pozornost se posveča motnjam. Zakon o razširjeni
reprodukciji in minuiem delu izrecno nalaga delavcem, da
spremljajo rezultate investiranja in da v primeru, ko so le-ti
nezadovoljivi - kar je tudi ena oblika motenj v poslovanju! ugotovijo vzroke in ukrepajo za njihovo odpravljanje. Po drugi
strani zakon o zagotavljanju plačil daje izjemno težo motnjam
iz 4. odstavka 152. člena zakona o združenem del u; s tem, ko v
členu 7-a predvideva stroge sankcije za tiste OZD, ki pred
izplačilom osebnih dohodkov ne bodo poravnale svojih obveznosti (uresničevanje je odloženo).
Kljub navedenemu je Družbeni pravobranilec samoupravljanja SR Slovenije na podlagi poročil občinskih družbenih
pravobranilcev samoupravljanja, vpogleda v nekatere posredovane samoupravne splošne akte in kontaktov s predstavniki delovnih organizacij ugotovil, da instituta »ugotavljanje
in odpravljanje motenj« v poslovanju delovnih organizacij
nismo vgradili v sistem medsebojnih odnosov. V spremljanju
in analiziranju rezultatov poslovanja, še posebej pa pri ugotavljanju in odpravljanju motenj, je v praksi veliko neenotnosti. Samoupravni splošni akti praviloma nimajo podrobnejših
opredelitev 152. člena zakona o združenem delu - kazalnikov,
ki naj pokažejo, kdaj so v procesu poslovanja nastale motnje
postopkov, odgovornosti itd. Vprašanje motenj v poslovanju
je bilo v največjem številu samoupravnih aktov »razrešeno«
tako, da so avtorji prepisali 152. člen zakona o združenem
delu. Niso redki strokovni delavci, ki menijo, da so to vprašanje razrešili že z opredelitvijo splošnih načel gospodarjenja z
družbenimi sredstvi. Tudi v tistih aktih, kjer so določila iz
152. člena zakona o združenem delu poskušali razdelati, se le
izjemoma lotevajo dopolnilnih meril, ki bi lahko omogočila
širši in realnejši vpogled v poslovanje in še zlasti opozorila na
raznovrstnost in obsežnost motenj, ki se lahko v poslovanju
pojavijo. Prav tako v samoupravnih splošnih aktih praviloma
ni določil, ki bi opredeljevala način ukrepanja ob motnjah,
postopek sprejema in vsebino programa za odpravljanje vzrokov, roke ipd. Manjkajo tudi določila o odgovornosti strokovnih in poslovodnih delavcev ter organov upravljanja za uresničevanje programa za odpravo vzrokov, za obveščanje delavcev in drugih pristojnih organov o nastanku motenj itd.
V nekaterih primerih so delovne organizacije obvestile
družbenega pravobranilca samoupravljanja, da imajo vprašanje motenj po njihovem mnenju ustrezno urejeno, po pregledu samoupravnega splošnega akta pa je družbeni pravobranilec samoupravljanja ugotovil da v zadevni delovni organizaciji ne ločujejo med motnjami v poslovanju in izgubo po
periodičnem obračunu (ki tudi terja predsanacijski postopek)
oziroma celo izgubo po zaključnem računu (ki terja sanacijo).
Navedeno dejstvo zgovorno kaže na neuresničevanje zakonskih določil, ki se nanašajo na ugotavljanje in odpravljanje
motenj v poslovanju pa tudi na malomaren odnos do družbenih sredstev, s katerimi v takih delovnih orgaizacijah poslujejo. Tudi sicer velja opozoriti, da ima le nekaj delovnih
organizacij v Sloveniji v svojih aktih zapisane take rešitve, ki
zagotavljajo nenehno spremljanje rezultatov gospodarjenja
ter takojšnje odpravljanje ugotovljenih motenj - torej tudi v
obdobju med peiodičnimi obračuni, kar je po našem mnenju
nujno , saj OZD le tako lahko ob motnjah pravočasno ukrepajo. Kot primer ustreznega določila navajamo določilo v
samoupravnem splošnem aktu delovne organizacije ZORIN
Iskra Ljubljana, kjer so zapisali, da morajo delavci, ko nastopijo motnje (torej takoj), ravnati po postopku, ki se za tak
primer predpisuje z zakonom o sanaciji in prenehanju organizacij združenega dela v poglavju o predsanacijskem postopku. Enako morajo delavci ZORINA ravnati v primerih
drugih motenj iz svojega sporazuma ali celo v primerih, ko
obstaja nevarnost za nastanek motenj, le da pristojni organ
družbenopolitične skupnosti samoupravne interesne skupnosti, do katerih TOZD izpolnjujejo svoje obveznosti, o teh
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motnjah ali nevarnostih ni potrebno obveščati, razen če istočasno ne nastopijo motnje po 152. členu zakona o združenem
delu, ali se take motnje pričakujejo.
Ne glede na vsebino samoupravnega sporazuma in urejenost vprašanja motenj v njih, pa so družbeni pravobranilci
samoupravljanja ob pogovorih ugotovili, da v večini delovnih
organizacij ob ugotovljenih motnjah, ki so take narave, da jih
ni mogoče prezreti (pomanjkanju surovin, nelikvidnost ob
izplačilu osebnih dohodkov, ipd.) strokovni in poslovodni
delavci ad hoc ukrepajo. To ne more biti dovolj. V takih
primerih bo nujno obstoječe izkušnje kot obvezo vnesti v
samoupravne splošne akte, obveznost sproti ugotavljati in
odpravljati motnje pa razširiti tudi na tiste primere, ko je
ukrepanje prav tako potrebno, motnje pa še niso tako drastične.
Družbeni pravobranilci samoupravljanja so ugotavljali, da
se še zlasti ne uresničujejo tista določila ustreznih zakonov, ki
zavezujejo delavce, da o nastalih motnjah obveščajo ustrezne
dejavnike. Tako so v delovnih organizacijah o nastalih motnjah praviloma informirani le strokovni in poslovodni delavci,
ostali delavci in tudi organi upravljanja pa o tem niso obveščeni. Sledi, da informacijski sistemi v OZD tudi v tem primeru
v celoti odpovedujejo oziroma, da so neizdelani in slabo
organizirani.
Po drugi strani pa pristojni organi družbenopolitičnih skupnosti niso obveščeni niti o motnjah v primerih iz prvega
odstavka 152. člena ZZD, ko bi po zakonu morali biti, še manj
pa o drugih manj težkih motnjah, ki jih prav tako morajo
spremljati in ob njih ukrepati. To seveda po eni strani pomeni,
da temeljne organizacije ne zahtevajo od omenjenih organov
ekonomsko in drugo pomoč in za vsako ceno poskušajo
stvari urediti »brez dviganja prahu«, po drugi pa, da izvršni
sveti kot pristojni organi družbenopolitičnih skupnosti ne
morejo kvalitetno izpolnjevati svoje zakonite obveznosti, da
spremljajo stanje v gospodarstvu in izboljšujejo pogoje gospodarjenja, ko ugotavljajo, da je to potrebno. (Opomba: V
minulih letih so, kolikor vemo, v občinah Žalec in Ljubljana
Bežigrad sami spremljali gospodarjenje in poslovanje svojih
OZD. V Žalcu so imeli o tem tudi poseben samoupravni
sporazum, ter ria tej podlagi opozarjali organizacije na motnje
itd. Žal so to metodo dela opustili!)
Navedena dejstva dokazujejo, da se posveča ugotavljanju in
odpravljanju motenj v poslovanju premalo pozornosti tako v
delovnih organizacijah kot izven njih. V prid temu govori tudi
dejstvo, da nam kljub temu, da delavci ne ugotavljajo motenj
. in ne določajo programov ukrepov za odstranitev vzrokov,
doslej še ni znan primer (razen navedenih dveh izjem), da bi
pristojni organ družbenopolitične skupnosti uresničil svojo
zakonsko pravico in dolžnost in predlagal delavcem temeljnih
organizacij, v katerih so nastale motnje, sprejetje programa
ukrepov za njihovo odpravo.
Čeprav je stanje na splošno nezadovoljivo, so družbeni
pravobranilci samoupravljanja v manjšem številu primerov
ugotovili, da imajo nekatere organizacije združenega dela v
svojih aktih tudi ustrezna določila. Pri tem bi bilo potrebno
nekatera med njimi le dopolniti, druga pa, ob dosledni uporabi v praksi, po naši oceni že zadostujejo. Omenimo naj, da
so nekatere organizacije združenega dela ob tem pokazale,
da se dobro zavedajo pomembnosti ugotavljanja in odpravljanja motenj v poslovanju. Tako imajo npr. v splošno gradbenem podjetju Konstruktor v Mariboru poseben samoupravni
sporazum o ukrepih pri motnjah v poslovanju, v katerega so
zapisali, da mora podpisnica ob motnjah II. stopnje (ko ne
dosega niti 50% planirane akumulacije po periodičnem oziroma 75% po zaključnem računu) mimo drugih ukrepov obvezno sprejeti tudi sklep, da si do časa, dokler ne bodo
odpravljene motnje II. stopnje, ne bo zviševala osebnih dohodkov brez vednosti in soglasja delavskega sveta delovne
organizacije.
^
Temeljit in strokovni pristop soNpokazale tudi nekatere
druge delovne organizacije, ki so že pred ali po pobudi
družbenega pravobranilca samoupravljanja mimo zakonskih
podlag opredelili tudi bolj ali manj široko paleto drugih kazalnikov, s katerimi ugotavljajo motnje (omenimo naj delovno
organizacijo Iskra Zorin in delovno organizacijo Avtotehna iz
Ljubljane).
V ilustracijo navajamo le nekatere rešitve, ki so po našem
mnenju dobre.
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Tako kot možne podlage mimo tistih, ki jih opredeljuje
152. člen zakona o združenem delu, v delovni organizaciji
Iskra Zorin opredeljujejo tudi: nepravočasno pridobivanje naročnikov; nenormalno fluktuacijo strokovno usposobljenih
kadrov; nenqrmalen porast cen, ki vplivajo na materialne
stroške; administrativne ukrepe družbenopolitične skupnosti;
ugotovljeno podvajanje v dejavnosti v primeru, ko pride do
povečanja kapacitet, ob istočasno zmanjšanju potreb; premajhna obratna sredstva v poslovnem skladu.
V delovni organizaciji Avtotehna pa so npr. oblikovali štiri
skupine kazalcev gospodarjenja, s katerimi ugotavljajo motnje. To so:
1. kazalniki uspešnosti gospodarjenja (fizična produktivnost, donosnost poslovodnih sredstev itd.),
2. kazalniki gospodarskih razmer (stopnja neodpisanosti
osnovnih sredstev, količnik obračanja obratnih sredstev itd.),
3. kazalniki razdelitve čistega dohodka (delitveno razmerje
med delom za akumulacijo in delom za osebno porabo,
osebni dohodki in skupna poraba na delavca itd.),
4. kazalniki razvoja (stopnja samofinanciranja materialnih
naložb, investicijska sposobnost itd.).
Ko doseže kateri izmed opredeljenih kazalnikov t. i. mejno
vrednost, so ugotovljene motnje in se sproži mehanizem za
odpravljanje vzrokov, ki so do njih pripeljali.
Kot primer sprejemljivih opredelitev postopkov naj opozorimo na določila o postopkih, ki se uporabljajo v samoupravnih splošnih aktih delovnih organizacij SOZD Pomurka iz
Murske Sobote. Le-ta opredeljujejo, da mora TOZD v primeru
motenj vpeljati predsanacijski postopek, v roku 45 dni od
ugotovljenih motenj sprejeti program ukrepov, v njem opredeliti vzroke, ukrepe in roke za odpravo motenj, o tem v 8
dneh obvestiti delavski svet DO, TOZD, organ družbenopolitične skupnosti in samoupravno interesno skupnost. Prav
tako v teh aktih opredeljujejo odgovornost poslovodnega
organa temeljne organizacije za postopek ugotavljanja odpravljanja motenj. Poslovodni organ je v tem primeru odgovoren za: organiziranje izdelave programov ukrepov za odstranitev motenj; pravočasne predložitve programov ukrepov za
odstranitev motenj; pravočasne predložitve programa delavcem TOZD v obravnavo in sprejem; pomanjkljivosti izdelanega programa; prikrivanje dejstev ali dajanje neresničnih
obvestil za ugotavljanje vzrokov za motnje; organiziranje izvajanja ukrepov po programu, neizvajanje ukrepov; neizvajanje
ukrepov po programu, za katere je zadolžen. Akt določa, da
so za pomanjkljivosti pri sestavi programa v delu, ki so ga
oblikovali, odgovorni tudi strokovni delavci.
V nekaterih aktih so tudi sprejemljiva določila, ki se nanašajo na naloge in obveznosti delavskih svetov. Le-ta določajo,
da je delavski svet dolžan sprožiti pripravo programa o tem,
ko je obveščen o motnjah; sprejeti program ukrepov; spremljati" njegovo uresničevanje in v primeru, da se ne uresničuje,
sprožiti postopek za ugotavljanje vzrokov in odgovornosti za
to ter ustrezno ukrepati. Delavski svet delovne organizacije pa
je dolžan proučiti program ukrepov v temeljni organizaciji in ji
nuditi ekonomsko in drugo potrebno pomoč.
Seveda se ob navajanju zapisanih 'rešitev zavedamo, da
kvalitetne opredelitve v samoupravnih splošnih aktih omogočajo ustrezno razreševanje vprašanja ugotavljanja in odpravljanja motenj le, če se v praksi tudi dejansko uporabljajo.
Družbenim pravobranilcem samoupravljanja ni bilo možno,
da bi v vseh primerih ugotavljali praktično izvajanje zapisanih
določil, vendar pa iz posamičnih primerov in na podlagi
izkušenj ocenjujejo, da se v praksi pojavljata dva načina
razreševanja situacij v zvezi z motnjami, ki pa ne zagotavljata
kvaliteten pristop k ugotavljanju in odpravljanju motenj. Po
prvem, v samoupravnih splošnih aktih določb sicer nimajo,
vendar pa ob najtežjih motnjah le ukrepajo ad hoc in kratkoročno. Po drugem pa se tudi bolj ali manj ustrezne določbe
samoupravnega splošnega akta v praksi ne uporabljajo, zapisana merila in postopke pa izpeljujejo bolj »po domače«.
Dejavnost družbenih pravobranilcev samoupravljanja v
zvezi z ugotavljanjem in odpravljanjem motenj je pokazala, da
v praksi delovnih organizacij prevladuje prvi opisani način.
Navedeno terja vgrajevanje ustreznih določil v samoupravne
splošne akte in njihovo ažurno ter dosledno uporabo v praksi.
Pri tem je pomembno poudariti potrebo po sprotnem spremljanju in dopolnjevanju načina ugotavljanja in odpravljanja

motenj še posebej pa po takojšnjem ukrepanju, ko se motnje
ugotovijo.
t
Že v prejšnjih poročilih o motnjah smo navajali primere (glej
poročilo 24. 6. 1982, str. 5-7), ki dokazujejo, da takrat ko
samoupravni organi (npr. v TVT Boris Kidrič, Maribor; Iskra
Semič; Elektrokovina Maribor itd.) na pobudo poslovodnih
organov ravnajo skladno z vsebino 152. člena ZZD in sproti
razpravljajo in ukrepajo pri ugotovljenih motnjah težave v
večini obvladajo in ne izkažejo izgub. Samo ponavljamo, da
se je »institut motenj« v praksi potrdil in tudi zato bo družbeni
pravobranilec samoupravljanja vztrajal pri uresničevanju
člena 152 v vseh OZD.
Dejavnost družbenih pravobranilcev samoupravljanja na
področju ugotavljanja in odpravljanja motenj se s tem poročilom zato ne zaključuje, saj bo večina delovnih organizacij
določila o ugotavljanju in odpravljanju motenj v samoupravne
splošne akte dokončno vnesla takrat, ko bo akte usklajevala
tudi z zakonom o razširjeni reprodukciji in minulim delom in
drugimi zakoni, ki terjajo njihovo spremembo ali dopolnjevanje
- predvidoma konec leta 1983, najpozneje prvi kvartal leta 1984.
Družbeni pravobranilci samoupravljanja bodo ob predloženih samoupravnih aktih še zlasti pozorni na to, ali so v njih
vsaj v najnujnejšem.obsegu tudi določila, ki se nanašajo na:
podlage in kazalnike za ugotavljanje motenj; postopek in
ukrepe, ko do motenj pride, odgovornost za izpeljavo postopka, oblikovanje programa ukrepov, njegovo uresničevanje ipd.; naloge in obveznosti delavskih svetov.
V primerih, ko bodo ugotovili, da v aktih ni zahtevanega
minimuma, bodo družbeni pravobranilci samoupravljanja
skladno z zakonskimi pooblastili tudi ukrepali. Še posebej
pozorni bomo družbeni pravobranilci samoupravljanja v vseh
primerih, ko bomo ugotovili, da ima organizacija Združenega
dela izgubo. Ugotavljali bomo od primera do primera ali so v
teh organizacijah pred tem sploh ugotavljali motnje in temu
ustrezno ukrepali. Praksa govori o nasprotnem. Delavski
sveti, ki niso o motnjah nikdar razpravljali in še manj ukrepali
ob zaključnih računih ugotavljajo izgubo. V takih primerih
bomo terjali odgovornost in sankcije za tiste, ki so zanemarili
t. i. »institut motenj«. Menimo, da je aktivnost družbenih
pravobranilcev samoupravljanja vsaj povzročila ustrezno dejavnost v organizacijah združenega dela, da bi oblikovali
ustreznejša določila (tam, kjer jih ni) oziroma dopolnili obstoječa določila. Glede na izkušnje pričakujemo, da bodo rešitve
v njih boljše od sedanjih. Če bo temu tako, bo vprašanje
praktičnega uresničevanja aktov v vsakdanjem življenju še
pridobilo na teži. Temeljni nosilci spremljanja uresničevanja v
akte zapisanih določil o motnjah, bodo poslovodni organi,
delavski sveti ter samoupravne delavske kontrole znotraj temeljnih oziroma delovnih organizacij, ki bi morali biti za
ustrezno uresničevanje teh določil tudi najbolj zainteresirani.
Družbeni pravobranilci samoupravljanja lahko omenjeni proces uveljavljanja določil v praksi spremljajo le od primera do
primera oziroma takrat, ko bodo na neuresničevanie opozorjeni. Seveda bodo v takih primerih tudi ustrezno ukrepali. Ob
tem pa se bodo tudi vnaprej povezovali tako z organizacijami
združenega dela kot z ostalimi dejavniki izven njih, ki se po
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naravi svojega dela neposredno ali posredno pojavljajo v
procesu ugotavljanja in odpravljanja motenj. V povez,avi z
njimi bodo družbeni pravobranilci samoupravljanja delovali
na tem, da ustvarijo takšno družbeno vzdušje, ki bo prispevalo k ustreznejšemu, predvsem pa k učinkovitejšemu pristopu k ugotavljanju in odpravljanju motenj v vsakdanjem
procesu gospodarjenja v organizacijah združenega dela.
Ne nazadnje smo mnenja, da bi tako dojeta in uresničena
zakonska obveznost ugotavljanja in odpravljanja motenj pomenila bistveni korak naprej v kvaliteti gospodarjenja v organizacijah združenega dela in s tem tudi prispevek k uresničevanju usmeritev, ki so zapisane v dolgoročnem programu
gospodarske stabilizacije.
Povzemamo nekatere ugotovitve, ki se nam zdijo pomembne za nadaljnje organizirano delovanje pri uresničevanju odnosov, ki jih obravnavamo.
■1. Ob aktivnosti za uveljavljanje instituta motenj so družbeni pravobranilci samoupravljanja zaznali neobičajni odpor
vodilnih in strokovnih delavcev,tda bi motnje uveljavljali ne le
v samoupravni zakonodaji, temveč tudi v praksi. Vzroki takega obnašanja (glej stran 5 in 6 poročila) so taki, da terjajo
tudi politično razpravo z nosilci odpora.
2. Potrebno bo vztrajati na tem, da se 152. člen zakona o
združenem delu v aktih operacionalizira tako. da bo uporaben
in obvezen za prakso - opredelitev vsebine motenj; priprava,
sprejemanje in izvajanje programa motenj; ododgovornost
poslovodnih in drugih organov pri tem.
3. Zaradi pretežne prakse, da OZD pred izgubami ne ugotavljajo in odpravljajo motenj, bi bilo potrebno in koristno
obnoviti in uveljaviti v vseh občinah prakso, da izvršni sveti na
podlagi občasnih ocen položaja v OZD (take ocene izvršni
sveti že tako ali tako opravljajo na podlagi dogovora o uresničevanju družbene usmeritve razporejanja dohodka) le-te opozarjajo na obveznosti iz zakona, če jih ne spoštujejo (opuščena praksa nekaterih občih).
4. Ugotavljamo, da se t.i. institut motenj s težavo uveljavlja
tudi zato, ker v organizacijah združenega dela nimajo izgrajenega celovitega informacijskega sistema, ki bi omogočil
ustrezen pretok informacij in seznanjanje vseh delacev s
stanjem v katerem se OZD nahaja in uspehom pri poslovanju.
Družbeni pravobranilci samoupravljanja ocenjujejo, da bi korak v tej smeri pomenili tudi ustrezno uveljavljeni kazalniki
Gospodarske zbornice Slovenije za primerjanje rezultatov
gospodarjenja med OZD e'hake ali sorodne dejavnosti.
* 5. Ob nenehno prisotnih poskusih, da se vzroki za vse
težave pripisujejo objektivnim t. i. zunanjim dejavnikom in
odklanja ter ovira odkrivanje t. i. subjektivnih pomanjkljivosti
je še zlasti pomembno, da v nadaljnjih prizadevanjih za uveljavljanje instituta o katerem poročamo, ustvarimo tudi primerno družbenopolitično vzdušje. Pri tem bo potrebno ponovno pojasnjevati smisel tega instituta v celoti medsebojnih
družbenoekonomskih odnosov ter dokazovati, da je ugotavljanje in odpravljanje motenj skorajda dnevna naloga, ki bo
uspešna, če bomo mimo delavskih svetov z njo seznanili in
animirali tudi vse delavce. Pozitivna praksa navedeno potrjuje.
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• Zaradi premagovanja nelikvidnosti organizacij združenega dela v gospodarstvu
je predlog za spreminjanje 50 odstotkov vseh njihovih kratkoročnih kreditov iz
primarne emisije v dolgoročne kredite za obratna sredstva
• Reprogramiranje kreditov bo potekalo samo v proizvodnih organizacijah
združenega dela, z odplačilnim rokom 20 let
• S transformacijo kratkoročnih v dolgoročne vire sredstev bo organizacijam
združenega dela v gospodarstvu olajšalo odplačilo kreditov in odpravljene
bodo težave pri financiranju tekoče reprodukcije
• Nelikvidnost v gospodarstvu je mogoče rešiti le v okviru transformacije
skupnega monetarno-kreditnega in bančnega sistema
Zvezni izvršni svet je poslal
delegatom V Zboru republik in
pokrajin Skupščine SFRJ v
obravnavo osnutek zakona o
spreminjanju dela kratkoročnih kreditov bank in organizacij združenega dela iz primarne emisije v dolgoročni kredit
za obratna sredstva (AS 337).
Potreba za urejanje odnosov
na tem področju je bila poudarjena že v dolgoročnem
programu ekonomske stabilizacije, kjer je v zaključnem delu namenjena posebna pozornost nezadovljivemu delovanju celotnega finančnega sistema. Zaradi tega je. zaradi
premagovanja nelikvidnosti
organizacij združenega dela v
gospodarstvu predloženo, da
se pripravi projekt reprogramiranja sedanjih obveznosti gospodarstva, ki bi bil selektiven
in bi upošteval resnične možnosti. S tem bi bili na podlagi
dogovorjenih meril olajšani
pogoji za finančno konsolidacijo gospodarstva.

1983 obravnaval Analizo notranje likvidnosti gospodarstva
in bank, s predlogi ukrepov in
aktivnosti. Ob tej priložnosti je
bilo med drugim poudarjeno,
da je možnost odstopitve dela
kratkoročnih kreditov iz primarne emisije. V skladu s terri
je Narodna banka Jugoslavije
pripravila informacijo o tej
problematiki. Na podlagi' le-te
je Svet guvernerjev sklenil, da
je podlaga in potreba po konverziji oziroma odstopu dela
kratkoročnih kreditov iz primarne emisije gospodarstvu v
trajno uporabo, z obveznostjo,
da se ti učinki neutralizirajo z
ustreznim poslabšanjem pogojev za črpanje kreditov za
vse selektivne namene. Sklenjeno je bilo tudi. da se pogoji,
merila, mehanizmi in roki konverzije oziroma odstopanja
določijo s posebnim zveznim
zakonom in da se obenem
sprejmejo predpisi o delitvi
poslovnega sklada organizacij
združenega dela v gospodarstvu na osnovna in obratna
sredstva ter o obveznem minimumu obratnih sredstev.

KONVERZIJA NE PA
ODSTOPANJE
KREDITOV
S tem se želi doseči, da boV obrazložitvi osnutka tega do sredstva iz konverzije ozizakona je poudarjeno, da je roma odstopanja še naprej v
Zvezni izvršni svet v maju leta funkciji obratnih sredstev. ZIS
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je podprl takšne sklepe Sveta zirale učinkov konverzije doguvernerjev.
seže z zmanjšanjem stopnje
reeskontov za ustrezne selektivne namene med letom, bo ta
OLAJŠAVE PRI
ukrep vplival tudi na uporabo
ODPLAČILU KREDITOV sredstev
iz primarne emisije v
S spreminjanjem dela krat- letu 1984. Ker se okrog 85 odkoročnih kreditov iz primarne stotkov sredstev iz primarne
emisije v dolgoročne kredite emisije iz selektivnega prograorganizacij združenega dela ma angažira za naloge izvoza
za obratna sredstva bo omo- in kmetijstva, v povečanju emigočeno gospodarskim organi- sije za letošnje leto pa je pričazacijam odlaganje oziroma kovati, da bo za te namene
razporejanje na daljše obdobje udeležena celo z 99 odstotki,
določenega dela obveznosti. je v obrazložitvi ocena, da bi z
Ker pa so ti krediti iz primarne večjim odstotkom konverzije
emisije že izkoriščeni ni novih sredstev iz primarne emisije bil
sredstev ampak se na ta način vprašljiv selektiven program v
dajo gospodarstvu samo olaj- celoti, kot osnovna oblika dašave pri odplačilu in nudi sta- janja monetarne podpore urebilen vir dela obratnih sred- sničevanju prednostnih smeri
stev, ki se namesto za odplači- družbenega razvoja.
Dosedanja praksa konverzilo lahko uporabljajo za druge
obveznosti. Konverzija bo prav je in odstopanje kratkoročnih
tako vplivala tudi na zmanjša- kreditov iz primarne emisije v
nje stroškov gospodarstva na dolgoročne kredite zaobratna
sredstva ni dala pričakovanih
podlagi obresti.
Ker je v resoluciji za letošnje rezultatov zaradi tega ker so se
leto predvideno, da se nevtrali- ta sredstva v glavnem prelivala
X OSNUTEK ZAKONA O SPREMINJANJU DELA
0 KRATKOROČNIH KREDITOV BANK IN ORGANIZACIJ
X ZDRUŽENEGA DELA IZ PRIMARNE EMISIJE V
S
0 DOLGOROČNI KREDIT ZA OBRATNA SREDSTVA (AS
S 337)
«
ccoaooococoooccoococcoococoocccoooooooods
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v investicije za druge dolgo- kreditov, ki so jih banke dale
ročne namene. Da bi se temu organizacijam združenega deizognili je v osnutku zakona la za namene, ki so določeni v
predvideno, da se organizacije Odloku o ciljih in nalogah
združenega dela zavezujejo, skupne emisijske in denarne
da te kredite uporabijo le za politike ter skupnih temeljev
obratna sredstva. Vzporedno s kreditne politike v letih 1982 in
tem je v pripravi tudi sprejem 1983, ki je pokrit s krediti iz
zakona o razpolaganju z primarne emisije, ki jih banke
obratnimi sredstvi, ki naj služi črpajo pri narodnih bankah rekot realna podlaga za ohrani- publik in pokrajin.
tev rešitev, ki so predložene v
Reprogramiranje kreditov
osnutku zakona.
bo samo za proizvodne organizacije združenega dela v goREPROGRAMIRANJE
spodarstvu, ki te kratkoročne
SE NANAŠA SAMO NA kredite črpajo pri bankah neposredno ali prek trgovinskih
PROIZVODNE• OZD
OZD oziroma delovnih in seOsnutek zakona ureja pred- stavljenih organizacij združevsem pogoje in način spremi- nega dela ali internih bank.
njanja dela kratkoročnih kredi- OZD v gospodarstvu, ki so
tov iz primarne emisije, ki jih udeležene v proizvodnji doloorganizacije združenega dela čenih končnih proizvodov,
črpajo v temeljnih in združenih lahko črpajo del teh kreditov,
bankah, v dolgoročne kredite samo če so to uredile s samouza obratna sredstva organiza- pravnim sporazumom z orgacij združenega dela. Po določ- nizacijami končne proizvodbah osnutka spreminja Naro- nje.
ana banka Jugoslavije 50 odBanke, ki vodijo kratkoročne
stotkov vseh kratkoročnih kre- kredite, ki se reprogramirajo,
ditov iz primarne emisije, ki jih so dolžne, da na zahtevo orgačrpajo organizacije združene- nizacij združenega dela ugotoga dela v dolgoročni kredit za vijo, posamezno za vsako poobratna sredstva. S kratkoroč- sebej, stanje in znesek kratkonimi krediti iz primarne emisije ročnih kreditov, ki so jih OZD
je razumeti del kratkoročnih črpale iz primarne emisije pri

bankah v obdobju od 31. avgusta 1982 do 31. avgusta 1983 v
soglasju s knjigovodstvenim
stanjem kreditov na koncu
vsakega meseca v tem obdobju.
POGOJI ZA
KONVERZIJO
KREDITOV
O spremembi dela kratkoročnih kreditov iz primarne
emisije v dolgoročni kredit
sklenejo banke pogodbo z organizacijami združenega dela.
Vračilni rok za kredite je 20tet,
računano od 31. marca 1984,
odplačilo bo potekalo v petnajstih enakih letnih obrokih,
ki zapadejo 31. marca vsako
leto. Prvi obrok zapade v plačilo 31. marca 1990 leta. Obresti
tečejo od dneva spremembe
dolgoročnega kredita oziroma
črpanja dela tega kredita,
obračunava pa se in plačuje
vsake tri mesece in to po
obrestni meri, ki ne sme biti
več kot eno odstotno točko
večja od obrestne mere po kateri banke plačujejo obresti
Narodni banki. V osnutku je
prav tako določeno, da bo Narodna banka Jugoslavije prek
narodnih bank republik in po-

krajin spremenila bankam v
dolgoročni kredit kratkoročne
kredite, ki so jih le-te koristile
za kreditiranje namenov, ki so
določeni v Odloku o ciljih in
nalogah skupne emisijske in
denarne politike in skupne
osnove kreditne politike v letih
1982 in 1983 in to v višini dolgoročnih kreditov, ki so jih
banke ' dale organizacijam
združenega dela v okviru tega
zakona.
Narodna banka Jugoslavije
daje po predloženih rešitvah
bankam dolgoročni kredit z
vračilnim rokom 20 let in
obrestno mero 10 odstotkov
letno, ki teče od dne spremembe kreditov. Odplačevanje kreditov bo potekalo v petnajstih
enakih letnih obrokih, ki zapadejo 10. aprila vsako leto, računano od leta 1990.
Ta dolgoročni kredit OZD
lahko črpajo samo za obratna
sredstva in teh kreditnih sredstev ne morejo prelivati v druge oblike porabe. Obresti za te
kredite se lahko spreminjajo v
odvisnosti od politike obrestnih mer Narodne banke Jugoslavije, ne more pa biti večja
od najnižje obrestne mere, ki
jo banka uporablja za plasma
iz primarne emisije.

Preložitev odplačila anuitet gospodarstva
SAP

Kosovo

• Zaradi poudarjenih težav v gospodarstvu SAP Kosovo nima možnosti, da
poravna obveznosti do kreditov, ki zapadejo v začetku letošnjega Seta in se
predlaga odložitev
• Obveznosti kosovskega gospodarstva do Sklada federacije znašajo za letošnje
leto 3,1 milijarde dinarjev, predlog pa je, da se njihovo vračanje začne leta
1986
• Sredstva za poravnavo teh obveznosti naj bi se zagotovila iz brezobrestnih
kreditov republik in pokrajin
Uresničujoč eno od pomembnih nalog iz Resolucije o
družbenoekonomskem
razvoju in ekonomski politiki Jugoslavije za letošnje leto, je
Zvezni izvršni svet poslal
Skupščini SFRJ Osnutek zakona o spremembi in dopolnitvi
zakona o preložitvi vračanja
anuitet za kredite, dane organizacijam združenega dela z
ozemlja SAP Kosovo iz sredstev Sklada tederacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in pokrajin (AS 341). O
njem bodo morali usklajevati
stališča v Zboru republik in pokrajin, predlog pa je, da se zakon sprejme po skrajšanem
postopku.
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PRELOŽITEV
ODPLAČILA
V osnutku zakona je predlog, da se organizacijam združenega dela z ozemlja SAP Kosova preloži vračanje anuitet
za kredite, ki so jih dobile iz
sredstev Sklada federacije za
kreditiranje hitrejšega razvoja
manj razvitih republik in pokrajin, ki se obračunavajo za
leto 1983, zapadejo pa 1. januarja 1986, organizacije
združenega dela SAP Kosovo
pa bi bile dolžne, da jih poravnajo v petih enakih obrokih,
enakih obrokih.
Razen tega bi morale republike in pokrajini prevzeti obveznost zagotavljanja brezo-

brestnega posojila v Sklad fe- zobrestnega posojila za vpladeracije za kreditiranje hitrej- čane kupone do dne ko začne
šega razvoja gospodarsko veljati ta zakon. Prav tako bi
manj razvitih republik in po- bile dolžne, da vplačajo sorakrajin. To bi v glavnem dosegli zmerni del razlike med znes preložitvijo odplačila kupona skom preloženih anuitet na
številka 1 obveznic Sklada fe- kredite za gospodarstvo SAP
deracije za posojilo za leto Kosovo in skupnim zneskom
1980, kot tudi z vplačilom bre- kupona številka 1. To ie nujno
OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI
ZAKONA O PRELOŽITVI VRAČANJA ANUITET ZA
KREDITE, DANE ORGANIZACIJAM ZDRUŽENEGA DELA
Z OZEMLJA SOCIALISTIČNE AVTONOMNE
POKRAJINE KOSOVO IZ SREDSTEV SKLADA
FEDERACIJE ZA KREDITIRANJE HITREJŠEGA
RAZVOJA GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH REPUBLIK
IN AVTONOMNIH POKRAJIN
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ker je vrednost odloženih
anuitet nekoliko večja od
skupnega zneska glede na kupone posojila za leto 1980.
Republike in pokrajini bi bile
dolžne, da vplačajo brezobrestno posojilo Skladu federacije v dveh enakih mesečnih
obrokih, ki zapadeta 1. aprila
1984, da bi Sklad lahko izvrševal svoje obveznosti do organizacij združenega dela na
podlagi zapadlih kuponov
imetnikom kuponov posojila.
Končne zneske brezobrestnega posojila republik in pokrajin bi določila Skupščina Sklada federacije za kreditiranje
hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in
pokrajin na podlagi evidence
Službe družbenega knjigovodstva Jugoslavije in Narodne
banke Jugoslavije in to v roku

20 dni po uveljavitvi tega zakona.
Če republike oziroma pokrajini ne izvršijo v predpisanem
roku te obveznosti so v osnutku zakona predvideni ukrepi
za ta primer. V tem primeru bo
Služba družbenega knjigovodstva prenesla po nalogu Zveznega sekretariata za finance v
korist
Sklada
federacije
ustrezni znesek sredstev • iz
proračuna republike oziroma
pokrajine, ki ni poravnala svoje obveznosti.
POUDARJENI
PROBLEMI
GOSPODARSTVA
SAP KOSOVO
V obrazložitvi osnutka zakona je poudarjeno, da ustrezne

analize gospodarske situacije
v SAP Kosovo kažejo na velike
težave s katerimi se srečujejo
organizacije združenega dela
v tej pokrajini. Akumulativna in
reproduktivna sposobnost gospodarstva SAP Kosovo že leta
zaostaja glede na povprečje
skupnega gospodarstva države. V letu 1982 in v prvih šestih
mesecih lani je bila njegova
akumulativna sposobnost za
okrog dvakrat nižja od povprečja v SFRJ.
Razen tega je poudarjeno,
da ima pri oblikovanju skupnih
sredstev za reprodukcijo pomembno vlogo redna amortizacija. Njen delež je v sredstvih
za reprodukcijo leta 1981 znašal 66,8 odstotka, v naslednjem letu pa se je povečal.
Obenem pa je bil delež sred-

stev amortizacije za državo v
celoti precej nižji.
V obrazložitvi osnutka zakona je poudarjeno tudi to, da je
stopnja zadolženosti gospodarstva SAP Kosovo precej
nad povprečjem v državi.
Vse to so razlogi zaradi katerih gospodarstvo SAP Kosovo
ne more poravnati obveznosti
do Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in pokrajin, ki letos znašajo tri milijarde in 160 milijonov
dinarjev. To je vodilo tudi
Zvezni izvršni svet, ko je predlagal spremembe in dopolnitve
zakona o preložitvi vračanja
anuitet gospodarstvu Kosova,
ki je zasn<^an na načelu uresničevanja' materialne osnove
enakopravnosti narodov in narodnosti Jugoslavije.
HffiSiafe
'

IZVAJANJE ZAKONOV

Po spremembi

obračunavanja

amortizacije je

materialni

gospodarstva

\

i

položaj

boljši

• Nerealno nizka amortizacija osnovnih sredstev je vplivala na visoko
zadolženost gospodarstva in povečanje osebne in skupne porabe, hkrati pa
ogrožala enostavno reprodukcijo
• Cene delovnih sredstev še vedno naraščajo hitreje kot amortizacija
• Zaradi zagotavljanja enotnosti sistema na tem področju je predlagana ukinitev
skoraj vseh ugodnosti pri obračunavanju amortizacije
V minulih desetih letih je bilo pogosto poudarjeno, da se
vrednost osnovnih družbenih
sredstev preiiva v porabo, tako
da je zaradi tega ogrožena njihova enostavna reprodukcija
Temeljni vzrok za ta odliv
družbenih sredstev je bila nerealno nizka amortizacija, na
njen račun pa sta se povečevali osebna in skupna poraba. To
se je najbolj izrazito pokazalo
leta 1976, ko je bilo tudi po
uradnih podatkih ugotovljeno,
da je stopnja rasti sredstev za
amortizacijo precej nižja od
stopnje rasti dohodka, materialnih stroškov in celotnega
prihodka.
Zakon o amortizaciji osnovnih sredstev je bil dvakrat
spremenjen in dopolnjen, in
sicer konec leta 1981 in konec
leta 1982. Ker gre za izjemno
pomembna vprašanja pri razpolaganju in razporejanju
družbenih sredstev, je Zvezni
zbor Skupščine SFRJ, ob spreporočevalec

jemanju zadnjih sprememb in amortizacije.
stva. Če pa temeljne organizadopolnitev omenjenega ZakoMed njimi vse pogostejše cije teh sredstev niso zamenjena. zahteval, da pristojni zvez- nakupe in zamenjave osnovnih vale, je to vplivalo na upadanje
ni organi posebej skrbno sredstev s kreditnimi sredstvi njihove produktivnosti in konspremljajo izvajanje tega Za- namesto s sredstvi amortizaci- kurenčne sposobnosti gospokona in o tem poročajo Skup- je. Delež amortizacije pri fi- darstva.
ščini SFRJ.
nanciranju nakupov pri zameVse omenjene negativne poV skladu s tem sklepom je njavi dotrajanih in zastarelih sledice so povzročile poZvezni izvršni svet poslal osnovnih sredstev je leta 1976 manjkljivosti v sistemu obraSkupščini SFRJ Poročilo o znašal okoli 80 odstotkov, čunavanja amortizacije. Do
izvajanju Zakona o amortizaci- medtem ko je tri leta pozneje, konca leta 1981 so se namreč
ji osnovnih sredstev temeljnih torej leta 1981 dosegel le še 40 pri obračunavanju amortizaciorganizacij združenega dela in odstotkov. Nizke amortizacij- je uporabljale amortizacijske
drugih uporabnikov družbenih ske stopnje so v tem obdobju skupine in stopnje, ki so bile
sredstev, ki ga bo obravnaval vplivale na prelivanje osnovne določene že v obdobju med leZvezni zbor.
vrednosti družbenih sredstev v ti 1947 in 1953. Njihova uporarazlične oblike porabe.
ba je bila skoraj absurdna, saj
Hkrati je zamenjava dotraja- niti približno niso bile več v
SPREMEMBE SISTEMA
nih osnovnih sredstev s po- skladu s tehničnim razvojem.
AMORTIZACIJE
močjo kreditov povzročala vse
Zaradi tega je bila skupaj s
Poročilo podrobno in obšir- večjo zadolženost gospodar- spremembami Zakona o amorno povzema vse spremembe
Zakona o amortizaciji, razloge jpocccccoocooooo5coooosoosoccooocoocooc«>;j
zanje in cilje, ki naj bi jih dose- <5 POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O AMORTIZACIJI
gli z novimi zakonskimi reši- S OSNOVNIH SREDSTEV TEMELJNIH ORGANIZACIJ
tvami. Poleg tega pa Poročilo h ZDRUŽENEGA DELA IN DRUGIH UPORABNIKOV
opozarja tudi na vse negativne b DRUŽBENIH SREDSTEV
»sooecoeos^
posledice nerealno nizke
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tizaciji osnovnih sredstev pripravljena in sprejeta tudi nova
Nomenklatura sredstev z novimi amortizacijskimi skupinami
in stopnjami. Vse spremembe
na področju sistema amortizacije pa naj bi zagotovile tako
odvajanje sredstev za amortizacijo, ki bo ustrezala stroškom in izgubam vrednosti
osnovnih sredstev v obračunskem obdobju. Hkrati naj bi s
tem zagotovili tudi celotno financiranje zamenjave dotrajanih oziroma zastarelih osnovnih sredstev iz amortizacije.
Mimo tega pa naj bi omenjene
spremembe vplivale tudi na
zmanjšanje zadolženosti gospodarstva in povečevanje
njegove akumulacijske in reprodukcijske sposobnosti.
SPREMEMBE
RAZMERIJ
PRI DELITVI
Izvajanje določb Zakona o
amortizaciji prikazuje Poročilo
s primerjavo podatkov o gibanju obračunane amortizacije v
prvih šestih mesecih leta 1982
in leta 1983 v primerjavi z enakim obdobjem leta 1977. Podatki kažejo nominalno povečanje zneska amortizacije celotnega gospodarstva v obdobju od leta 1977 do 1981 v
višini 27 odstotkov, leta 1982
znaša ta stopnja že 76 odstotkov, leta 1983 pa okoli 39 odstotkov. Podobna razmerja so
zabeležena tudi na posameznih gospodarskih področjih.
Povzročila sta jih revalorizacija osnovnih sredstev in začetek obratovanja novih objektov
ter opreme.
Do največjega povečanja
amortizacije na podlagi spremenjenih zakonskih določb,
poudarja Poročilo, je prišlo v
zadnjih treh letih pri predelavi
kaučuka, pri proizvodnji električnih strojev, aparatov in prometnih sredstev, kakor tudi v
strojegradnji. Najmanjše povečanje pa beleži kovinsko-predelovalna industrija in proiz--
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vodnja barvnih kovin ter premoga.
Spremembe pri gibanju
amortizacije so po svoje vplivale tudi na razmerja pri delitvi
dohodka. Leta 1981 so amortizacijska sredstva naraščala za
okoli 14 odstotkov počasneje
od rasti dohodka, 16,5 odstotka počasneje od materialnih
stroškov in za okoli 4,9 odstotka počasneje od rasti dohodka. Leta 1982, ko so začele veljati prve spremembe Zakona o
amortizaciji, je prišlo do precejšnjih sprememb, tako da je
amortizacija naraščala za 44
odstotkov hitreje od rasti celotnega prihodka, v primerjavi
z materialnimi stroški je naraščala za 45 odstotkov hitreje in
v primerjavi z dohodkom za
48,3 odstotka hitreje. Do največjih sprememb pri gibanju
amortizacije je v tem obdobju
prišlo na področjih vodnega
gospodarstva, industrije, rudarstva, kmetijstva, ribištva in
gozdarstva, medtem ko so se
sredstva za amortizacijo najmanj povečala na področju
prometa in zvez.
Kljub vsem pozitivnim gibanjem pa naraščanje amortizacije še vedno zaostaja za rastjo
cen delovnih sredstev. Poleg
tega pa je praksa tudi pokazala, čeprav so bile spremembe
in dopolnitve Zakona o amortizaciji osnovnih sredstev upravičene, da so na tem področju
še odprta vprašanja, ki jih je
treba rešiti v skladu z Dolgoročnim programom ekonomske stabilizacije.
Med temi odprtimi problemi
je na primer vprašanje uporabe nove Nomenklature sredstev. Z organizacijami združenega dela v posameznih dejavnostih, predlaga Poročilo, je
treba opraviti dodatne pogovore, da bi ugotovili pravilnost
in ustreznost sestave vsake
amortizacijske skupine in realnost višine predpisanih stopenj. Na podlagi teh ugotovitev pa bi morebiti predlagali
spremembe in dopolnitve Nomenklature.

V novem sistemu amortizacije se konec vsakega leta
opravi revalorizacija osnovnih
sredstev in sredstev skupne
porabe, da bi tako že od začetka novega leta organizacije
upoštevale novo, višjo osnovo
za obračun amortizacije. Taka
rešitev je koristna, čeprav v celoti še ne ustreza temeljnemu
namenu - zagotavljanju realnega zneska amortizacije.
Poročilo opozarja na možnost, da bi se tudi pri določanju končnega letnega obračuna amortizacija povečala za
doseženi odstotek rasti cen
objektov in opreme v tem letu
(po podatkih Zveznega zavoda
za statistiko). Tako pobudo so
dale, omenja Poročilo, tudi nekatere organizacije združenega dela, saj bi na ta način dobili realnejša razmerja med
obračunano amortizacijo in
realno porabljenimi vrednostmi osnovnih sredstev.
V noveliranem Zakonu o
amortizaciji osnovnih sredstev
je predvideno večje število izjem, ki dovoljujejo odložitev
oziroma zmanjšanje amortizacije v nekaterih primerih. Poročilo pri tem ugotavlja, da
amortizacija pomeni nadomeščanje porabljene ali zmanjšane vrednosti družbenih sredstev. Zaradi tega ni upravičeno
različno ravnanje posameznih
uporabnikov družbenih sredstev pri izpolnjevanju te obveznosti. Predlaga pa, da je treba
na tem področju zagotoviti
enoten sistem, ki bo v skladu s
Programom ekonomske stabilizacije. Iz Zakona naj bi tako
črtali vse izjeme, razen tistih,
ki zadevajo ustavitev opravljanja dejavnosti za dalj kot šest
mesecev, popravil zaradi višje
sile in zmanjšanja amortizacije
v prvih letih uporabe novih delovnih sredstev.
Tudi pri izvajanju noveliranega Zakona o amortizaciji se
je pokazal stari problem: oteženo je razmejevanje med investicijskim vzdrževanjem in
vlaganjem za zamenjavo
osnovnih sredstev. Ob tem Po-

ročilo opozarja na možnost, da
bi z novimi spremembami Zakona te stroške združili, tako
da bi z enotno amortizacijsko
stopnjo hkrati zagotavljali
sredstva za popravila in za zamenjavo nekaterih osnovnih
sredstev.
Poročilo nadalje opozarja na
nekatere netočne zakonske rešitve glede amortizacije ustanoviteljskih vlaganj in dodaja,
da veljavni Zakon ne ureja
vprašanja prikazovanja in nadomeščanja izdatkov za novo
proizvodnjo, kakor tudi ne izdatkov v času poskusne proizvodnje.
Poročilo pa omenja tudi nekatere pomanjkljivosti pri
obračunavanju amortizacije za
ceste in spremljajoče objekte.
To obveznost je uvedel Zakon
o amortizaciji, dopolnjen leta
1981, vendar se je zelo hitro
pokazalo, da ten zakonskih
določb ni mogoče izvajati, ker
ni sredstev za te namene. Tako
so že spremembe in dopolnitve leta 1982 dovolile republikam in pokrajinama, da s svojimi predpisi zmanjšajo amortizacijske stopnje za ceste, in
sicer do 50 odstotkov, kar je
bilo predpisano v vsej državi.
Taka rešitev pa seveda negativno vpliva na ohranjanje
vloženih sredstev in vrednost
cest. Poročilo zaradi tega
predlaga, da bi že pri prvem
naslednjem povečanju cen
bencina in diesel goriva preučili možnost povečanja nadomestil za ceste, da bi zagotovili
tudi obračunavanje njihove
amortizacije.
Poleg tega Poročilo republikam in pokrajinama priporoča,
naj preučijo svoje predpise o
gospodarjenju s cestami in samoupravno
organiziranost
cestnega gospodarstva, kakor
tudi, naj ponovno preučijo višino nadomestil za ceste, ki jih
same določajo. To je nujno,
ker le na tem področju gospodarstva ni zagotovljena enostavna reprodukcija, saj v sistemu niso predvideni viri
sredstev za ta namen.
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Splošno
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porabo spraviti

realne okvire
Skupni prihodki za splošne družbene in skupne potrebe so bili v prvih devetih
mesecih 1983 večji za 27 odstotkov kot v enakem obdobju prejšnjega leta
V tem obdobju so bili ustvarjeni skupni viški prihodkov družbenopolitičnih
skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti v znesku
9.066 milijonov dinarjev
V devetih mesecih leta 1983 so se realni osebni dohodki zmanjšali za 8
odstotkov, razpoložljiva denarna sredstva prebivalstva pa za 4,2 odstotka
Občutno se je zmanjšala realna investicijska poraba

Delegatom v Zboru republik
in pokrajin Skupščine SFRJ je
bila poslana v obravnavo Informacija o gibanju splošne in
skupne, osebne in investicijske porabe za,obdobje januar-september 1983, ki jo je pripravil Zvezni sekretariat za finance.
V informaciji je prikaz kako
so se gibala sredstva splošnih
družbenih in skupnih potreb v
tem obdobju, v primerjavi s
sprejeto politiko na področju
splošne in skupne porabe in
ukrepe, ki so bili sprejeti z namenom, da se gibanja na tem
področju spravijo v realne okvire.
SPREJETA POLITIKA
„V resoluciji o družbenoekonomskem razvoju države v letu
1983 je bilo predvideno, da se
bodo izdatki za splošno in
skupno porabo lahko gibali v
okviru ustvarjenih prihodkov, v
prvem trimesečju pa na ravni
povprečne trimesečne porabe
v letu 1982. Že v prvih treh mesecih leta 1983 pa je bilo opaziti, da so prihodki pa tudi izdatki na tem področju na višji
ravni kot so predvidevala gibanja.
Zaradi tega so bile sprejete
spremembe in dopolnitve zakona o načinu razpolaganja z
viški prihodkov samoupravnih
interesnih skupnosti družbenih dejavnosti v letu 1983. Določeno je bilo, da prihodki
družbenopolitičnih skupnosti
do periodičnega obračuna za
šest mesecev lahko naraščajo
do 11 odstotkov, prihodki samoupravnih interesnih skupnosti pa do 13 odstotkov v primerjavi z ustvarjenimi prihodki
v preteklem letu, razen prispevka za proračun federacije
in sredstev za nadomestilo, ki
ima značaj osebnih prejemkov.
Ker je bilo konec prvega polletja jasno, da bo ustvarjeni
dohodek po periodičnem
poročevalec

obračunu večji od predvidenega in da bo z usklajevanjem
rasti splošne in skupne porabe
prišlo do občutne rasti te porabe ter večjega zajemanja sredstev iz dohodka gospodarstva,
je bila predložena sprememba
resolucije o razvoju države v
letu 1983 s katero se je do konca leta zadrževala omejena
rast prihodkov teh skupnosti v
republiki oziroma pokrajini.
Prav tako je opaziti, da sredstva, ki se uporabljajo za nadomestila in ki imajo značaj
osebnih prejemkov naraščajo
po precej večji stopnji od pričakovane in je bil dan predlog,
da se rast skupnih sredstev za
splošne družbene in skupne
potrebe omeji v znesku, ki je
večji za 20 odstotkov v primejavi z letom 1982, S spremembo resolucije o razvoju države
v letu 1983, ki je bila opravljena v začetku novembra lani je
bilo sprejeto, da ta sredstva
lahko naraščajo po stopnji 18
odstotkov, razen sredstev za
izplačila pokojnin in sredstev,
ki se ustvarjajo na podlagi davka iz osebnega dohodka za
pospeševanje razvoja kmetijstva.
PRIHODKI
ZA SPLOŠNE
IN SKUPNE POTREBE
Ko je govor o gibanju sredstev za splošne in skupne potrebe v prvih devetih mesecih
leta 1983 je v informaciji poudarjeno, da so se skupni bruto plačani prihodki, skupaj s
prihodki federacije, plačanimi
v januarju na podlagi podaljšanega proračunskega leta, povečali za 172.882 milijonov dinarjev ali za 27 odstotkov v primerjavi z enakim obdobjem v
preteklem letu.
Od tega so prihodki za
splošne družbene potrebe naraščali po stopnji 29 odstotkov, za skupne potrebe pa po
stopnji 25 odstotkov, kar je

nad predvidevanji na začetku sredstva za zadovoljevanje
leta, ko je bilo predvideno da skupnih potreb, katerih rast je
se bosta splošna in skupna po- omejena na 13 odstotkov, naraba gibala v višini rasti do 20 raščala po stopnji 17,8 odstotodstotkov.
kov. Če se ta sredstva zmanjTreba pe je u poštevati, da so šajo za izločanje viške prihodv okviru teh prihodkov vsebo- kov, je njihova rast znašala 14
vani tudi prihodki, ki se po re- odstotkov, kar je le za en odsoluciji ne omejujejo (prihodki , stotek več od dovoljene stopfederacije, sredstva, ki imajo nje rasti.
značaj osebnih prejemkov in
Čeprav kažejo gibanja za desredstva, ki se uporabljajo za vet mesecev leta 1983, da
potrebe izven republik in po- splošna in skupna praba, po
krajin), kot tudi izločeni viški določeni umiritvi, spet naraprihodkov družbenopolitičnih šča, je v informaciji ugotovitev,
in samoupravnih interesnih da se dogovorjena politika na
skupnosti.
tem področju, uresničuje, ker
Po naštetih podatkih so pri- se sredstva, katerih rast je
hodki za splošne družbene po- omejena, gibljejo v dovoljenih
trebe v republikah in pokraji- mejah.
nah narasli za 20,8 odstotka v
primerjavi z istim obdobjem GIBANJE PRIHODKOV
preteklega leta. Če pa od teh PO UPORABNIKIH
prihodkov odštejemo sredstva,
ki imajo značaj osebnih preV informaciji je tudi prikaz
jemkov, katerih rast ni omeje- gibanja prihodkov po ravneh
na, se vidi, da so prihodki za družbenopolitičnih skupnosti
splošne potrebe rastli po stop- in po posameznih samoupravnji 19,5 odstotka, kar je precej nih skupnostih. V prvih devetih
nad dovoljeno stopnjo rasti (11 mesecih leta 1983 so prihodki
odstotkov).
proračuna federacije naraščali
Toda če se iz teh prihodkov po stopnji 28,5 odstotka. Poveizločijo sredstva za kritje razlik čana rast prihodka od temeljpri ceni prevoza železniško- nega prometnega davka in od
transportnih organizacij in vi- carin se je v devetih mesecih
ški prihodkov proračunov pokazala na povečani ravni radružbenopolitičnih skupnosti, sti proračuna federacije.
ki so izločeni na posebnih raPrihodki proračunov repučunih pri Službi družbenega blik in pokrajin so imeli, oceknjigovodstva, ugotovimo, da njeno po trimesečjih, različno
so prihodki družbenopolitič- dinamiko rasti, medtem ko so
nih skupnosti naraščali po prihodki proračunov občin
stopnji 11,5 odstotka, kar je le ostali na isti ravni. Hitra rast
za 0,5 odstotka nad dovoljeno prihodkov na podlagi republiravnijo za porabo.
škega in pokrajinskega proV okviru prihodkov za skup- metnega davka proizvodov in
ne potrebe so sredstva, ki ima- storitev je pogojevala tudi najo značaj osebnih prejemkov, v glo rast proračunov republik in
prvih devetih mesecih leta pokrajin z 12 odstotkov v dru1983 naraščala po stopnji 32,6 gem trimesečju na 20 odstotodstotka, medtem ko so ostala kov v tretjem trimesečju.
ooocccooocoooocoooooocccoooocccoasococct
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Kc je govor o prihodkih Interesne skupnosti Jugoslavije
za ekonomske odnose s tujino
so bili le-ti v prvih devetih mesecih leta 1983 za 9 odstotkov
večji kot v prvih šestih mesecih, kar je pogojeno z rastjo
prihodkov od carine.
V okviru prihodkov za zadovoljevanje skupnih potreb so v
prvih devetih mesecih lani najbolj narasli prihodki interesne
skupnosti za pokojninsko-invalidsko zavarovanje (31,5 odstotka), medtem ko se prihodki
ostalih interesnih skupnosti
gibljejo v mejah od 18 odstotkov pri izobraževanju do 26
odstotkov pri otroškem varstvu in znanosti.
V tem obdobju so se skupni
prihodki za splošne in skupne
potrebe, skupaj s sredstvi, ki
imajo značaj osebnih prejemkov in viški prihodkov v republikah in pokrajinah gibali od
18,1 odstotka v SR Makedoniji
do 27,7 odstotka v SR Bosni in
Hercegovini.
Kljub temu, da so bili skupni
prihodki za splošne in skupne
potrebe v republikah in pokrajinah v tem obdobju ustvarjeni
v mejah.dovoljene rasti, so posamezni uporabniki teh sredstev ustvarili viške prihodkov
in to v znesku 9.066 milijonov
dinarjev, kar je 1,55 odstotka
skupaj plačanih prihodkov.
Največ viškov prihodkov je bilo
izločeno v SR Bosni in Hercegovini (2,04 odstotka) in SAP
Kosovo (2,24 odstotka), najmanj pa v SR Sloveniji (0,5 odstotka).
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OSEBNA PORABA
Ko je govor o osebni porabi
je v informaciji ugotovitev, da
predstavlja realni padec čistih
osebnih dohodkov v letu 1983
nadaljevanje realnega padanja
iz prejšnjih let in so se v devetih mesecih leta 1983 čisti realni osebni dohodki zmanjšali za
okrog 8 odstotkov. Kljub temu
pa je bil v tem obdobju promet
v trgovini na drobno manjši le
za 2 odstotka.
Počasnejša nominalna rast
izplačanih čistih osebnih dohodkov, zaposlenih v družbenem sektorju za 26 odstotkov v
primerjavi z istim obdobjem leta 1982 se je pokazal tudi na
intenzivnejšem padanju realne
kupne moči prebivalstva. Na to
je vplivala visoka rast cen in
življenjskih stroškov, kot tudi
zmanjšana možnost za potrošniške kredite.
Obenem je realni padec razpoložljivih denarnih sredstev
prebivalstva v prvih devetih
mesecih leta 1983 znašal 4,2
odstotka, kar je precej manj od
padca realnih osebnih dohodkov zaposlenih. Iz tega izvira
hitrejša rast osebnih prejemkov prebivalstva izven družbenega sektorja.
Padec realnih osebnih prejemkov prebivalstva je zmanjšal možnost oblikovanja tekočega povpraševanja z zmanjšanjem tekOčega varčevanja.
V letu 1983 je bila rast varčevanja prebivalstva v primerjavi z
gibanjem razpoložljivih sred-

stev precej skromnejša. V primerjavi s koncem leta 1982 je
bilo stanje dinarskega depozita konec septembra 1983 večje
za 13 odstotkov, devizno varčevanje za 102 odstotka in
predvsem zaradi velikih sprememb deviznih tečajev.
Na podlagi naštetih podatkov je v informaciji ugotovitev,
da je naloga ekonomske politike glede zmanjšanja povpraševanja v načelu uresničena,
je pa v primeru s planirano nekoliko drugačna. Tako se ponavlja primer iz. prejšnjih let,
da je bila, kljub padcu realnih
osebnih dohodkov, raven povpraševanja visoka, precej višja
od razpoložljivih blagovnih
skladov.
INVESTICIJSKA
PORABA
Na podlagi podatkov o gibanju izplačil za investicije in gibanja cen na tem področju, je
v informaciji ocena, da se je v
osmih mesecih leta 1983, v primerjavi z istim obdobjem preteklo leto, občutno zmanjšala
realna investicijska poraba.
Tako je znašala rast skupnih
izplačil za investicije v osnovna sredstva v obdobju januar-avgust 1983 14 odstotkov v
primerjavi z istim obdobjem
preteklo leto. V gospodarstvu
so izplačila za investicije narasle za 19 odstotkov, medtem
ko so bila v negospodarstvu za
2 odstotka manjše kot v enakem obdobju leta 1982. V okviru negospodarstva, v zdrav-

stvu in socialnem varstvu so
izplačila za
investicije v
osnovna sredstva manjša za 11
odstotkov.
V gospodarskih dejavnostih
se ta izplačila v največji meri
nanašajo na industrijo in rudarstvo (55 odstotkov) in naraščajo za 22 odstotkov hitreje
kot v enakem obdobju preteklega leta, najmanj pa na obrt
(23 odstotkov), Stanovanjska
gradnja je v osmih mesecih
porasla sarino za 3 odstotke,
kar je rezultat težav v zvezi z
možnostmi zbiranja potrebnih
sredstev za te namene.
Ko je govor o strukturi virov
financiranja je v informaciji
poudarjeno, da so organizacije združenega dela povečale
svoje deleže z 39,4 na 45,3 odstotka v obdobju devetih mesecev leta 1983. Svoje deleže
so povečale tudi organizacije
združenega dela iz negospodarstva in to z 10,3 na 11,4
odstotka. Delež samoupravnih
interesnih skupnosti pa se je
zmanjšal s 4,9 na 3,5 odstotka.
V tem obdobju so imela nižje
deleže tudi bančna sredstva
(38,6 odstotka), kot v istem obdobju preteklega leta (44 odstotkov). V strukturi bančnih
kreditov se je delež kreditov za
stanovanjsko gradnjo zelo malo povečal.
Delež izplačil za investicije v
osnovna sredstva občin, republik in pokrajin ter federacije
se je zmanjšal v primerjavi z
enakim obdobjem leta 1982 in
je v skupnih sredstvih udeležen samo z 1,2 odstotka.
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• Sprejeti ukrepi za normalizacijo preskrbe trga z zdravili so bili učinkoviti premagana je bila kriza pri preskrbi z zdravili v prvih treh mesecih lani,
proizvodnja pa se je normalizirala
• Pri preskrbi z zdravili so še naprej težave zaradi zagotavljanja lastnih deviz,
ustvarjenih z izvozom, zaradi dinarske nelikvidnosti bolnišnic in lekarn, velikih
disparitet cen in dohodkovne nezainteresiranosti za proizvodnjo tistih zdravil, ki
jih sicer redko, vendar nujno potrebujemo
• Organizacije, ki proizvajajo zdravila, sanitetni in medicinski material, bodo
lahko letos uporabile celotna devizna sredstva, ki so jih »zaslužila« z izvozom
• Predvidena je ukinitev plačevanja carinskih dajatev pri uvozu zdravil, surovin
za njihovo proizvodnjo in medicinskih pripomočkov
9 Narodna banka Jugoslavije bo letos zagotovila proizvajalcem zdravil 110
milijonov dolarjev oziroma 15 milijonov več kot lani
Ukrepi, s katerimi naj bi odpravili težave pri preskrbi države z zdravili, so v drugi polovici
leta 1983 zagotovili boljšo preskrbo. Vendar pa še ni mogoče
reči, da so vse težave na tem
področju odpravljene.
Temeljni namen mora biti
čimvečja proizvodnja zdravil,
in sicer tako količinska kot po
določenem asortimentu (predvsem farmacevtskih surovin)
ob nadaljnjem naraščanju
izvoza na konvertibilno območje. Ker sedaj podpisniki
dosledneje spoštujejo dogovore in sporazume, lahko realno pričakujemo, da bodo premagane vse težave, ki onemogočajo boljšo proizvodnjo, s
tem pa tudi preskrbljenost tržišča s temi izdelki.
Tak sklep prinaša Poročilo o
preskrbi z zdravili v državi, ki
ga je Zvezni izvršni svet poslal
v obravnavo in sprejem delegatom Skupščine SFRJ. Poročilo je pripravil Zvezni komite
za delo, zdravstvo in socialno
varstvo, za njegovo obravnavo
pa je pristojen zvezni zbor.
IZPOLNJENE NALOGE
V Jugoslaviji proizvaja zdravila 15 organizacij združenega
dela, ki izdelujejo 1620 zdravil
v 3510 različnih oblikah. Celotno proizvodnjo je mogoče razvrstiti v 892 generičnih zvrsti,
kar kaže, da je pri nas odobrenih razmeroma manj zdravil
kot v nekaterih drugih državah Asortiment domačih zdravil je kljub vsemu zadovoljiv za
sodobno in učinkovito zdravstveno varstvo. Mimo tega je
poročevalec

dovoljena uporaba 176 zdravil
v 310 oblikah tuje proizvodnje
ali 4 odstotke celotne porabe
zdravil v državi.
Sanitetni material proizvaja
osem organizacij združenega
dela. Njihove zmogljivosti pa
so, predvsem zaradi pomanjkanja bombaža, le polovično
izkoriščene.
Glede preskrbljenosti države
z zdravili, gradivo poudarja, da
je v prvem trimesečju leta 1983
pomanjkanje zdravil doseglo
kritično stopnjo. Zato so bila
aprila lani aktivirana sredstva
Narodne banke Jugoslavije v
višini 29 milijonov dolarjev, kakor tudi devizna sredstva,
ustvarjena z lastnim izvozom
na konvertibilno območje.
Po sprejetju teh ukrepov in
drugih dejavnostih, se je proizvodnja zdravil od maja do avgusta lani postopoma povečevala, kar je vplivalo na boljšo
preskrbljenost tržišča z nujno
potrebnimi zdravili. Preskrba
pa v vseh republikah in pokrajinah ni bila enako dobra.
V primerjavi z zdravili, sanitetnim in medicinskim materialom, je bila preskrba s serumi in vakcinami skozi vse leto
redna, tako da ni bil zabeležen
noben primer pomanjkanja.

spisku nujnih zdravil proizvajalci doslej niso zagotovili 45
oblik (5,6 odstotka), medtem
ko so bile za 73 oblik (9,1 odstotka) te obveznosti le 50 odstotno izpolnjene. Še vedno
prihaja do težav pri preskrbi,
celo s tistimi zdravili, pri katerih je bil proizvodni plan presežen. To opozarja ne nerealno planiranje v primerjavi z dejanskimi potrebami. Med zdravili, ki jih v Jugoslaviji ne izdelujemo v dovolj velikih količinah, so tudi taka, ki so pri
zdravljenju akutnih obolenj
nujno potrebna in jih uporablja urgentna medicina.
Poročilo pa poudarja, da v
zadnjem času prihaja do kopičenja zalog zdravil pri proizvajalcih. V svojih skladiščih zadržujejo tudi tista zdravila, ki so
deficitarna in jih ni na tržišču.
Razlog za tako ravnanje je nelikvidnost prodajalcev zdravil
in pomanjkanje sredstev za
nakup nujnih rezerv, in sicer
tako na ravni federacije kot v
republikah, lekarnah in zdravstvenih ustanovah.
Poleg tega je še naprej veliko težav pri uporabi lastnih deviz, ustvarjenih z izvozom, saj
zaradi nelikvidnosti poslovnih
bank prihaja do blokiranja teh
sredstev. K temu je treba prišteti še dinarsko nelikvidnost
organizacij, ki uporabljajo
zdravila (lekarne, bolnišnice).
Te največji del terjatev plačajo

z menicami po večmesečnem
odlaganju plačila kupljenih
zdravil. S tem pa je otežen tudi
nakup deviz za uvoz surovin in
reprodukcijskega materiala.
Na preskrbljenost tržišča z
zdravili nadalje vpliva tudi dispariteta cen za precejšnje
število zdravil, dohodkovna
nezainteresiranost za njihovo
proizvodnjo v manjših količinah, premajhna proizvodnja
posameznih zdravil glede na
dejanske potrebe in veliko število subjektov, ki so angažirani
pri reševanju te problematike.
Premajhna je tudi disciplina
pri sodelovanju, ni pa tudi
konkretne odgovornosti za izpolnjevanje predpisanih ali
dogovorjenih ukrepov in obveznosti.
Kljub vsem prizadevanjem
zainteresiranih organov in organizacij na tem področju,
preskrba z zdravili še ni ustrezna, saj dobave niso redne, kar
posebej velja za gazo in vato.
Vendar pa kriznega -položaja,
kakršen je bil v prejšnjem obdobju, ni več, ugotavlja Poročilo v tem poglavju.
DOGOVOR
O PREDNOSTNEM
ZAGOTAVLJANJU
DEVIZ ZA ZDRAVILA
Z Družbenim dogovorom o
zagotavljanju deviz za plačevanje prednostnega uvoza do-

KAJ VPLIVA NA
PRESKRBLJENOST
TRŽIŠČA Z ZDRAVILI?
Po lanskih oktobrskih podatkih se preskrbljenost države z zdravili, kljub izboljšanju, S POROČILO O PRESKRBLJENOSTI DRŽAVE Z ZDRAVILI 8
v primerjavi s prejšnjim ob- X
dobjem. še ni stabilizirala. Po s»c<>5oe«»ococco«»occoooocoooooooocoo!>&s>i>8
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ločenih izdelkov oziroma surovin za njihovo proizvodnjo v
letu 1983 na enotnem jugoslovanskem tržišču so bili zagotovljeni ugodni pogoji za
izboljšanje proizvodnje domačih zdravil in medicinskega
materiala, kakor tudi za uvoz
tistih izdelkov, ki jih ne proizvajamo v Jugoslaviji.
Priliv deviznih sredstev,
predvsem tistega dela, ki je bil
zagotovljen z Dogovorom, je
bil reden in enakomeren. Vendar pa so še težave pri realizaciji deviznih plačil iz ustvarjenega izvoza na konvertibilno
območje. Na podlagi lastnega
priliva konvertibilnih deviz v
letu 1983 je predvidenih skupaj 105 milijonov dolarjev, s
kompenzacijskimi posli in tujimi krediti pa 40 milijonov dolarjev. Do septembra lani je bilo na tej podlagi realiziranih 72
milijonov, sredstva po Družbenem dogovoru pa so znašala
70 milijonov dolarjev. V tretjem
trimesečju pa je prišlo do večje
stopnje uporabe deviz, kar je
ugodno vplivalo tudi na povečanje proizvodnje zdravil.
Novi problem, omenja Poročilo, postaja vse večja dinarska
nelikvidnost zdravstvene službe kot največjega uporabnika
teh izdelkov, ki največ svojih
obveznosti proizvajalcem plačuje z menicami. Tako je otežena realizacija odkupa deviz,
saj se nujna efektivna dinarska
sredstva zagotavljajo z visokimi obrestmi za kratkoročne
bančne kredite.
Priliv nujnih deviznih sredstev po Družbenem dogovoru,
ki jih zagotavlja Narodna banka Jugoslavije, je bil reden in
enakomeren. Izločanje' deviznih sredstev organizacij združenega dela in poslovnih bank,
ustvarjenih z izvozom zdravil,
pa ni niti redno niti ustrezno.
Zaradi tega je otežen pravočasni uvoz surovin in s tem
zmanjšane možnosti za proizvodnjo, da bi bile zagotovljene

tako domače kot izvozne potrebe.
Takoj po podpisu Dogovora
je skupina proizvajalcev zdravil podpisala Samoupravni
sporazum, s katerim so se obvezali, da bodo po določenem
razporedu pošiljali potrebne
količine zdravil na tržišče, in
sicer v skladu z materialnimi
Bilancami v državi. Obvezali so
se tudi, da bodo stalno pošiljali na tržišče potrebne količine
zdravil s Spiska nujnih zdravil.
Po oktobrskih podatkih pa
proizvajalci niso izpolnili vseh
svojih, s Sporazumom določenih obveznosti, tako da so še
težave pri proizvodnji in preskrbi. Glede posameznih zdravil pa je preskrba zaradi napačnega planiranja manjša od
potreb. Po drugi strani pa so
zaloge nekaterih zdravil pri
proizvajalcih.
NADALJNJA
NORMALIZACIJA
TRŽIŠČA Z ZDRAVILI
Zaradi boljše preskrbe države z zdravili in medicinskim
materialom, poudarja Poročilo, so bili sprejeti ali pa se
sprejemajo različni ukrepi. V
postopku je sprejem Družbenega dogovora za leto 1984,
po katerem bodo proizvajalke
zdravil, sanitetnega in medicinskega materiala ter hrane
za dojenčke lahko uporabile
100 odstotkov deviz od celotnega izvoza, ustvarjenega na
konvertibilnem območju. Grupacija proizvajalcev zdravil bo,
kakor je predvideno, s tem dobila okoli 150 milijonov dolarjev, 40 milijonov dolarjev pa s
kompenzacijskimi posli in nadaljnjih 20 milijonov dolarjev s
krediti tujih upnikov.
Predvidena je tudi zagotovitev 25 milijonov dolarjev za
plačilo uvoza zdravil, ki jih ne
izdelujemo v Jugoslaviji, 80
milijonov dolarjev za uvoz surovin za proizvodnjo zdravil,

medicinskega materiala in
hrane za dojenčke, kakor tudi
5 milijonov dolarjev za uvoz
surovin za proizvodnjo sanitetnega materiala. Vsa ta sredstva bo zagotovila Narodna
banka Jugoslavije.
Organizacije
združenega
dela bodo prav tako sklenile
samoupravne sporazume, s
katerimi bodo, v skladu z materialnimi bilancami potreb države za leto 1984, določile njihove obveznosti glede redne
preskrbe države s potrebnimi
količinami in asortimentom
zdravil.
Podpisniki tega sporazuma
bodo zaradi časovnega premoščanja priliva in odliva deviz ter kontinuiranega uvoza
surovin za proizvodnjo zdravil,
sanitetnega in medicinskega
materiala za to leto, zagotovili
avanse v konvertibilnih devizah pred koncem leta 1983.
RAZVOJ
PROIZVODNJE
FARMACEVTSKIH
SUROVIN
Poročilo nadalje omenja, da
je v postopku sprejem družbenega dogovora o razvoj j proizvodnje farmacevtskih surovin od leta 1981 do 1985. Z
njegovim izvajanjem naj bi zagotovili skladnejši razvoj bazične farmacevtske industrije,
specializacijo in delitev dela in
boljšo povezanost skupnih
vlaganj v bazične zmogljivosti,
kakor tudi razvoj znanstvenoraziskovalnih dejavnosti v tej
panogi.
Spremembe in dopolnitve
carinskih predpisov predvidevajo zmanšanje oziroma ukinitev plačila carinskih dajatev pri
uvozu zdravil, večjega števila
surovin za proizvodnjo zdravil
in medicinskih pripomočkov.
S temi ukrepi bodo proizvodni
stroški za večje število zdravil
manjši, znižale se bodo cene
uvoženih zdravil, manjši pa

bodo tudi stroški za občane, k
zdravila neposredno uvažajo
prinašajo v državo ali pa jih
dobivajo s poštnimi pošiljkami. Podobno bodo nižje tud
cene za nekatere medicinske
pripomočke za njihove potrebe.
Glede disparitete cen zdravi
in spodbujanja proizvodnje tistih zdravil, ki jih ni zaradi neekonomskih cen, ustrezni organi pripravljajo ukrepe, s katerimi bi omogočili spremembe
sedanjih cen.
Ker vsa dosedanja prizadevanja za racionalnejše predpisovanje zdravil in njihovo smotrnejšo porabo v, večini repu
blik in pokrajin niso prinesle
pričakovanih uspehov, morajc
zdravstvene samoupravne interesne skupnosti in skupnost
zdravstvenega zavarovanja s
temi akcijami nadaljevati in s
bolj prizadevati, da bi dosegi
željene cilje. Posebej je poudarjeno, . da je treba uvest
večjo participacijo občanov pr
nakupu zdravil na recept, da b
tudi na ta način vplivali ne
manjšo porabo.
Zvezna direkcija za rezerv«
industrijskih izdelkov bo sprejela ukrepe za obl[kovanje rezerv nujnih zdravil, surovin ir
medicinskega materiala za intervencijske potrebe federacije. Zvezni izvršni svet pa bo,
skupaj s pristojnimi zveznimi
organi, kontinuirano sprejamal potrebne ukrepe za izboljšanje preskrbe države z zdravili.
Gospodarska zbornica Jugoslavije pa bo morala preučiti
položaj proizvajalcev medicinske opreme in dati pobudo, da
se bodo ti proizvajalci naknadno vključili v Družbeni dogovor o zagotavljanju in uporabi
deviz za plačila prednostnega
uvoza določenih izdelkov v letu 1984 oziroma surovin za njihovo proizvodnjo, poudarja na
koncu Poročilo o preskrbi države z zdravili.
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